
 

 

 



 

 

 
 
 

 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์

สายการบินไทยแอร์เวย์(TG) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
 
 
 



 

 

 

 2 กรุงเทพ-โคเปนเฮเกน-เรคยาวกิ-โบสถ์ฮอลล์กริมสเคร์ิกยา-ซันโวยาจ-เพอร์แลน 

01.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทยแอร์เวย์(TG) 
เท่ียวบนิท่ี TG905 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 13.20 ชัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน
เคร่ือง) 

07.40 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก (น าท่านเปลี่ยนเคร่ืองเพื่อเดินทางสู่เมือง
เรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์) หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 
*** อิสระอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบริเวณสนามบนิ CASH BACK ท่านละ 30 ยโูร *** 

14.10 น. ออกเดนิทางสูส่นามบินเมืองเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ เท่ียวบิน
ท่ี FI205 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3.15 ชัว่โมง) 

15.25 น. เดนิทางถึงสนามบินเมืองเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ (เวลาทอ้งถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 7 ชัว่โมง)  
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเรคยาวิก(Reykjavik) เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์(Iceland) เป็นเมือง

หลวงซึ่งตัง้อยู่ใกล้กับขัว้โลกเหนือมากท่ีสุด มีความสวยงามและมีเสน่ห์ไม่แพ้เมืองหลวงอ่ืนๆ ในแถบ
สแกนดิเนเวีย เป็นเมืองท่ีเพียบพร้อมด้วยความบริสทุธ์ิทางธรรมชาติ อาคารบ้านเรือนสีลกูกวาดรูปทรง
น่ารัก และสถาปัตยกรรมทรงคุณค่าท่ีถักทอประวัติศาสตร์เร่ืองบอกเล่าความเป็นมาของประเทศ 
“ดินแดนน า้แข็ง” น าท่านชมเพอร์แลน(Perlan) ก็มีความโดดเดน่และน่ามาเท่ียวชมเป็นอย่างมาก ทัง้
ความสวยงามแปลกตาและเป็นอีกจุดแลนด์มาร์คท่ีส าคญัของไอซ์แลนด์ เป็นอาคารท่ีมีความสงู 25.7 
เมตร โดยท่ีด้านบนนัน้มีลกัษณะเป็นลกูโลกคร่ึงลกู ตัง้อยูบ่นอาคารรูปทรงกระบอกท่ีมีจ านวน 4 อาคาร 



 

 

โดยแต่ละอาคารจะมีความสูง 5 ชัน้ด้วยกัน และมีพืน้ท่ีใช้สอยกว่า 10,000 ตารางเมตร นับว่าเป็น
อาคารท่ีงดงามละแปลกอยา่งมาก รวมทัง้มีอะไรท่ีนา่สนใจอยูอ่ยา่งมากมาย 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร ที่เพอร์แลน 
พักที่ Hotel Grand Reykjavik หรือเทียบเท่าระกับ 4 ดาว 
 

 3 เรคยาวกิ-โบสถ์ฮอลล์กริมสเคร์ิกยา-อนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน-บ้านฮอฟด ิ
 บอร์การ์เนสคีร์กจูเฟล 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 น าท่านถ่ายภาพกับ โบสถ์ฮอลล์กริมสเคิร์กยา(Hallgrímskirkja) โบสถ์คริสต์นิกายลูเธอรัน แลนด์

มาร์กส าคญัของเมืองเรคยาวิก ว่ากนัว่าเราสามารถมองเห็นโบสถ์แหง่นีไ้ด้จากเกือบทกุท่ีในเมือง โบสถ์
มีความสงู 74.5 เมตร ซึ่งสงูเป็นอนัดบั 4 ในประเทศไอซ์แลนด์ เป็นสถาปัตยกรรมแนวอิมเพรสชัน่นิสท์  
สถาปนิกผู้ออกแบบคือนายกดุโยน ซึ่งกว่าจะได้สร้างก็ใช้เวลานานหลายปี รวมระยะเวลาการก่อสร้าง
ทัง้หมด 38 ปี บริเวณด้านหน้าของโบสถ์ยังมีอนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน(Leifr Eiriksson) ยืน
ตระหง่านอยู่เบือ้งหน้า ซึ่งในประวตัิศาสตร์ไอซ์แลนด์ถือว่าวาเลฟร์ เป็นชาวนอสร์ชาติยโุรปคนแรกท่ีไป
เหยียบดินแดนแถบอเมริกาเหนือซึ่งรวมถึงกรีนแลนด์ด้วย โดยอนุสาวรีย์นีส้หรัฐอเมริกามอบให้แก่
ไอซ์แลนด์เน่ืองในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี รัฐสภาของไอซ์แลนด์ 



