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ไรน์นิช  ทราเวล   ขอน ำท่ำนผู้ มีเกียรติร่วมกำรเดนิทำง “ แช่น ำ้แร่บลลูำกนู ท่ีไอซ์แลนด์ ” เร่ิมจำกกรุงเรคยำวิกหรืออ่ำวแห่ง
ควันเน่ืองจำกควันไอน ำ้ท่ีพวยพุ่งขึน้มำจำกบ่อน ำ้ร้อน  ชม โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยำโบสถ์ทำงศำสนำคริสต์ท่ีสูงท่ีสุดใน
ไอซ์แลนด์   น ำ้ตกเซลยำแลนส์ฟอสส์  ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีถ่ำยรูปโปรโมทประเทสไอซ์แลนด์  น ำ้ตกสโกกำร์ฟอสส์ประทบัใจ
กับควำมสวยงำมของน ำ้ตกท่ีเป็นธรรมชำติ โอบล้อมไปด้วยทุ่งลำวำ , โตรกผำ และหุบเหว ขบัสโนว์โมบิลตะลุยธำรน ำ้แข็ง
ตะลยุไปในทุ่งน ำ้แข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดนท่ีอยู่สงูท่ีสดุของโลก โจกลุซำร์ลอน ทะเลสำบธำรน ำ้แข็งท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในประเทศไอซ์แลนด์อุทยำนแห่งชำติสเกฟตำเฟลล์ ชมมวลลำวำขนำดใหญ่ เป็นแนวกว้ำงท่ีเกิดกำรเย็นลงอย่ำงช้ำๆ ท ำให้
เกิดแนวแตกเป็นเสำเหล่ียม หมูบ้่ำนวิก หำดทรำยสีด ำ เกิดจำกกำรสกึกร่อนของหินลำวำ และแนวหินบะซอลต์เข้ำสู่ บลลูำกนู 
หรือทะเลสำบสีฟ้ำ สถำนท่ีท่องเท่ียวเพ่ือสุขภำพระดบัโลกและโด่งดงัท่ีสดุของไอซ์แลนด์  ชมควำมงำมของกรุงโคเปนเฮเคน  
เจ้ำของสมญำนำม  “ดินแดนแห่งเทพนิยำย”  น ำท่ำนถ่ำยรูป ลิตเติล้เมอร์เมท สญัลกัษณ์แห่งกรุงโคเปนเฮเก้น  น ำท่ำนช้อป
ปิ้งย่ำนถนนคนเดินสตรอยก์ถนนสำยช้อปปิ้งท่ียำวท่ีสุดในยุโรปด้วยควำมยำว 1.8 กิโลเมตร ชิมสุดยอดอาหารระดับ
ต านานลิม้รสอาหารต้นต ารับอาหารไอซ์แลนด์ จากภัตตาคารระดับต านานบางร้านที่ รับประกันความอร่อยระดับ 
RHINISH GOURMET RESTAURANT  

 
 

       



                                               

ก าหนดการเดนิทาง 
วันแรก     กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ - สนามบินเคฟลาวิก 
06.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ประต ู 4 เคำน์เตอร์ G สำยกำรบนิฟินแอร์ พบเจ้ำหน้ำท่ีและหวัหน้ำ

ทวัร์ของ ไรน์นิช ทรำเวล จะคอยดแูลและอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัท่ำนก่อนขึน้เคร่ือง พร้อมจะเดนิทำงไปกบั
คณะทวัร์เพ่ือให้บริกำรตลอดกำรเดนิทำง 

08.55 น.  ออกเดนิทำงสูเ่ฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสำยกำรบินฟินน์แอร์ เท่ียวบนิท่ี AY 144 
16.10 น. ออกเดนิทำงสู ่ ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสำยกำรบนิฟินน์แอร์ AY 993 ( บินประมำณ 2.40 ชัว่โมง ) 
17.00 น.  ถึง สนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) น ำทำ่นทอ่งเท่ียวเส้นทำงแสนสวย South Shore 

ประเทศไอซ์แลนด์มีช่ือเสียงในเร่ืองของกำรค้นพบพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพซึง่เป็นพลงังำนท่ีถกูน ำมำใช้ทดแทน
เชือ้เพลิง  ท ำให้ประเทศแหง่นีไ้ด้รับกำรยกยอ่งให้เป็นเมืองท่ีไร้มลพิษพลงังำนดงักลำ่วยงัถกูน ำมำใช้ ในด้ำน
สำธำรณปูโภคอีกด้วยทศันียภำพสองข้ำงทำง  มีฟำร์มปศสุตัว์มีภเูขำไฟ Eyjafjallajokull เดน่ตระหง่ำนเป็นฉำก
หลงัเป็นภเูขำไฟท่ียงัมีกำรประทอุยู ่มีกำรระเบิดในปี 2010 ของภเูขำไฟแหง่นี ้

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมือง 
น ำทำ่นเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรม HOTEL ORK หรือเทียบเท่ำ  

   

