รหัสทัวร์ : THD8-TG-IS-28OCT17-16MAR18

ไอซ์แลนด์ เดนมาร์ก
9 DAYS 6 NIGHTS
บินตรงสบาย โดยการบินไทย
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
กรุ งเทพฯ-ออสโล
22.00 น.
พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย ประตู
ทางเข้ าประตู 1 เที่ยวบิน TG 954 เจ้ าหน้ าที่จากบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวก
วันที่สอง
กรุ งเทพฯ-ออสโล-เรคยาวิค-เมืองวิค (ไอซ์ แลนด์ )
00.25 น.
ออกเดินทารงสูป่ ระเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 954
07.25 น.
เดินทางถึงเมืองออสโล ประเทศนอร์ เวย์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง ไปยังเรคยาวิค (ไอซ์แลนด์ )
10.05 น.
ต่อเครื่ องเพื่อเดินทางไปยังเมืองเรคยาวิค โดยสายการบิน สแกนดิเนเวียน แอร์ ไลน์ เที่ยวบิน SK 4787
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12.00 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ เคฟลาวิค (เรคยาวิค) (ไอซ์แลนด์ ) สนามบินกรุงเรคยาวิค (REYKJAVIK) เมืองหลวง
ของประเทศไอซ์แลนด์ เป็ นเมืองหลวงที่ตงอยู
ั ้ ่ใกล้ กบั ขัวโลกเหนื
้
อมากที่สดุ โดยตังอยู
้ ่ไม่ไกลจากเส้ นอาร์ กติกเซอร์ เคิล

มากนัก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากรเรี ยบร้ อยแล้ ว นําคณะท่านรับประทานอาหาร
เที่ยง
บ่ าย

18.00 น.
ค่า
วันที่สาม
เช้ า

11.30 น.
เที่ยง
บ่ าย

ค่า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร
เดินทางไปยังเมืองวิค (ใช้ เวลาประมาณ 3.25 ชม.) ระหว่างทางจะผ่านนา้ ตกสโกการ์ Skogarfoss แวะถ่ายภาพ
นํ ้าตกที่มีความสูงถึง 62 เมตร สโคการ์ ฟอสส์ได้ ชื่อว่าเป็ นนํ ้าตกที่สงู ที่สดุ ทางภาคใต้ ของไอซ์แลนด์ ด้ วยภาพของม่าน
นํ ้าสีขาวขนาดใหญ่ที่ทรงพลัง ไหลเทลงมาสูพ่ ื ้นเบื ้องล่างตัดกับลานกว้ างและโขดหินด้ วยมอสสีเขียวบนกรวดดินสีดําที่
เกิดจากเถ้ าถ่านลาวาในและ ผ่านนา้ ตกเซลาาลันต์ ออสส์ (Seljalandsfoss Falls) เป็ นหนึ่งในนํ ้าตกที่มีชื่อเสียงที่สดุ
ของประเทศไอซ์แลนด์ โดยนํ ้าตกมีความสูงประมาณ 60 เมตร (200 ฟุต) แวะถ่ายภาพกับนํ ้าตกชื่อดัง
เดินทางมาถึงเมืองวิค เช็คอินเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ Dyrholaey Hotel Brekkur หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
หาดทรายดา - Glacier Lagoon - ธารนา้ แข็งสกาอตาเอล-โากุลซาลอน - อุทยานแห่ งชาติสกาอตาเอลล์
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านออกเดินทางไปยัง โจกุลซาลอน จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสูเ่ มืองวิค แวะชม หาดทรายดา (Black sand Beach)
ซึง่ เกิดจาการสึกกร่อนของหินลาวาและแนวหินบะซอลต์ นับเป็ นหนึ่งในชายหาดที่แปลกตาและมีความสวยงามที่หนึ่ง
บนโลก
นําท่านล่องเรื อชมทะเลสาบธารนํ ้าแข็ง Glacier Lagoon
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร
จากนันนํ
้ าท่านสู่ อุทยานแห่ งชาติสกาอตาเอลล์ (SKAFTAFELL NATIONAL PARK) ชมมวลลาวาขนาดใหญ่เป็ น
แนวกว้ างที่เกิดการเย็นลงอย่างช้ าๆทําให้ เกิดแนวแตกเป็ นเสาเหลี่ยมในเมือง KIRKJUBAEJARKLAUSTUR ถือได้ ว่า
เป็ นปรากฎการณ์ ทางธรรมชาติอัน น่าทึ่ง จนเข้ าสู่เขตอุทยานฯที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ตัง้ อยู่ใต้ ธารนํา้ แข็งที่ใหญ่ ที่สุด
เรี ยกว่า VATNAJOKULL มีขนาด 8,300 ตร.กม. เท่ากับธารนํ ้าแข็งทังหมดในทวี
้
ปยุโรปรวมกัน และขนาดความหนา
ประมาณ 1,000 เมตร