 

 

 แวะถ่ายรูปและช่ืนชมผลงานอนัสวยงาม สถาปัตยกรรมซันโวยาจ(Sun Voyager) ถือเป็นจุดสนใจ
ยอดฮิตท่ีตัง้อยู่บนเลียบชายฝ่ังทะเลใกล้กบัฮาร์ปาร์คอนเสิร์ตฮอลล์ รูปปัน้ท่ีเรียงรายมุ่งตรงไปยงัภูเขา

เอสจนัเหล่านีถื้อเป็นทศันียภาพ ท่ีสวยงามมาก ถ้าคณุได้ลองสงัเกตดก็ูจะเห็นว่ามีรูปปัน้อ่ืนๆมากมาย
อยู่ทัว่ไปในเมืองนี ้ พิพิธภณัฑ์สถาปัตยกรรมท่ีใหญ่ท่ีสดุสองแห่งของท่ีน่ีมีช่ือว่าพิพิธภณัฑ์อิน่า จอนสนั  
น าท่านชมสถานท่ีส าคญัอีกแห่งหนึ่งคือบ้านฮอฟดิ(Hofdi House) บ้านท่ีมีเร่ืองราวในประวตัิศาสตร์
ของชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นท่ีรับรองและจดัเลีย้ง ผู้น า 2 ประเทศมหาอ านาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติ
สงครามเย็น น าท่านชมด้านนอกรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์ และศาลาเทศบาลเมืองได้เวลาอนัสมควร 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ฝ่ังตะวนัตกของไอซ์แลนด์ (West Iceland) น าท่านเดินทางสู่เมืองบอร์การ์
เนส(Borgarnes) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าทา่นชมคีร์กจูเฟล(Kirkjufell) หรือ “ภเูขาโบสถ์” เป็นภเูขาท่ีคล้ายกบัโบสถ์ หรือหมวกของแมม่ด เป็น
หนึ่งในสถานท่ีท่ีถูกถ่ายรูปมากท่ีสุดของไอซ์แลนด์ ตัวภูเขามีลักษณะเป็นชัน้ๆ ต่างสีกัน เช่ือกันว่า



 

 

ฟอสซิลชัน้ลา่งสดุเกิดตัง้แตย่คุน า้แข็งนบัล้านปี สว่นชัน้บนซึง่เป็นหินลาวาเกิดในช่วงท่ียคุน า้แข็งเร่ิมอุ่น
ขึน้ คีร์กจเูฟลเป็นสถานท่ีท่ีมีความงดงามตลอดทัง้ปี นกัทอ่งเท่ียวนิยมมาท่ีน่ีเพ่ือถ่ายภาพสวยๆ 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองบอร์การ์เนส(Borgarnes) 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พักที่ Icelandair Hotel Hamar, Borgarnes หรือเทียบเท่า 
 

 4 บอร์การ์เนส-อุทยานแห่งชาตซิิงเควลลิร์-ชมรอยแตกเปลือกโลก-น า้ตกกุลล์ฟอสส์-ไกเซอร์ 
 ซีเครทลากูน-เซลฟอส 