วันท่ีสอง   เฮลซิงกิ - เคฟลาวิก - กูลล์ฟอสส์ - น า้พุร้อนธรรมชาต ิเกย์ซีร์ - สโกการ์ฟอสส์ - หาดทรายสีด า 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำท่ีโรงแรม  

เดินทำงชม น า้ตกกูลล์ฟอสส์    ( GULLFOSS ) หรือไนแองกำร่ำแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน ำ้ตกท่ีมีช่ือเสียงแห่ง
หนึ่งของประเทศและยังจัดว่ำเป็น 1 ใน 3 ท่ีไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ในเส้นทำง “วงกลมทองค ำ” ท่ีเม่ือผู้ มำเยือน
ไอซ์แลนด์ต้องมำท่องเท่ียว ช่ือน ำ้ตกแห่ง Gullfoss มำจำกค ำว่ำ Gull ท่ีแปลว่ำ ทองค ำ และ Foss ท่ีแปลว่ำ 
น ำ้ตก เม่ือรวมกันหมำยถึง น ำ้ตกทองค ำ ถือเป็นหนึ่งในควำมมหศัจรรย์ทำงธรรมชำติระดบัโลก ท่ีเกิดจำกกำร
ละลำยของธำรน ำ้แข็งและลดระดบัลงในโตรกเขำเบือ้งล่ำงท่ีควำมสูงกว่ำ 30 เมตร   เดินทำงชม น า้ตกกูลล์
ฟอสส์    ( GULLFOSS ) หรือไนแองกำร่ำแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน ำ้ตกท่ีมีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของประเทศและยงั
จดัวำ่เป็น 1 ใน 3 ท่ีไอซ์แลนด์จดัให้อยูใ่นเส้นทำง “วงกลมทองค ำ” ท่ีเม่ือผู้มำเยือนไอซ์แลนด์ต้องมำทอ่งเท่ียว 

 



 

ช่ือน ำ้ตกแห่ง Gullfoss มำจำกค ำว่ำ Gull ท่ีแปลว่ำ ทองค ำ และ Foss ท่ีแปลว่ำ น ำ้ตก เม่ือรวมกันหมำยถึง 
น ำ้ตกทองค ำ ถือเป็นหนึ่งในควำมมหศัจรรย์ทำงธรรมชำติระดบัโลก ท่ีเกิดจำกกำรละลำยของธำรน ำ้แข็งและลด
ระดบัลงในโตรกเขำเบือ้งล่ำงท่ีควำมสูงกว่ำ 30 เมตร   ชมน า้พุร้อนธรรมชาติ (Geysir) น า้พุร้อน หรือ เกย์

ซีร์ ซึ่งเป็นท่ีมำของค ำว่ำ กีย์เซอร์ geyser ท่ีใช้กนัทัว่โลก  น ำ้พรุ้อนท่ีน่ีพวยพุ่งขึน้สงูกวำ่ 180 ฟุต ทกุๆ 7-10 นำที 
ไอซ์แลนด์เหมือนพระเจ้ำบรรจงสร้ำงขึน้มำอย่ำงประณีต พลงังำนท่ีอยู่ใต้หินเปลือกโลก ขบัเคล่ือนออกมำเป็น
น ำ้พรุ้อน ชว่ยให้อบอุน่เย็นสบำย และรัฐบำลได้แปลงควำมร้อนให้เป็นพลงังำนไฟฟ้ำสง่ใช้ทัว่ประเทศ   

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมือง 
เข้ำชมน ำ้ตก สโกการ์ฟอสส์ ( SKOGARFOSS ) มีควำมสงู 62 เมตร ประทบัใจกบัควำมสวยงำมของน ำ้ตก
ธรรมชำต ิโอบล้อมไปด้วยทุง่ลำวำ, โตรกผำ และหบุเหว 

เดินทำงต่อสู่หมู่บ้ำนวิก (VIK) แวะชม หาดทรายสีด า เกิดจำกกำรสึกกร่อนของหินลำวำและแนวหินบะซอลต์
เป็นหินอคันีท่ีเกิดจำกกำรเย็นตวัของลำวำอยำ่งรวดเร็วบนพืน้ผิวโลกถือเป็นจดุถ่ำยรูปและเช็คอินอนัดบัหนึง่ของ
ไอซ์แลนด ์

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมือง 
น ำทำ่นเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรม ICELANDAIR HOTEL KLAUSTUR หรือเทียบเทำ่ 

 



 
 

วันท่ีสาม    โจกุลซาร์ลอน – ไอซ์เบิร์ก – อุทยานแห่งชาตสิเกฟตาเฟลล์  
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำท่ีโรงแรม  