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ Dyrholaey Hotel Brekkur หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
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วันที่ส่ ี
08.00 น.
09.00 น.

เที่ยง

ค่า
วันที่ห้า
09.00 น.

หมู่บ้านวิค - ธารนา้ แข็ง Myrdalsjokull – ขับรถสโนว์ โมบิล - เซลออสส์
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านสู่ หมู่บ้านวิก (VIK) หมู่บ้านเล็กๆ ทางใต้ ของไอซ์แลนด์ ที่มีรายชื่อในการจัดอันดับชายหาดที่สวยที่สดุ ในโลก
เมื่อปี 1991 เป็ นหมู่บ้านที่มีฝนตกมากที่สุดในไอซ์แลนด์ ถึงแม้ ว่าจะไม่ใช่ชายหาดที่ดีที่สุดแต่ก็เป็ นสถานที่น่า
มหัศจรรย์ที่น่าไปชมเป็ นอย่างยิ่ง

นําท่าน แวะชมความสวยงามที่แปลกตาของหาด อันมีเทือกเขาที่เกิดจากการสึกกร่อน ของหินลาวา และแนวหินบะ
ซอลต์ เป็ นหินอัคนีที่พบได้ โดยทัว่ ไป ที่เกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็ วบนพื ้นผิวโลก อิสระให้ ท่านเดินเล่น
และถ่ า ยภาพตามอัธ ยาศัย จนได้ เ วลาอัน สมควร ชมความงามของธรรมชาติ ข องหมู่บ้ า นวิ ค และนํ า ท่ า นชม
Dyrholaey ซึง่ เป็ นหน้ าผาสูงชัน ยื่นเข้ าไปในทะเล เมื่อขึ ้นไปบนหน้ าผา มองไปทางเหนือจะเห็นธารนํ ้าแข็งเมียร์ ดาลส์
โจกูล (Myrdalsjokull) จากนันนํ
้ าท่าน เดินทางสู่ หมู่บ้านสโคก้ าร์ (Skogar Village)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร
เดินทางจะลุยสู่ ธารนา้ แข็ง Myrdaljokull โดยรถจิ๊บและ ขับรถสโนว์ โมบิล ตะลุยอย่างเต็มอิ่ม (2คน ต่อ 1 คัน)
เพื่อนําท่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์ การท่องเที่ยวบนธารนํา้ แข็ง ด้ วยการ ขับขี่รถสโนว์โมบิลตะลุยไปในทุ่งนํา้ แข็ง
Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดนที่อยู่สงู ที่สดุ ของโลก มีความกว้ างใหญ่ เป็ นอันดับ 4 ที่มีพืน้ ที่กว่า 596 ตาราง
กิโลเมตร ตะลุยไปในทุ่งนํ ้าแข็งกว้ างอย่างเต็มอิ่ มตลอด 1 ชัว่ โมง(คันละ 2 ท่าน) พร้ อมอุปกรณ์ครบชุด : ชุดกันความ
หนาว, หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้ าบู๊ท) จากนันนํ
้ าท่าน สัมผัสกับประสบการณ์การนัง่ รถซุปเปอร์ จิ๊ป ท่องเที่ยวแบบ
เจาะลึกบริเวณทุง่ นํ ้าแข็ง Mýrdalsjökull Glacier อีก 1 ชัว่ โมง เพื่อเก็บวิวทิวทัศน์ในส่วนที่รถสโนว์โมบิลตะลุยไปไม่ถึง
จนได้ เวลาอันสมควรเดินทางสู่ เซลฟอสส์ เมืองเซลออส (Selfoss) เมืองศูนย์กลางทางการค้ าและอุตสาหกรรมที่
สําคัญอีกทังยั
้ งเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ทางตอนใต้ ของประเทศ

