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โปรแกรมสงกรานต ์ จัดครบทุกไฮไลท์ พิชิตเกาะไอซ์แลนด์-ลา่แสงเหนือ 
    นำคณะสนุกสนานกับการข่ีสโนโมบิล ตัดทุ่งน้ำแข็ง เมียดาลโจกุล UNSEEN 
   นำคณะเที่ยวชมภูเขาหมวกแม่มด คีร์กจูเฟล (Kirkjufell) UNSEEN  
   นำคณะเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ มรดกโลก UNESCO UNSEEN 
   นำคณะเที่ยวชม น้ำตกกูลฟอสส์ น้ำตกที่สวยงามที่สุดในไอซ์แลนด์ UNSEEN  
   นำคณะพัก ในหมู่บ้านวิก ที่เคยถูกจัดว่ามี ชายหาดที่สวยที่สุดในโลก UNSEEN 
   นำคณะเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล/*ล่องเรือชมวาฬ UNSEEN  
   นำคณะชม ธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน ที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ UNSEEN 
   นำคณะชม หาดทรายดำ และ ชมถำ้น้ำแข็ง1000ป ีCRYSTAL CAVE UNSEEN  
   นำคณะเที่ยวชม นำ้ตกสโคการ์ฟอสล ์และน้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์ UNSEEN    
   อาบน้ำแร่2แห่ง BLUE LAGOON และ นั่งรถออกล่าแสงเหนือ UNSEEN 
   บริการอาหารพื้นเมืองไอซ์แลนด์ มือ้พิเศษ กุ้งลอบเตอร์/อาหารไทยครบ  

หัวหน้าทัวร์ชำนาญเส้นทาง100% / พักโรงแรมระดับมาตรฐาน4ดาวดีดี  7 คืน  
บิน4ขาต่อเคร่ืองสบาย โดยการบินไทย+สแกนดิเนเวีย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL TG+SK 
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วนัแรก(10เม.ย.2563)     ทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ-ออสโล(นอรเ์วย)์    
21.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3  เคาทเ์ตอร์ D   

วนัทีส่อง(11เม.ย.2563)   ออสโล(นอร์เวย)์-อทุยานฟรอกเนอร-์สวนหนิวกิเกอรแ์ลนด ์
                                 พพิธิภัณฑเ์รอืไวกิ้ง-ถนนคารล์โจฮนัเกท-ชอ้ปปื่ง 
00.55 น. เหิรฟ้าสู่กรุงออสโล...โดยการบินไทย thai airways international เที่ยวบินที่ tg954  
07.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงออสโล นอร์เวย์ นครหลวงอนัเก่าแก่ ท่ีมีความโอ่อ่าในเวลาน้ีอุดมไป

ดว้ยประวตัิศาสตร์ยอ้นหลงัถึง 900 ปี ในครั้ งนั้นออสโลเป็นเมือง
อาณานิคมใหญ่ของจักรวรรดิ์ ไวกิ้งโบราณ ซ่ึงอยู่ภายใต้การ
ปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของพระเจ้าฮาโรลด์แฟร์
แฮร์ น าคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองฟลัม 
ระหว่างทางแวะพกัที่เมืองโกล เมืองสกีรีสอร์ทในภูมิภาคฟยอร์ด 
นำคณะเท่ียวชมรอบ กรุงออสโล นครหลวงอนัเก่าแก่
ของประเทศนอร์เวย ์เม่ือครั้ งในอดีตสมยัท่ีนอร์เวยอ์ยู่ในอารักขา
ของอาณาจกัรเดนมาร์คนั้น นอร์เวยเ์คยยา้ยเมืองหลวงถึง 2 ครั้ ง จากกรุงทรอนไฮม ์มาเป็น
เป็นกรุงเบอร์เก้น จนกระทัง่ไดย้า้ยมาเป็นกรุงออสโลจนกระทัง่ถึงปัจจุบนั ท่ีมีความโอ่อ่า
ในเวลาน้ีอุดมไปด้วยประวตัิศาสตร์ยอ้นหลงัถึง 900 ปี ในครั้ งนั้นออสโลเป็นเมืองอาณา
นิคมใหญ่ของจกัรวรรดิ์ ไวกิ้งโบราณ ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิ
ราชของพระเจ้าฮาโรลด์แฟร์แฮร์ น าคณะชมเมืองรถโค้ชผ่านชมผ่านชมท าเนียบ
รัฐบาล ,พระบรมมหาราชวงั ,ศาลาสันติธรรม ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง ,โบสถ์
โดมคาทีดราล น าคณะเดินทางเขา้ชมภายใน อุทยานฟรอกเนอร์ เพื่อให้ท่าน
ไดช้มผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย ์ช่ือ กุสตาฟ วิกเกแลนด์  ที่ใช้เวลาถึง40 ปี
ในการแกะสลกัหินแกรนิต และทองแดงให้ยุวชนได้เห็นวฏัจกัรในหน่ึงชั่วชีวิตของมนุษย ์ตรงใจ
กลางของอุทยานเป็นท่ีตั้งของรูปแกะสลักช่ือโมโนลิท สูง17เมตร นำคณะเข้าชมภายใน พิพิธภัณฑ์เรือ
ไวกิ้งโบราณ Viking ship Museum ถือเป็นต านานและรากเหง้าของชาว
นอร์เวย ์ท่ีมีอารยธรรมเจริญมาตั้งแต่อดีต พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีจดัแสดงเกี่ยวกับ
เรือไวกิ้งโบราณท่ีสร้างจากไม ้ในคริสต์ศตวรรษท่ี 9 โดยขุดได้จากรอบๆ
ออสโลฟยอร์ด นอกจากน้ียงัจดัแสดงเกี่ยวกับเคร่ืองมือในชีวิตประจ าวนัท่ีมี
อายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เรือถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในอดีต เพราะชาวไวกิ้งใช้
เรือ ทั้งในเร่ืองของการรบ ท าการคา้ และออกส ารวจหาดินแดนใหม่ๆไกลกว่าค่อนโลก 
(*กรณีพิพิธภณั์ปิดเน่ืองจากมีการจดังาน หรือพิธีการของดการเขา้ชม) 

เที่ยง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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นำคณะเดินท่ียวชม ท่าเรือ Aker Brygge กว่าร้อยปีมาแลว้ Aker Brygge เคยเป็น
ท่ีตั้งของท่าเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในนอร์เวยค์่ะ ปัจจุบนัถูกปลุกให้ฟ้ืนกลบัมามีชีวิตชีวาอีกครั้ ง 
หลงัมีการปรับปรุงเป็นย่านที่อยู่อาศยัที่ทนัสมยั มีบา้นเรือน และร้านคา้มากมาย เป็นแหล่งรวม
ผบับาร์ ร้านอาหารเก๋ๆ คาเฟ่ชิลๆ นอกจากน้ียงัมีทั้งผบั โรงหนงั โรงละครและห้างสรรพสินคา้  
ไม่เวน้แมแ้ต่ร้านเสริมสวยนะคะ เรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมความบนัเทิงยอดนิยมที่ครบครันจริงๆ 