เดินทำงสู่ โจกุลซาร์ลอน ( JOKULSARLON )  ทะเลสำบธำรน ำ้แข็ง ท่ีรู้จกักันเป็นอย่ำงดีว่ำเป็นทะเลสำบธำร
น ำ้แข็งท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไอซ์แลนด์ VATNAJOKULL มีขนำด 8,300 ตำรำงกิโลเมตร เท่ำกับธำรน ำ้แข็ง
ทัง้หมดในทวีปยุโรปรวมกัน และขนำดควำมหนำมำกท่ีสุด หนำประมำณ 1,000 เมตร เกิดจำกกำรละลำยของ
ธำรน ำ้แข็งท่ีมำกขึน้ๆ ในทุกๆ ปี  ปัจจบุนัโจกลุซำร์ลอนมีพืน้ท่ีกว้ำงถึง 18 ตำรำงกิโลเมตร มีควำมลึกของน ำ้ใน
ทะเลสำบถึง 200 เมตร ต่ืนตำต่ืนใจกบั ไอซ์เบิร์ก  หรือภูเขำน ำ้แข็งก้อนโตๆ เรียงรำยโผลพ้่นพืน้น ำ้ในทะเลสำบ 
ยำมกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสนัสวยงำมท่ีมีอยูเ่พียงไมก่ี่แหง่ในโลก 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมือง 

ผำ่นเมือง KIRKJUBAEJARKLAUSTUR ชมมวลลำวำขนำดใหญ่ เป็นแนวกว้ำงท่ีเกิดกำรเย็นลงอย่ำงช้ำๆ ท ำให้
เกิดแนวแตกเป็นเสำเหล่ียม เป็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติอนันำ่ทึง่ มุ่งหน้ำสู่ อุทยานแห่งชาติสเกฟตาเฟลล์  
อทุยำนท่ีมีน ำ้ตกท่ีควำมงดงำม ดจุดัง่พระยำอินทรีย์ 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมือง 
น ำทำ่นเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรม ICELANDAIR HOTEL KLAUSTUR หรือเทียบเทำ่ 

 



 
 

 

วันท่ีส่ี     ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยไปในทุ่งน า้แข็ง – น า้ตกเซลยาแลนส์ฟอสส์ – บลูลากูน 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำท่ีโรงแรม  

น ำท่ำนพบกับประสบกำรณ์ใหม่กับค ำเปรียบเปรยท่ีว่ำ “อย่ำเพิ่งไปจำกไอซ์แลนด์ หำกท่ำนยงัไม่ได้เก็บเก่ียว
ประสบกำรณ์จำกธำรน ำ้แข็ง  ” ด้วยกำร ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยไปในทุ่งน า้แข็ง Mýrdalsjökull Glacier บน
ดินแดนท่ีอยู่สูงท่ีสุดของโลก มีควำมกว้ำงใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของธำรน ำ้แข็งทัง้หมดในไอซ์แลนด์ พืน้ท่ีกว่ำ 595
ตำรำงกิโลเมตรตะลยุไปในทุง่น ำ้แข็งกว้ำงอย่ำงเตม็อ่ิมตลอด 1 ชัว่โมง (ชดุกนัควำมหนำว,หมวกกนัน็อค, ถงุมือ, 
รองเท้ำบู๊ท มีให้บริกำร) แปลว่ำธำรน ำ้แข็งแห่งหบุเขำไมร์ มีถ ำ้น ำ้แข็งอยู่มำกมำย แตล่ะถ ำ้จะมีน ำ้แข็งไหลย้อย
ลงมำเม่ือโดนแสงกระทบจะเกิดเป็นสีฟ้ำอมเขียวใสสวยงำมอย่ำงกับมรกต พร้อมเก็บเก่ียวประสบกำรณ์กำร
ท่องเท่ียวและควำมประทบัใจบนธำรน ำ้แข็ง ด้วยกำรขบัสโนว์โมบิลตะลยุควำมหนำวไปในทุ่งน ำ้แข็งขนำดใหญ่
แบบเจำะลกึด้วยกำรข่ีสโนว์โมบลิ มองไปทำงไหนมีแคสี่ฟ้ำกบัสีขำว ท้องฟ้ำกบัหิมะ 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมือง 

แวะถ่ำยรูปน า้ตกเซลยาแลนส์ฟอสส์ ( SELJALANSFOSS ) มีควำมสงู 60 เมตรท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีถ่ำยรูป 
โปรโมทประเทศไอซ์แลนด์   ทำ่นจะได้ชมควำมงดงำมของน ำ้ตก และมมุสวยๆของกำรถ่ำยรูปท่ีทำ่นจะประทบัใจ
ในกำรเดนิทำงครัง้นี ้เพรำะท่ีน่ีเป็นจดุถ่ำยรูปท่ีงดงำมท่ีสดุแหง่หนึง่ของประเทศไอซ์แลนด์เลยทีเดียว 



 
 

