
 
กรีนแลนด์-หมู่เกาะแฟโร 14 วนั   
แถมเท่ียว เดนมาร์ก ไอซ์แลนด ์

4-17 ก.ย. ราคา  279,000 259,000 บาท  

           (รับสมาชิกจ านวนจ ากดัเพียง 6 ท่านเท่านั้น) 
     (เพราะหอ้งพกัหายากมาก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 ก.ย. 61///วนัแรกของการเดินทาง///สนามบินสุวรรณภูมิ 
23.30 พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อท าการเช็คอิน สายการบิน Emirates  เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ และ
หวัหนา้ทวัร์คอยใหบ้ริการและอ านวยความสะดวกในการเช็คอินใหแ้ก่ท่าน  



5 ก.ย. 61///วนัทีส่องของการเดินทาง///กรุงเทพฯ-ดูไบ-กรุงโคเปนเฮเก้น  
02.25 เหินฟ้าสู่สนามบินดูไบ โดย สายการบิน Emirates เทีย่วบินที ่EK371 (ใช้เวลาบิน 6.10 ชม.) 
05.35 ถึงสนามบินนานาชาติดูไบรอเปลีย่นเคร่ืองเป็นเวลา 2.45 ชม.  
08.20 ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น  โดยเทีย่วบินที ่EK151  (ใช้เวลาบิน 6.55 ชม.)  
13.10 เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเก้น เดินทางเขา้สู่ตวัเมืองโคเปนเฮเกน้ตั้งอยูร่ะหวา่ง ทะเลบอลติคและทะเล
เหนือ ลอ้มรอบดว้ยพื้นน ้าเกือบทั้งหมดภูมิประเทศประกอบดว้ยคาบสมุทร Jutland  และเกาะต่างๆอีก 406 
เกาะ น าท่านถ่ายรูปคู่กบั เงือกนอ้ยลิตเต้ิลเมอร์เมด Little Mermaid สัญลกัษณ์ของเมือง จากนั้นชม น ้าพุเกฟิ
ออน ซ่ึงเป็นผลงานแอนเดอร์ส บุนดก์าร์ด สร้างให้เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองในโอกาสครบรอบปีท่ี 50 
จากนั้นชมจตุรัส “พระราชวงัอามาเลียนบอร์ก” (Amalienborg Palace)ท่ีประทบัในฤดหนาวของราชวงศ์
แห่งเดนมาร์ก จากนั้นน าท่านสู่ย่านนูฮาวน์ “NYHAVN” ซ่ึงเป็นท่าเรือเก่าท่ีมีการขดุคลองเช่ือมต่อกบัทะเล
และยงัเป็นท่ีตั้งของบา้นเรือนตั้งแต่ยคุคริสตศ์ตวรรษท่ี 17  น าท่านชมจัตุรัสซิตีฮ้อลล์ อาคารเทศบาลเมือง
เก่า เขตยา่นใจกลางเมือง พร้อมอิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นหรือชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ยา่นถนน “สตรอยเกท์”  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัทีโ่คเปนเฮเก้น  First Hotel Mayfair หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
6 ก.ย. 61///วนัทีส่ามของการเดินทาง///โคเปนเฮเก้น-คังเกอร์ลุสซวก (กรีนแลนด์)-RUSSELL GLACIER 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม จากนั้นออกเดินทางสู่สนามบิน 
11.00  ออกเดินทางโดยสายการบิน Air Greenland เท่ียวบินท่ี GL781 สู่เมืองคงัเกอร์ลุสซวก 
(Kangerlussuaq) (ใช้เวลาในการบิน 4.40 ช.ม.) 
11.40  ถึงสนามบินเมืองคังเกอร์ลุสซวก เมืองศูนยก์ลางการบินทั้งภายในและระหวา่งประเทศ ปกคลุมดว้ย
แผน่น ้าแขง็กรีนแลนด ์(Greenland Ice Sheet) ท่ียิง่ใหญ่ รถโดยสารแบบ Off-Road จะน าท่านไปสัมผสักบั
ธารน า้แข็งรัสเซล (Russell Glacier) หนา้ผาน ้าแขง็ท่ีมีขนาดใหญ่มีความสูงกวา่ 60 เมตรเด่นตระหง่านอยู่
ตรงหนา้ ใหท้่านไดจิ้นตนาการรูปลกัษณ์คลา้ยดัง่สัตวใ์นเขตขั้วโลกเหนือ อาทิ หมีขาว แมวน ้า หรือธาร
น ้าตก อนัเป็นประติมากรรมท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เราจะค่อยๆเดินข้ึนไปบนธารน ้ าแขง็ซ่ึงทรงพลงั
ท่ีสุดในธรรมชาติ ความใหญ่โตมหึมาลอ้มรอบ 360 องศาท่ีจะท าใหต่ื้นเตน้ตลอดเวลาในการเดินอยูบ่นธาร
น ้าแขง็ท่ียงัคงเหลืออยูใ่นกรีนแลนด ์และแอนตาร์กติกาเท่านั้น ระหวา่งเส้นทาง Off Road ผา่นทุ่งหญา้ทุนด
ร้า ท่านอาจจะไดพ้บกบั Musk ox ดาราดงัของท่ีน่ี และเรนเดียร์ท่ีอาศยัอยูต่ามธรรมชาติ รวมทั้งนกสายพนัธ์ุ
ต่างๆ (อาหารกลางวนัจดัเป็นอาหารแบบปิกนิก หรือ ร้านอาหารก่อนออกเดินทาง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพ
ภูมิอากาศในแต่ละวนั ก่อนเร่ิมออกทวัร์กิจกรรม) 
เยน็ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัโรงแรม Old Camp ( แคมป์ทีพ่กัมีให้บริการไม่กี่แห่ง และมีข้อจ ากดัในเร่ืองความหรูหราและการใช้