 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์(Thingvellir National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติแห่ง
แรกของไอซ์แลนด์ ซึ่งก่อตัง้ขึน้เม่ือปีค.ศ. 1928  ถกูขึน้ทะเบียนจากองค์การยเูนสโก (UNESCO) ว่าให้
เป็นสถานท่ีอันเป็นมรดกของชาวโลกในปี ค.ศ. 2004 นอกจาก Thingvellir จะมีรอยแตกแยกของ
แผ่นดนิท่ียิ่งใหญ่ที่สุดในโลก(The Mid-Atlantic Rift) แล้วยงัมีภเูขา ทุง่ลาวา หบุผา ถ า้ ล าธาร น า้ตก
และทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ชมรอยแตกของเปลือกโลกท่ีกว้างขึน้ในแต่ละปี เน่ืองจากมีการ
เคล่ือนตวัแยกออกจากกนัอยู่ตลอดเวลา พร้อมชมร่องรอยอาคารรัฐสภาอนัเก่าแก่ตัง้แตปี่ 930 อิสระให้
ท่านถ่ายภาพ และชมความงดงาม น าท่านชมความงามของน า้ตกกุลล์ฟอสส์(Gullfoss) หรือ “ไนแอง
การ่าแหง่ไอซ์แลนด์” เป็นน า้ตกขนาดใหญ่และมีช่ือเสียงมากท่ีสดุแหง่หนึง่ จดุเดน่ของกลุล์ฟอสส์คือการ
ไหลของน า้ตกเป็นรูปทรงกรวยสามเหล่ียมแปลกตา และเป็นการไหลลงเป็นสองชว่ง ก่อนจะตกลงสู่หบุ
เขาธารน า้แข็งลกึเบือ้งลา่ง จนเกิดกลุม่ละอองน า้สีขาวคล้ายกลุม่ควนัพุง่ขึน้มาจากหบุเขาลกึซึง่เกิดจาก 
glacial floods ครัง้รุนแรงในช่วงปลายยคุน า้แข็ง นบัเป็นอีกหนึ่งในความมหศัจรรย์ทางธรรมชาติระดบั
โลก ให้ทา่นได้เก็บภาพอนัสวยงาม 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชมไกเซอร์(Geysir) เป็นน า้พรุ้อนท่ีสงูท่ีสดุของไอซ์แลนด์ เวลาพุออกมาบางครัง้สงูถึง 80 เมตร 
เม่ือน า้พหุยดุการพุบริเวณนัน้จะอบอวลไปด้วยไอน า้ดแูล้วเหมือนมีหมอกควนัปกคลมุอยู่ ไกเซอร์ท่ีน่ียงั
เป็นต้นต ารับของค าว่าไกเซอร์ท่ีใช้เรียกน า้พุลักษณะนีท้ั่วโลก น า้พุร้อนไกเซอร์เป็นลักษณะทาง
ธรณีวิทยาท่ีเกิดขึน้ชัว่คราว โดยอายขุองไกเซอร์จะมีอายเุพียงไม่ก่ีพนัปีเท่านัน้ และสามารถพบไกเซอร์
ได้เพียงไมก่ี่แห่งในโลก ซึ่งหนึ่งในนัน้คือท่ีประเทศไอซ์แลนด์ นบัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีหาชม
ได้ยากชนิดหนึ่ง น าท่านชมซีเครทลากูน(Secreat Lagoon) ตัง้อยู่ใกล้กับหมู่บ้านฟลูดิร์ (Flúðir) เป็น
บอ่น า้พรุ้อนทางธรรมชาติท่ีเก่าแก่มากท่ีสุดแห่งหนึ่งในไอซ์แลนด์ โดยมีประวตัิความเป็นมานบัย้อนไป
ได้ถึงปี ค.ศ. 1891 ซีเครทลากนูถกูละทิง้มาเนิ่นนานก่อนจะมีการปรับปรุงใหม่และเปิดใช้งานอีกครัง้ใน
ปี ค.ศ.  2014 อณุหภูมิของสระน า้แห่งนีจ้ะเฉล่ียอยู่ท่ี 38-40°C ตลอดทัง้ปีเช่นเดียวกบับอ่น า้ร้อนขนาด
ใหญ่ทั่วไป และท่ีส าคัญตัง้อยู่ไม่ไกลจากเส้นทางวงกลมทองค า(Golden Circle) มากนัก ท าให้ซี
เครทลากูนเหมาะส าหรับแวะมาแช่น า้ร้อนก่อนหรือหลงัจากเท่ียวชมสถานท่ีต่างๆ บนเส้นทางวงกลม
ทองค าอันโด่งดัง นอกจากจะเป็นสถานท่ีส าหรับแช่น า้ร้อนแล้ว ทิวทัศน์รอบซีเครทลากูนก็มีความ
สวยงามคุ้มคา่แก่การมาเย่ียมเยือนเช่นกนั อิสระให้ทา่นแช่ตวัผ่อนคลายท่ีบอ่น า้พรุ้อนซีเครทลากูนตาม