เหมาะส าหรับการพักผ่อนเพลิดเพลินกับม้ือค ่าในบรรยากาศท่ีแสนร่ืนรมย ์เดิน
เล่นไปชมนักดนตรีข้างถนนร้องเพลงไป ย่านน้ีของออสโลจึงไม่เคยเงียบเหงา 
และยงัดึงดูดนักท่องเที่ยวมากกว่า 12 ล้านคนต่อปี อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง
อย่างจุใจบริเวณย่าน คาร์ลโจฮันเกท (Karl Johans Gate) 
เป็นแหล่ง ช้อปป้ิงท่ีเล่ืองช่ือของเมืองออสโล สินค้าของฝากท่ีเป็นท่ีนิยมของ
นกัท่องเที่ยวคือ เคร่ืองครัว พวงกุญแจ เป็นตน้ แต่อย่างไรก็ตาม สินคา้และของที่
ระลึกต่างๆ ท่ีขายกันในประเทศน้ีจะมีราคาค่อนข้างสูง เน่ืองจากนอร์เวย์เป็น
ประเทศที่มีค่าครองชีพสูงท่ีสุดในโลกประเทศหน่ึง  

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / น าคณะเดินทางเขา้สู่โรงแรมที่พกั หรืออาจเช็คอินก่อนแลว้ค่อยออกมาเดินเล่น 
พกัที่ : Radisson blue scandinavia ใกล้ถนนช้อปปิ้งคาร์ลโจฮันเกท เดินเล่นสบายๆ 

***รวมเบลยกกระป๋าขึ้น-ลง โรงแรมเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องยกเอง*** 

วนัทีส่าม(12เม.ย.2563)   ออสโล(นอรเ์วย)์-บนิภายใน-กรงุเรคยาวกิ(ไอซแ์ลนด)์ 
                                 ภเูขาคจีเูฟลส-์เบอร์กาเนส  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้แบบกล่อง BOX BREAKFAST เพื่อความสะดวกในการเช็คอิน 
08.35 น. เหิรฟ้าสู่เมืองเคิร์กเนส โดยสายการบิน Norwegian Air เที่ยวบินที่ DY1170(ใชเ้วลาบิน2ชัว่โมง50นาที) 
09.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเรคยาวิค (REYKJAVIK) เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland) 

หรือ ช่ือทางการคือ สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ (Republic of Iceland) ตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ และเป็นเมือง
หลวงท่ีตั้ งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากท่ีสุด ผูอ้พยพชาวนอร์ดิกคนแรกท่ีมาตั้งรกรากท่ีเรคยาวิกในปี ค.ศ.870 คือ 
Ingolfur Arnarson เมื่อเรคยาวิกมีบทบาทของการเป็นเมืองศูนยก์ลางทางการคา้และธุรกิจการประมงอย่างโดดเด่น 
ต่อมาจึงได้รับการก่อตั้งให้เป็นเมืองหลวงในปี ค.ศ.1786 เรคยาวิกกล่าวได้ว่าเป็นเมืองหลวงซ่ึงตั้งอยู่ใกลก้ับขั้วโลก
เหนือมากที่สุด มีความสวยงามและมีเสน่ห์ไม่แพเ้มืองหลวงอ่ืนๆ ในแถบสแกนดิเนเวีย เป็นเมืองที่เพียบพร้อมด้วย
ความบริสุทธ์ิทางธรรมชาติ  อาคารบ้านเรือนสีลูกก วาดรูปทรงน่ารัก และสถาปัตยกรรมทรงคุณค่าที่ถักทอ
ประวตัิศาสตร์เร่ืองบอกเล่าความเป็นมาของประเทศ “ดินแดนน ้าแข็ง” เล็กๆ แห่งน้ีไวไ้ดอ้ย่างน่าสนใจ 
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เที่ยง บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภตัตาคาร   / เดินทางสู่คีร์กจูเฟล 2ช.ม.30นาที 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ฝ่ังตะวนัตกของไอซ์แลนด์ (West Iceland) นำคณะชมภูเขา คีร์กจูเฟล (Kirkjufell) เรียกเป็น

ภาษาองักฤษคือ Church Mountain หรือ “ภูเขาโบสถ์” 
ว่ากันว่ามีที่มาจากรูปร่างของภูเขาซ่ึงคล้ายคลึงกับ
โบสถ์ บ้างก็ว่าคล้ายหมวกของแม่มด หากมองใกล้ๆ 
จะเห็นว่าตวัภูเขาจะมีลกัษณะเป็นชั้นๆ ต่างสีกัน ชั้น
ล่างสุดจะเป็นฟอสซิล ซ่ึงเช่ือกันว่าเกิดตั้งแต่ยุคน ้าแข็ง
เป็นล้านปีมาแล้ว ส่วนชั้ นบนซ่ึงเป็นหินลาวา เกิด
ในช่วงท่ียุคน ้ าแข็งเร่ิมอุ่นขึ้นและมีอายุหินน้อยกว่าชั้น
ล่าง ภูเขาแห่งน้ีเป็นภูเขาสูง 463 เมตร ตั้งอยู่เพียงหน่ึงเดียว เป็นหน่ึงในสถานที่ที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุดของไอซ์แลนด์ 
พร้อมชมน้ำตก Kirkjufellsfoss นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะถ่ายภาพสวยๆ ของน ้าตกท่ีมีฉากหลงัเป็นภูเขา 
คีร์กจูเฟล เป็นสถานที่ที่มีความงดงามตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเดินทางมาเที่ยวในช่วงใด โดยเฉพาะในฤดูหนาวที่จะมองเห็น 
ภูเขาหมวกแม่มด แห่งนี้ปกคลุมไปด้วยหิมะเป็นสีขาวโพลน  
ถ่ายภาพกับโบสถ์ Grundarfjörður  โบสถแ์ห่งน้ีใชเ้วลาสร้าง 5 ปี สถาปนิกที่ออกแบบคือ HalldórHalldórsson ผูซ่ึ้งได้
ออกแบบโบสถ ์Dalvik รวมถึงโบสถอ่ื์นๆ อีกหลายแห่ง ไฟติดผนงัถูก
ออกแบบให้คลา้ยกบัประภาคารบนบกหรือไฟบนเรือ นอกจากน้ีท่ีน่ียงั
เป็นสถานที่เก็บรักษา Guðbrand’s Bible (The Gudbrand Bible) พระ
คมัภีร์ที่เก่าแก่ที่สุดในไอซ์แลนด์ที่ตีพิมพ์ในประเทศไอซ์แลนด์โดย
ชาวไอซ์แลนด์ พระคัมภีร์น้ีมีบทบาทส าคญัในการท านุรักษาภาษา
ไอซ์แลนด์ เน่ืองจากเน้ือหาการอ่านทางศาสนาส่วนใหญ่ก่อนหน้าน้ี
ถูกจารึกด้วยภาษาเดนมาร์ก ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ชาวนอร์เวยสู์ญเสียภาษาเดิม เน่ืองจากขาดค าท่ีพิมพ์ออกมาใน
ภาษาของตนเองในช่วงศตวรรษที่ 16 น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเบอร์กาเนส (Borgarnes) 

ค ่า   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร / น าคณะเดินทางกลบัสู่ที่พกั อิสระกบัการพกัผ่อน 
พกัที่ : Iceland air hotelโรงแรมดีที่สุดในเมือง...พร้อมรอชมปรากฎการณ์แสงเหนือยามค ่าคืน    