ห้องน ้าร่วมกนั) 



 
 
 
 
7 ก.ย. 61///วนัทีส่ี่ของการเดินทาง///ICE CAP POINT 660 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
รถ 4WD รอรับท่านแลว้ตะลุยผา่นทุ่งหญา้ ทะเลสาบ ภูเขาน ้าแขง็ ทะเลทรายในหุบเขา ซ่ึงเป็นภูมิประเทศท่ี
งดงามหาท่ีเปรียบไม่ไดใ้นโลกใบน้ี ระยะทางกวา่ 40 ก.ม. จนถึง ICE CAP POINT 660 คือชั้นน ้าแขง็ท่ีปก
คลุมพื้นโลก (แถบขั้วโลกเหนือและใต)้ อีกหน่ึงประสบการณ์อนัน่าจดจ าท่ีคุณจะไดอ้ยูบ่นแผน่น ้าแขง็ท่ีปก
คลุมทั้งประเทศคิดเป็น 10% ของโลก ท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากแอนตาร์กติกา 
(อาหารกลางวนัจดัเป็นอาหารแบบปิกนิก หรือ ร้านอาหารก่อนออกเดินทาง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ
ในแต่ละวนั ก่อนเร่ิมออกทวัร์กิจกรรม) 
เยน็ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัโรงแรม Old Camp ( แคมป์ทีพ่กัมีให้บริการไม่กี่แห่ง และมีข้อจ ากดัในเร่ืองความหรูหราและการใช้
ห้องน ้าร่วมกนั) 
8 ก.ย. 61///วนัทีห้่าของการเดินทาง///คังเกอร์ลุสซวก-อลิลูลทิแซท - Hiking “The World Heritage Trail” 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
12.55 ออกเดินทางโดยสายการบิน Air Greenland โดยเทีย่วบินที ่GL500 สู่เมืองอลิูลสิแซท 
(ILULISSAT) บิน 40 นาที 
13.35 ถึงเมืองอลิูลสิแซท เมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัของกรีนแลนดท่ี์มีมรดกโลกทางธรรมชาติ Ilulissat 
Icefjord ความยาวราว 70 กิโลเมตร หรือท่ีเรียกกนัในภาษาทอ้งถ่ินวา่ Kangia จะเตม็ไปดว้ยกอ้นน ้าแขง็และ
ภูเขาน ้าแขง็ (Iceberg) อนัมีท่ีมาจากธารน ้าแขง็เซอร์เมก คูยาลเลก (Sermeq Kujalleq) ทางดา้นทิศตะวนัออก 
ไหลลงสู่ทอ้งทะเลและมาออกทะเลเปิดบริเวณอ่าวดิสโก (Disko Bay) มีแผน่น ้าแขง็ลอยน ้าขนาดใหญ่โต
มากมายกระจดักระจายอยูต่ามผนืน ้า รวมพื้นท่ีทั้งหมดของแหล่งมรดกโลกแห่งน้ีราว 4,000 ตารางกิโลเมตร 
14.00 น าคณะ Hiking “The World Heritage Trail” เข้าสู่บริเวณฟยอร์ดน า้แข็ง (Ice Fjord) Ilulissat 
Icefjord แห่งน้ีไม่มีถนนท่ีจะเขา้ถึงได ้การจะเขา้การเดินเขา้ไปบนเส้นทางเดิน (Track Bridge) ทางเดินเป็น
สะพานไมเ้ดินแบบสบายๆ ไปจนสุดเชิงเขา บริเวณน้ีคือ Sermermiut แหล่งท่ีขดุคน้หลกัฐานทางโบราณคดี
อายกุวา่ 4,000 ปี คือถ่ินฐานของมนุษยย์คุหินท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงบนเกาะกรีนแลนด ์สุดปลายแหลมน้ีคือ
จุดชมทิวทศัน์ท่ียิง่ใหญ่ของฟยอร์ดน ้าแขง็อิลูลิสแซต ซ่ึงมีแนวภูเขาน ้าแขง็ตั้งตระหง่านทอดยาวคู่ขนานกบั
ชายฝ่ังดา้นใต ้ภาพประติมากรรมอนัน่าท่ึงของภูผาน ้าแขง็ท่ีขาวโพลน มีเวิง้น ้าท่ีเปิดเป็นเส้นทางใหเ้รือไมสี้
แดงแล่นเขา้มาในฟยอร์ด เป็นภาพแนวพานอรามาไกลสุดสายตา ท่ีมีฉากของธารน ้าแขง็เซอร์เมก คูยาลเลก 