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ Dyrholaey Hotel Brekkur หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
โกลเด้ นเซอร์ เคิล – นา้ ตกกุลล์ ออสส์ – นา้ พุร้อนเกีย์เซอร์ – ซิงเควลลิร์ –เพอร์ แลนด์ – อุทยานแห่ งชาติธิง
เวลลีร์ – โบสถ์ ฮัลล์ กรี มสคิร์คยา – Hofdi House
นําท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์ เหนื อธรรมชาติของประเทศไอซ์ แลนด์ ใน เส้ นทางวงกลมทองคํา หรื อ ( Golden
Circle) สัม ผัส ทัศ นี ย ภาพของทุ่ง หญ้ าสลับ กับ ทุ่ง ลาวา ฝูง สัต ว์ น านาชนิ ด ทัง้ แกะ วัว ม้ า ที่ เ ลี ย้ งและหากิ น ตาม
ธรรมชาติจากนันนํ
้ าท่าน ชมนา้ ตกกูลออสส์ หรื อ ไนแองการ่าแห่งไอซ์ แลนด์ (Gullfoss)ถือเป็ นนํ ้าตกที่มีชื่อเสียงแห่ง
หนึง่ ของประเทศ และยังเป็ น 1 ใน 3 สถานที่ในเส้ นทาง วงแหวนทองคํา สถานที่ที่ผ้ มู าเยือนไอซ์แลนด์ไม่ควรพลาด ชื่อ
นํ ้าตก Gullfoss นี ้มาจากคําว่า Gull ที่แปลว่าทองคําและ Foss ที่แปลว่านํ ้าตก เมื่อรวมกันหมายถึงนํ ้าตกทองคํา ถือ
เป็ นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลกที่เกิดจากการละลายของธารนํ ้าแข็งและลดระดับลงในโตรกเขา
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เบื ้องล่างในระดับความสูงกว่า 30 เมตรจากนัน้ นําท่านชม นา้ พุร้อนเกย์ ซีร์ (GEYSIR) นํ ้าพุร้อนที่ตงอยู
ั ้ ่ทางทิศ
ตะวันตกเฉี ยงใต้ ของไอซ์แลนด์ มีความร้ อนประมาณ 400 องศาเซลเซียส พุ่งขึน้ มาจากใต้ ดิน ในอดีตนํา้ พุร้อน
สามารถพุ่งได้ สงู ถึง 200 ฟุตทีเดียว แต่น่าเสียดายที่ในปั จจุบนั ไม่เป็ นเช่นนันอี
้ กแล้ ว แต่ก็ยงั สามารถพุ่งได้ มากสุดที่
ประมาณ 60 – 100 ฟุต ทุกๆ 5 นาที นับเป็ นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งที่ท่านไม่ค วรพลาดนํา
ท่านชม นํ ้าพุร้อนธรรมชาติ (Geysir)