 

 

อธัยาศยั (มีบริการผ้าเช็ดตวัรวมอยู่ในค่าทวัร์ และมีชุดว่ายน ้าให้เช่า ส าหรับท่านที่ไม่ได้เตรียมไปเอง) 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเซลฟอส(Selfoss) เมืองทางตอนใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ เป็นเมืองท่ีมี
ประชากรอาศยัอยูม่ากท่ีสดุแหง่หนึง่ในไอซ์แลนด์ตอนใต้ อีกทัง้ยงัเป็นแหลง่การค้า และอตุสาหกรรมท่ีมี

อยูเ่พียงไมก่ี่แหง่ในประเทศนี ้
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พักที่ Hotel Selfoss & SPA หรือเทียบเท่าระกับ 4 ดาว 
 

 5 เซลฟอส-น า้ตกเซลจาลันด์ฟอสส์-น า้ตกสโกกาฟอสส์-หมู่บ้านวกิ-เรย์นิสฟายาร่า-เคลาส์ตูร์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นชมน า้ตกเซลจาลันด์ฟอสส์(Seljalandfoss) น า้ตกท่ีมีช่ือเสียงและถกูขนานนามวา่เป็นน า้ตกท่ี
สวยท่ีสุดแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์ เป็นส่วนหนึ่งของแม่น า้เซลย่าลนัด์ซ่าซึ่งมีต้นก าเนิดอยู่ใต้ธารน า้แข็ง 



 

 

น า้ตกแห่งนีแ้ม้จะคอ่นข้างแคบแตมี่จดุเดน่อยู่ท่ีความสงู และนกัท่องเท่ียวสามารถเดินลอดไปหลงัม่าน
น า้ตกได้ เป็นการเท่ียวชมน า้ตกท่ีให้มมุมองแปลกตาและน่าค้นหาตา่งจากท่ีอ่ืนๆ  

น าชมน า้ตกสโกกาฟอสส์(Skogafoss) คือแลนด์มาร์กท่ีสวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศไอซ์แลนด์ 
นอกจากสโกกาฟอสส์จะเป็นน า้ตกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดทางตอนใต้ของประเทศแล้ว ยงัเป็นน า้ตกท่ีสูงท่ีสุด 
โดยมีความสูงราว 62 เมตร และเป็นน า้ตกท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศไอซ์แลนด์อีกด้วย 
สโกกาฟอสส์เป็นน า้ตกขนาดใหญ่ มีน า้แรงและไอน า้ฟุ้งกระจายตลอดเวลา หากนกัท่องเท่ียวมาถึงท่ีน่ี
ในช่วงเวลาท่ีมีแดดส่องมาทางน า้ตกจะสามารถเห็นรุ้งกินน า้อยู่ด้านหน้าน า้ตกได้อย่างชดัเจน บางครัง้
หากโชคดีอาจได้เห็นรุ้งกินน า้สองชัน้ ซึง่สวยงามและนา่ประทบัใจมาก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านวิก(Vik) หมู่บ้านเล็กๆ ทางใต้ของไอซ์แลนด์ ท่ีมีรายช่ือในการจัดอันดับ
ชายหาดท่ีสวยท่ีสุดในโลกเม่ือปี ค.ศ. 1991 เป็นหมู่บ้านท่ีมีฝนตกมากท่ีสุดในไอซ์แลนด์ ถึงแม้ว่าจะ

ไม่ใช่ชายหาดท่ีดีท่ีสดุแต่ก็เป็นสถานท่ีน่ามหศัจรรย์ท่ีน่าไปชมเป็นอย่างยิ่ง น าท่านชมเรย์นิสฟายาร่า
(Reynisfjara) เป็นหาดทรายด าท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของไอซ์แลนด์ และเป็นหนึ่งในหาดท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดใน
โลก ทรายสีด าท่ีชายหาดแห่งนีเ้ป็นตะกอนเม็ดทรายสีด าท่ีเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนว
หินบะซอลต์ท่ีถกูพดัพาไปสะสมตวับริเวณชายหาด โดยเม็ดทรายนีมี้ความหนาแนน่และทนทานต่อการ
แตกสลายผพุงั บริเวณนีเ้ป็นบริเวณท่ีคล่ืนพดัแรง จะพดัเอาวตัถท่ีุมีความหนาแน่นน้อยกว่าออกไป วตัถุ
ท่ีมีความหนาแน่นมากกว่าจะถกูพดัพาออกไปได้ช้าหรือยงัคงสะสมรวมตวักนัอยู ่จนกลายเป็นชายหาด
ท่ีมีทรายสีด า 