และธารน ้าแขง็อ่ืนอีก 2-3 แห่ง น าพาแผน่น ้าแขง็จ านวนมากมายมหาศาลลงมายงัฟยอร์ดแห่งน้ี เดินไป
ถ่ายภาพไปจนถึงทางแยกท่ีเส้นทางสายสีแดงมาบรรจบ เราก็วกลงเขาบนทางท่ีเป็นธรรมชาติ เราสามารถท า
เวลาขาลงไดภ้ายใน 1 ชัว่โมง ก็ไปถึง  
(อาหารกลางวนัจดัเป็นอาหารแบบปิกนิก หรือ ร้านอาหารก่อนออกเดินทาง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ
ในแต่ละวนั ก่อนเร่ิมออกทวัร์กิจกรรม) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Icefiord Apartments (ทีพ่กัมีให้บริการไม่กีแ่ห่ง และมีข้อจ ากดัในเร่ืองความหรูหราแต่สะอาดมีส่ิง
อ านวยความสะดวกครบรวมถงึทุกห้องมีห้องน ้าในตัว) 
 
 
 
 
 
9 ก.ย. 61///วนัทีห่กของการเดินทาง///อลิลูลิทแซท - ล่องเรือชมภูเขาน า้แข็ง (ICE BERG) - Ilulissat City 
Walk 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
10.00 ล่องเรือชมภูเขาน ้าแขง็ กิจกรรมอนัเป็นท่ีสุดของการท่องเท่ียวกรีนแลนด ์Ice berg คือช่ือเรียกของ
กอ้นน ้าแขง็ท่ีแตกออกมาจาก Glacier บางกอ้นท่ีเห็นดว้ยสายตาเป็นภูเขายาวกวา่ 100 เมตร ลกัษณะพิเศษ
ของมนัคือจะลอยอยูต่ามน ้าและมีแค่ 10% เท่านั้นท่ีโผล่เหนือน ้าข้ึนมาใหเ้ห็น นอกนั้นจะจมอยูใ่ตท้ะเล ให้
ท่านไดจิ้นตนาการถึงความใหญ่โตมหึมา Icebergs มากมายท่ีพบเห็นอยูท่ ัว่ไปแทบตลอดแนวชายฝ่ัง เป็นส่ิง
ท่ีหาพบไดย้ากยิง่ในท่ีอ่ืน ๆ บนโลกเรา ในอ่าว Diskobay โดยปกติจะมีวาฬอาศยัอยูถึ่ง 15 สายพนัธ์ุ ในช่วง
ฤดูหนาวจะมี 3 สายพนัธ์ุท่ีอาศยัอยูใ่นอ่าวน้ี Narwhals Whale / Beluga Whale / Bow-Head Whale อาศยัอยู ่
แต่ในปัจจุบนัไม่ค่อยไดพ้บเห็น Blue Whale / Keller Whale และในช่วงฤดูร้อนจะมี Minke whale / Fin 
whale and Humpback whale มาอวดโฉมรอตอ้นรับนกัท่องเท่ียว 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
14.00 การเดินเท่ียวชมเมืองเป็นเสน่ห์อีกกิจกรรมหน่ึงท่ีน่าสนใจในเมืองอลิลูลิทแซท เมืองน้ีมีขนาดใหญ่
เป็นอนัดบั 3 ของประเทศ ประชากรราว 4,500 คน ตั้งอยูใ่นเขตเหนือเส้นอาร์คติกถึง 300 ก.ม. ในฤดูหนาว
จะมีแสงสวา่งเพียงระยะสั้น ท่านสามารถชมแสงเหนือ  AURORA BOREALIS ไดต้ั้งแต่ 1 กนัยายน - 31 
พฤษภาคม และในฤดูร้อนท่านสามารถชมปรากฏพระอาทิตยเ์ท่ียงคืนไดใ้นระหวา่ง 1 มิถุนายน  - 31 
สิงหาคม เมืองน้ีมีการคน้พบในปี 1741 ช่ือเรียกเดิมวา่ ยาคอบฮาฟ์น เร่ืองราวในประวติัศาสตร์ตั้งแต่เม่ือคร้ัง
ยงัเป็นเมืองข้ึนของเดนมาร์ก รวมไปถึงวฒันธรรมของชาวกรีนแลนด์ดิก ลว้นท าใหเ้มืองมีเสน่ห์มากข้ึนชวน



