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01. วันแรกของการเดินทาง            กรุงเทพฯ 
 

22.30 น. พรอ้มกนัที่ สนามบินสวุรรณภมูิ เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย (Row D) 
 เจา้หนา้ที่ชยัทวัรค์อยอ านวยความสะดวก 
 

   

02. วันที่สองของการเดินทาง                    โคเปนเฮเกน – เรคาวิค 
 

01.20 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 950 (11.20 ชม. / Dinner, Breakfast) 
07.40 น. ถึง โคเปนเฮเกน (Copenhagen) เมืองหลวงของเดนมารก์ 
น าท่านเดินทางเขา้ตวัเมือง เดินเลน่บรเิวณจดุเริ่มตน้ของถนนชอ้ปปิ้งสายส าคญัของเมืองที่เรียกว่า สตรอยท ์(The  
Stroget) ถนนสายนีเ้ชื่อมต่อกบัจตัรุสัคองนโูทรว ์ซึ่งมีพระบรมรูปทรงมา้ของพระเจา้ครสิเตียนที่ 5 อยู่ตรงจดุกึ่งกลาง  
ตลอดทางของถนนคนเดินความยาวราว 2 กิโลเมตร มีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลายชนิด ทัง้สินคา้แบรนดเ์นมหลากหลาย 
แบรนด ์และยงัมีสินคา้ของที่ระลกึใหเ้ลือกสรรมากมายอีกเช่นเดียวกนั อิสระใหท้่านชอ้ปปิ้งเพลิดเพลินกบัการเดินเลน่และ 
ถ่ายภาพบรรยากาศของเมืองตามอธัยาศยั บรเิวณนีย้งัเป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่เรียกว่า นฮูาวน ์(Nyhavn) มีรา้นคา้  
รา้นอาหาร รา้นขายของที่ระลกึ ประกอบกบัมีเรือใบ และเรือสินคา้โบราณที่ไดร้บัการบรูณะซ่อมแซมอย่างดีถกูน ามาจอด 
ทอดสมออยู่รมิสองขา้งฝ่ังแม่น า้ บรเิวณแห่งนีย้งัเคยเป็นที่พ านกัของฮนัส ์ครสิเตียน แอนเดอรซ์นั ราชานกัเขียนแห่งโลก 
นิทานผูเ้ลื่องชื่อที่มีผลงานมากมาย อาทิ เงือกนอ้ย ลกูเป็ดขึเ้หรแ่ละอื่นๆ  สมควรแก่เวลา เดินทางกลบัสนามบิน 

อาหารกลางวนัที่สนามบิน 

14.10 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไอซแ์ลนดแ์อร ์เที่ยวบิน FI 205 (3.15 ชม.) 
15.25 น. ถึง เรคาวิค (Reykjavik) เมืองหลวงของไอซแ์ลนด ์
น าท่านเขา้ที่พกั หลงัการเดินทางไกล พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก    FOSSHOTEL REYKJAVIK หรือเทียบเท่า 
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03. วันที่สามของการเดินทาง            เฮิร์นฟอซซา – อาคูเรย์รี 

อาหารเชา้ที่โรงแรม  

น าชมความสวยงามของ น ้าตกเฮิรน์ฟอซซา (Hraunfossar) (125 ก.ม. / 1.45 ชม.) ซึ่งเป็นน า้ตกสาขาหนึ่งของน า้ตก
ใหญ่ที่ก่อก าเนิดจากแหล่งล  าธาร และแม่น า้สายต่างๆ เป็นระยะทางกว่า 900 ม. จากนั้นน าท่านชมความสวยงามของ  
ถ า้น ้าแข็ง (Ice Cave) ที่อยู่ภายใตธ้ารน า้แข็งแลงคโ์จคลู (Langjokull)  