เที่ยง
บ่ าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร
นําท่านเข้ าชมความงามของธรรมชาติที่สรรสร้ างขึ ้นภายใน อุทยานแห่ งชาติธิงเวลลีร์ (Thingvellir National Park)
อยู่ทางด้ านตะวันออกของเรคยาวิค เป็ นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ ซึง่ ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี ค.ศ. 1928 ถูกขึ ้น
ทะเบี ยนจากองค์ ก ารยูเ นสโก (UNESCO) ว่าให้ เป็ นสถานที่ อันเป็ น มรดกของชาวโลกในปี ค.ศ. 2004 นอกจาก
Thingvellir จะมีรอยแตกแยกของแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในโลก (The Mid-Atlantic Rift) แล้ ว ยังมีภเู ขา ทุ่งลาวา หุบผา
ถํ ้า ลําธาร นํ ้าตกและทะเลสาบที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศ ชมรอยแตกของเปลือกโลกที่กว้ างขึ ้นในแต่ละปี เนื่องจากมีการ
เคลื่อนตัวแยกออก จากกันอยูต่ ลอดเวลา พร้ อมชมร่องรอยอาคารรัฐสภาอันเก่าแก่ตงแต่
ั ้ ปี 930 อิสระให้ ท่านถ่ายภาพ
อุทยานแห่งชาติธิงเควลลิร์(Pingvellir National Park) ซึง่ ได้ รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ ให้ เป็ นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ โดยอุทยานแห่งชาตินี ้ ตังอยู
้ ่ระหว่างรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Pingvallavatn ซึง่ เป็ นทะเลสาบตาม
ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สดุ ในไอซ์แลนด์ ใกล้ กบั คาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ (Hengill) เป็ นจุด
กําเนิดทางประวัติศาสตร์ และทางธรณี วิทยา เพราะเป็ นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลกเป็ นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร
ระหว่างทางแวะชมเคริ ด (KERID VOLCANO)ร่ องรอยปล่องภูเขาไฟที่ดบั แล้ วมีนํา้ ท่วมขังจนเป็ นทะเลสาบกว้ าง
จากนันเดิ
้ นทางสุ่ เรคยาวิค เพื่อชม โบสถ์ ฮัลล์ กรี มสคิร์คยา เป็ นโบสถ์ทางศาสนาคริ สต์ที่สงู ที่สดุ ในไอซ์แลนด์ ตัว
โบสถ์มีความสูงถึง 74.5 เมตร สร้ างตามแบบสถาปั ตยกรรมแนวอิมพราสชัน่ นิส เริ่ มก่อสร้ างตังแต่
้ ปี 1945 แล้ วเสร็จปี
ค.ศ.1986 บริ เวณด้ านหน้ าของโบสถ์ยงั มีอนุสาวรี ย์ของเลฟร์ อีริกสัน (Leifr Eiriksson) ยืนตระหง่านอยู่เบื ้องหน้ า ซึง่
ในประวัติศาสตร์ ไอซ์แลนด์ถือว่าวาเลฟร์ เป็ นชาวนอสร์ ชาติยโุ รปคนแรกที่ไปเหยียบดินแดนแถบอเมริ กาเหนือซึ่ง
รวมถึงกรี นแลนด์ด้วย โดยอนุสาวรี ย์นี ้สหรัฐอเมริ กามอบให้ แก่ไอซ์แลนด์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี
รัฐสภาของไอซ์แลนด์ นําท่านไปชมสถานที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi House บ้ านที่มีเรื่ องราวในประวัติศาสตร์ ของ
ชาติอนั น่าสนใจ เคยใช้ เป็ นที่รับรองและจัดเลี ้ยง ผู้นํา 2 ประเทศมหาอํานาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น นําท่าน
ผ่านชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์ และศาลาเทศบาลเมือง จากนันนํ
้ าท่าน ชมเพอร์ แลน (PERLAN) สถานที่ที่มี
เอกลักษณ์โดดเด่น และเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเรคยาวิก เนื่องจากตังอยู
้ ่บนเนินเขา มีความสูงเท่ากับอาคาร 5 ชัน้
จากพื ้นดิน 25.7 เมตร เป็ นอาคารขนาดใหญ่ ด้ านบนเป็ นรูปทรงคล้ ายลูกโลกครึ่งวง ตังอยู
้ ่บนฐานที่คล้ ายถั งนํ ้าขนาด
ใหญ่ 4 ฐาน ที่มองเห็นได้ ในระยะไกลโดดเด่น Perlan ในภาษาไอซ์แลนด์ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า The Pearl ที่แปลว่า
อ่าว ซึง่ การสร้ างสถานที่แห่งนี ้จะให้ หมายถึงว่าเป็ นสัญลักษณ์ของอ่าวเรคจาวิก
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ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ Center Hotel Anarhvoll Reykjavik หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่หก ล่ องเรื อชมปลาวาฬ –Concert house- บลูลากูน-เคอลาวิค
07.15 น.
รับประทานอาหารเช้ าบุฟเฟ่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
08.15 น.
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อเรคยาวิค
09.00 น.
นําท่านล่องเรื อชมปลาวาฬ (ขอสงวนสิทธิ์ ในกรณี ที่บริ ษัทฯ เรื อยกเลิกให้ บริ การอันเนื่องมาจากสภาพอากาศไม่
เอือ้ อํานวย) กิจกรรมอันเป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการดูวาฬแบบธรรมชาติวาฬมิงค์ หรื อ ในสําเนียงภาษา
ไอซ์แลนด์ เรี ยกว่า มิงคี (Minke) การล่องเรื อชมวาฬใช้ เวลาประมาณ3 ชัว่ โมง

เที่ยง
13.30 น.