ใหห้ลงใหล ท่าจอดเรือของชาวประมงกวา่ 100 ล า และอุตสาหกรรมการประมงอนัทนัสมยั ทั้งเป็นแหล่ง
อาหารและการส่งออก แลว้เดินต่อไปชมโบสถ ์Zion ซ่ึงสร้างมาตั้งแต่ปลายศตวรรษท่ี 18 ถือเป็นส่ิงก่อสร้าง
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรีนแลนดย์คุนั้น ถดัไปเป็นพิพิธภณัฑเ์มืองอิลูลิสแซต ซ่ึงจดัแสดงเร่ืองราวของแหล่งก่อน
ประวติัศาสตร์ Sermermiut อนัเป็นถ่ินฐานของมนุษยย์คุหิน และเร่ืองราวของชนพื้นเมืองคือ อินูอิต (Enuit) 
หรือเอสกิโม (Eskimo) วถีิชีวิต วฒันธรรม และเส้นทางการคา้ของพวกเขากบัชาวยโุรป รวมถึงเร่ืองราวของ
นกัส ารวจขั้วโลกเหนือท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ Knud Rasmussen นกัส ารวจขั้วโลกเหนือผูย้ิง่ใหญ่ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Icefiord Apartments  (ทีพ่กัมีให้บริการไม่กีแ่ห่ง และมีข้อจ ากดัในเร่ืองความหรูหราแต่สะอาดมีส่ิง
อ านวยความสะดวกครบรวมถงึทุกห้องมีห้องน ้าในตัว) 
10 ก.ย. 61///วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง///อคิวิป เซอร์เมีย (ต้นก าเนิดกลาเซียร์) 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
08.00 น าท่านนัง่เรือข้ึนไปทางเหนือของเมืองอิลลูลิทแซทประมาณ 70 กิโลเมตร เป็นเมืองปากอ่าวธาร
น า้แข็งอคิวปิ เซอร์เมีย (Eqip Sermia) หรือรู้จกักนัในช่ือ “Eqi” กล่าวไดว้า่เป็นธารน ้าแขง็เก่าแก่อายหุลาย
หม่ืนปี ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกเพียงแห่งเดียวท่ีมนุษยส์ามารถเขา้ไปชมไดอ้ยา่งใกลชิ้ดท่ีสุด จดัเป็นมรดกโลก
เม่ือปี 2004 เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจซ่ึงกอ้นน ้าแขง็จ านวนมหาศาลไหลลงทะเลทาง 
Ilulissat Icefjord (อิลลูลิทแซท ไอซ์ฟยอร์ด) ถือไดว้า่เป็นท่ีสุดของธารน ้าแขง็ทางฝ่ังตะวนัตกของ
กรีนแลนด ์  เป็นปากทางสู่ทะเลของธารน ้าแขง็ Sermeq Kujalleq ซ่ึงเป็นหน่ึงใน ธารน ้าแขง็ท่ีไหลเร็วท่ีสุด
ในโลก 19 เมตรต่อวนั และนอกจากนั้นมนัก็ยงัมีการเคล่ือนตวัมากท่ีสุดในโลกดว้ยธารน ้าแขง็แห่งน้ีท าให้
เกิดน ้าแขง็เกิดการแตกตวัถึง 35 ลูกบาศกกิ์โลเมตรต่อปี หรือ 10% ของน ้าแขง็ในกรีนแลนดท์ั้งหมดและ
มากกวา่ธารน ้าแขง็ อ่ืนๆ รอบแอนตาร์กติกา เสียงการแตกตวัของน ้าแขง็เปรียบเสมือนเสียงระเบิดดงักึกกอ้ง 
เคล่ือนตวัเบียดเสียดกลายเป็นกอ้นน ้าแขง็นอ้ยใหญ่ลอยล่องอยูก่ลางทะเล เช่ือกนัวา่กอ้นน ้าแขง็มหึมาท่ีเรือ
ไททานิกชนจนอปัปางก็มีแหล่งก าเนิดมาจากท่ีน่ี เดินไปฟังเสียงน ้าแขง็ไหลบดกนั นัง่ชมกอ้นน ้าแขง็ไหล
ลงทะเล 
13.00 รับประทานอาหารกลางวนับนเรือ 
บ่ายเรือล าเดิมจะน าเรากลบัไปส่งท่ีอลิลูลทิแซท ล่องเรือเลาะไปตามกอ้นน ้าแขง็นอ้ยใหญ่ซ่ึงเราไดไ้ปพบจุด
ก าเนิดของมนัมาแลว้ 
17.20 ออกเดินทางสู่เมืองนุกโดยสายการบิน Air Greenland โดยเที่ยวบินที ่GL593 (ใช้เวลาในการบิน
1.25 ชม) 
18.45 เดินทางถึงเมืองนุก คณะถึงเมืองนุก เมืองหลวงของประเทศมีประชากรอยูอ่าศยั 17,000 คนเมือง
รองลงมาคือ Sisimiut (5,460 คน) Ilulissat (4,546 คน) Qaqortoq (3,306 คน) Aasiaat (3,005 คน) โดยแต่ละ
เมืองตั้งอยูต่ามขอบของเกาะซ่ึงมีภูมิอากาศท่ีอบอุ่นกวา่ เมืองน้ีมีความเจริญเทียบเท่าเมืองในยโุรป มี