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

หลงัอาหาร เดินทางต่อสู ่อาคูเรยรี์ (Akureyri) (230 ก.ม. / 3 ชม.)  ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ และยงัเป็นเมืองที่
ใหญ่เป็นอนัดบัสองของไอซแ์ลนด ์ตัง้อยู่บนเนินเขาอาคเูรยร์ี (Akureyri Hill) มีแม่น า้โครสซาเนสบอรเ์กียร ์
(Krossanesborgir River) เป็นแม่น า้ส  าคญัของเมืองไหลผ่านเนื่องจากเป็นเมืองที่มีอากาศอบอุ่น ถึงแมจ้ะอยู่ห่างจากเสน้
อารค์ติกเซอรเ์คิล (Arctic Circle) เพียง 60 ไมลเ์ท่านัน้ จากนัน้พาท่านเดินเลน่ชมเมืองตามอธัยาศยั 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก     ICELANDIR HOTEL AKUREYRI  หรือเทียบเท่า    (พกั 2 คืน) 
 
 
 
 

 
 

 

 

04. วันที่สี่ของการเดินทาง    ฮูซาวิค - ล่องเรือชมวาฬ - น้ำตกโกด้า 

อาหารเชา้ที่โรงแรม  

เดินทางสู่ เมืองฮูซาวิค (Husavik) (75 ก.ม. / 1 ชม.)    หมู่บา้นชาวประมงเล็กๆ ที่มีบา้นเรือนน่ารกัเหมือนฉากละคร 
ลกัษณะบา้นเป็นบา้นเด่ียวหลงัเล็ก มีชัน้เดียว รูปแบบบา้นจะแตกต่างกนัตามสไตล ์และมีลกัษณะเด่น คือ หลงัคาสารพดั
สีและอีกหนึ่งกิจกรรมของ เมืองฮซูาวิค คือ ในอดีตเป็นแหลง่ประมงขนาดใหญ่ กระทั่งถกูดดัแปลงใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่
ขึน้ชื่อในเรื่องของการล่องเรือชมวาฬ น าท่าน ล่องเรือชมวาฬ ซึ่งฝูงวาฬจะอพยพย้ายถิ่นมาอาศัยในช่วงฤดูรอ้น 
โดยเฉพาะ มิงกิง้เวล (Minke whale) ที่มีน า้หนักตัวราว 10 ตัน และความยาว 11 เมตร นอกจากนีย้ังมี โลมาปากขาว 
(White-beaked dolphin) 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

หลังอาหาร น าท่านชม น ้าตกโกด้า (Godafoss Waterfal) (50 ก.ม. / 50 นาที)  หรือที่รูจ้ักในนาม “Waterfall of The 
Gods” เนื่องจากมีความสวยงามดว้ยรูปลกัษณะคลา้ยเกือกมา้ มีความกวา้งกว่า 30 เมตร แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ซึ่งมีความ
สงู 9 และ 17 เมตร  เป็นน า้ตกที่เกิดจากแม่น า้ Skjalfandafljot ที่ไหลผ่านบนผืนหินลาวาที่มีอายกุว่า 7,000 ปี 
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จากนัน้ เดินทางกลบั เมืองอาคเูรยร์ี น าท่านชม  Akureyri Church เป็นสญัลกัษณข์องเมืองเป็นโบสถค์รสิตน์ิกายลเูธอรนั 
ออกแบบโดยสถาปนิก Gudjon Samuelsson สรา้งในปีค.ศ. 1940 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

05. วันที่ห้าของการเดินทาง  เที่ยวธรรมชาติรอบทะเลสาบมีวัต - ดูปิวอเกอร์       

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

มุ่งสู ่ทะเลสาบมีวัต (Myvatn) (65 ก.ม. / 1 ชม.)  แหลง่ที่อยู่อาศยัของนกนานาชนิด และเป็นแหลง่ที่นกเป็ดน า้อพยพมา
เพื่อขยายพนัธุใ์หญ่ที่สดุในโลก เนื่องจากเป็นแหลง่ที่ไดร้บัความอบอุ่นจากปลอ่งภเูขาไฟ ท าใหม้ีอาหารอดุมสมบรูณ ์ 
น าชม Skutustadir Pseudo-creaters   มีลกัษณะเหมือนปากปล่องภูเขาไฟ ซึ่งก่อใหเ้กิดรูปทรงต่างๆ มากมาย มองดู
คลา้ยป่าหินธรรมชาติอย่างน่าอศัจรรย ์
น าท่านชม Dimmuborgir ทุ่งหินลาวาขนาดใหญ่ ที่มีรูปทรงต่างๆรวมทัง้ถ า้และลกัษณะคลา้ยป้อมปราการ จึงถูกขนาน
นามว่า “The Dark Fortress”   