15.00 น.
ค่า
วันที่เา็ด
เช้ า
07.45 น.
12.45 น.
เที่ยง
บ่ าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร
นําท่านชม Concer House และ นําท่านสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพระดับโลกและโด่งดังที่สดุ ของประเทศ
ไอซ์แลนด์ บลูลากูน (Blue Lagoon) หรื อ ทะเลสาบสีฟ้านักท่องเที่ยวกว่า 95% ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที่
แห่งนี ้ อิสระให้ ท่านแช่นํ ้าแร่ ธรรมชาติผ่อนคลายไปกับ Stream & Sauna เพื่อการพักผ่อนตามอัธยาศัย (มีบริ การ
ผ้ าขนหนูให้ ทา่ น กรุณาเตรี ยมชุดว่ายนํ ้าและหมวกคลุมผมไปด้ วยสําหรับการแช่นํ ้าแร่ในบลูลากูน
ให้ ทา่ นได้ พกั ผ่อนตามอัธยาศัยและแช่นํ ้าแร่ที่บลูลากูน
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ Icelandair Hotel Keflavik : เคอลาวิคหรื อเทียบเท่าระดับเดียวกัน
เรคยาวิค (ไอซ์ แลนด์ )–โคเปนเฮเกน ( เดนมาร์ ก )
รั บประทานอาหารเช้ าบุอเอ่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสูส่ นามบิน เช็คอินที่สนามบินนานาชาติ เคฟลาวิค (เรคยาวิค) ประเทศไอซ์แลนด์
นําท่านเดินทางสูโ่ คเปเฮเก้ น โดยสายการบิน ไอซ์แลนด์แอร์ เที่ยวบิน FI 204
เดินทางมาถึงเมืองโคเปเฮเก้ น (ประเทศเดนมาร์ ก )
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร
ให้ ทกุ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ ให้ จุใจกันตามอัธยาศัย เดินเล่นบริ เวณจุดเริ่ มต้ นของถนนช้ อปปิ ง้ สายสําคัญของเมืองที่เรี ยกว่า
สตร้ อยท์ (THE STROGET) ตามภาษาแดนิช เป็ นถนนช้ อปปิ ง้ สายที่ยาวที่สดุ ของโลกอีกด้ วย ถนนสายนี ้เชื่อมต่อกับ
จัตรุ ัสคองนูโทรว์ ซึง่ มีพระบรมรูปทรงม้ าของพระเจ้ าคริ สเตียนที่ 5 อยู่ตรงจุดกึ่งกลาง ตลอดทางของถนนคนเดินความ
ยาวราว 2 กิโลเมตรมีสินค้ าให้ เลือกหลากหลายชนิด ทังสิ
้ นค้ าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์ ยิ่งพระอาทิตย์ใกล้ ตก
ดินบรรยากาศที่ถนนคนเดินแห่งนี ้ ยิ่งเต็มไปด้ วยความคึกคัก และสีสัน ทัง้ คนในเมืองที่ ออกมาเดินเล่น และ
นักท่องเที่ยวที่หลัง่ ไหลมาจากทัว่ ทุกสารทิศ นอกจากสินค้ าแบรนด์เนมแล้ ว ยังมีสินค้ าของที่ระลึกให้ เลือกสรรมากมาย
อีกเช่นเดียวกัน อิสระให้ ทา่ นช้ อปปิ ง้ เพลิดเพลินกับการเดินเล่น และถ่ายภาพบรรยากาศของเมืองตามอัธยาศัย
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ค่า
วันที่แปด
07.00 น.
08.00 น.

