
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยและบูรณาการดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม:  

ศึกษากรณีประเทศไทย- เดนมารกและไอซแลนดในวันท่ี 6 ตุลาคม 2559  

และศึกษาดูงานระหวาง วันท่ี 21-28 ตุลาคม2559 

โดย สมาคมนักวิจัย 

หลักการและเหตุผล 

ความเชื่อมโยงดวยเทคโนโลยีการคมนาคมขนสงและการสื่อสารที่ทันสมัย ทําใหผูคนในประเทศ

ตางๆ ทั่วโลกสามารถเดินทาง ติดตอสื่อสาร ถายทอดวิชาความรูและประสบการณระหวางกันไดอยางรวดเร็ว

และทั่วถึงกระบวนการปฏิสังสรรค (Interaction) โดยอาศัยสื่อตางๆ เพื่อใหเขาถึงบุคคลอ่ืนที่อยูคนละสถานที่

ในที่ตางๆทั่วโลกไดโดยงายดายจึงมีประโยชนและคุณคาที่หลากหลาย 

:ประวัติของประเทศเดนมารก หรือชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรเดนมารก เปนประเทศกลุมนอรดิก มี

แผนดินหลักต้ังอยูบนคาบสมุทรจัตแลนดทางทิศเหนือของประเทศเยอรมนี  ซึ่งเปนเพื่อนบานทางบกเพียง

ประเทศเดียว ทางทิศใตของประเทศนอรเวย  และตะวันตกเฉียงใตของประเทศสวีเดน มีพรมแดนจรดทะเล

เหนือและทะเลบอลติก เดนมารกมีดินแดนนอกชายฝงหางไกลออกไปสองแหง คือหมูเกาะแฟโรและ

กรีนแลนด ซึ่งแตละแหงมีอํานาจปกครองตนเอง ประวัติศาสตรของเดนมารกเร่ิมต้ังแตที่ชนชาติเดนส(Denes)  

อพยพโยกยายถิ่นฐานมาจากสวีเดน ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยของเดนมารกไดเร่ิมตนขึ้น เมื่อป พ.ศ. 1528 

และไดเปลี่ยนแปลงการปกครอง มาเปนระบอบประชาธิปไตยเมื่อป พ.ศ. 2392 ซึ่งเปนปที่รัฐธรรมนูญ ฉบับ

แรกไดถูกรางขึ้น ราชอาณาจักรเดนมารก เคยครอบคลุมถึงสวีเดนและนอรเวย จนกระทั่งสวีเดนแยกตัว

ออกไป เมื่อป พ.ศ. 2066 และเดนมารกสูญเสียนอรเวยใหแกสวีเดน ภายใตสนธิสัญญา Kiel เมื่อป พ.ศ. 2357 

ปจจุบัน เดนมารกเปนราชอาณาจักร โดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ภายใตระบอบรัฐธรรมนูญ คือ สมเด็จ

พระราชินีนาถมารเกรเธอ ที่ 2 แหงเดนมารก ซึ่งเสด็จขึ้นครองราชย เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2515 และทรง

เปนประมุขแหงเดนมารก ลําดับที่ 52 เดนมารกมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข ในกรุงโคเปนเฮเกนลวนมีสถานที่ที่สวยงามและนาสนใจมากมาย เดนมารกยัง

เปนประเทศผูนําทางดานการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเหมือนกับประเทศในแถบสแกนดิเนเวียอ่ืนๆ  

:ประวัติของประเทศไอซแลนด หรือ ชื่อทางการคือ สาธารณรัฐไอซแลนด เปนประเทศนอรดิก ใน

ยุโรปเหนือ ต้ังอยูบนเกาะในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ระหวางกรีนแลนด  นอรเวย และสหราชอาณาจักร มี

เมืองหลวงคือเรคยาวิก ชนกลุมแรกที่เขามาอาศัยอยูในไอซแลนดเชื่อกันวาเปนนักบวชชาวไอริช ซึ่งเขามาต้ัง

ถิ่นฐานในไอซแลนดในพุทธศตวรรษที่ 14  และยายออกไปกอนชาวไวกิงเขามา ไอซแลนดอยูภายใตการ

ปกครองของเดนมารกหลังการแยกตัวของสหภาพเดนมารก-นอรเวย   ประเทศไอซแลนดไดรัฐธรรมนูญใหม