น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่  บลูลากูน  หรือทะเลสำบสีฟ้ำ สถำนท่ีท่องเท่ียวเพ่ือสุขภำพระดับโลกและโด่งดัง 
ท่ีสดุของไอซ์แลนด์ นกัท่องเท่ียวกว่ำ 95 % ตำ่งไม่พลำดกบักำรมำเยือนสถำนท่ีแห่งนี  ้ ขอน ำท่ำนท่ำนอำบน ำ้แร่
ธรรมชำติ แช่บ่อบลูลำกูนท่ีมีช่ือเสียงของโลก น ำ้พุร้อนท่ีเกิดขึน้เองตำมธรรมชำติ เพรำะตัง้อยู่ในเขตท่ีมีกำร
เคล่ือนตวัของหินหลอมละลำยใต้ดินมำกท่ีสดุในโลกเขตหนึ่ง กำรเคล่ือนตวันีท้ ำให้น ำ้ในบ่อร้อนขึน้และมีไอน ำ้
ระเหยขึน้มำ โดยอุณหภูมิของน ำ้จะอยู่ท่ีประมำณ 40 องศำเซลเซียส อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธำตุมำกมำย เช่น 
ซิลิคอน กมัมะถนั บอ่น ำ้พรุ้อนนีย้งัมีช่ือเสียงในกำรรักษำโรค สำมำรถชว่ยรักษำโรคผิวหนงัได้หลำยชนิดเพ่ือกำร
บ ำรุงผิวพรรณ ผอ่นคลำยไปกบั Stream & Sauna เพ่ือกำรพกัผอ่น   

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรแหง่บลลูำกนู 
   ( รับประกนัควำมอร่อยโดย  RHINISH GOURMET RESTAURANT   ) 
 น ำทำ่นเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรม SILICA HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 

 

วันท่ีห้า   กรุงเรคยาวิก – โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา – สถาปนิกกุดโยน – เพอลัน 
09.00 น.       รับประทำนอำหำรเช้ำท่ีโรงแรม 
 ออกเดนิทำง สู ่กรุงเรคยำวิก หรืออำ่วแหง่ควนัเน่ืองจำกควนัไอน ำ้ท่ีพวยพุง่ขึน้มำจำกบอ่    
                   น ำ้ร้อน นอกจำกนีย้งัมีต ำนำนไวกิง้โบรำณ ท่ีมีหลกัฐำนแสดงถึงกำรปกครองดนิแดนนีม้ำก่อน  
เท่ียง           รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ ภตัตำคำรล็อปสเตอร์แหง่เรคยำวิก 

 ( รับประกนัควำมอร่อยระดบั  RHINISH GOURMET RESTAURANT ) 

ชม โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา ( Hallgrímskirkja ) โบสถ์ทำงศำสนำคริสต์ท่ีสูงท่ีสุดในไอซ์แลนด์ เป็นจุดท่ีสูงอีก
จุดหนึ่งของเมืองท่ีเม่ือขึน้ไปด้ำนบนจะมองเห็นทัศนียภำพของกรุงเรกยำวิกโดยรอบโบสถ์นีมี้ควำมส ำคญัใน
ฐำนะท่ีเป็นศำสนสถำนเป็นสถำปัตยกรรมท่ีมีเอกลักษณ์ สถาปนิกกุดโยน ( Guðjón Samúelsson ) เป็น
ผู้ ออกแบบสถำปัตยกรรมแนวอิมเพรสชั่นนิสท์ รวมเวลำกำรก่อสร้ำง 38 ปีคือตัง้แต่ปีเร่ิมสร้ำงปี ค.ศ.1945
จนกระทัง่แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1986 

 
 



 
 

 

 

ชมโบสถฮ์ลัลก์รมีสคริค์ยา (Hallgrímskirkja) โบสถท์างศาสนาครสิตท์ีส่งูทีส่ดุในไอซแ์ลนดจ์ดุ

ทีส่งูอกีจดุหนึง่ของเมอืงทีเ่มือ่ข ึน้ไปดา้นบนจะมองเห็นทัศนยีภาพของกรงุเรกยาวกิโดยรอบ โบสถน์ี้

มคีวามส าคัญในฐานะทีเ่ป็นศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมทีม่เีอกลกัษณ์ สถาปนกิกดุโยน 
(Guðjón Samúelsson) เป็นผูอ้อกแบบสถาปัตยกรรมแนวอมิเพรสชัน่นสิท ์ รวมเวลาการกอ่สรา้ง 38 
ปีคอืตัง้แตปี่เริม่สรา้งปี ค.ศ.1945 จนกระท่ังแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1986อกีหนึง่สถานทีใ่นประวตัศิาสตร์
คอื Hofdi House บา้นทีม่เีรือ่งราวในประวตัศิาสตรช์าตอิันน่าสนใจ เคยใชเ้ป็นทีรั่บรองและจัดเลีย้ง
ผูน้ า 2 ประเทศมหาอ านาจผูย้ ิง่ใหญใ่นการยตุสิงครามเย็น 

เดนิทางสูก่รงุเรคยาวกิ 

รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารระดบัมชิลนีบปิกรมูองค ์ 
 ( รับประกนัความอรอ่ยระดบั RHINISH GOURMET RESTAURANT )        

เขา้สูท่ี ่
 
 

 