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ Hotel Radison Royal Copenhagen หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
โคเปนเฮเก้ น – ลิตเติล้ เมอร์ เมด – นา้ พุแห่ งราชินี เกอิ ออน – เดินทางกลับกรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ าบุฟเฟ่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
พาท่านนัง่ รถชมเมือง โคเปนเฮเก้ นเมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ ก และเป็ นเมืองชายฝั่งทะเลตังอยู
้ ่ชายฝั่งตะวันออก
ของเกาะซีแลนด์ และเป็ นย่านธุรกิจที่สําคัญ เนื่ องจากมีการทําประมง และเป็ นเมืองท่าของการขนส่งสินค้ าการ
ท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม อีกทังยั
้ งเป็ นเมืองใหญ่ที่สวยงามและน่าสนใจด้ วยมีลกั ษณะของการผสมผสานวิถีชีวิต
หลากหลายและไปเยือนยังแหล่งกําเนิด “LittleMermaid” กับตํานานความรักของเงือกน้ อยที่ยอมเสียทุกสิ่งเพื่อ
เจ้ าชายที่แสนรัก สัญลักษณ์ของเมืองซี่งตังอยู
้ ่ที่ริมอ่าวโคเปนเฮเกนนักท่องเที่ยวแทบทุกคนมาตรงจุดนี ้เพื่อถ่ายรู ปคู่
กับ เธอ ที่ ยัง คงนั่ง หน้ าเศร้ าเฝ้า รอ เจ้ าชายคนรั ก ตามเนื อ้ เรื่ อ งในเทพนิ ย ายของ ฮัน ส์ คริ ส เตี ย น แอนเดอสัน
ขณะเดียวกันท่านจะได้ ทราบเรื่ องราวอันเป็ นที่มาของเงือกน้ อยตามเนื อ้ หาในเทพนิยายรักบันลือโลกปั จจุบนั ลิตเติ ้ล
เมอร์ เมดมี "น้ องสาว" ที่สร้ างขึ ้นเป็ นสัญลักษณ์เมืองใหม่เมื่อ 15 กันยายน ค.ศ.2006 เป็ นเงือกน้ อยสาวสไตล์โพสต์โม
เดิร์น แต่ตงแสดงอยู
ั้
ท่ ี่ Langelinie ในอ่าวโคเปนเฮเกน ไม่ไกลจากที่ตงเงื
ั ้ อกน้ อยตัวเดิม ต่อมาพาท่านไปชม นา้ พุแห่ ง
ราชินี เกอิ ออน (Gefion) นํ ้าพุแห่งมราชินีเกฟิ ออนเป็ นนํ ้าพุขนาดใหญ่ที่ถกู สร้ างขึ ้นในรูปทรงที่แปลกตา มองดูคล้ าย
กับเป็ นธารนํ ้าตกจําลอง ตังอยู
้ ่ในบริ เวณหน้ าท่าเรื อเมืองโคเปนเฮเกน ซึง่ ที่มาของนํ ้าพุแห่งนี ้มีตํานานเล่าขานว่า นาน
มาแล้ วมีพระราชินีนามว่าเกฟิ ออนได้ รับมอบหมายจากเทพเจ้ าให้ สร้ างชาติบ้านเมืองขึ ้น นางจึงรับสัง่ ให้ พระโอรสทัง้ 4
แปลงกายเป็ นพระโค เพื่อช่วยกันไถเกลี่ยพื ้นดินจนกลายเป็ นประเทศเดนมาร์ กดังในปั จจุบนั ดังนันชาวเมื
้
องจึงได้ สร้ าง
อนุสาวรี ย์ของนางขึ ้นเพื่อเป็ นเกียรติแด่พระองค์และพระราชโอรสนัน่ เอง และไปกันต่อที่ พระราชวังอมาเลียนบอร์ ก
สร้ างขึ ้นเมื่อกลางศตวรรษที่ 18 เพื่อเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ 300 ปี ของราชวงศ์โอลเดนบวร์ ก หลังจากนันเพี
้ ยง
ไม่กี่ปีพระราชวังแห่งนี ้ถูกใช้ เป็ นที่พํานักของเหล่าราชวงศ์หลังจากพระราชวังคริ สเตียนบอร์ กถูกเผาทําลายลงในปี ค.ศ.
1794 ในอาณาบริเวณประกอบไปด้ วยพระราชวังทังสี
้ ่และโบสถ์หนึง่ หลังซึง่ ทังหมดนี
้
้ถูกสร้ างขึ ้นในสไตล์เดนมาร์ กโรโค
โคและตังโดดเด่
้
นเป็ นศูนย์กลางบนจัตรุ ัสที่งดงามมากที่สดุ ในยุโรป