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

หลงัอาหาร น าชม น ้าตกเดทติ (Dettifoss)  (70 ก.ม. / 1.15 ชม.)  ซึ่งถือเป็น น า้ตกที่ใหญ่ที่สดุในยโุรป  (Europe’s  
Largest waterfall) ที่คงความเป็นธรรมชาติ โดยไม่มีการแต่งเติมสิ่งก่อสรา้งใดๆ บรเิวณน า้ตก เกิดจากการเปลี่ยนระดบั 
ของแม่น า้ Jokulsa Fjollum ซึ่งยาวเป็นอนัดบัสองของประเทศ ท่านสามารถมองเห็นละอองน า้ที่กระเซ็นขึน้สูท่อ้งฟ้านบั 
หลายกิโลเมตรก่อนเขา้ถึงน า้ตก จากนัน้ เดินทางสู ่เมืองดูปิวอเกอร ์(Djupivogur) (311 ก.ม. / 4.30 ชม.)   

อาหารค ่าที่โรงแรม 

ทีพ่ัก    HOTEL FRAMTID หรือเทียบเท่า   
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06. วันที่หกของการเดินทา               ล่องเรือชมไอซ์เบิร์ก - หาดทรายดำ 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

เดินทางมุ่งสู ่อทุยานแห่งชาติสกาฟตาเฟท  (Skatafell National Park) (232 ก.ม. / 3 ช.ม.)  เพื่อชมความยิ่งใหญ่ของ  
ธารน ้าแข็งวัทนาโยกุท (Vatnajokull) เป็นธารน า้แข็งที่ใหญ่ที่สดุในไอซแ์ลนด ์และเป็นธารน า้แข็งที่มีอายเุก่าแก่กว่ายคุ 
น า้แข็งไปอีก 2,500 ปี ขา้มแม่น า้ Jokulsa ดว้ยสะพานแขวนที่เป็นจดุถ่ายรูปที่มีชื่อเสียงจดุหนึ่งของไอซแ์ลนด ์(One of  
Iceland’s most photographed sights) มุ่งสู ่ทะเลสาบ Jokulsarlon  น าท่าน ล่องเรือชมก้อนน ้าแข็ง (Iceberg) ที่มี 
รูปทรงแปลกๆ และขนาดต่างๆ ซึ่งแตกตวัออกจากธารน า้แข็ง  Breidamerkujokull (เป็นฉากแรกของภาพยนตรเ์รื่องเจมส ์
บอนด ์(A View to Kill) ชีช้วนกนัจินตนาการรูปลกัษณข์องกอ้นน า้แข็งแต่ละกอ้น (ทราบมัย้ครบัว่าแต่ละกอ้นที่ท่านเห็น 
นัน้เพียงแค่หนึ่งในสามของขนาดจรงิเท่านัน้ เนื่องจากสว่นที่เหลืออยู่ในน า้)  

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

หลงัอาหาร เดินทางสู ่หมู่บ้านวิก (Vik) (193 ก.ม. / 2.30 ช.ม.)  หมู่บา้นเล็กๆ ทางใตข้องไอซแ์ลนด ์ที่มีรายชื่อในการจดั 
อนัดบัชายหาดที่สวยที่สดุในโลกเม่ือปี 1991 เป็นหมู่บา้นที่มีฝนตกมากที่สดุในไอซแ์ลนด ์ถึงแมว่้าจะไม่ใช่ชายหาดที่ดีที่ 
สดุแต่ก็เป็นสถานที่น่ามหศัจรรยท์ี่น่าไปชมเป็นอย่างยิ่ง น าท่าน แวะชมความสวยงามที่แปลกตาของ หาดทรายสีด า  
Black sand beach อนัมีเทือกเขาที่เกิดจากการสกึกรอ่นของหินลาวาและแนวหินบะซอลต ์เป็นหินอคันีที่พบไดโ้ดยทั่วไป 
ที่เกิดจากการเย็นตวัของลาวาอย่างรวดเรว็บนพืน้ผิวโลก  