วนัทีส่ี(่13เม.ย.2563)  อทุยานแหง่ชาตธิงิเวลลรี์ UNESCO-ซเีครทลากนู(อาบนำ้แร)่-วกิ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม /นำคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ เป็น

อุทยานแห่งชาติแห่งแรก  ของประเทศไอซ์แลนด์ ตั้งอยู่ระหว่างรอยแยกของหุบเขากบัทะเลสาบ Pingvallavatn ซ่ึงเป็น
ทะเลสาบทางธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ ใกลก้บัคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮน
กิลล์ (Hengill) อุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์จึงนับเป็นจุดก าเนิดทางประวตัิศาสตร์และทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจของโลก  
สถานท่ีแห่งน้ียงัมีความส าคญัในฐานะท่ีเคยเป็นสภาแห่งแรกของประเทศไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้ก่อตั้งเม่ือปี ค.ศ. 
930 และต่อเน่ืองมาจนถึงปี ค.ศ. 1789 เป็นพ้ืนท่ีท่ีได้การยอมรับว่ามีธรรมชาติที่สวยงามแห่งหน่ึงของประเทศ โดย

องค์การยูเนสโก UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนให้อุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์เป็นมรดกโลกในปี 
ค.ศ.2004 นอกจากนี้ อุทยานแห่งนี้ยังเป็นจุดที่เป็นรอยเลื่อนของเปลือกโลก โดยร่องแผ่นดินนั้นแยกเป็นทางยาว
หลายหมื่นกิโลเมตร และยังเป็นรอยต่อระหว่างทวีปยเูรเซียและทวีปอเมริกาเหนือ ร่องแยกแผ่นดนิเกดิจากแผ่นดินไหว

เมื่อปี ค.ศ. 1784 โดยมีความลึกถึง 14 เมตร และทุกๆ ปีรอยแตกนี้ก็จะขยายออกไปอีกถึงปีละ 1 เซนติเมตร 
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นำท่านเดินทางสู่น้ำตกกูลฟอสส์  GULLFOSS น้ำตกท่ีได้รับการกล่าวขานว่า เป็นน้ำตกท่ี
สวยงามท่ีสุดในไอซ์แลนด์ และอาจจะกล่าวไดว้่าสวยงามกว่าน ้าตกไนแองการ่าอีกดว้ย ถือว่าเป็นน ้าตกมีช่ือ  

แห่งหน่ึงในจ านวนสถานที่  ท่องเท่ียวๆ หลายแห่งของประเทศน้ี และยงัจดัว่าเป็นหน่ึงใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จดัให้ อยู่ใน 
“วงกลมทองค า” (Golden Circle) ที่เมื่อผูม้าเยือนไอซ์แลนด์ต้องไม่พลาดที่จะมาท่องเที่ยว ช่ือน ้ าตกแห่ง Gullfoss มี
ความหมายว่า น ้ าตกทองค า เน่ืองจากเม่ือละอองน ้าปะทะกับแสงแดดแลว้จะสะทอ้นแวววาวออกมาเป็นสีทองอร่าม 
และปรากฏเป็นรุ้งกินน ้าให้พบเห็นแก่ผูม้าท่องเท่ียว ซ่ึงถือเป็นภาพท่ีอลงัการสวยงามสมค าเล่าลือ  
นำท่านชมน้ำพุร้อนเกย์ซีร์ (GEYSIR) น ้าพุร้อนท่ีตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์  มีความร้อนประมาณ 400 องศา
เซลเซียส พุ่งขึ้นมาจากใตด้ิน ในอดีตน ้าพุร้อน สามารถพุ่งได้สูงถึง 200 
ฟุตทีเดียว แต่น่าเสียดายท่ีในปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้ นอีกแล้ว แต่ก็ยงั
สามารถพุ่งไดม้ากสุดที่ประมาณ 60 – 100 ฟุต ทุกๆ 5 นาที นบัเป็นหน่ึง
ในความมหัศจรรยท์างธรรมชาติอีกแห่งหน่ึงท่ีท่านไม่ควรพลาดชม 

เที่ยง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร. 
บ่าย นำท่านอาบน้ำแร่ท่ี ซีเครทลากูน SECRET LAGOON ซ่ึงตั้งอยู่ใกลก้ับหมู่บา้นฟลูดิร์ (Flúðir) เป็นบ่อน ้ าพุ

ร้อนทางธรรมชาติท่ีเก่าแก่มากที่สุดแห่งหน่ึงในไอซ์แลนด์ โดยมีประวตัิความเป็นมานบัยอ้นไปไดถึ้งปี 1891 ซีเครทลา
กูนถูกละท้ิงมาเน่ินนานก่อนจะมีการปรับปรุงใหม่และเปิด
ใชง้านอีกครั้ งในปี 2014 อุณหภูมิของสระน ้าแห่งน้ีจะเฉล่ีย
อยู่ที่ 38-40°C ตลอดทั้งปีเช่นเดียวกบับ่อน ้าร้อนขนาดใหญ่
ทัว่ไป และท่ีส าคญัตั้งอยู่ไม่ไกลจากวงกลมทองค า (Golden 

Circle) มากนกั ท าให้ซีเครทลากูนเหมาะส าหรับแวะมาแช่น ้ าร้อนก่อนหรือหลงัจากเท่ียวชมสถานท่ีต่างๆ บนเส้นทาง
วงกลมทองค าอนัโด่งดัง นอกจากจะเป็นสถานท่ีส าหรับแช่น ้ าร้อนแลว้ ทิวทัศน์รอบซีเครทลากูนก็มีความสวยงาม
คุม้ค่าแก่การมาเยี่ยมเยือนเช่นกนั อิสระให้ท่านแช่ตวัผ่อนคลายท่ีบ่อน ้าพุร้อนซีเครทลากูนตามอธัยาศยั 

https://guidetoiceland.is/th/book-holiday-trips/the-golden-circle-the-secret-lagoon
https://guidetoiceland.is/th/book-trips-holiday/nature-tours/golden-circle
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นำท่านเดินทางสู่ท่ีพักในหมู่บ้านวิก (VIK) หมู่บา้นเล็กๆ 
ทางใต้ของไอซ์แลนด์  ท่ี มีรายชื่อ ในการจัดอันดับ
ชายหาดท่ีสวยท่ีสุดในโลกเม่ือปี 1991 เป็นหมู่บา้นที่
มีฝนตกมากที่สุดในไอซ์แลนด์ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ชายหาดที่ดีที่
สุดแต่ก็เป็นสถานท่ีน่ามหัศจรรยท่ี์น่าไปชมเป็นอย่างยิ่ง  

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัที่ :  hotel KRIa++โรงแรมสวยมาก ท่ามกลางธรรมชาติ วิวระดับ100ล้าน 

  (พักหมู่บ้านวิก2คืน...ไม่ต้องย้ายกระเป๋า) พร้อมรอชมปรากฎการณ์แสงเหนือยามค ่าคืน    

วนัทีห่า้(14เม.ย.2563)   อทุยานแหง่ชาตสิกาฟตาเฟล-ธารนำ้แขง็โจกลุซาลอน- 
เชา้ บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นำท่านออกเดินทางสู่เขต อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล (SKAFTAFELL NATIONAL PARK) ผ่าน  