อีกหนึง่สถำนท่ีในประวตัิศำสตร์คือ Hofdi House บ้ำนท่ีมีเร่ืองรำวในประวตัศิำสตร์ชำติอนัน่ำสนใจ เคยใช้เป็นท่ี
รับรองและจัดเลีย้งผู้น ำ 2 ประเทศมหำอ ำนำจผู้ ยิ่ งใหญ่ในกำรยุติสงครำมเย็น น ำท่ำนชม เพอลัน  (Perlan) 
อำคำรโดมกระจกทรงไข่มุกท่ีสร้ำงอยู่บนแท็งก์น ำ้ร้อนประจ ำเมือง 6 แท็งก์ ถือเป็นแลนด์มำร์กท่ีทุกคนไม่ควร
พลำดชม  รูปแบบกำรสร้ำงได้ไอเดียมำจำกศลิปินนำมว่ำ “โยฮนัเนส คยำร์วลั”  ( Johannes Kjarval ) 
น ำทำ่น CHECK IN โรงแรม FOSS HOTEL, REYKJAVIK ( 4 ดำว ) หรือเทียบเทำ่ 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรระดบัมิชลินบิปกรูมองค์  
( รับประกนัควำมอร่อยระดบั  RHINISH GOURMET RESTAURANT ) 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
วันท่ีหก    บินสู่กรุงโคเปนเฮเก้น - โบสถ์วอร์ฟรัลเซอร์เคียร์กือ   –  ภัตตาคารอาหารไทย 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำท่ีโรงแรม  
09.55 น.  ออกเดนิทำงสูก่รุงโคเปนเฮเก้น  โดยสำยกำรบนิสแกนดเินเวียนแอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี SK 596 

15.00 น.  ถึงสนำมบินกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมำร์ก  น ำท่ำนโบสถ์ วอร์ ฟรัลเซอร์ เคียร์กือ  (Church of Our 
Saviour ) ถือวำ่มีควำมเก่ำเเก่สวยงำมอย่ำงมำกเลยทีเดียวมี โดยลกัษณะเดน่ของโบสถ์ท่ีเป็นเกลียว เเละเก่ำเเก่
เเละส่วนท่ีโดดเด่นท่ีสดุของโบสถ์เเห่งนีก็้คือหอคอยเกลียวสว่ำนท่ีมีควำมสูงอย่ำงมำก โดยมีบนัไดวนขึน้ไปชม
ควำมสวยงำมของวิวทิวทศัน์ของเมืองโคเปนเฮเกน โดยด้ำนบนนัน้มีระฆงัจ ำนวน 48 ลกู ท่ีมีเสียงไพเรำะอย่ำง
มำก โบสถ์ท่ีเก่ำแก่ท่ีสดุ สร้ำง พ.ศ. 1993    

19.00 น.  รับประทำนอำหำรค ่ำ  ณ  ภตัตำคำรอำหำรไทย 
น ำทำ่นเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรม COPENHAGEN MARRIOTT HOTEL ( 5 ดำว )  หรือหรือเทียบเทำ่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันท่ีเจ็ด    กรุงโคเปนเฮเก้น – ลิตเติล้เมอร์เมท -  พระราชวังโรเซนเบิร์ก - ภัตตาคารเป็ดปักกิ่ง – ช้อปป้ิงย่านถนน
คนเดนิสตรอยก์ - ท่าเรือนูฮาวน์ 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำท่ีโรงแรม 

น ำทำ่นถ่ำยรูป รูปป้ันนางเงือกน้อย (THE LITTLE MERMAID ) สญัลกัษณ์แหง่กรุงโคเปนเฮเก้น  ตัง้อยู่บริเวณ
ท่ำเรือริมอ่ำวโคเปนเฮเกน ถูกสร้ำงขึน้เพ่ือเป็นของขวญัแก่กรุงโคเปนเฮเกน เม่ือวนัท่ี 23 สิงหำคม พ.ศ. 2456 
โดย คำร์ล จำค็อบเซน บุตรชำยของผู้ ก่อตัง้บริษัทเบียร์คำร์ลสเบิร์ก ได้มีควำมประทับใจจำกกำรดูบัลเล่ต์  
เร่ือง The Little Mermaid ผลงำนของ ฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน เป็นอย่ำงมำก จึงวำ่จ้ำงศิลปินชำวเดนมำร์ก
ช่ือ เอ็ดวำร์ด อีริกเซน มำปัน้รูปเงือกน้อยนี ้โดยน ำแบบใบหน้ำมำจำกนักเต้นบัลเลต์ช่ือ เอลเลน ไพรซ์ ส่วน
ร่ำงกำยท่ีเป็นหญิงเปลือยน ำแบบมำจำกภรรยำของตัวเขำเอง  น ำท่ำนเข้ำชม พระราชวังโรเซนเบิร์ก 
พระรำชวงัท่ีตกแต่งด้วยศิลปะดตัช์เรอเนสซองส์ สร้ำงในสมยัพระเจ้ำคริสเตียนท่ี 4 เป็นอีกหนึ่งสถำปัตยกรรม 
ท่ีพระองค์ภำคภูมิใจ เพรำะนอกจำกควำมงำมของตัวตึกภำยในและภำยนอกท่ีตกแต่งอย่ำงหรูหรำ  
ด้วยวตัถท่ีุล ำ้คำ่มำกมำยแล้ว  
 