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก    HOTEL KRIA หรือเทียบเท่า   
 
 
 
 
 
 
 
 

07. วันที่เจ็ดของการเดินทาง     ขับสโนว์โมบิล – น้ำตกสโกกา - น้ำตกเซลจาลันต์   
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

เดินทางผ่าน ทุ่งลาวาขนาดใหญ่ ปัจจุบนัปกคลมุดว้ยมอสอนัหนานุ่มประดจุพรมผืนกวา้ง แวะถ่ายรูปกับภูมิประเทศอนั
แปลกตา ซึ่งไม่มีโอกาสพบเห็นในสว่นอื่นของโลก จากนัน้เปลี่ยนพาหนะเป็นรถขบัเคลื่อน  4 ลอ้ เพื่อน าท่านสู ่ธารน ้าแข็ง
มีลดาลโยกุท (Myrdalsjokull) ตื่นตากบัธารน า้แข็งกวา้งใหญ่สดุสายตาที่ท่านสามารถสมัผสัไดอ้ย่างใกลช้ิด ซึ่งแตกต่าง
อย่างสิน้เชิงกบัธารน า้แข็งในอลาสกา้ที่เพียงแค่มองเห็นในระยะห่างๆ  
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น าท่านสมัผสัสดุยอดการเดินทางประสบการณ ์ขบั Snowmobile  ดว้ยตวัของท่านเองไปบนธารน า้แข็ง   

(นั่งคนัละ 2 ท่าน พรอ้มอปุกรณก์นัหนาวครบชดุ)  

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

หลงัอาหาร น าชม น ้าตกสโกกา (Skogarfoss)  ที่มีความสงูถึง 62 เมตร ซึ่งเป็นน า้ตกที่สงูที่สดุในภาคใตข้องไอซแ์ลนด ์                   
ตื่นตากบัสายน า้ขนาดใหญ่ ที่ไหลหลั่งลงสูพ่ืน้ราบตดักบัสีเขียวของมอสที่ปกคลมุบนโขดหินทัง้สองฝ่ัง  
(เป็นน า้ตกที่หนงัสือ INSIDE GUIDES เลือกเป็นภาพปก) 
จากนัน้ น าชม น ้าตกเซลจาลนัต ์(Seljalandsfoss Falls) เป็นอีกหนึ่งน า้ตกที่ไม่ควรพลาดชม โดยที่น  า้ตกแห่งนีจ้ะอยู่
ท่ามกลางธรรมชาติ ตามเนินเขาต่างๆก็จะถกูปกคลมุไปดว้ยพืชจ าพวกมอส และเฟิรน์มากมาย ระหว่างทางที่เดิน จะได้
ชื่นชมความสวยงามของทศันียภาพบรเิวณโดยรอบแบบไม่มีเบื่อกนัเลยทีเดียว เม่ือมาถึงน า้ตก มมุเด็ดของที่นี่นั่นก็คือ
บรเิวณดา้นหลงัของน า้ตกนั่นเอง เราจะไดเ้ห็นสายน า้ที่ไหลลงมาจากดา้นบน แอ่งน า้ดา้นลา่ง และวิวทิวทศันท์ี่แสน
สวยงาม จากนัน้ เดินทางสู ่เมอืงเซลฟอส (Selfoss) (70 ก.ม. / 1 ชม.)  เป็นแหลง่การคา้ และอตุสาหกรรมที่มีอยู่เพียง
ไม่ก่ีแห่งในประเทศ 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก    HOTEL SELFOSS  หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08. วันที่แปดของการเดินทาง        อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ - บลู ลากูน 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