ชมทศันียภาพทางใตข้องไอซ์แลนด์ ซ่ึงเต็มไปดว้ยความแปลกของแนวภูเขาไฟ และชั้นหินลาวาท่ีแข็งตวัแบบท่ีท่านไม่
เคยเห็นที่ไหนมาก่อน เดินทางถึง เขตอุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล เลาะเลียบขนาบไปกบัธารน ้ าแข็งพนัปีวทันาโจกุล 
โดยจุดหมายอยู่ที่  ทะเลสาบธารน้ำแข็งท่ี ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไอซ์แลนด์ ชื่อว่า ทะเลสาบธาร

น้ำแข็งโจกุลซาลอน โจกุลซาร์ลอน (Jokulsarlon) เป็นทะเลสาบ
ธารน ้าแข็งอายุกว่า 1,000 ปีที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ และใหญ่เป็น
อันดับ 3 ของโลก รองจากอาร์กติกและกรีนแลนด์ ครอบคลุมพ้ืนท่ีกว่า 
8,300 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบธารน ้าแข็งท่ีเปิดสู่ทะเลแห่งน้ีเกิดจาก
การละลายของธารน ้าแข็งเบรดาเม็คดาโยคู่ล (Breidamerkurjokull) ใน
เขตอุทยานแห่งชาติ Vatnajokull ตั้งแต่ปี คศ.1934 โดยธารน ้าแข็งได ้
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ละลายมากขึ้นและขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมขึ้นในทุกๆ ปี ตรงขา้มกบัธารน ้าแข็งท่ีค่อยๆ ลดนอ้ยลงเร่ือยๆ เมื่อมาเที่ยวที่โจกุลซาร์
ลอนนกัท่องเท่ียวจะตอ้งตื่นตาตื่นใจกบัภาพของก้อนน ้าแข็งสีฟ้าครามขนาดมหึมาจ านวนมากท่ีละลายลงมาจากภูเขา
น ้าแข็งดา้นบน และลอยล่องอยู่เต็มทะเลสาบธารน ้าแข็งขนาดแปดพนักว่าตารางกิโลเมตรแห่งน้ี ซ่ึงมีขนาดเท่ากับธาร
น ้าแข็งทั้งหมดในทวีปยุโรปรวมกนั โจกุลซาร์ลอน คือสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวจะสามารถมองเห็นธารน ้าแข็งอนัอลงัการ
แห่งน้ีไดอ้ย่างใกลชิ้ด และยงัเป็นจุดท่ีนกัท่องเท่ียวจะไดน้ั่งเรือล่องไปตามแนวภูเขาน ้ าแข็ง นอกจากน้ี โจกุลซาร์ลอน  
ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง James Bond 

007 ต อ น  A View to Kill แ ล ะ  Die Another Day, 
Tomb Raider, Batman Begins, Beowulf & Grendel 
อีกด้วย นำท่านล่องเรือชมความสวยงาม
ของธารน้ำแข็ง1,000ปี ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศไอซ์แลนด์ *หมายเหตุขอสงวนสิทธิ์ใน
การล่องเรือเฉพาะเดือนพฤษภาคม-ตุลาคมเท่านั้น ถ้า
ช่วงฤดูหนาว พ.ย.-มี.ค.ของดการล่องเรือ เนื่องจากสภาพอากาศ เพื่อความปลอดภัย ไม่ได้คิดลงไปในราคาทัวร์ช่วงนี้ 

เที่ยง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เข้าชมถ้ำน้ำแข็งสวยท่ีสุดในโลก Crystal Ice CaveUNSEEN ถ ้าน ้าแข็ง เมืองสตัฟทาเฟฮ์ล (Skaftafell) 

หรือที่ถูกเรียกกันว่า ถ ้าคริสตัล (Crystal Cave) เป็นถ ้าในทะเลสาบแช่แข็งที่เกิดจากธารน ้าแข็ง สวีนาเฟลล์โจกุล 

(Svinafellsjokull Glacier) โดยถ ้าแห่งน้ีมีปากถ ้าท่ีเป็นปล่องน ้ าแข็งสูงประมาณ 22 ฟุต แต่เน่ืองจากสภาพอุณหภูมิที่
ค่อนขา้งมีการเปล่ียนแปลงบ่อย รูปแบบของถ ้าน ้ าแข็งจึงไม่ค่อยแน่นอน และมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเขา้
ไปชมความงดงามของ ถ ้าน ้าแข็ง จึงตอ้งอาศยัความปลอดภยัเป็นอย่างมากในช่วงฤดูหนาว 
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ส่วนความโดดเด่นของถ ้าคือ ผนังน ้าแข็งคือก้อนน ้าแข็งสีฟ้าอ่อนเหมือนกับก้อนคริสตัล ที่สามารถมองเห็นได้ภายใต้
ผนังถ ้า ให้ความรู้สึกเหมือนเราท่องไปในดินแดนพิศวง และไม่คิดว่าจะมีอยู่จริงในโลกนี้*หมายเหตุขอสงวนสิทธิ์ใน
การชมถ ้าน ้าแข็งเฉพาะเดือน พฤศจิกายน-มีนาคม เท่านั้น ถ้าช่วงเดือนต.ค.ยังไม่เปิดบริการ งดการเช้าชมต.ค. 

พกัที่ :  hotel KRIa++โรงแรมสวยมาก ท่ามกลางธรรมชาติ วิวระดับ100ล้าน 

  (พักหมู่บ้านวิก2คืน...ไม่ต้องย้ายกระเป๋า) พร้อมรอชมปรากฎการณ์แสงเหนือยามค ่าคืน    

วนัทีห่ก(15เม.ย.2563)  หาดทรายดำ–ธารนำ้แขง็เมยีรด์าลโจกลุ–ขบัขีร่ถสโนวโ์มบลิ  
                       นำ้ตกสโคการ์ฟอสล–์นำ้ตกเซลจาลนัตฟ์อสส์–เรคยาวิก-นัง่รถลา่แสงเหนอื 
เชา้ บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

น าท่านถ่ายภาพความสวยงามของทุ่งน ้าแข็งกอ้นใหญ่ท่ีละลายลงมาจากภูเขาน ้าแข็งดา้นบน และไหลลงมาสู่ทะเล ท่าน
อาจได้พบกับนกทะเลสีด าท่ี ริมฝ่ังทะเลตอนปลายท่ีเช่ือมระหว่างทะเลกับโจกุลซาลอน ที่มี ช่ือเรียกว่า 
Skúas และสีขาวตระกูลนกนางนวล ท่ีเรียกว่า big seagull หรือหากโชคดีท่านอาจจะไดเ้ห็นสิงโตทะเลที่ด าผุด
ด าว่าย หรือหาอาหารอย่างใกลชิ้ด นอกจากนั้นสถานท่ีน้ียงัเคยใช้เป็น

สถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือดัง  JAMES BONDและBATMAN อีกด้วย น า
ท่านเดินทางกลับสู่ หมู่บ้านวิก เพื่อน าท่าน แวะชมความสวยงามที่แปลกตา
ของหาดทรายสีดำ อนัมีเทือกเขาที่เกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และ
แนวหินบะซอลต ์เป็นหินอคันีท่ีพบไดโ้ดยทัว่ไป ท่ีเกิดจากการเยน็ตวัของลาวา
อย่างรวดเร็วบนพ้ืนผิวโลก อิสระให้ท่านเดินเล่น และถ่ายภาพตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
  