 
 

 
ยงัมีพิพิธภณัฑ์ในบริเวณชัน้ใต้ดนิ ใช้เป็นท่ีเก็บเคร่ืองเพชร มหำมงกฎุ และเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ของรำชวงศ์
เดนมำร์กอีกด้วย ซึง่ในอดีตพระรำชวงัแหง่นีถ้กูสร้ำงเพื่อจดุประสงค์ใช้ในกำรพ ำนกั พกัร้อนของเชือ้พระวงศ์ใน
สมยันัน้ ทัง้ยงัเคยถกูวำงเพลิงจำกกองทพัองักฤษถึง 2 ครัง้คือในปี 1794 และปี 1801 

เท่ียง รับประทำนอำหำรเท่ียง  ณ ภตัตำคำรเป็ดปักก่ิง 
น ำท่ำน ช้อปปิ้งย่ำน  ถนนคนเดินสตรอยก์  ถนนตัง้อยู่กลำงเมืองโคเปนเฮเก้น  ถือ เป็นถนนสำย 
ช้อปปิ้งท่ียำวท่ีสุดในยุโรปด้วยควำมยำว 1.8 กิโลเมตร เร่ิมต้นตัง้แต่ศำลำว่ำกำรเมืองท่ีอยู่เยือ้งกับสวนสนุก  
ทิวโวลี (Tivoli) ซึ่งเปรียบเสมือนหวัใจของกรุงโคเปนเฮเกนเลยก็กว่ำได้ ถนนท่ีเช่ือมถนนสำยหลกัถึง 5 เส้นของ
โคเปนเฮเกนเข้ำไว้ด้วยกัน โดยสตรอยก์ถูกออกแบบมำให้เป็นถนนส ำหรับกำรเดินเล่นได้ไม่รู้เบื่อเต็มไปด้วย
อำคำรเก่ำแก่ระหว่ำงสองข้ำงท่ียงัคงควำมงดงำมจนถึงปัจจุบนั     สำมำรถแวะจิบ ช็อกโกแลตร้อนสูตรเดนิช 
หรือกำแฟหอมกรุ่นพร้อมขนมเค้กแสนอร่อยจำก LE GLACE เปิดกิจกำรมำแล้วถึง 6 รุ่นด้วยกัน ตัง้แต่ปี 1870  
ชิมเค้กท่ีขึน้ชือของท่ีน่ีคือ เค้กเนือ้ฟ ู3 ชัน้ สอดแทรกด้วยครีมผลไม้สดตำมฤดกูำลท่ีคดัสรรมำอยำ่งดี จะได้สมัผสั
รสชำตคิวำมหอมของเนือ้เค้กท่ีนุม่ฟแูทบจะละลำยในปำก     
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ท่าเรือนูฮาวน์ ( NYHAVN ) เขตทำ่เรืออนัเก่ำแก่ของโคเปนเฮเกน ตัง้อยูริ่มฝ่ังตะวนัออกของตวัเมือง ตำมประวตัิ
ได้กลำ่วไว้ว่ำ พระเจ้ำเฟรเดอริกท่ี 5 ทรงรับสัง่ให้สร้ำงทำ่เรือใกล้ๆ ตวัเมืองหลวง เพ่ือให้สะดวกง่ำยตอ่กำรขนย้ำย
สินค้ำ และใช้เป็นท่ำเรือพำณิชย์ส ำหรับเรือจำกทัว่ทกุมมุโลกมำเทียบทำ่ ในวนัอำกำศดีๆ ถือเป็นศนูย์รวมของ
นกัทอ่งเท่ียว สำมำรถเลือกทำนอำหำรชมบรรยำกำศ ชิลๆ หรือล่องเรือชมเมืองและอ่ำวก็ได้ 
 
 
 
 
 



 
19.00 น.  รับประทำนอำหำรค ่ำ  ณ  ภตัตำคำรหนึง่ดำวมิชลิน 

( รับประกนัควำมอร่อยระดบั  RHINISH GOURMET ELLITE RESTAURANT ) 

น ำทำ่นเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรม COPENHAGEN MARRIOTT HOTEL ( 5 ดำว )  หรือเทียบเทำ่  

 

วันท่ีแปด    โคเปนเฮเก้น – สุวรรณภูมิ 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำท่ีโรงแรม 

เดนิทำงไปสนำมบนิ    เพ่ือเตรียมตวัท ำ TAX REFUND 
13.20 น.  ออกเดนิทำงสูส่นำมบนิเฮลซิงกิ โดยสำยกำรบินฟินน์แอร์ เท่ียวบนิท่ี AY 954 
15.50 น. เดนิทำงถึงสนำมบนิเฮลซิงกิ   เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง เวลำ 17.30 น.   เท่ียวบนิท่ี AY 141 

  

วันท่ีเก้า    กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ 
07.15 น. ถึงกรุงเทพฯ สวุรรณภมูิ  โดยสวสัดภิำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