เดินทางสู ่อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร ์(Thingvellir National Park) (50 ก.ม. / 55 นาที)  เป็นอทุยานแห่งชาติแห่งแรก 
ของไอซแ์ลนด ์ซึ่งก่อตัง้ขึน้เม่ือปีค.ศ. 1928 ถกูขึน้ทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโก (UNESCO) ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.  
2004 นอกจาก Thingvellir จะมีรอยแตกแยกของแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ที่สดุในโลก (The Mid-Atlantic Rift) แลว้ ยงัมีภเูขา ทุ่ง 
ลาวา หบุผา ถ า้ ล  าธาร น า้ตกและทะเลสาบที่ใหญ่ที่สดุของประเทศ ชมรอยแตกของเปลือกโลกที่กวา้งขึน้ในแต่ละปี  
เนื่องจากมีการเคลื่อนตวัแยกออก จากกนัอยู่ตลอดเวลา พรอ้มชมรอ่งรอยอาคารรฐัสภาอนัเก่าแก่ตัง้แต่ปีค.ศ. 930   
เดินทางสู ่น ้าตกกูลฟอสส ์Gullfoss (70 ก.ม. / 1 ชม.)   น า้ตกที่ไดร้บัการกลา่วขานว่าเป็นน า้ตกที่สวยงามที่สดุใน 
ไอซแ์ลนด ์และอาจจะกลา่วไดว่้าสวยงามกว่าน า้ตกไนแองการาอีกดว้ย ถือว่าเป็นน า้ตกมีชื่อแห่งหนึ่งในจ านวนสถานที่ 
ท่องเที่ยวๆ หลายแห่งของประเทศนี ้และยงัจดัว่าเป็นหนึ่งใน 3 ที่ไอซแ์ลนดจ์ดัใหอ้ยู่ใน “วงกลมทองค า” (Golden Circle)  
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ที่เม่ือผูม้าเยือนไอซแ์ลนดต์อ้ง ไม่พลาดที่จะมาท่องเที่ยว ชื่อน า้ตกแห่ง Gullfoss มีความหมายว่า น า้ตกทองค า เนื่องจาก 
เม่ือละอองน า้ปะทะกบัแสงแดดแลว้จะสะทอ้นแวววาวออกมาเป็นสีทองอรา่ม และปรากฏเป็นรุง้กินน า้ใหพ้บเห็นแก่ผูม้า 
ท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นภาพที่อลงัการสวยงามสมค าเลา่ลือ 
น าท่านชม น ้าพุร้อน (Geysir) มีความรอ้นประมาณ 400 องศาเซลเซียส พุ่งขึน้มาจากใตด้ิน ในอดีตน า้พรุอ้น สามารถพุ่ง 
ไดส้งูถึง 200 ฟตุทีเดียว แต่น่าเสียดายที่ในปัจจบุนัไม่เป็นเช่นนัน้อีกแลว้ แต่ก็ยงัสามารถพุ่งไดม้ากสดุที่ประมาณ 60 –  
100 ฟตุ ทกุๆ 5 นาที นบัเป็นหนึ่งในความมหศัจรรยท์างธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งที่ท่านไม่ควรพลาดชมเช่นเดียวกนั  

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร  

หลงัอาหาร เดินทางสู ่Blue Lagoon (155 ก.ม. / 1.20 ชม.)  สถานที่อาบน า้แรข่นาดใหญ่ และมีชื่อเสียงที่สดุในโลก  
เป็นบ่อน า้รอ้นที่มีแรธ่าตตุ่างๆ มากมาย ซึ่งช่วยรกัษาผิวพรรณใหเ้ปลง่ปลั่ง อิสระใหท้่านแช่ตวัในสระธรรมชาติ ผ่อนคลาย 
ความเมื่อยลา้จากการเดินทาง  (รวมค่าบรกิารผา้เช็ดตวัแลว้ และมีชดุว่ายน า้ใหเ้ช่า ส  าหรบัท่านที่ไม่ไดเ้ตรียมไปเอง) 

จากนัน้ เดินทางเขา้ตวัเมืองเรคาวิค (55 ก.ม. / 1 ชม.)   

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก    FOSSHOTEL REYKJAVIK  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 
 
 
 

09. วันที่เก้าของการเดินทาง       เรคาวิค - โคเปนเฮเกน 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