  
    
   
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%BAa
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 นำท่านเดินทางสู่ เมียร์ดาลส์โจกูล Myrdalsjokull น าท่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์การท่องเท่ียวบนธารน ้าแข็ง
ด้วยการ”ขับขี่รถสโนว์โมบิล SNOW MOBILE ”
ตะลุยไปในทุ่งน ้ าแข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดนที่อยู่สูง
ที่สุดของโลก มีความกว้างใหญ่เป็นอันดับ 4 ท่ีมีพ้ืนท่ีกว่า 596 
ตารางกิโลเมตร ตะลุยไปในทุ่งน ้ าแข็งกวา้งอย่างเต็มอ่ิมตลอด 1 

ชัว่โมง( คันละ 2 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด: ชุดกันความหนาว, หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท)  
เที่ยง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 บ่าย แวะถ่ายภาพกับน้ำตกสโคการ์ฟอสล์ (SKOGAFOSS) อีกหน่ึงน ้าตกท่ีมีความสวยงามมากมีความสูงถึง 62 

เมตร เป็นน ้าตกที่สูงที่สุดทางภาคใต้ของไอซ์แลนด์ และใหญ่เป็น
อนัดบั 5 ของไอซ์แลนด์ ความใหญ่โตของน ้ าตกน้ี ท าให้ตอ้งยืนห่าง
พอสมควร เพ่ือจะไดเ้ห็นน ้าตกไดท้ั้งหมด และความท่ีเปลือกโลกส่วน
น้ีมีอายุนอ้ย ท าให้การยุบตวัของพ้ืนดินแห่งน้ีมีให้เห็นไดอ้ย่างชดัเจน  
แวะถ่ายภาพกับน้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์ (Seljalandsfoss 
Falls) เป็นหนึ่งในน ้าตกที่มีช่ือเสียงที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ โดย
น ้ าตกมีความสูงประมาณ 60 เมตร (200 ฟุต) ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับ
สายน ้ าขนาดใหญ่ท่ีไหลหลัง่ลงสู่พ้ืนราบตดักับสีเขียวของมอสท่ีปก
คลุมโขดหินทั้งสองฝ่ัง จนกระทั่งได้เวลาอนัสมควร จากนั้นน าท่าน
เดินทางกลบัสู่ กรุงเรคยาวิค (REYKJAVIK)เมืองหลวงของประเทศ
ไอซ์แลนด์  (Iceland) หรือ ช่ือทางการคือ สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ 
(Republic of Iceland) ตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ และเป็น
เมืองหลวงท่ีตั้งอยู่ใกลก้บัขั้วโลกเหนือมากท่ีสุด 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  
พกัที่ :   grand hotel reykjavik 

 (พัก2คืนสบายๆไม่ต้องย้ายกระเป๋า) พร้อมรอชมปรากฎการณ์แสงเหนือยามค ่าคืน   
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ค่ำ ***นำท่านออกปฎิบัติการ...ล่าแสงเหนือ ยามค่ำคืนโดยรถล่าแสงเหรือ(มีฮีทเทอร์)
เพื่อนำท่านไปในจุดที่คาดการว่าจะเกิดแสงเหนือชัดที่สุด แสงเหนื่อเป็นปรากฎการณ์
มีให้เห็นทั่วไปในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่เดือน ตุลาคม-เมษายน ของทุกปี*** 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีเ่จด็(16เม.ย.2563)   ล่องเรือชมวาฬUNSEEN-เรคยาวิก-โบสถ์ฮลัลก์รมีสคิรค์ยา 
                                HOFDI HOUSE-เพอรแ์ลน-บลลูากนู BLUE LAGOON-เรคยาวกิ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ พร้อมท่านล่องเรือชมความน่ารักของปลาวาฬ (WHALE WATCHING) 

เป็นอีกหน่ึงกิจกรรมที่นกัท่องเที่ยวจะไดสั้มผสัที่เมืองเรคยาวิก การล่องเรือออกไปชมวาฬแบบธรรมชาตินี้ เป็นโอกาส
ที่นักท่องเที่ยวจะได้พบกับนกทะเลชนิดต่างๆ มากมาย รวมไปถึงวาฬนานาพันธุ์  ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ เพชฆาต (Killer 

Whale, Orca), วาฬมิงก์ (Minke Whale), วาฬหลังค่อม (Humpback Whale) รวมถึงสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมที่น่ารัก
และเป็นมิตรอย่างโลมา (Dolphin) ซ่ึงจะมาว่ายน ้าหยอกล้อวนเวียนอยู่ข้างๆ เรือของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้การล่องเรือชม
วาฬขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของในขณะนั้น โดยทางบริษัทเรือสามารถยกเลิกการล่องเรือชมปลาวาฬได้เพ่ือความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และจะท าการคืนค่าใช้จ่ายให้ท่านละ50ยูโร(หลังคณะเดินทางกลับมา)  
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นำคณะชม โบสถ์ฮอลล์กริมสเคิร์กยา (Hallgrímskirkja) โบสถค์ริสต์นิกายลูเธอรัน (Lutheran) แลนด์มาร์ก
ส าคญัของเมืองเรคยาวิก ว่ากันว่าเราสามารถมองเห็นโบสถ์
แห่งน้ีได้จากเกือบทุกท่ีในเมือง โบสถมี์ความสูง 74.5 เมตร ซ่ึง
สูงเป็นอันดับ 4 ในประเทศไอซ์แลนด์รองจากสถานีวิทยุ 2 
แห่งและอาคารสเมาราท็อก (Smáratorg tower) ตึกสูงที่สุดใน
ประเทศไอซ์แลนด์ ซ่ึงสูง 77.6 เมตร โบสถ์แห่งน้ีตั้ งช่ือตาม
พระในศาสนาคริสตท์ี่ช่ือฮาลลก์ริมูร์ (Hallgrímur Pétursson) ที่
เป็นทั้งนกักวี และนกัประพนัธ์ ผลงานท่ีมีช่ือและเป็นท่ีรู้จกักัน
อย่างดีของชาวไอซ์แลนด์ คือ Passion Hymns ที่ถูกน าดัดแปลงเป็นบทเพลง บทสวดในวิถีชีวิตทางศาสนาของชาว
ไอซ์แลนด์ ฮาลล์กริมูร์มีอายุอยู่ระหว่าง ค.ศ. 1614 – 1674 โบสถ์แห่งน้ีมีช่ือเรียกเป็นทางการว่า Hallgrímskirkja มี
ความหมายว่า “โบสถข์องฮาลลก์ริมูร์” โบสถ ์Hallgrímskirkja เป็นสถาปัตยกรรมแนวอิมเพรสชัน่นิสท ์ 
(Impressionist) สถาปนิกผูอ้อกแบบคือนายกุดโยน (Guðjón Samúelsson) ซ่ึงกว่าจะไดส้ร้างก็ใชเ้วลานานหลายปี รวม
ระยะเ  วลาการก่อสร้างทั้งหมด 38 ปี นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1945 จนกระทัง่แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1986 บริเวณด้านหน้าของ
โบสถย์งัมีอนุสาวรียข์องเลฟร์ อีริกสัน (Leifr Eiriksson)ยืนตระหง่านอยู่เบ้ืองหนา้ ซ่ึงในประวตัิศาสตร์ไอซ์แลนด์ถือว่า