อัตราค่าบริการ 
( ทวัร์ 9 วัน นอนโรงแรม 7 คนื ) 

 

วันเดนิทาง 

ราคาผู้ใหญ่ 
พกัห้องละ 

2 ทำ่น 

ราคาเด็ก 
(อำย ุ2 – 12 ปี) 

         จดัห้องพกั  

    1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก 
(อำย ุ2 – 12 ปี) 
จดัห้องพกั 

1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ 

 (เสริมเตยีง) 

ราคาเด็ก 
(อำย ุ2 – 12 ปี) 
จดัห้องพกั 

1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ 

 (ไมเ่สริมเตียง) 

 

พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

2563 144,000 142,000 130,000 123,500 32,000 
 

**** คำ่ภำษีน ำ้มนัเชือ้เพลิง  ณ  วนัท่ี 16  ตลุำคม 2562  อำจเปล่ียนแปลงตำมสภำวะตลำดน ำ้มนัโลกท่ีประกำศโดยสำยกำรบนิ  ทำงบริษัทฯ อำจจะต้องมีกำรปรับ
ตำมประกำศของสำยกำรบนิ **** 

 

อัตรานีร้วม 
* คำ่พำหนะและน ำเท่ียวตำมรำยกำร * คำ่ตัว๋โดยสำรเคร่ืองบินตำมรำยกำร  * คำ่วีซำ่เข้ำประเทศไอซ์แลนด์ 
* คำ่อำหำรตำมรำยกำร   * คำ่เข้ำชมสถำนท่ีตำ่งๆ ตำมรำยกำร  * คำ่ภำษีสนำมบินทกุแห่ง 
* คำ่ห้องพกัโรงแรม 2 ท่ำนตอ่ห้อง  * คำ่ทิปคนขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  * คำ่ขนกระเป๋ำเดินทำง ท่ำนละ 1 ใบ (ไมเ่กิน 23 กก.)       
* คำ่ประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม์) 

 

อัตรานีไ้ม่รวม 
* คำ่ท ำหนงัสือเดินทำง * คำ่ใช้จ่ำยสว่นตวัท่ีไมร่ะบไุว้ในรำยกำร เช่น คำ่โทรศพัท์, ซกัรีด * คำ่ภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7 % จำกคำ่ใช้จ่ำยตำ่งประเทศ   
* คำ่ทิปหวัหน้ำทวัร์ ซึง่ถือเป็นธรรมเนียมในกำรเดินทำงท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวทัว่โลกยึดถือ ปฏิบติัตำมกนัมำ ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั 

 

การช าระเงนิ  1)  ทำงบริษัทฯ ขอรับเงินมดัจ ำกำรจอง  30,000  บำท/ท่ำน   
    2)  สว่นท่ีเหลือช ำระทัง้หมดก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย  15 วนัท ำกำร 
    3)  ท่ำนท่ีต้องกำรออกใบเสร็จในนำมนิติบคุคล ต้องแจ้งพนกังำนขำยทรำบลว่งหน้ำ มิฉะนัน้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะไมอ่อกใบเสร็จรับเงิน ใบก ำกบัภำษีย้อนหลงั 

 

การยกเลกิ        
-  ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินมดัจ ำ  
-  ก่อนเดินทำงภำยใน 15 วนัท ำงำน บริษัทฯมีควำมจ ำเป็นต้องหกั 50% ของรำคำคำ่ทวัร์  
-  ภำยใน 15 วนัท ำงำนก่อนกำรเดินทำง  ถือวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิ ทำงบริษัทฯสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทัง้หมด    ( โดยท่ำนไมส่ำมำรถเรียกร้องเงินคืนได้ ) 

 

หมายเหตุ      
1) รำยกำรท่องเท่ียวและอำหำร อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมหำกมีเหตจุ ำเป็น 

2) ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (TWN/DBL) ในกรณีท่ีท่ำนมีควำมประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM)ขึน้อยู่กบัข้อก ำหนดของห้องพกัและรูปแบบของ
ห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมีควำมแตกต่ำงกนัอำจจะท ำให้ท่ำนไม่ได้ห้องพกัติดกนัตำมท่ีต้องกำร หรือ อำจไมส่ำมำรถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได้ 

3) หำกโรงแรมท่ีทำงบริษัทฯ ใช้ไมม่ีห้องพกัส ำหรับ 3 ท่ำน (Triple Room) ท่ำนอำจจะต้องเปิดห้องเด่ียว (Single) แยกในคืนนัน้ ๆ และมีคำ่ใช้จ่ำยเพิ่ม 

4) บริษัทฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศได้ 

5) ท่ีนัง่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีสำยกำรบินอนญุำตให้นัง่ได้นัน้จะต้องมีคณุสมบติัตรงตำมท่ีสำยกำรบินก ำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมี
ร่ำงกำยแขง็แรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่ำงรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหำ เช่น สำมำรถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น ำ้หนกัประมำณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ ท่ีมีปัญหำทำงด้ำน
สขุภำพและร่ำงกำยโดยอ ำนำจในกำรให้ท่ีนัง่ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของเจ้ำหน้ำท่ีของสำยกำรบิน ณ ตอนเวลำท่ี check in เท่ำนัน้ 