ในป พ.ศ. 2417 ไอซแลนดเปนสาธารณรัฐ ใชระบอบประชาธิปไตยแบบมีผูแทน โดยเปนระบอบ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_14&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2417
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รัฐสภา ไอซแลนดมีรัฐธรรมนูญแบบเปนลายลักษณอักษร ประธานาธิบดีแหงไอซแลนดทําหนาที่เปนประมุข

แหงรัฐ มาจากการเลือกต้ังโดยตรง  ประธานาธิบดีคนปจจุบันของไอซแลนดคือโอลาฟอร รักนาร กริมส

ซอน ซึ่งชนะการเลือกต้ังในป พ.ศ. 2539 2543 และ 2547 อุตสาหกรรมหลักของไอซแลนดคืออุตสาหกรรม

ประมง โดยสินคาทะเลมีมูลคาการสงออกปละประมาณ 1.2 แสนลาน วัฒนธรรมไอซแลนดมีรากฐานมาจาก

วัฒนธรรมแบบสแกนดิเนเวียโบราณ(นอรส)  ทาอากาศยานเรคยาวิกเปนทาอากาศยานในประเทศ สายการบิน

แหงชาติของไอซแลนดคือไอซแลนดแอร (Icelandair)  

วัตถุประสงคของการอบรม 

1) เพื่อใหนักวิชาการและนักวิจัยรวมกันกําหนดโจทยวิจัย (Research Questions) ที่เกี่ยวของกับการ

วิจัยบูรณาการนโยบายพัฒนาดานการเมืองเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม: ศึกษากรณีประเทศไทย - เดนมารก

และไอซแลนดใหแกนักวิจัยผูสนใจที่จะนําไปศึกษาวิจัยตอยอด (Research Innovation) และประยุกตใน

งานวิจัยที่เกี่ยวของตอไป 

2) เพื่อรวมกันกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) ที่สอดคลองกับการ

ศึกษาวิจัยบูรณาการนโยบายพัฒนาในลักษณะสหวิทยาการ 

3) เพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู เสริมทักษะ และสรางเครือขายในกลุมผูเขารวมอบรมจาก  

สหวิทยาการ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) ไดโจทยวิจัยที่จะนําไปปรับปรุงแกไข หรือพัฒนาเปนขอเสนอโครงการวิจัยบูรณาการนโยบาย

พัฒนาในลักษณะสหวิทยาการที่ครอบคลุมการวิจัยเชิงนโยบายทางดานการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรม 

2) สามารถกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ที่สอดคลองกับนโยบายพัฒนา

ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

3) ไดแนวคิดและองคความรูใหมที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ที่จะชวยอธิบายถึงความแตกตางของ

ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของกลุมคนจากชนชาติที่แตกตางกันเพื่อเสริมทักษะและพัฒนาตอ

ยอดงานวิจัยที่สอดคลองกับการวิจัยบูรณาการที่เกี่ยวของกับนโยบายพัฒนาดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม 

4) สรางเครือขายเชิงบูรณาการในหมูนักวิชาการและนักวิจัย รวมคิด รวมทํา เปนทีม เพื่อตอบสนอง

เจตนารมณของแหลงสนับสนุนเงินทุนวิจัยซึ่งตองการใหผูวิจัยจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยที่มีลักษณะเปนชุด

แผนงานโดยใหมีบูรณาการการทํางานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางนักวิชาการและนักวิจัยในภาค

สวนตางๆ 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
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วิทยากร             ผศ.ดร.พิพัฒน นนทนาธรณ  (ผอ.ศูนยฯ) 

                          คุณดอกกวี  ทิพยมาศ  (ผูเชี่ยวชาญการเดินทางระดับโลก) 

                          มาสเตอรอุทัย ธารีจิตร (ปราชญทางดานประวัติศาสตรแหงอัสสัมชัญ) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

สมาคมนักวิจัย อาคาร วช.8 ชั้น 2 เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

10900 โทรศัพท0-2579-0787, 0-2942-7522 โทรสาร 0-2579-0801 อีเมลar@ar.or.th เว็บไซตhttp://ar.or.th 

คุณสมบัติผูสมัครเขาอบรม 

บุคลากรทางดานการศึกษานักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป ในหนวยงานภาครัฐและเอกชน (รับ

จํานวนจํากัด…40...ทาน) 

สถานท่ีวัน และเวลา 

ระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น 8 วัน 5 คืน ต้ังแตวันที่ 21-28 ตุลาคม 2559 ดังน้ี 

1) อบรมในประเทศไทย 1 วัน ณ อาคาร KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันพฤหัสบดีที่ 6 

ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น. 