วาเลฟร์ เป็นชาวนอสร์ ชาติยุโรปคนแรกที่ไปเหยียบดินแดนแถบอเมริกาเหนือซ่ึงรวมถึงกรีนแลนด์ดว้ย โดยอนุสาวรีย์
น้ีสหรัฐอเมริกามอบให้แก่ไอซ์แลนด์เน่ืองในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี รัฐสภาของไอซ์แลนด์ 
น าท่านไปชมสถานที่ส าคญัอีกแห่งหน่ึงคือ Hofdi House บา้นที่มีเร่ืองราวในประวตัิศาสตร์ของชาติอนัน่าสนใจ 
เคยใชเ้ป็นท่ีรับรองและจดัเล้ียง ผูน้ า 2 ประเทศมหาอ านาจผูย้ิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น น าท่าน ผ่านชมรัฐสภาของ
ชาวไอซ์แลนด์ และศาลาเทศบาลเมือง จากนั้นน าท่าน ชมเพอร์แลน (PERLAN) สถานที่ที่มีเอกลกัษณ์โดดเด่น 
และเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองเรคยาวิก เน่ืองจากตั้งอยู่บนเนินเขา มีความสูงเท่ากับอาคาร 5 ชั้น จากพ้ืนดิน 25.7 เมตร 
เป็นอาคารขนาดใหญ่ ด้านบนเป็นรูปทรงคลา้ยลูกโลกคร่ึงวง ตั้งอยู่บนฐานท่ีคลา้ยถงัน ้าขนาดใหญ่ 4 ฐาน ที่มองเห็น
ได้ในระยะไกลโดดเด่น Perlan ในภาษาไอซ์แลนด์ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า The Pearl ที่แปลว่า อ่าว ซ่ึงการสร้าง
สถานท่ีแห่งน้ีจะให้หมายถึงว่าเป็นสัญลกัษณ์ของอ่าวเรคจาวิก นำท่านเดินเล่นชมเมือง และช้อปปิ้งสินค้า
ของฝากของท่ีระลึกบริเวณถนนคนเดิน Laugavegur  

เที่ยง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ 
 ***เมนูอาหารพื้นเมือง ในพอร์แลนด์***  
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บ่าย นำท่านเดินทางสู่ บลู ลากูน BLUE LAGOON สถานท่ีอาบน้ำแร่ขนาดใหญ่ และมีชื่อเสียง 

ท่ีสุดในโลก เป็นบ่อน ้าร้อนท่ีมีแร่ธาตุต่างๆมากมายซ่ึงช่วยรักษาผิวพรรณให้เปล่งปลัง่ อิสระให้ท่านแช่ตวัในสระ
ธรรมชาติ ผ่อนคลายความเมื่อยลา้จากการเดินทาง บลูลากูนยงัไดส่ื้อระดบัโลกช่วยโปรโมทให้ดว้ย อย่างเนช่ันแนล จี
โอกราฟฟิกก็ยกย่องให้บลูลากูนเป็นหนึ่งใน 25 สถานที่มหัศจรรย์ของโลก นิตยสารคอนเด นาสท์ ทราเวลเลอร์ก็มอบ
รางวลัให้กับบลูลากูนในฐานะที่เป็นหน่ึงใน 10 สปายอดนิยมของโลก ดงันั้นตอนน้ีบลูลากูนจึงโด่งดงัในระดับสากล
และอยู่ในอนัดบัตน้ๆ ของรายการสถานที่ท่ีตอ้งไปเยือนของผูค้นมากมายจาก
ทัว่โลก บลูลากูนนั้นดังถึงขนาดท่ีคุณตอ้งจองล่วงหนา้เป็นเวลาหลายวนัหรือ
กระทัง่หลายสัปดาห์ เมื่อปี 1981 ชายหนุ่มช่ือว่าวาลูร์ มาร์เกร์สซอน (Valur 
Margeirsson) เป็นคนแรกท่ีตดัสินใจลงไปแช่น ้าในบลูลากูน ซ่ึงหลายคนก็ไม่
เห็นดว้ย  แต่วาลูร์เป็นโรคสะเก็ดเงินและเขายินดีท าทุกอย่างที่จะช่วยบรรเทา
อาการบนผิวหนงัของเขาได.้..อิสระตามอธัยาศยักบัการแช่น ้าในบลูลากูน 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / น าคณะเดินทางเข ้าสู่ท่ีพกั 
พกัที่ :   grand hotel reykjavik 

(พัก2คืนสบายๆไม่ต้องย้ายกระเป๋า) พร้อมรอชมปรากฎการณ์แสงเหนือยามค ่าคืน LOBSTER DINNER 

วนัทีแ่ปด(17เม.ย.2563)  เรคยาวิค-บนิสูโ่คเปนฮาเกน้(เดนมารก์)-พกัโคเปนฮาเกน้ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก / น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน ไม่ตอ้งรีบตื่นสบายๆ 
11.20 น. เหิรฟ้าสู่กรุงโคเปนฮาเกน้ เดนมารืก...โดย scan dinavain airlines เที่ยวบนิที่ sk4787(บินภายใน) 
15.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงโคเปนเฮเก้น(เดนมาร์ก) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ที่สุดของ

ประเทศเดนมาร์กและ เป็นเมืองท่ีใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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บ่าย อิสระกับการช้อปปิ้งบริเวณ ถนนช้อปปิ้งสตรอยเยท Stroget เป็นถนนสายช้อปป้ิงท่ีตั้ งอยู่ใจ

กลางกรุงโคเปนฮาเก้น ถือว่าเป็นถนนสายช้อปป้ิงท่ียาวท่ีสุดในยุโรป มีความยาว1.8กิโลเมตรโดยเร่ิมตั้งแต่ศาลาว่า
การเมือง เยื้องสวนสนุกทิโวลี สวนสนุกอนัเก่าแก่ประจ าเมืองเปรียบเสมือนหัวใจของกรุงโคเปนฮาเก้น ถนนสายน้ี
นอกจากจะมีร้านแบรนด์เนมนานาชนิดที่ทุกท่านรู้จกักนัดีแลว้ยงัมี จตุรัสกมัเมลทอร์ฟ และ น ้าพุอาร์มาร์เกอร์ทอฟ ซ่ึง
เป็นจุดนัดพบของชาวเดนิช หากท่านเดินชอ้ปป้ิงจนเหน่ือยแลว้ ท่านยงัสามารถหาช็อคโกแล็ตร้อนๆสูตรเดนิช หรือ
กาแฟหอมๆจากร้านกาแฟอนัเก่าแก่และมีช่ือเสียงของชาวเดนิช เรียกได้ว่าท่านจะได้อรรถรสทั้งช้อป และชิมของ
อร่อยๆมากมายภายในถนนเส้นน้ี ถนนสายน้ีส้ินสุดท่ีบริเวณท่าเรือนูฮาร์ฟ Nyhavn  

ค่ำ  บริการอาหารไทยรสเลิศ ณภัตตาคาร...ในกรุงโคเปนฮาเก้น  
พกัที่ :  mariott copenhagen hotel/ระดับใกล้เคียง  