6) บริษัทเป็นเพียงตวัแทนกำรท่องเท่ียว สำยกำรบิน และตวัแทนกำรท่องเท่ียวตำ่งประเทศ ซึง่ไมอ่ำจรับผิดชอบตอ่ควำมเสียหำยตำ่ง ๆ ท่ีอยู่เหนือกำรควบคมุของเจ้ำหน้ำท่ี
บริษัทฯ อำทิ กำรนดัหยดุงำน กำรจลำจล เปลี่ยนแปลงก ำหนดเวลำในกำรตำรำงบิน ภยัธรรมช ำติ ฯลฯ หรือคำ่ใช้จ่ำยเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ ทัง้ทำงตรง หรือทำงอ้อม เช่น กำร
เจ็บป่วย กำรถกูท ำร้ำย กำรสญูหำย ควำมลำ่ช้ำ หรือ จำกอบุติัเหตตุำ่งๆ ฯลฯ และกำรตอบปฏิเสธกำรเข้ำและออกเมืองของเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำหรือออกเมือง  
อนัเน่ืองมำจำกมีสิ่งผิดกฎหมำยหรือเอกสำรกำรเดินทำงไมถ่กูต้อง หรือกำรถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
7) ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงหำกผู้ เดินทำง ( ผู้ใหญ่ ) จ ำนวนไมถ่งึ 15 ท่ำน 

8) เมื่อท่ำนจองทวัร์และช ำระมดัจ ำแล้ว  หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้แจ้งแล้วข้ำงต้น 
หากท่านใดสนใจซือ้ประกันสุขภาพเพิ่มเติมส าหรับการเดินทาง 

สามารถติดต่อพนักงานขายได้ที่ 02-712-5757 



          
 

       

ใบจองการเดนิทาง 

       “ แชน่ ้าแรบ่ลลูากนู ทีไ่อซแ์ลนด ์” 

  The  Adventure & Gastronomy,Iceland 
 

ช่ือผู้จองทวัร์ นำย/นำงสำว/นำง _______________________________________________ นำมสกลุ__________________________________________________________ 

บ้ำนเลขท่ี________ ซอย______________________________________ ถนน_____________________________________ ต ำบล/แขวง___________________________ 
อ ำเภอ/เขต__________________________________จงัหวดั_____________________________________  รหสัไปรษณีย์ __________________________________________ 
โทรศพัท์_______________________________________มือถือ________________________________________Line ID_______________________________________________           
E-mail_______________________________________________ 

รายช่ือผู้เดนิทาง 

NO 
NAME/LASTNAME  CONTACT สะสมไมล์  

(ROP) 
แพ้อาหาร 

ช่ือ - สกุล ข้อมูลตดิต่อ ไม่ทานอาหาร 

1 
  

มือถือ : 

    E-Mail : 

2 
  

มือถือ : 

    E-Mail : 

3 
  

มือถือ : 

    E-Mail : 

4 
  

มือถือ : 

    E-Mail : 

5 
  

มือถือ : 

    E-Mail : 
     ท่านทราบโปรแกรมจากแหล่งใด    O  www.rhinishtravel.com   O Line Official O FACEBOOK   O อื่นๆ ระบ ุ…………………………    

การช าระค่ามัดจ าทัวร์    ท่านละ   30,000 บาท 
จ ำนวน ….……… ทำ่น   รวมเป็นเงิน …………………….บำท   (…………………………………………………) 

ผู้ ใหญ่ จ ำนวน  __________ ทำ่น      ห้อง SINGLE  __________ ห้อง 
เด็กพกักบัผู้ ใหญ่ 1 ทำ่น     __________ ทำ่น      ห้อง TWIN     __________ ห้อง 
เด็กต ่ำกวำ่ 12 ปี พกักบัผู้ ใหญ่ 2 ทำ่น (มีเตียงเสริม)     __________ ทำ่น      ห้อง TRIPLE   __________ ห้อง 
เด็กต ่ำกวำ่ 12 ปี พกักบัผู้ ใหญ่ 2 ทำ่น (ไมมี่เตียงเสริม)   __________ ทำ่น 

โอนเงนิจอง   บจก. ไรน์นิช  
ธนำคำรไทยพำณิชย์    สำขำทองหลอ่    ออมทรัพย์    เลขที่บญัชี   042-2-75926-9 
หลังจากโอนเงนิจองแล้วกรุณาแฟ็กซ์รายละเอียดดังต่อไปนีม้าที่  0-2392-0670 
1. สลปิธนำคำรถึง......................................................................... .......................................................................... 
2. แผนท่ีท่ีจะให้ทำงบริษัทไปรับเอกสำรและพำสปอร์ตของทำ่น 
3. ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตของผู้ เดนิทำง 
4. ใบประวตัผิู้ เดนิทำง 

 