มหาวทิยาลยักรีนแลนด,์ พิพิธภณัฑศิ์ลปะ, สนามกีฬาทั้งในกลางแจง้และในร่ม, ศูนยแ์สดงศิลปวฒันธรรม 
หอสมุดแห่งชาติกรีนแลนด ์และพิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์แห่งชาติ, หา้งสรรพสินคา้อนัทนัสมยั และยงัเป็น
ท่ีตั้งของรัฐสภา และท่ีท าการของรัฐบาลอีกดว้ย 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่Vandrehuset (ทีพ่กัมีให้บริการไม่กีแ่ห่ง และมีข้อจ ากดัในเร่ืองความหรูหราแต่สะอาดมีส่ิงอ านวย
ความสะดวกครบรวมถงึทุกห้องมีห้องน ้าในตัว) 

 
 

 
 
11 ก.ย. 61///วนัทีแ่ปดของการเดินทาง///นุก - ล่องฟยอร์ดน า้แข็ง - ธารน า้แข็ง 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
จากนั้นน าคณะล่องเรือ Targa (12 ทีน่ั่ง) สู่ Kangersuneq/Icefiord ภูมิทศัน์อนังดงามของผนืแผน่น ้าแขง็
กรีนแลนดท่ี์เป็นทั้งภูเขาสูง และการเคล่ือนตวัของธารน ้าแขง็ท่ียิง่ใหญ่ก่อให้เกิดฟยอร์ดตามแนวชายฝ่ัง
ทะเล ภูเขาน ้าแขง็กอ้นมหึมาลอยออกมาสู่ทะเลเปิด เรือค่อย ๆ เลียบฟยอร์ดผา่นเขา้สู่ช่องแคบ Qoornoq ให้
ท่านไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัววิทิวทศัน์อนังดงามตระการตาของธารน ้าแขง็ Narsap Sermia gletcher เรือใชเ้วลา
ประมาณ 2 ช.ม. เขา้สู่บริเวณท่ีตั้งของ Glacier/Qoornoq Fjord (ฟยอร์ด) ประดุจหน่ึงท่านเป็นนกัส ารวจท่ี
ไดม้าสัมผสัความยิง่ใหญ่ของทอ้งทะเลอาร์กติก ดินแดนขั้วโลกเหนือ ท่านอาจะไดพ้บเห็นฝงูวาฬ ซ่ึงมี
แหล่งอาศยัอยูร่อบๆ กรีนแลนด์ 
(อาหารกลางวนัจดัเป็นอาหารแบบปิกนิก หรือ ร้านอาหารก่อนออกเดินทาง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ
ในแต่ละวนั ก่อนเร่ิมออกทวัร์กิจกรรม) 
เยน็ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Vandrehuset (ทีพ่กัมีให้บริการไม่กีแ่ห่ง และมีข้อจ ากดัในเร่ืองความหรูหราแต่สะอาดมีส่ิงอ านวย
ความสะดวกครบรวมถงึทุกห้องมีห้องน ้าในตัว) 
12 ก.ย. 61///วนัทีเ่ก้าของการเดินทาง///นุก- เรคยาวกิ 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
ชมเมืองหลวงโดย ไปชมยา่น Old Colonial Harbour ซ่ึงรอบๆ มีบา้นเรือนแบบดั้งเดิมตั้งแต่ยคุ 50S-70S 
รวมทั้งโบสถ ์รูปป้ัน Mother of the Sea ท่ีย  ้าเตือนถึงความสัมพนัธ์ของมนุษยก์บัธรรมชาติ เขา้ชมพิพิธภณัฑ์
แห่งชาติกรีนแลนด ์ท่ีบอกเล่าเร่ืองราวไดดี้ท่ีสุด มีหลกัฐานของคนกลุ่มแรก (Indigenous people) อาศยัอยู่
ท่ีน่ีเม่ือ 4,500 ปีมาแลว้ ก่อนท่ีพวกไวก้ิงและสแกนดิเนเวียนจะเร่ิมเขา้มาเพื่อล่าอาณานิคม การเปล่ียนแปลง
รูปแบบของสังคม วถีิชีวิต การนบัถือศาสนาของคนพื้นเมืองเดิม ท่ีจดัแสดงไวอ้ยา่งน่าชม ผา่นไปชมอาคาร