น าท่านชมกรุงเรคาวิค เมืองหลวงที่ไดช้ื่อว่าตัง้อยู่ใกลก้บัขัว้โลกเหนือมากที่สดุ ถ่ายภาพความงามของโบสถป์ระจ าเมือง 
โบสถฮ์ัลลก์รีมสคิรค์ยา (Hallgrímskirkja) เป็นโบสถท์างศาสนาครสิตท์ี่สงูที่สดุในไอซแ์ลนด ์ตวัโบสถม์ีความสงูถึง 74.5 
เมตร สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชนันสิ เริ่มก่อสรา้งตัง้แต่ปีค.ศ. 1945 แลว้เสรจ็ในปีค.ศ.1986  
บรเิวณดา้นหนา้ของโบสถย์งัมีอนุสาวรียข์องเลฟร ์อีริกสัน (Leifr Eiriksson) ยืนตระหง่านอยู่เบือ้งหนา้ ซึ่งใน
ประวตัิศาสตรไ์อซแ์ลนดถื์อว่า เลฟร ์เป็นชาวนอสรช์าติยโุรปคนแรกที่ไปเหยียบดินแดนแถบอเมรกิาเหนือซึ่งรวมถึง
กรีนแลนดด์ว้ย โดยอนสุาวรียน์ีส้หรฐัอเมรกิามอบใหแ้ก่ไอซแ์ลนดเ์นื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี รฐัสภาของ
ไอซแ์ลนด ์ น าท่านไปชมสถานที่ส  าคญัอีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi House บา้นที่มีเรื่องราวในประวตัิศาสตรข์องชาติอนั
น่าสนใจ เคยใชเ้ป็นที่รบัรองและจดัเลีย้ง ผูน้  า 2 ประเทศมหาอ านาจผูย้ิ่งใหญ่ในการยตุิสงครามเย็น น าท่านผ่านชม
รฐัสภาของชาวไอซแ์ลนด ์และศาลาเทศบาลเมือง  
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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จากนัน้น าท่านถ่ายรูปภายนอกของเพอรแ์ลน (Perlan) สถานที่ที่มีเอกลกัษณโ์ดดเด่น และเป็นสญัลกัษณข์องเมือง  
เนื่องจากตัง้อยู่บนเนินเขา มีความสงูเท่ากบัอาคาร 5 ชัน้ จากพืน้ดิน 25.7 เมตร เป็นอาคารขนาดใหญ่ ดา้นบนเป็นรูปทรง 
คลา้ยลกูโลกครึง่วงตัง้อยู่บนฐานที่คลา้ยถงัน า้ขนาดใหญ่ 4 ฐาน ที่มองเห็นไดใ้นระยะไกลโดดเด่น  

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

หลงัอาหาร น าท่านสู่สนามบิน 

17.00 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน FI 216 (3.10 ชม.)5 
22.10 น. ถึง สนามบินโคเปนเฮเกน น าท่านเขา้ที่พกั 
ทีพ่ัก    CLARION HOTEL COPENHAGEN AIRPORT  หรือเทียบเท่า 
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10. วันที่สิบของการเดินทาง        โคเปนเฮเกน - กรุงเทพฯ 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

สบายๆ ตามอธัยาศยั ก่อนน าท่านเดินทางสูส่นามบิน 

14.25 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 951 (11.15 ชม. / Lunch, Breakfast) 

 
11. วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง              กรุงเทพฯ 
 

06.00 น. ถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ    
 

หมายเหต ุ      ก าหนดการนีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงบา้งตามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม  
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อตัราคา่บรกิาร  (ไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิ) 
ท่านละ (ผู้เดินทาง 10 ท่าน)  172,000.-บาท 

ท่านละ (ผู้เดินทาง 15 ท่าน) 156,000.-บาท 
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ  29,000.-บาท 

 

 หมายเหต ุ    1. ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศสายการบินไทย (TG) 
  TG 950 BKK – CPH 01.20 – 07.40 
  TG 951 CPH – BKK 14.25 – 06.00+1 

ชัน้ทศันาจร เริ่มตน้ท่ี 37,500.- บาท / ชัน้ธุรกิจ เริ่มตน้ท่ี 92,000.- บาท 
                    2. ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ Iceland Air (FI) 

  FI 205 CPH - KEF 14.10 – 15.25 
  FI 216 KEF – CPH  17.00 – 22.10 
  ชัน้ทศันาจร เริ่มตน้ท่ี 17,900.- บาท / ชัน้ Saga Premium  เริ่มตน้ที่ 28,000.- บาท 

 