11.00 น.
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูส่ นามบินกรุงโคเปนเฮเก้ น เพื่อเตรี ยมเดินทางกลับ มีเวลาให้ ทา่ นได้ ทํา Tax Refund
14.25 น.
เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดย สายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 951
วันที่เก้ า กรุ งเทพฯ
06.00 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
..................................................................................
(หมายเหตุ ทางบริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการปรั บ เปลี่ ย นโปรแกรมเพื่ อ ความเหมาะสมโดยมิ ไ ด้ แ จ้ ง ล่ ว งหน้ า โดยจะคํ า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับเป็ นหลักฯ)

รหัสทัวร์ : THD8-TG-IS-28OCT17-16MAR18
กาหนดวันเดินทาง :
28 ต.ค. – 05 พ.ย. 60
25 พ.ย. – 03 ธ.ค. 60
25 ธ.ค. – 02 ม.ค. 60
27 ม.ค. – 04 ม.ค. 61
24 ก.พ. – 04 มี.ค. 61

04 – 12 พ.ย. 60
01 – 09 ธ.ค. 60
06 – 14 ม.ค. 61
03 – 11 ก.พ. 61
02-10 มี.ค. 61

11 - 19 พ.ย. 60
09 – 17 ธ.ค. 60
13 – 21 ม.ค. 61
10 – 18 ก.พ. 61
09-17 มี.ค. 60

18 – 26 พ.ย. 60
13 – 21 ธ.ค.
20 – 28 ม.ค. 61
17 – 25 ก.พ. 61
16 – 24 มี.ค. 61

ค่ าทัวร์ ต่อท่ าน : เดินทางเดือน 25 ธ.ค. – 02 ม.ค. 60
 ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน)

ท่ านละ

ค่ าทัวร์ ต่อท่ าน : เดินทางเดือน พฤศาิกายน 60 – มีนาคม 61
 ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน)

ท่ านละ

147,900 บาท
 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง
ท่ านละ 133,900 บาท
 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง
ท่ านละ 125,900 บาท
 เด็กอายุ 6-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง
ท่ านละ 110,900 บาท
 เด็กอายุ 4-5 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง
ท่ านละ 73,900 บาท
 ในกรณีทา่ นเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ 17,900 บาท
**ในกรณีท่านไม่ ใช้ ต๋ วั เครื่ องบิน คืนค่ าตั๋วเครื่ องบินเฉพาะสายการบินไทย / ผู้ใหญ่ ท่ านละ 30,000 บาท**
เด็ก ท่ านละ 25,000 บาท**
144,900 บาท
 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง
ท่ านละ 130,900 บาท
 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง
ท่ านละ 123,900 บาท
 เด็กอายุ 6-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง
ท่ านละ 108,900 บาท
 เด็กอายุ 4-5 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง
ท่ านละ 72,900 บาท
 ในกรณีทา่ นเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ 17,900 บาท
**ในกรณีท่านไม่ ใช้ ต๋ วั เครื่ องบิน คืนค่ าตั๋วเครื่ องบินเฉพาะสายการบินไทย / ผู้ใหญ่ ท่ านละ 30,000 บาท**
เด็ก ท่ านละ 25,000 บาท**
ค่ าทัวร์ รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ และค่าตัว๋ เครื่ องบิน สายการบินภายในประเทศ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนํ ้ามันเชื ้อเพลิง
 ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามที่ระบุในรายการ
 โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนู ให้ ทา่ นได้ เลิศรสในแต่ละประเทศ
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ เชงเก้ น
 ค่าบริการนําทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นําเที่ยว และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 ค่าประกันการเดินทางท่องเที่ยว
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม

 ค่าทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง
 บริ การนํ ้าดื่มท่านละ 1 ขวดและอาหารเช้ าแบบกล่อง “เมนูหมูทอดมหัศจรรย์” ในวันที่สองของโปรแกรมการเดินทาง
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ค่ าทัวร์ ไม่ รวม :
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่
พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯ จัดให้ ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ
เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียวท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม

 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ (Tour Leader) : ผู้คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ความจําเป็ นในเรื่ องทิป