บา้นเรือน บา้นไมห้ลงัเล็ก ๆ สีสันฉูดฉาด ทั้งแดง เขียว เหลือง ม่วง ชมพู เป็นเสน่ห์ของกรีนแลนด์ 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
15.15    ออกเดินทางสู่ เรคยาวกิ โดยสายการบิน Air Iceland Connect เทีย่วบินที ่ NY408  (ใช้เวลาในการ
บิน 3.20 ช.ม.) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าบนเคร่ืองบิน 
20.35 เดินทางถึงสนามบิน เรคยาวิก   จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
พกัทีเ่รคยาวิก  Icelandair Hotel Reykjavik Natura  หรือเทยีบเท่าระดับ4ดาว 
13 ก.ย. 61///วนัทีสิ่บของการเดินทาง///เรคยาวกิ 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ น า้ตกกูลฟอสส์ GULLFOSS น ้าตกท่ีไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นน ้าตกท่ีสวยงามท่ีสุดใน
ไอซ์แลนด ์และอาจจะกล่าวไดว้า่สวยงามกวา่น ้าตกไนแองการ่าอีกดว้ย ถือวา่เป็นน ้าตกมีช่ือแห่งหน่ึงใน
จ านวนสถานท่ี  ท่องเท่ียวๆ หลายแห่งของประเทศน้ี และยงัจดัวา่เป็นหน่ึงใน 3 ท่ีไอซ์แลนดจ์ดัให้อยูใ่น 
“วงกลมทองค า” (Golden Circle) ท่ีเม่ือผูม้าเยือนไอซ์แลนดต์อ้งไม่พลาดท่ีจะมาท่องเท่ียวช่ือน ้าตกแห่ง 
Gullfoss มีความหมายวา่ น ้าตก  ทองค า เน่ืองจากเม่ือละอองน ้าปะทะกบัแสงแดดแลว้จะสะทอ้นแวววาว
ออกมาเป็นสีทองอร่าม และปรากฏเป็นรุ้งกินน ้าใหพ้บเห็นแก่ผูม้าท่องเท่ียว ซ่ึงถือเป็นภาพท่ีอลงัการ
สวยงามสมค าเล่าลือ จากนั้นน าท่านชม น ้าพุร้อนเกยซี์ร์ (GEYSIR) น ้าพุร้อนท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใต้
ของไอซ์แลนด ์มีความร้อนประมาณ 400 องศาเซลเซียส พุง่ข้ึนมาจากใตดิ้น ในอดีตน ้าพุร้อน สามารถพุง่ได้
สูงถึง 200 ฟุตทีเดียว แต่น่าเสียดายท่ีในปัจจุบนัไม่เป็นเช่นนั้นอีกแลว้ แต่ก็ยงัสามารถพุง่ไดม้ากสุดท่ี
ประมาณ 60 – 100 ฟุต ทุกๆ 5 นาที นบัเป็นหน่ึงในความมหศัจรรยท์างธรรมชาติอีกแห่งหน่ึงท่ีท่านไม่ควร
พลาดชมเช่นเดียวกนั 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นน าท่าน ถ่ายภาพความงามของโบสถป์ระจ าเมือง โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) เป็น
โบสถท์างศาสนาคริสตท่ี์สูงท่ีสุดในไอซ์แลนด ์ตวัโบสถมี์ความสูงถึง 74.5 เมตร สร้างตามแบบ
สถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชัน่นิส เร่ิมก่อสร้างตั้งแต่ปี1945 แลว้เสร็จปี ค.ศ.1986 บริเวณดา้นหนา้ของ
โบสถย์งัมีอนุสาวรียข์องเลฟร์ อีริกสัน (Leifr Eiriksson) ยนืตระหง่านอยูเ่บ้ืองหนา้ ซ่ึงในประวติัศาสตร์
ไอซ์แลนดถื์อวา่วาเลฟร์ เป็นชาวนอสร์ ชาติยโุรปคนแรกท่ีไปเหยยีบดินแดนแถบอเมริกาเหนือซ่ึงรวมถึง
กรีนแลนด์ดว้ย โดยอนุสาวรียน้ี์สหรัฐอเมริกามอบใหแ้ก่ไอซ์แลนดเ์น่ืองในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 
1,000 ปี รัฐสภาของไอซ์แลนด ์น าท่านไปชมสถานท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงคือ Hofdi House บา้นท่ีมีเร่ืองราวใน
ประวติัศาสตร์ของชาติอนัน่าสนใจ เคยใชเ้ป็นท่ีรับรองและจดัเล้ียง ผูน้ า 2 ประเทศมหาอ านาจผูย้ิง่ใหญ่ใน
การยติุสงครามเยน็ผา่นชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด ์และศาลาเทศบาลเมือง จนไดเ้วลาอนัสมควร 
จากนั้นน าท่าน ชมเพอร์แลน (PERLAN) สถานท่ีท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่น และเป็นสัญลกัษณ์ของ เมืองเรคยา