 

 

น าท่านเดินทางสู่เมืองคีร์กจูแบจาร์เคลาส์ตูร์(Kirkjubaejarklaustur) หรือนิยมเรียกกนัว่า เคลาส์ตูร์
(Klaustur) เป็นหมู่บ้านท่องเท่ียวเล็กๆท่ีมีช่ือเสียงของเขตซูทือร์ลันต์หรือเขตทางใต้ 1 ใน 8เขตการ
ปกครองของประเทศไอซ์แลนด ์

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Klaustur หรือเทียบเท่า 

 6 เคลาส์ตูร์-อุทยานแห่งชาตสิกาฟตาเฟล-โจกุลซาร์ลอน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล(Skaftafell National) ผ่านชมทศันียภาพทางใต้
ของไอซ์แลนด์ ซึ่งเต็มไปด้วยความแปลกของแนวภูเขาไฟ และชัน้หินลาวาท่ีแข็งตวัแบบท่ีท่านไม่เคย
เห็นท่ีไหนมาก่อน เดนิทางถึงเขตอทุยานแหง่ชาตสิกาฟตาเฟล เลาะเลียบขนาบไปกบัธารน า้แข็งพนัปีวทั
นาโจกลุ โดยจดุหมายอยู่ท่ีทะเลสาบธารน า้แข็งท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไอซ์แลนด์ท่ีช่ือว่า ทะเลสาบธาร
น า้แข็งโจกุลซาร์ลอน(Jokulsarlon Glacier Lake) ท่ีเกิดขึน้ครัง้แรกในช่วง ค.ศ. 1934-1935 และ
คอ่ยๆ ขยายตวัเพิ่มพืน้ท่ีขึน้เร่ือยๆ ในทกุๆปี ในปัจจบุนักินพืน้ท่ีกว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความ
ลึกของน า้ถึง 200 เมตร ทะเลสาบธารน า้แข็งโจกลุซาลอน จึงได้ช่ือว่าเป็นทะเลสาบมีลึกเป็นอนัดบัสอง
ของประเทศไอซ์แลนด์ เดนิทางถึงธารน า้แข็งโจกลุซาลอน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

น าท่านชมโจกุลซาร์ลอน(Jokulsarlon) เป็นทะเลสาบธารน า้แข็งอายุกว่า 1,000 ปีท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ไอซ์แลนด์ และใหญ่เป็นอันดับสามของโลก ครอบคลุมพืน้ท่ีกว่า 8,300 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีขนาด
เท่ากับธารน า้แข็งทัง้หมดในทวีปยุโรปรวมกัน ท่ีน่ีเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์อันโด่งดงัมาแล้ว
หลายเร่ือง นอกจากท่ีนักท่องเท่ียวจะได้ต่ืนตาต่ืนใจกับภาพของก้อนน า้แข็งสีฟ้าครามขนาดมหึมา
จ านวนมากท่ีละลายลงมาจากภูเขาน า้แข็งด้านบน และลอยล่องอยู่เต็มทะเลสาบธารน า้แข็งขนาดแปด

พนักว่าตารางกิโลเมตรแห่งนี ้ท่ีโจกลุซาร์ลอนยงัเป็นจดุท่ีสามารถนัง่เรือล่องไปตามแนวภูเขาน า้แข็งได้
ด้วย น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มืองเคลาส์ตูร์(Klaustur) 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Klaustur หรือเทียบเท่า 
 
 
 



 

 

 
 