2) ศึกษาดูงานต้ังแตวันที่ 21-28 ตุลาคม 2559  ณ ประเทศเดนมารกและประเทศไอซแลนด 

คาลงทะเบียน 

สมาชิกสมาคมนักวิจัย 155,000.00 บาท บุคคลทั่วไป 160,000.00 บาท ทั้งน้ี ขาราชการและพนักงาน

องคการของรัฐ ที่ไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา สามารถเขารับการฝกอบรมไดโดยไมถือเปนวันลา และมี

สิทธิ์เบิกคาลงทะเบียนได ตามระเบียบกระทรวงการคลัง **ราคาน้ียังไมรวม Vat.** 

การสมัครเขารวมโครงการ 

1) สงใบสมัครไดทางโทรสาร 0-2579-0801 หรืออีเมล ar@ar.or.th (ดาวนโหลดใบสมัครไดที่ 

www.ar.or.th)  

2) ชําระเงินมัดจํา 50,000 บาท ไดต้ังแตวันน้ีถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2559  

3) ชําระสวนที่เหลือทั้งหมด ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559  

หมายเหตุ กรณีพักเด่ียว ชําระเพิ่มทานละ 16,500 บาท 

 

 

 

 

http://www.ar.or.th/
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วิธีการชําระคาลงทะเบียน 

1) ชําระเปนเงินสดไดที่สมาคมนักวิจัย 

2) โอนผานบัญชีธนาคารทหารไทย สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรประเภทออมทรัพย  เลขที่  

069-2–55518–8 ชื่อบัญชี สมาคมนักวิจัย กรณีชําระโอนผานบัญชี ใหสงสําเนาหรือใบฝากเงินพรอมระบุ

หลักสูตรและชื่อผูอบรม ทางโทรสาร 0-2579-0801 หรืออีเมล ar@ar.or.th สวนตนฉบับใหนําไปแสดงเพื่อรับ

ใบเสร็จในวันฝกอบรม 

ผูรับผิดชอบโครงการอบรม 

1) ผศ.ดร.พิพัฒน นนทนาธรณ ผูรับผิดชอบโครงการ 

2) ดร.สุรมน ไทยเกษม   ผูรับผิดชอบโครงการ 

กําหนดการฝกอบรมในประเทศไทย 

วันศุกรท่ี 21 ตุลาคม 2559                                                         สนามบินสุวรรณภูมิ-โคเปนเฮเกน 

21.30 น. 21.00 น. พรอมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 2 

เคานเตอร D สายการบินไทย TG 950 โดยมีเจาหนาที่บริษัท คอยอํานวยความ

สะดวก หมายเหต ุเคานเตอรเช็คอินปดบริการกอนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที 

ผูโดยสารทุกทานพรอม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองกอนเวลาเคร่ืองออกอยางนอย 30 นาที  

วันเสารท่ี 22 ตุลาคม 2559                                     โคเปนเฮเกน - ชมเมือง– เรคยาวิค – บลูลากูน 

00.50 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 950 

สูกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก 

6.35 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก หลังผานพิธีการทาง

ศุลกากรตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเสร็จเรียบรอยแลว... 

8.00 น. นําทานเดินทางสู เมืองฮิลเลอรอด (Hillerod) (35กม./45 นาที)จากน้ันเขา

เยี่ยมชม ปราสาทเฟรเดอริกสบอรก (Frederiksborg castle) ปราสาทสไตลดัตชเรอ

เนสซองส ซึ่งต้ังเดนเปนสงาริมทะเลสาบสรางโดยกษัตริยคริสเตียนที่ 2 เมื่อป 

ค.ศ.1560 ขณะน้ีไดเปดเขาชมในฐานะพิพิธภัณฑสถานและพิพิธภัณฑ

ประวัติศาสตรชาติ สวนที่นาสนใจมากที่สุดคือ โบสถภายในที่ใชเปนที่ประกอบ

พระราชพิธีราชาภิเษกของกษัตริยเดนมารก เพราะโดยรอบภายในโบสถจะ

ประดับประดาไปดวยตราประจําพระองคของเจานายในราชสกุล หรือตรา

ประจําตัวของคนสําคัญจากทั่วโลก ที่ไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ

สูงสุดของเดนมารก นอกจากน้ียังมีตราของเจานายจากไทยอยูที่น้ีดวยถึง 12 

พระองคดวยกัน จากน้ันเดินทางกลับสูเมืองโคเปนเฮเกน 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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13.00 น.        นําทานเที่ยวชม กรุงโคเปนเฮเกน นําคณะชม จัตุรัสซิตี้ฮอลล อาคารเทศบาล

เมืองเกา เขตยานใจกลางเมือง พรอมถายรูปคูกับเงือกนอยลิตเติ้ลเมอรเมด 

สัญลักษณของเมือง ซึ่งยังคงน่ังเศรารอเจาชายตามเน้ือเร่ืองในเทพนิยายอันลือลั่น

ของนักเลานิทานระดับโลก ฮันสคริสเตียน แอนเดอรสัน โดยไดรับการสนับสนุน

จากบริเวอร จาคอบเซน เจาของมูลนิธิคารลสเบิรก ใกลกันเปนยานทาเรือขนาด

ใหญที่มีเร่ือสินคาและเรือสําราญจอดเดนเปนสงา เดินผานสวนสาธารณะทานจะ

พบกับนํ้าพุเกฟออน เทพธิดาผูเสียสละกับบุตรชายที่รวมสรางเกาะซีแลนดขึ้นมา 

นําชมพระราชวังอามาเลียนบอรก ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศแหงเดนมารก

จากน้ันนําชม พิธีการเปลี่ยนทหารรักษาพระองค ในชุดเคร่ืองแบบที่งดงาม ผาน

ชมราวนทาวเวอร อาคารเกาแกคูบานคูเมืองและยานเขตทาเรือที่มีอาคารบานเรือน

ต้ังแตยุคคริสตศตวรรษที่ 17 เรียงรายเปนภาพที่งดงาม 

17.30 น. ออกเดินทางสู สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน เพื่อเตรียมตัวเดินทางสูเมืองเรคยาวิค

ประเทศไอซแลนด 

19.45 น. ออกเดินทางตอสูเมืองเรคยาวิค โดยสายการบินไอซแลนดแอร เที่ยวบินที่ FL 213 

20.55 น. เดินทางถึง เมืองเรคยาวิค เมืองหลวงของประเทศไอซแลนด หลังผานพิธีการทาง

ศุลกากรตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเสร็จเรียบรอยแลว... 

ค่ํา 

21.30 - 22.00 น. 

บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของที่พัก Grand Hotel Reykyavik Hotel หรือ

เทียบเทา (เมืองเรคยาวิค) และสมาชิกรวมกันเสวนาสรุปบทเรียนจากการศึกษาดู

งาน 

วันอาทิตยท่ี 23 ตุลาคม 2559                                  เรคยาวิค –Golden Circle – นํ้าตกสโกกา–เมืองวิค 

07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร พรอมเช็คเอาท 

8.00 น . นําทานเดินทางสู เสนทางวงกลมทองคําGolden Circleซึ่งเปนที่ต้ังของบอ

นํ้าพุรอนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซแลนด นําชมบอนํ้ารอน Geysir ที่มีความสูง

ของนํ้าพุถึง 200 ฟุตจากพื้นดิน ที่พวยพุงสูทองฟาทุกๆ 7-10 นาทีและถือเปน

คําศัพทที่ใชเรียกนํ้าพุรอนแบบน้ีทั่วโลก จากน้ันนําทานชม นํ้าตก Gull Foss หรือ

นํ้าตกทองคํา (Golden Falls)ซึ่งเปนนํ้าตกที่มีความสวยงานและใหญที่สุดใน

ประเทศไอซแลนด สายนํ้าที่ใสสะอาดที่เกิดจากการละลายของธารนํ้าแข็งบนยอด

เขาไหลลงมา จากน้ันนําทานเดินทางสูบริเวณ อุทยานแหงชาติธิงเวลียThingvellir 

National Park องคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกดานวัฒนธรรมใน

ป ค.ศ.2004 ชมจุดบริเวณที่เคยเปนรัฐสภาหรือสถานที่แสดงความคิดเห็นและ

คัดเลือกผูนําของชาวไอซแลนดมาต้ังแตป ค.ศ.930 และเปนพื้นที่ ที่ไดรับการ

ยอมรับวามีธรรมชาติที่สวยงามของไอซแลนดแหงหน่ึง จากน้ันนําทานชมรอย



6 
 

แตกราวของโลกที่มีความลึกลงสูใตดินถึง 14 เมตร ที่เกิดจากแผนดินไหว เมือป 

ค.ศ. 1784 และทุกๆปรอยแตกน้ีจะขยายออกไปอีกถึงปละ 1 เซนติเมตร ชม

ทะเลสาบ pingvallayatnทะเลสาบธรรมชาติที่มีขนาดใหญที่สุดในไอซแลนด ชม 

เคริด Keridปากปลองภูเขาไฟในสมัยโบราณซึ่งดับแลว ในบริเวณน้ันจะมีนํ้าขัง

อยูใตดินเปนลักษณะที่หาชมไดยากมาก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

13.00 น. ออกเดินทางสู เมืองวิค (175 กม./2 ชม.) ระหวางทางแวะชมความงามของ

นํ้าตก Skogafossซึ่งเปนนํ้าตกที่งดงามอีกแหงหน่ึงของไอซแลนด มีความสูง

ประมาณ 62 เมตรซึ่งไหลมาจากแมนํ้าสโกการะหวางทางทานจะไดสัมผัสกับ

ธรรมชาติอันงดงามยิ่ง 

ค่ํา 

18.00 - 21.00 น. 

นําทานเขาสู ที่พัก Icelandair Hotel Vik หรือเทียบเทา(เมืองวิค) 

บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของที่พัก 

และสมาชิกรวมกันเสวนาสรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงาน 

วันจันทรท่ี 24  ตุลาคม 2559                           วิค – อุทยานแหงชาติสกาฟตาเฟล – นํ้าตกเซลยาลันส – 

                                                                                       ภูเขาลาวา เรนิสแดรงเกอร – ชมหาดทรายดํา 

07.00 น. 

 

บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร พรอมเช็คเอาท 

เสวนาทางวิชาการจากการเก็บขอมูลวันจันทรที่ 23 ตุลาคม และแลกเปลี่ยนความรู 

8.00 น. นําทานเดินทางสูเขต อุทยานแหงชาติสกาฟตาเฟลSkafiafell (140 กม./130 

ชม.) เที่ยวชมทัศนียภาพทางใตของประเทศไอซแลนดซึ่งเต็มไปดวยความแปลก

ของแนวภูเขาไฟและชั้นหินลาวาที่แข็งตัวแบบที่ทานไมเคยไดเห็นที่ไหนมากอน 

ชมนํ้าตก Seljaland Foss ซึ่งเปนนํ้าตกที่สวยงามอีกแหงหน่ึงของประเทศ

ไอซแลนดซึ่งทานสามารถเดินลอดนํ้าตกแหงน้ีได 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

13.00 น. นําทานชมReynisdrangarซึ่งเปนลักษณะของภูเขาเล็กๆที่เกิดจากลาวาของ

ภูเขาไฟและกอตัวขึ้นกลางแมนํ้าตามธรรมชาติ ชมหาดทรายดําที่เต็มไปดวยหินสี

ดําและเม็ดทรายรวมทั้งแนวหินบะซอลต(เกิดจากลาวาภูเขาไฟที่แข็งตัวอยาง

รวดเร็วเมื่อเจอนํ้ากับทะเลที่เย็น)รูปทรงเหมือนแทงออรแกนในโบสถและใน

บริเวณน้ันยังเต็มไปดวยบรรดานกตางๆโดยเฉพาะอยางยิ่ง นกแกวทะเล

หรือพัฟฟน (puffin)นกทะเลทองถิ่นที่นารักอิสระสวนตัว 

ค่ํา 

18.00 - 21.00 น. 