วกิ เน่ืองจากตั้งอยูบ่นเนินเขา มีความสูงเท่ากบัอาคาร 5 ชั้น จากพื้นดิน 25.7 เมตร เป็นอาคารขนาดใหญ่ 
ดา้นบนเป็นรูปทรงคลา้ยลูกโลกคร่ึงวง ตั้งอยูบ่นฐานท่ีคลา้ยถงัน ้าขนาดใหญ่ 4 ฐาน ท่ีมองเห็นได ้ใน
ระยะไกลโดดเด่น Perlan ในภาษาไอซ์แลนด ์ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ The Pearl ท่ีแปลวา่ อ่าว ซ่ึงการสร้าง
สถานท่ีแห่งน้ีจะใหห้มายถึงวา่เป็นสัญลกัษณ์ของอ่าวเรคจาวกิ  
เยน็ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัทีเ่รคยาวิก  Icelandair Hotel Reykjavik Natura  หรือเทยีบเท่าระดับ4ดาว 
14 ก.ย. 61///วนัทีสิ่บเอด็ของการเดินทาง///เรคยาวกิ-หมู่เกาะแฟโร 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
09.20 ออกเดินทางสู่สนามบินแฟโร โดยสายการบิน Air Iceland โดยเท่ียวบิน402 
11.40  เดินทางถึงสนามบินแฟโร (Faero Island Airport) ประเทศเดนมาร์ก 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเท่ียวชมหมู่เกาะแฟโร (Faroe Island) เป็นประเทศในกลุ่มเกาะจ านวน 18 เกาะ ตั้งอยูท่างตอนเหนือ
ของมหาสมุทรแอตแลนติกระหวา่งสกอตแลนด ์นอร์เวย ์และไอซ์แลนด ์หมู่เกาะแฟโรเป็นเขตการปกครอง
ตนเองของเดนมาร์ก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 โดยมีสถานภาพเหมือนกบักรีนแลนด ์มีอ านาจในการปกครอง
ตนเองทุกดา้น ยกเวน้ดา้นการต่างประเทศและการทหาร หมู่เกาะแฟโร มีความหมายวา่ “เกาะแห่งแกะ” มี
ภาษาของตวัเองคือ “ภาษาแฟโร” แต่ภาษาราชการจะใชเ้ดนมาร์กควบดว้ย มีสกุลเงินเป็นของตวัเองคือ “โคร
นาแฟโร” และมีเมืองหลวงคือเมือง “ทอร์สเฮาน์” มีระบอบกษตัริย ์และมีนายกรัฐมนตรีบริหารกิจการ
บา้นเมือง น าท่านถ่ายรูปกบัน ้าตกมูลาฟอสเซอร์ (Mulafossur waterfall) ซ่ึงเป็นน ้าตกท่ีเปรียบเสมือนซิกเน
เจอร์ของหมู่เกาะแฟโร เพราะเป็นน ้าตกท่ีปรากฏในภาพโปสการ์ดมากมาย ใหท้่านไดช่ื้นชมธรรมชาติและ
ความสวยงามของน ้าตกซ่ึงมีฉากหลงัเป็นภูเขาสวยแห่งเกาะแฟโร อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั ได้
เวลาน าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านบูเออร์ (Bour Village) ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาหินเลียบฝ่ังทะเล 
นบัเป็นหมู่บา้นท่ีสวยงามและมีทศันียภาพของธรรมชาติท่ีปรากฏใหเ้ห็นในโปสการ์ดและหนงัสือท่องเท่ียว
มากมาย เป็นหมู่บา้น่ีตั้งอยูใ่นซอร์แวงฟยอร์ด (Sorvagsfjord) เรียกไดว้า่เป็นฟยอร์ดท่ีมีความสวยงามทาง
ธรรมชาติมากท่ีสุดอีกแห่งของเกาะแฟโร น าท่านเท่ียวชมและเก็บภาพธรรมชาติพิสุทธ์ิแห่งหมู่เกาะแฟโร 
อีกหน่ึงท่ีท่องเท่ียวท่ีไม่ควรพลาดต่อการมาเยอืน 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่Torshavn โรงแรม Hotel Streym หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว (โรงแรมทีเ่กาะน้ีมีจ านวนน้อยและหา
ห้องพกัยากในช่วงฤดูร้อน) 
15 ก.ย. 61///วนัทีสิ่บสองของการเดินทาง///ล่องเรือชมผารังนกแห่งเกาะแฟโร-เคิร์กจูบูเออร์-ทอร์สเฮาน์ 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
น าท่านเดินสัมผสัประสบการณ์การล่องเรือสู่ผารังนก (Towering Cliffs) ซ่ึงเป็นผาสูงตระหง่านอนัเป็นท่ีอยู่