 7 เคลาส์ตูร์-เมียร์ดาลส์โจกูล-ธารน า้แขง็เมียร์ดาลโจกุล-ขับสโนว์โมบลิ-เซลฟอส 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู่เมียร์ดาลส์โจกูล(Myrdalsjokull) เพ่ือน าทา่นเก็บเก่ียวประสบการณ์การท่องเท่ียวบน
ธารน า้แข็ง ด้วยการขบัข่ีรถสโนว์โมบิลตะลยุไปในทุ่งน า้แข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดนท่ีอยู่สูง
ท่ีสุดของโลก มีความกว้างใหญ่เป็นอันดบั 4 ท่ีมีพืน้ท่ีกว่า 596 ตารางกิโลเมตรตะลุยไปในทุ่งน า้แข็ง
กว้างอย่างเต็มอ่ิมตลอด 1 ชั่วโมง (คนัละ 2 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด: ชุดกันความหนาว , หมวก
กนัน็อค, ถงุมือ, รองเทา้บู๊ท) น าทา่นสมัผสักบัประสบการณ์การนัง่รถซุปเปอร์จิ๊ป ทอ่งเท่ียวแบบเจาะลึก
บริเวณทุ่งน า้แข็ง Mýrdalsjökull Glacier อีก 1 ชัว่โมง เพ่ือเก็บวิวทิวทศัน์ในส่วนท่ีรถสโนว์โมบิลตะลุย
ไปไมถ่ึง ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู่หมู่บ้านสโคก้าร์(Skogar Village) 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านแวะถ่ายภาพกับหน้าผาเดียร์โฮไล(Dyrholaey) อีกหนึ่งสถานท่ียอดนิยมของ
นกัทอ่งเท่ียว เพราะวา่อยูไ่มไ่กลจากถนนเส้นหลกัลกัษณะเดน่ คือ เป็นหินท่ีก่อตวัเป็นรูปโค้ง มีทางลอด
ตรงกลางซึง่การโค้งนีเ้กิดจากการระเบดิของภเูขาไฟในอดีต น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองเซลฟอส(Selfoss)  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Selfoss & SPA หรือเทียบเท่าระกับ 4 ดาว 
 

 8 เซลฟอส-บลูลากูน-เรคยาว ิ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

น าท่านสู่บลูลากูน(Blue Lagoon) หนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี ช่ือเสียงท่ีสุดในไอซ์แลนด์ ท่ีมี
นกัทอ่งเท่ียวมาเยือนถึงปีละกว่า 5 แสนคน เป็นบอ่น า้ร้อนสีฟ้าท่ีอดุมไปด้วยแร่ธาตนุานาชนิดจากใต้ดิน 
แร่ธาตบุางชนิดนอกจากจะมีสรรพคณุในการบ ารุงผิวพรรณแล้ว ยงัรักษาโรคผิวหนงับางชนิดได้ด้วย 
สามารถลงไปแช่ตวัในบอ่น า้พรุ้อนเพ่ือความผ่อนคลายได้ ซึ่งอณุหภูมิของน า้ในบอ่เป็นอณุหภูมิท่ีก าลงั
พอเหมาะส าหรับการผ่อนคลายกล้ามเนือ้และเส้นเอ็น น า้ในบลูลากูนจะเปล่ียนใหม่อตัโนมตัิทุกๆ 48 

ชัว่โมง (มีบริการผา้เช็ดตวัรวมอยู่ในค่าทวัร์ และมีชดุว่ายน ้าใหเ้ช่า ส าหรับท่านทีไ่ม่ไดเ้ตรียมไปเอง) 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนัน้น าท่านกลบัสู่เมืองเรคยาวิก(Reykjavik) อิสระช้อปปิง้สินค้าของฝาก ของท่ีระลึกบริเวณถนน
คนเดิน Laugavegur ถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียง และเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง Laugavegur มีความหมายว่า 
“wash road” เน่ืองจากอดีตเคยเป็นเส้นทางเดินสู่ บ่อน า้พุร้อน โดยหญิงสาวในสมยัก่อนของกรุงเรค
ยาวิคจะเดินทางไปซกัล้างเสือ้ผ้า เคร่ืองนุ่งห่มโดยใช้เส้นทางสายนี ้ปัจจบุนัเป็นแหล่งช้อปปิง้แหล่งรวม
ของห้างสรรพสินค้า และ ร้านเสือ้ผ้าบตูคิมากมาย 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 