นําทานเขาสูที่พัก Skaftafell Hotelหรือเทียบเทา(เมืองสกาฟตาเฟล) 

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

สรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงาน และเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นทางวิชาการ 
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วันอังคารท่ี 25 ตุลาคม 2559                            สกาฟตาเฟล – โจคูสาเรียน – ลองเรือชมทะเลนํ้าแข็ง – 

                                                                ขับสโนโมบิล –ชมทุง – นํ้าแข็งไมรดาลสโจคูล -เซลลฟอสส 

07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร พรอมเช็คเอาท และเสวนาทางวิชาการจาก

การเก็บขอมูลวันจันทรที่ 24 ตุลาคม และแลกเปลี่ยนความรู  

8.00 น. เดินทางออกสูเมืองJokulsarlonเพื่อนําทานลงเรือสะเท้ินนํ้าสะเท้ินบกลองลากูน

ซึ่งที่ลากูนหรือทะเลสาบแหงน้ีเต็มไปดวยกอนนํ้าแข็งหรือไอซเบร์ิก(Iceberg)ขนาด

ตางๆมากมายลอยอยูในทะเลสาบ ชมความสวยงามของกอนนํ้าแข็งสีฟาที่ลอย 

อยูรอบๆลําเรือ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

13.00 น. เดินทางสูบริเวณ ธารนํ้าแข็งMyrdalsjokull Glacierธารนํ้าแข็งซึ่งมีความหนา

ของนํ้าแข็งมากที่สุดแหงหน่ึงโดยที่บางจุดมีความหนาของนํ้าแข็งถึง 1 กิโลเมตร 

ต่ืนเตนเราใจกับการน่ังรถโฟรวิล(ขับเคลื่อนสี่ลอ)ไตขึ้นเขาที่มีความสูงชันและมี

ความสูงกวาระดับนํ้าทะเลถึง 1,000 เมตรจากน้ันมีเวลาใหทานไดสัมผัสกับการ น่ัง

รถสโนวโมบิลในบริเวณธารนํ้าแข็งขนาดใหญบนกลาเซียรVatnajokullซึ่งเปน

กลาเซียรที่ใหญที่สุดในประเทศไอซแลนด โดยมีเน้ือที่ถึง 8,300 ตารางกิโลเมตร 

**มีชุดกันหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเทาลุยหิมะเตรียมไวใหทุกทาน** 

จนกระทั่งไดเวลาอันสมควรนําทานออกเดินทางสู เมืองเซลลฟอสส SellFoss

ระหวางทางทานจะไดสัมผัสกับธรรมชาติอันสวยงาม 

ค่ํา 

18.00 - 21.00 น. 

นําทานเขาสูที่พัก Sellfoss Hotelหรือเทียบเทา(เมืองเซลลฟอสส) 

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

สรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงาน และเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นทางวิชาการ 

วันพุธท่ี 26 ตุลาคม 2559         เซลลฟอสส – ชมปลาวาฬ – เรคยาวิค – ชมเมือง -อาคารพารลาน 

07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร พรอมเช็คเอาท และเสวนาทางวิชาการจาก

การเก็บขอมูลวันอังคารที่ 26 ตุลาคม และแลกเปลี่ยนความรู  

8.00 น.         เดินทางกลับสูเรคยาวิคสูทาเรือเพื่อ ลองชมปลาวาฬ Reykjavik whale 

watching ซึ่งทานจะไดสัมผัสกับประสบการณใหมในการชมสัตวทางทองทะเล 

ทานจะไดพบกับนกทะเลชนิดตางๆมากมาย รวมไปถึงปลาวาฬนานาพันธุ ไมวา

จะเปนพันธุ Killer Whale (Orce), Minke Whale Humpback Whale นอกจากน้ัน

ทานจะไดมีโอกาสในการพบกับความนารักของปลาโลมา Dolphin ซึ่งจะวายนํ้า

มาหยอกลอทานอยูขางเรืออยางมากมาย ถือเปนความนารักและความงดงามทาง

ธรรมชาติซึ่งมีเฉพาะในดินแดนแถบน้ีเทาน้ัน 
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

13.00 น. นําทานสูบอนํ้ารอนบลูลากูน blue lagoon ซึ่งเปนบอนํ้ารอนซึ่งเต็มไปดวยแรธาตุ

มากมาย นอกจากน้ันภายในบอนํ้ารอนบลูลากูนยังมีเกลือแรซึ่งจะชวยใหทานผอน

คลายและรักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังได และยังชวยใหผิวพรรณเปลงปลั่งอีกดวย 