อตัรานีร้วม 

1. ที่พกัตามรายการ  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
2. อาหารจดัเลีย้งตามระบใุนรายการ 
3. ค่าพาหนะน าเที่ยวโดยรถบสั 45 ที่นั่ง ปรบัอากาศ  พรอ้มค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตลอดรายการ  
4. ค่าธรรมเนียมวีซา่ ค่าภาษีสนามบิน และค่าขนสมัภาระ 
5. ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทางในวงเงินท่านละ  3,000,000 บาท  / ค่ารกัษาพยาบาล 2,500,000 บาท  

- ผูเ้อาประกนัภยัอายตุ  ่ากว่า 16 ปี  หรือ มากกวา่ 75 ปี   ความคุม้ครอง  50 % จากวงเงินขา้งตน้ 
6. มคัคเุทศกจ์ากชยัทวัร ์ 1 คน ดแูลตลอดการเดินทาง  
7. ค่าทิปพนกังานขบัรถ  

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. ค่าหนงัสือเดินทาง  
2. ค่าตั๋วเครื่องบินระหวา่งประเทศสายการบินไทย และ Iceland AIr 
3. ค่าตรวจ Covid-19 แบบ RT-PCR ที่กรุงเทพฯ ก่อนเดินทางไปไอซแ์ลนด ์(ถา้ม)ี 
4. ค่าตรวจ Covid-19 แบบ RT-PCR เมื่อกลบัมาถึงกรุงเทพฯ (ถา้ม)ี 
5. ค่าโรงแรมที่พกัที่กรุงเทพฯ 1 คืน เพื่อรอผลตรวจ Covid-19 แบบ RT-PCR เมื่อกลบัถงึกรุงเทพฯ (ถา้ม)ี 
6. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ อาทิ กิจกรรมของโรงแรมที่มกีารเก็บเงิน อาหาร เครื่องดื่มพเิศษ  
7. ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
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สำรองการเดนิทาง 

           ช าระมดัจ าท่านละ 30,000 บาท พรอ้มส่งส าเนาหนงัสือเดนิทาง (มีอายใุชง้านเหลืออย่างนอ้ย 6 เดือน) เมื่อจอง  
           ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 30 วนั  กรณีที่ไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษิัทฯสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกิดขึน้จรงิ 

 

เอกสารการยืน่วซีา่ 

1. หนงัสือเดินทาง  มีอายใุชง้านเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 
2. รูปถ่าย สี  ฉากหลงัขาว ขนาด 2 นิว้  จ านวน 1 รูป (ไม่สวมแว่นตา, ไม่ใส่เครื่องประดบัต่างๆ และไม่สวมเสือ้สีขาว) 

       3.   หลกัฐานการเงิน หนงัสือรบัรองฐานะทางการเงิน  Bank Guarantee (ภาษาองักฤษ) และส าเนาสมดุบญัชี 
             ยอ้นหลงั 6 เดือน ปรบัยอดปัจจบุนัจากธนาคาร 
       4.  ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประชาชน ( ใบสูติบตัร ถา้ต ่ากวา่ 18 ปี ) 
       5.  หลกัฐานอื่น ๆ - กรุณาระบวุนัเดินทางลงในเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า 

จดหมายรบัรองการท างาน ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั กรณีเป็นลกูจา้ง 
ส าเนาหนงัสือรบัรองจดทะเบียนบรษิัท          กรณีเป็นเจา้ของกิจการ 
จดหมายลาราชการหรือหนงัสือรบัรอง  กรณีเป็นขา้ราชการหรือพนกังานรฐัวิสาหกจิ 
ส าเนาทะเบียนสมรส         กรณีเป็นแม่บา้น 
จดหมายรบัรองการศกึษา ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั  กรณีเป็นนกัศกึษา 

6.  หลกัฐานอื่นๆ ท่ีจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ - ใบสตูิบตัร, ใบเปล่ียนชื่อ-สกลุ, ใบทะเบียนสมรส, ใบมรณะบตัร, 
     หนงัสือรบัรองจดทะเบียนบรษิัท 
 

 
 
 
 

  

           ตดิตอ่  :   080 571 5551 , 065 635 1997                 

                  Line ID: @chaitour     E-mail : outbound@chaitour.co.th     
   

      จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

www.chaitour.co.th 
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