 

 

พักที่ Hotel Grand Reykjavik หรือเทียบเท่าระกับ 4 ดาว 
 

 9 เรคยาวกิ-โคเปนเฮเกน-สต้อยท์-นูฮาวน์ 
04.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  ได้เวลาพอสมควรแล้วเดนิทางไปยงัสนามบนิกรุงเรคยาวิก เพ่ือไปยงักรุงโคเปนเฮเกน 
07.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ 

เที่ยวบินท่ี FI204 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3.15 ชัว่โมง) 
13.00 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เมืองหลวงธุรกิจท่ีส าคญั เน่ืองจากมีการ

ท าประมง การขนส่งสินค้าการท่องเท่ียว และอุตสาหกรรม อีกทัง้ยังเป็นเมืองใหญ่ท่ี สวยงาม และ
นา่สนใจด้วยมีลกัษณะของการผสมผสานวิถีชีวิตหลากหลาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินเล่นบริเวณจุดเร่ิมต้นของถนนช้อปปิง้สายส าคัญของเมืองท่ีเรียกว่า สตร้อยท์ (The 

Stroget) ตามภาษาแดนิช เป็นถนนช้อปปิง้สายท่ียาวท่ีสดุของโลกอีกด้วย ถนนสายนีเ้ช่ือมตอ่กบัจตัรัุส



 

 

คองนโูทรว์ซึ่งมีพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าคริสเตียนท่ี 5 อยู่ตรงจดุกึ่งกลาง ตลอดทางของถนนคน
เดนิความยาวราว 2 กิโลเมตร มีสินค้าให้เลือกหลากหลายชนิด ทัง้สินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์ 
ยิ่งพระอาทิตย์ใกล้ตกดินบรรยากาศท่ีถนนคนเดินแห่งนี ้ยิ่งเต็มไปด้วยความคึกคกั และสีสนั ทัง้คนใน
เมืองท่ีออกมาเดินเล่น และนกัท่องเท่ียวท่ีหลัง่ไหลมาจากทัว่ทกุสารทิศ  นอกจากสินค้าแบรนด์เนมแล้ว 
ยงัมีสินค้าของท่ีระลึกให้เลือกสรรมากมายอีกเช่นเดียวกัน อิสระให้ท่านช้อปปิ ้งเพลิดเพลินกับการเดิน
เลน่ และถ่ายภาพบรรยากาศของเมืองตามอธัยาศยั 

น าท่านเดินทางสู่นูฮาวน์(Nyhavn) แหล่งท่องเท่ียวส าคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง เพราะมีร้านค้า 
ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึกท่ีสวยงามทนัสมยัประกอบกบัมีเรือใบ และเรือสินค้าโบราณท่ีได้รับการ
บูรณะซ่อมแซมอย่างดีถูกน ามาจอดทอดสมออยู่ริมสองข้างฝ่ังแม่น า้ บริเวณแห่งนีย้งัเคยเป็นท่ีพ านกั
ของฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์ซนั ราชานกัเขียนแห่งโลกนิทานผู้ เล่ืองช่ือท่ีมีผลงานมากมาย อาทิ เงือก
น้อย ลกูเป็ดขึเ้หล่ และอ่ืนๆ ซึ่งมีคนว่ากนัว่าเขาเขียน นิทานเร่ืองแรกในปี ค.ศ.1835 ท่ีบ้านของเขาในนู
ฮาวน์นีเ้อง ยิ่งท าให้ยา่นนฮูาวน์เป็นสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวจ าเป็นต้องไปเย่ียมชมกนัให้ได้ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
  พักที่ Hotel AC by Marriott, Copenhagen หรือเทียบเท่าระกับ 4 ดาว 
 

 10 โคเปนเฮเกน-พระราชวังอะมาเลียนบอร์ก-น า้พุเกฟิอ้อน-ลิดเดิล้ เมอร์เมด 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