วนัทีเ่กา้(18เม.ย.2563)        โคเปนฮาเกน้(เดนมารก์)-ชมเมอืง-กรงุเทพฯ  
เชา้ บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  

น าคณะถ่ายภาพด้านหน้า พระราชวังโรเซนบอร์ก 
สไตลศิ์ลปะสเปเชียลดทัช์เรอเนสซองส์ ถูกสร้างขึ้นในปีคริส
ศตวรรษที่17เป็นพระราชวงัที่ประทบัในฤดูร้อนมาจนถึงปี
คริสต์ศตวรรษที่18 ปัจจุบันพระราชวงัแห่งน้ีได้กลายเป็น
พิพิธภณัฑส์ถานท่ีเก็บพระราชสมบตัิล ้าค่าในพระมหากษตัริยแ์ละพระราชินีแห่งเดนมาร์กตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  
น าคณะชมบริเวณดา้นหนา้ของ พระราชวังอามาเลียนบอร์ก ที่ประทบัในฤดูหนาวของราชวงศแ์ห่งเดนมาร์ก 
เป็นพระราชวงัของพระเจ้าเฟรดเดอริกที่ 3 ซ่ึงใชร้ะยะเวลาในการ
สร้างกว่า 6ปี และอีก16ปีต่อมาได้เกิดเปลวเพลิงได้ลุกไหม้เผา
ผลาญพระราชวงัอะมาเลียนบอร์กเสียจนแทบจะไม่เหลือเคา้โครง
เดิม ต่อมาอะมาเลียนบอร์กกลบัมาผงาดอีกครั้ งในรัชสมยัของเฟรด 
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เดอริคที่ 5 เมื่อนิโคไลไดส้ร้างสรรคอ์ามาเลียนบอร์กให้ดูกลา้แข็งแต่แฝงด้วยความอ่อนชอ้ยด้วยรูปทรงส่ีเหล่ียมสไตล์
ร็อคโคโค ตรงกลางเป็นสนามหญา้กวา้งมีอนุสาวรียข์องพระเจา้เฟรดเดอริก
ที่  4 ตั้ งอยู่ หากเวลาเหมาะสมท่านจะได้ชม พิธีการเปล่ียนทหารรักษา
พระองค์ ในชุดเคร่ืองแบบที่งดงาม หรือถ่ายภาพมุมประทบัใจคู่กับทหาร
รักษาพระองค์ จากนั้ นนั่งรถชมเมือง...ผ่านชมจตุรัสซิตี้ ฮอลล์,อาคาร
เทศบาลเมืองเก่า , เขตย่านใจกลางเมือง แวะถ่ายรูปคู่กบั เงือกน้อยลิต
เติ้ลเมอร์เมด สัญลกัษณ์ของเมือง ซ่ึงยงัคงนั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเน้ือ
เร่ืองในเทพนิยายอนัลือลัน่ของนกัเล่านิทานระดบัโลก  ฮนัส์คริสเตียน แอนเดอร์สัน ชมความสวยงามของ น้ำพุเกฟิ
ออน เทพธิดาผูเ้สียสละกบับุตรชายร่วมสร้างเกาะซีแลนด์      
นำคณะเดินเล่นชมความสวยงามของ ราวน์ทาวเวอร์ อาคารเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง และย่าน

เขตท่าเรือท่ีมีอาคารบ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษท่ี 17เรียงรายเป็นภาพท่ีงดงาม 
   นำคณะออกเดนิทางสู่สนามบินอลันดา สวีเดน เพื่อทำการเช็คอิน และทำ TAX REFUND  
13.50 น. เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ..โดยสายการบนิไทยthai airways international เที่ยวบินที่ tg961(บินตรง) 

***นำคณะบินตรงกลับกรุงเทพฯ..ไม่ตอ้งเสียเวลาต่อเครือ่ง...พร้อมสะสมไมล์สู่บตัรทอง*** 

วนัทีส่บิ(19เม.ย.2563)          ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ
06.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 

 Iceland 10 Days  
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แกรนด์ไอซ์แลนด์-ล่าแสงเหนือ ICELAND 10วัน TG พักดี ทานดี  
+รวมค่าวีซ่า VISA ไม่ต้องจ่ายเพิม่ / รวมเบลยกกระเป๋าทุกโรงแรม 

รวทิปคนขับรถเรียบร้อยแล้ว/บริการอาหารครบทุกมื้อ  
***โรงแรม และต๋ัวภายในแน่นมากๆครับ ควรจองล่วงหน้าท่านจะไม่ผิดหวงั*** 

บริการอาหารพื้นเมืองมื้อพิเศษ! กุ้งลอบเตอร์/อาหารไทย /ภัตตาคารในพอแลนด์   
*สำรองที่นั่งล่วงหน้า12-24สัปดาห์ เนื่องจากเป็นช่วงปีใหม่ ต๋ัวและโรงแรมมีจำกัด* 

ช่วงการเดินทาง 
ผู้ใหญ่  

ราคาท่านละ 
พักห้องละ2ท่าน 

เด็กอาย ุ
ต่ำกว่า12ป ี 

1เดก็+1ผู้ใหญ่ 

เด็กอาย ุ
ต่ำกว่า12ป ี 

1เดก็(มีเตียง) 
+2ผู้ใหญ่ 

พักท่านเดียวต่อ1
ห้อง 

จ่ายเพ่ิม 

ช่วงสงกรานต์ 
10-19 เม.ย. 

159,000 159,000 155,000 30,000 

▪ สิทธิพิเศษผู้ถือบัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย และไทยพาณิชย์   
สามารถผ่อนชำระสว่นท่ีเหลือผ่านบัตรเครดิตโดยไม่มีดอกเบีย้0%นานถึง4เดอืน 
โดยชำระมัดจำเป็นเงินสด 60,000 บาท ส่วนท่ีเหลือผอ่นบตัรได ้
***หากสนใจสายด่วน คุณป๊อป Tel.096-7878-294 ตอบคำถามได้เลยไม่ตอ้งรอ***  
***หรือ@ID LINE มาที่  POP2217 สอบถามได้24ช.ม.   
***กรณีท่านจองทัวร์ล่าช้า ต๋ัวบินภายในราคาขี้น ทางเราจะขึ้นราคาตามตั๋วภายในซ่งจะ
ราคาแพงมากเมื่อใกล้วันเดินทาง   
อัตราค่าบริการนี้รวม  

ค่าต๋ัวเครือ่งบนิโดยการบนิไทยTG (เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  

• ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12ช.ม./วัน  

• ค่าทีพ่ักตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เท่าตัว หากวันเขา้พกัตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟรห์รอืงาน
ประชมุต่างๆ อันเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรับเปลีย่นทีพ่กั โดยค านงึถงึความเหมาะสมเป็นหลัก  

• ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนดิส าหรับน าเทีย่ว ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ 

• ค่ารถน าเทีย่วดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

• ค่าธรรมเนียมน ้ามันและค่าประกันภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอัตราเรยีกเกบ็ ณ วันทีท่ าการจอง / ***รวมคา่วซ่ีาแลว้*** 

• ค่าประกันชวีติกรณีอุบัตเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอบุัตเิหตุในวงเงนิไมเ่กนิ 
ท่านละ 100,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

• ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าเครือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ส่ังพเิศษนอก 

• ค่าท าหนังสอืเดนิทาง, ค่าท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทางในการจัดท าเอง) 

• ค่าทปิส าหรับหัวหนา้ทัวร ์ท่านละ 800-1000บาท (ใหท่้านพจิารณาตามการบรกิาร) 

• ค่าธรรมเนียมน ้ามันทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกีในภายหลัง 
• ค่าปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่างสายการบนิก าหนดไว ้

เงื่อนไขการช าระเงิน 

• กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 60,000บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport   และ
ค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชำระก่อนวันยื่นวีซ่า หรือไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 10 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก้็ต่อเมือ่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 25 ท่าน ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้
ทัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การ
จลาจล การปฏวัิต ิทรัพยส์นิสญูหายตามสถานทีต่่างๆ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื จากอบุัตเิหตุต่างๆ 

• เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใด
ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  

• เมื่อท่านไดช้ าระเงินมัดจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

• ทางบริษัทเริม่ตน้ และจบการบริการ ที่สนามบนิสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืพาหนะ
อย่างหนึง่อย่างใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในสว่นน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทาง
ของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% โดยมเีอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางส่งไปถงึท่านเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ท่านจึงสามารส ารอง
ยานพาหนะได ้
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• ต๋ัวเครือ่งบนิที่ใชใ้นการเดนิทางไม่สามารถ Refund หรอืเลือ่นวันกลับ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางได ้กรณีท่านจะกลับก่อนหรอืเลือ่นวันเดนิทางกลับ 

กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีก่่อนการเดนิทาง มฉิะนั้นท่านจะตอ้งซือ้ต๋ัวใหม่เองในกรณีไม่เดนิทางไป และกลับตามโปรแกรมที่ท่านซื้อจากทางบรษัิท 

เน่ืองจากเป็นคุณสมบัตรของต๋ัวทีอ่อกมาจากทางสายการบนิ 

หมายเหตุ โปรแกรมการท่องเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลง หรือตัดออกไดต้ามความเหมะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสถานการณ์ระหว่างการเดินทาง สภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออ านวย /
การจราจรติดขัดจนเป็นเหตุท าให้เสียเวลาในการท่องเท่ียวโปรแกรมอื่น/ ปิดถนน / ฝนตกหนัก /  หิมะตกหนักปิดผิวทางการจราจร/ รถโค้ชหมดเวลาวิ่ง ซ่ึงคนขับต้อง
พกัผ่อน ตามกฎหมายของยุโรปไม่ให้วิ่งเกินวนัละ12ช.ม. เพ่ือความปลอดภัยของหมู่คณะ/ มีการนัดชุมนุมประท้วง / ถนนปิดซ่อมแซมจนท าให้รถติดเป็นเวลานาน / ตาม
โบสถ์หรือวิหาร มีการจัดพิธีทางศาสนา ซ่ึงไม่เปิดให้เขา้ชม / เกิดอุบตัิเหตุบนทอ้งถนนจนท าให้รถติดเป็นเวลานาน / การต่อคิวเขา้สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีใช้เวลานานเกินไป จน
ท าให้เสียโปรแกรมท่องเท่ียวจุดอื่น และสถานการณ์เฉพาะหน้าอื่นๆ ท่ีท าให้ท่านไม่สามารเดินทางไปถึงสถานท่ีท่องเท่ียวได ้อยา่งปลอดภัยและสะดวก  โดยทาง World 
Traveler Agency Co.,Ltd. จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะโดยรวม และความปลอดภยั เป็นส่ิงส าคญั   
หมายเหต ุ ภาพประกอบใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่านั้น 

เง่ือนไขการยกเลิก 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  90 วัน – คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด หรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิ หรอื กรุ๊ปทีม่กีาร

การันตค่ีามัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศและ...ไม่อาจขอคนืเงนิได ้     

• ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 60 วันขึน้ไป –  เก็บค่าใชจ่้าย 50,000 บาท   

• ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า  20 วัน  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทัวร ์  
• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  1-14 วัน – เก็บค่าบรกิารทัง้หมด 100 % 

หมายเหตุ 
o ทางบรษัิทจะท าการยืน่วซีา่ของท่านก็ตอ่เมือ่ในคณะมผีูส้ ารองทีน่ั่งครบ 25 ท่าน และไดร้ับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจาก

บรษัิทจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆทีเ่ป็นกรุ๊ปในการยืน่วซีา่ อาท ิตั๋วเครีอ่งบนิ , หอ้งพักทีค่อนเฟิรม์มาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดนิทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 25 ท่าน จงึจะสามารถยืน่วซีา่ใหก้ับทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

o หากในชว่งทีท่่านเดนิทางควิวซีา่กรุ๊ปในการยืน่วซีา่เต็ม ทางบรษัิทตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่เดีย่ว ซึง่ทางท่านจะตอ้งเดนิทาง
มายืน่วซีา่ดว้ยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิชบ่รษัิททัวรเ์ป็นผูก้ าหนด ท่านทีม่คีวาม
ประสงคจ์ะยืน่วซีา่ท่องเทีย่วทวปียุโรป กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหถ้กูตอ้ง และครบถว้นตามทีส่ถานทูตตอ้งการ เพราะจะมผีลต่อการ
พจิารณาวซีา่ของท่าน บรษัิททัวรเ์ป็นแตเ่พยีงตัวกลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซีา่เท่านัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาว่าวซีา่ใหก้ับ
ทางท่าน สถานทูตจะไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ใหท่้าน กรณีท่านใชเ้อกสารปลอมในการยืน่วซีา่ 

กรณีวซีา่ทีท่่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายจรงิทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี ้
- ค่าธรรมเนียมการยืน่วซีา่และค่าบรกิาร 5,000 บาท ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมว่้าจะผ่านหรอืไม่ผ่านการพจิารณา 
- ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วันยืน่วซีา่ ซึง่ตั๋วเป็นเอกสารทีส่ าคัญในการยืน่วซีา่ ประมาณ10,000 บาท หาก

ท่านไม่ผ่านการพจิารณา ตั๋วเครือ่งบนิถา้ออกตั๋วมาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมคี่าธรรมเนียมทีท่่านตอ้งถูกหักบางสว่น และ
สว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบนิ) ถา้ยังไม่ออกตั๋วท่านจะเสยีแตค่่ามัดจ าตั๋วตามจรงิเท่านัน้ 

- ค่าหอ้งพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามัดจ าหอ้งใน 2 คนืแรกของ
การเดนิทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันทีเ่ขา้พัก ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทันท ีทางบรษัิทจะแจง้ใหท้่านทราบ และ
มเีอกสารชีแ้จงใหท่้านเขา้ใจ 

• หากท่านผ่านการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยดึค่าใชจ่้ายทัง้หมด 100% 
• ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวัด หรอืต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เครือ่งบนิ หรอืพาหนะอย่างหนึง่อย่างใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในสว่นนี้ เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

***สำหรับเอกสารท่ีท่านต้องเตรยีมสำหรับยืน่วีซ่า ทางเราจะส่งให้ท่านหลังจากสำรองท่ีนั่งแล้ว  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