ทานจะไดสัมผัสกับความสบายตัวจากการลงแชและอาบนํ้าในบอนํ้ารอนบลูลากูน

ทานจะรูสึกสดชื่นและผอนคลายจากการเดินทางไกล 

15.00 น. นําทานชมนครเรคยาวิค เมืองหลวงของประเทศไอซแลนดที่มีความสวยงานไมแพ

เมืองหลวงอ่ืนๆในแถบสแกนดิเนเวีย ทานจะไดสัมผัสกับธรรมชาติอันแสน

บริสุทธิ์ ชมตึกอาคารรัฐสภา รูปทรงทันสมัย แวะเก็บภาพอาคาร Hofdi ที่ใช

ประชุมผูนําระหวางประธานาธิบดีเรแกนกับประธานาธิบดีกอบอชอฟ ในสมัย

สงครามเย็น เขาชมโบสถฮัลลกรีมสคิรคยาโบสถประจําเมืองที่ใชในงานพิธีทาง

ศาสนาที่สําคัญของประเทศซึ่งมีรูปทรงสถาปตยกรรมแปลกไมเหมือนที่ใดในโลก 

นําทานขึ้นลิฟตสูชั้นบนสุดของตึกพาลานเปนตึกสไตลโมเดิรนที่มีภัตตาคารอยู

ดานบนใหทานชมวิวทิวทัศนของกรุงเรคยาวิคอยางเต็มที่แบบ 360 องศา จากน้ัน

อิสระยานถนนกลางเมืองเลือกซื้อหาสินคาทองถิ่นเปนของที่ระลึกกอนกลับ 

ค่ํา 

18.00 - 21.00 น. 

นําทานเขาสู ที่พัก Grand Hotelหรือเทียบเทา (เมืองเรคยาวิค) 

บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของที่พัก 

และสมาชิกรวมกันเสวนาสรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงาน 

วันพฤหัสบดีท่ี 27 ตุลาคม 2559                                                   เรคยาวิค – โคเปนเฮเกน – กรุงเทพฯ 

5.00 น. 

6.00 น. 

 

8.00 น. 

 

12.00 น. 

14.00 น. 

รับประทานอาหารเชาแบบกลองในโรงแรม พรอมเช็คเอาท 

นําทานสูสนามบินเรคยาวิค ประเทศไอซแลนด เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู

กรุงเทพฯ 

ออกเดินทางสู สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน โดยสายการบินไอซแลนดแอร เที่ยวบิน

ที่ FL 318 

เดินทางถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก พักรอเปลี่ยนเคร่ือง 2 ชม. 

เหิรฟาสูประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 995 

วันศุกรท่ี 28 ตุลาคม 2559                                                                 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  

6.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

7.00 – 8.00 น. พิธีปดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัย เชิงบูรณาการนโยบายพัฒนาทาง

การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในกลุมประเทศอาเซียนสิบบวกสามและ

หกอยางเปนทางการ สมาชิกรับประทานอาหารรวมกัน 

*** รายละเอียดและกําหนดการฝกอบรมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม *** 
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อัตราน้ีรวม 

1. คาโรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน) พรอมอาหารเชา 

2. คารถปรับอากาศตลอดการเดินทาง พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง 

3. คาเขาชมสถานที่ตางๆตามที่ระบุ พรอมนํ้าด่ืมบริการทานละ 2 ขวด / วัน 

4. คา Coach Tax และคาภาษีผานเขาเมืองตางๆตามระบุในรายการ 

5. คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  

6. คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู สนุกสนานและคอยดูแล

อํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 1ทาน และคามัคคุเทศกทองถิ่นตามระบุในรายการ 

7. คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 2,000,000 บาท 

8. คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 20 กก. 

9. คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป 

10. ประกันอุบัติเหตุ ระหวางการเดินทางวงเงิน 1,000,000.00 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 

หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีบริษัทฯจะยึดเอาประโยชนของลูกคาเปน

สําคัญ 
 

อัตราน้ีไมรวม 

1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป – กลับ ชั้นนักทองเที่ยว สายการบิน TG  

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 

3. คาดําเนินการทําหนังสือเดินทาง 

4. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด คาอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการ  

5. คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากที่จัดให  

6. คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประทวง, การนัดหยุด

งาน, การปฏิเสธการเขา ออก เมือง ของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง  

7. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ.ท่ีจาย 3% 