น าท่านชมกรุงโคเปนเฮเกน(Copenhagen)  เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของยุโรปท่ีก่อตัง้ขึน้ในราว
คริสต์ศตวรรษท่ี 10 ถือเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่งเต็มไปด้วยธรรมชาตท่ีิ
สวยงาม และน่าต่ืนตาต่ืนใจ น าท่านถ่ายรูปบริเวณลานกว้างหน้าพระราชวังอะมาเลียนบอร์ก 
(Amalienborg Palace) ซึ่งเป็นสถานท่ีประทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก พระราชวัง
แห่งนีก้่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมร็อคโคโค ด้านหน้าของพระราชวงัจะมีการเปล่ียนทหารยามหน้า
วังทุกวัน เหมือนกับพระราชวังบั๊กกิง้แฮมในอังกฤษ อาคารของพระราชวังตัง้ต่อกันคล้ายเป็น
วงกลม บริเวณตรงกลางเป็นลานกว้างซึ่งรถสามารถแล่นผ่านไปมาได้อย่างสบาย เน่ืองจากพระราชวงั
แห่งนีไ้ม่มีรัว้กัน้ จตัรัุสด้านหน้าของพระราชวงัท่านจะพบกับอนุสาวรีย์ของกษัตริย์เดนมาร์กทรงม้า ดู
สง่างามยิ่งนกั น าท่านถ่ายภาพกับน า้พุเกฟิอ้อน(Gefion Fountain) อนสุาวรีย์ท่ีเป็นท่ีมาแห่งต านาน
ในการสร้างประเทศ ลกัษณะเป็นน า้พรูุปปัน้ผู้หญิงก าลงัถือแส้ไล่ววั 4 ตวั ท่ีมีต านานเลา่ขานกนัวา่ เทพ
เจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธ์ิดลบนัดาลให้พระนางกอบกู้ชาติ พระราชินีเกฟิอ้อน จึงแปลงร่างลกูชาย 4 คนให้เป็น
โคเพ่ือไถพืน้ดินขึน้มาจากใต้น า้ จนเกิดเป็นประเทศเดนมาร์ก น าท่านถ่ายภาพกับเงือกน้อยลิดเดิล้ 
เมอร์เมด(The Little Mermaid) ต านานแห่งความรักของเงือกน้อยสัญลักษณ์ท่ีส าคัญของกรุง



 

 

โคเปนเฮเกน จากงานการประพันธ์อันลือช่ือของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน (Hans Christian 
Andersen) แอเรียล คือ ตวัละครส าคญัท่ีท าให้กรุงโคเปนเฮเกนได้รับฉายาอีกอยา่งหนึง่ นอกจากสวรรค์
แห่งเมืองท่า ว่าเป็นเมืองแห่งความรักในเทพนิยายอีกด้วย นอกจากจะนัง่อวดโฉมอยู่ริมชายหาดแล้ว 
แอเรียล ยงัปรากฏตวัอยู่ในโปสการ์ด และของท่ีระลึก ไม่ว่าจะเป็น แม็กเน็ต แก้วน า้ พวงกญุแจทัว่กรุง
โคเปนเฮเกนอีกด้วย  
ได้เวลาพอสมควร น าทา่นเดินทางสูส่นามบินกรุงโคเปนเฮเกน เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 

14.25 น.  ออกเดนิทางจากกรุงโคเปนเฮเกน กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์(TG) เท่ียวบนิท่ี TG951 
(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

 11 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
06.00 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดี่ยว 
ศกุร์-จนัทร์ 19-27 สิงหาคม 65 179,999 179,999 40,900 

ศกุร์-จนัทร์ 16-26 กันยายน 65 179,999 179,999 40,900 

ศกุร์-จนัทร์ 07-17 ตุลาคม 65 169,999 169,999 40,900 

ศกุร์-จนัทร์ 21-31 ตุลาคม 65 179,999 179,999 40,900 
 
หมายเหต ุ: เนือ่งจากโรงแรงทีพ่กัในโปรแกรมบางโรงแรมไมม่หีอ้งTriple room หอ้งส าหรบัพกั
สามทา่น เพือ่ความสะดวกลกูคา้ทีจ่อง3ทา่น ตอ้งพกัแบบหอ้ง Single room หอ้งพกัเตยีงเดีย่ว 
(พกั 1 คน) เทา่น ัน้ 

 
โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 50,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 



 

 

3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

7. คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 20 กิโลกรัม) และคา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบนิตามเง่ือนไขของแตล่ะสาย 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