ของนกแถบโซนอาร์คติก ไม่วา่จะเป็นนกพพัฟิน (puffins) ท่ีอาศยัอยูต่ามชะง่อนผา และ นกอาร์คติดเทิร์น 
และอีกนานาชนิด อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของผาหิน และ นกนานาพนัธ์ุ หากโชคดีท่านอาจ
ไดพ้บเห็น ปลาโลมา หรือ ปลาวาฬท่ีอาจมาเล่นน ้าในบริเวณน้ี ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นไควว์คิ 
(Kvivik Village) ซ่ึงเป็นหน่ึงในหมู่บา้นท่ีเก่าแก่ท่ีสุดบนหมู่เกาะแฟโร และยงัคงมีหลกัฐานทางโบราณคดีท่ี
แสดงใหเ้ห็นวา่ชาวไวก้ิงไดมี้การเดินทางและตั้งรกรากถ่ืนฐานท่ีหมู่บา้นแห่งน้ีเม่ือประมาณศตวรรษท่ี 18 
เห็นไดจ้ากบา้นเรือนของชาวไวก้ิงโบราณท่ียงัคงหลงเหลืออยู ่น าท่านเท่ียวชมเมืองเลก็ๆท่ีแสนน่ารักแห่ง
หมู่เกาะแฟโร พร้อมสูดอากาศบริสุทธ์ิและช่ืนชมธรรมชาติแห่งหมู่เกาะแอตแลนติกเหนือ อิสระใหท้่านได้
เก็บภาพบรรยากาศและความสวยงามของธรรมชาติและหมู่บา้นโบราณริมฝ่ังทะเล 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเคิร์กจูบูเออร์ (Kirkjubour) หมู่บา้นเล็กๆทางตอนใตข้องเกาะแฟโร เป็นหมู่บา้นท่ีมี
ความส าคญัทางประวติัศาสตร์ เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของโบสถหิ์นโบราณแมกนาส (Magnus Cathedral) จาก
ศตวรรษท่ี 13 ยอ้นไปตั้งแต่สมบัยคุไวก้ิง และมีบา้นไมท่ี้อายเุก่าแก่ท่ีสุดซ่ึงสร้างตั้งแต่ศตวรรษท่ี 11 น าท่าน
เขา้ชมความงดงามของโบสถ์หินโบราณท่ียงัคงอนุรักษไ์วจ้นถึงปัจจุบนั พร้อมทั้งด่ืมด ่ากบัทศันียภาพของ
บา้นไมโ้บราณท่ีนิยมปลูกหญา้บนหลงัคา เลียบฝ่ังมหาสมุทร นบัเป็นอีกหน่ึงทศันียภาพท่ีสวยงามแห่งเกาะ
แฟโร อิสระใหท้่านเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินสู่เมืองทอร์สเฮาน์ 
(Torshavn) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของหมู่เกาะแฟโร ดินแดนของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่
ทางตอนใตแ้ละเป็นส่วนหน่ึงของชายฝ่ังทิศตะวนัตกของเมืองสเตรอเมอ น าท่านเท่ียวชมเมืองและเดินเล่น
พร้อมเก็บภาพบรรยากาศของเมืองหลวงท่ีตั้งอยูใ่นฟยอร์ดอนัสวยงาม จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบับา้นหลงัคา
หญา้ (Tiganes) ซ่ึงมีการปลูกหญา้บนหลงัคาบา้นนบัเป็นอีกหน่ึงเอกลกัษณ์ของเมืองทอร์สเฮาน์ อิสระให้
ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมืองหลวงทอร์สเฮาน์ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่Torshavn โรงแรม Hotel Streym หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว (โรงแรมทีเ่กาะน้ีมีจ านวนน้อยและหา
ห้องพกัยากในช่วงฤดูร้อน) 
16 ก.ย. 61///วนัทีสิ่บสามของการเดินทาง///หมู่เกาะแฟโร-กรุงโคเปนเฮเก้น 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
08.20 ออกเดินทางสู่ โคเปนเฮเก้น โดยสายการบิน Atlantic Airways เทีย่วบินที ่450 (ใช้เวลาบิน 2.05 
ชม.) 
11.25 เดินทางถึงสนามบิน โคเปนเฮเก้น พกัเปล่ียนเคร่ืองเช็คอนิใหม่ 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารภายในสนามบิน 
15.15 ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบิน Emirates เทีย่วบินที ่EK152  (ใช้เวลาในการบิน 6.20 ช.ม.) 
23.55 เดินทางถึงสนามบินดูไบ พกัเปล่ียนเคร่ืองเป็นเวลา 2.55 ชม. 



17 ก.ย. 61///วนัทีสิ่บส่ีของการเดินทาง///ดูไบ-กรุงเทพฯ 
02.50 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirates เทีย่วบินที ่EK152(ใช้เวลาในการบิน 6.40 ช.ม.) 
12.30 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและประทับใจยิง่ 
……………………………………………………………………………………………………………… 
อตัราค่าบริการ 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่หรือเด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน  259,000.- 
ในกรณีตอ้งการพกัห้องเด่ียวช าระเพิ่ม   49,000.- 
เด็กต ่ากวา่ 12 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน) 259,000.- 