สําหรับหัวหน้ าทัวร์ เป็ นเรื่ องที่คาดหวัง หากการบริการนันเป็
้ นที่ประทับใจของท่าน
วิธีการาอง :
 กรุณาชําระมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจอง และชําระส่วนที่เหลืออย่างน้ อย 20 วันก่อนเดินทาง
หรื อในกรณีสายการบินให้ ออกตัว๋ ก่อนกําหนดปกติ ทังนี
้ ้ บริษัทฯ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ าก่อนจะมีการเรี ยกเก็บเงิน
เงื่อนไขการยกเลิก :
 ยกเลิกหลังการจอง หักค่ามัดจํา 1,000 บาท (ค่าบริการของพนักงาน)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจํา 20,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน หักค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 ในกรณีออกตัว๋ เครื่ องบินหรื อจองโรงแรมไปแล้ ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามจริง
โปรดทราบ :
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผ้ เู ดินทางตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบอย่างน้ อย 15
วัน ก่อนเดินทาง
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, การประท้ วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบตั ิเหตุ, ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทังนี
้ ้จะคํานึงถึงและจะรักษาผลประโยชน์
ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ
 บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ น้ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระมาแล้ ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรื อการเข้ าออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชําระมัดจําแล้ ว หมายถึงท่านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้ งแล้ วข้ างต้ น
เอกสารในการยื่นวีซ่า ใช้ เวลาประมาณ 15 วันทาการ
 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่ ประเทศ
เชงเก้ นหรื อประเทศอื่นหรื อไม่ ควรนําไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่
 รู ปถ่ายสีขนาด 45มม.x35มม. จํานวน 2 ใบ พื ้นหลังต้ องเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดํา) และเหมือนกันทัง้ 2 รู ป ควรมีอายุไม่เกิน 6
เดือน และไม่เคยใช้ ขอวีซา่ ประเทศอื่นๆ มาก่อน
 สําเนาทะเบียนบ้ าน /สําเนาบัตรประชาชนหรื อสําเนาบัตรข้ าราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล /สําเนาทะเบียนสมรสหรื อหย่า /
สําเนาสูติบตั ร (ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริบรู ณ์)
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริ ษัทหรื อสังกัดที่ท่านทํางานอยู่ ต้ องเป็ น ภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสําเนาใบจดทะเบียนการค้ า, สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสําเนาหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน
6 เดือน พร้ อมวัตถุประสงค์หรื อใบเสียภาษี และสําเนาหลักฐานการเงินของบริษัทย้ อนหลัง 6 เดือน
 สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ฉบับจริง (กรุณานํามาด้ วยในวันที่มาขอวีซา่ )
 หนังสือรับรองจากธนาคารบัญชีออมทรัพย์ เป็ นภาษาอังกฤษ (BANK CERTIFICATE) ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***

รหัสทัวร์ : THD8-TG-IS-28OCT17-16MAR18
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บญ
ั ชีส่วนตัว ย้ อนหลัง 6 เดือนอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงิน
สมํ่าเสมอและมีจํานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อ
กลับสู่ภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่าย เป็ น
ภาษาอังกฤษในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณี ที่บริ ษัทของท่านเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กับผู้เดินทางทังหมด
้
นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1-6 แล้ ว ทาง
บริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับ เป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายและการกลับมาทํางานของท่ าน
โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองเป็ นภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาฉบับจริง
 กรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี บริ บรู ณ์ เดินทางกับบิดาหรื อมารดา “ท่านใดท่านหนึ่ง” จะต้ องมีหนังสือยินยอมจากที่ว่าการอําเภอหรื อ
เขต โดยที่บิดาหรื อมารดา ต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอําเภอ
หรื อเขต โดยมีนายอําเภอหรื อผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และกรุณาแต่งกาย
ชุดสุภาพ ทังนี
้ ้จะมีเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่
ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวเช่นกัน
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคําร้ องใหม่ ต้ องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 สถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซา่ ไม่ว่าจะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม ท่าน
ไม่สามารถเรี ยกร้ องขอคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ได้
 กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ รับพิจารณาวีซา่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต เพื่อทําการยกเลิก
วีซา่ ของท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ

