
 
 

รายการเรือชมแสงออโรร่า 
 (Hurtigruten Cruises) 

Bergen - Kirkenes  
เดนิทางวันที่ 7-16 ก.พ./ 7-16 มี.ค.61 

 
 
  
 

 
 
 

เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบใหม่ตามล่าแสงออโรร่า โดยเรือ Hurtigruten Cruises  ชมสถานที่ท่องเที่ยวและ
วฒันธรรมเก่าแก่ในเมืองตา่งๆ  ธรรมชาติที่สวยงามและลิม้รสอาหารท้องถ่ิน พร้อมบริการระดบัมืออาชีพและสิ่งอ านวยความสะดวกบน
เรือ ขึน้/ลงเรือง่าย  เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการพกัผอ่นและดื่มด ่ากบัธรรมชาติอยา่งใกล้ชิด ประสบการณ์ที่สดุยอดจริงๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.วนัแรก เร่ิมออกเดนิทาง  ทริปตามลา่หาแสงเหนือ (The Aurora Boralis) 
 

21.30 น. พบกบัเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ซึง่มาคอยต้อนรับทา่นอยู ่ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ประตทูางเข้า หมายเลข 4 แถว  H-

J   เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เวย์ อินเตอร์เนชัน่แนล   
 

  2 .วนัท่ีสอง เหินฟ้าสูเ่มืองเบอร์เกน ประเทศนอร์เวย์               (L/D) 
 

00.20 น. น าทา่นเหินฟ้าสูเ่มืองเบอร์เกน  ประเทศนอร์เวย์  โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ อินเตอร์เนชัน่แนล เที่ยวบินที่   
TG 954  Bangkok – Oslo (0710 – 1150)  ใช้เวลาบิน   12.30  ชัว่โมง ใช้เคร่ืองโบอิง้ 777-300          
อาหารและเคร่ืองดืม่บริการบนเคร่ือง  พร้อมเชิญทา่นพกัผอ่นกบัรายการบนัเทิงตามสาย  

06.50 น.  ถึงทา่อากาศยานออสโล  ประเทศนอร์เวย์ รอตอ่เคร่ืองสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK 255  

09.15 น.  บินสูเ่มืองเบอร์เกน Oslo – Bergen (0915-1010) ใช้เวลาบิน   00.55  ชัว่โมง ใช้เคร่ืองโบอิง้ 737-800 

10.10 น.  ถึงทา่อากาศยานเบอร์เกน  ประเทศนอร์เวย์ 

  หลงัผา่นพิธีการตรวจลงตราหนงัสอืเดินทาง     และศลุกากร            เรียบร้อยแล้ว 

Welcome to Bergen, Norway 
 

ขอต้อนรับทา่นสูป่ระตเูมืองฟยอร์ดแหง่นอร์เวย์ Bergen เบอร์เกน                              



 
 

The journey begins in the gateway to the fjords.  

เมืองเบอร์เกน เมืองทีม่ีภมูิประเทศทีง่ดงามล้อมรอบด้วยภเูขาถึง 7 ลกู และยงัเป็นประตสููฟ่ยอร์ด ธรรมชาติที่นา่
อศัจรรย์ของโลก ในอดีตเมืองนีเ้คยเป็นเมืองหลวงของนอร์เวย์ ปัจจบุนัเมืองเบอร์เกนเป็นศนูย์กลางการทอ่งเที่ยวและ
ยงัเป็นท่ีตัง้ของบริกเก้น ทา่เรือที่ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยเูนสโก หากมีโอกาสทา่นสามารถขึน้
กระเช้าไฟฟ้าขึน้สูเ่ขา Floien ชมทศันียภาพในมมุสงูของเมืองเบอร์เกนได้อยา่งชดัเจน 

บา่ยนีท้า่นจะเช็คอินขึน้เรือ จดุเร่ิมต้นของการลา่แสงเหนือ  
ขอต้อนรับทา่นด้วยอาหารค า่ที่ทางเรือจดัเตรียมพเิศษไว้ส าหรับทา่น ณ ห้องอาหารบนเรือ  
ขอให้ทกุทา่นพกัผอ่นอยา่งมคีวามสขุ หลบัฝันดีคะ่ 

   “ราตรีสวัสดิ์ครับ ส าหรับคืนแรก”  

 พักค้างแรมบนเรือ  Hurtigruten Cruises 

 
 
 
 
 

 

  3.  วนัท่ีสาม Floro-– Alesund - Molde               (B/L/D) 
 

เช้า  เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

  A day for architectural and natural masterpieces 

  วนันีเ้รือจะน าทา่นสูท่ะเลเปิด เพือ่มุง่หน้าสูเ่มืองอาลซุนด์ เมืองทีม่ีสถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่งดงามด้วยศิลปะ 

อาร์ตนโูว หลงัจากเกิดเพลงิไหม้ครัง้ใหญ่เมื่อปี 1904 

บ่าย  เชิญรับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือ 
 Tour : Atlanterhavsparken Aquarium and Mount Aksla 1230-1430  

 บา่ยนีท้า่นจะได้ช่ืนชมกบัพิพิธภณัฑ์สตัว์น า้ทะเลที่ใหญ่ที่สดุแหง่หนึง่ของยโุรปเหนือ ชมสระน า้กลางแจ้งขนาดใหญ่ที่
เป็นท่ีอยูข่องนกเพนกวิน และสตัว์น า้ที่หายากหลากหลายสายพนัธุ์ให้ทา่นช่ืนชมกนัอยา่งใกล้ชิด จากนัน้น าทา่นลดั
เลาะขึน้เขาอกัสลา ดืม่ด า่กบับรรยากาศและชมววิแบบ 360 องศา มหศัจรรย์วนัดีๆ ที่เมืองอาลซุนด์ 

ค ่า  เชิญรับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารบนเรือ 

   “ราตรีสวัสดิ์ครับ ส าหรับคืนที่สอง”  

 พักค้างแรมบนเรือ  Hurtigruten Cruises 

 
 

 
 

  
 
 



 
 

  4.  วนัท่ีส่ี  Kristiansund – Trondheim - Rorvik             (B/L/D) 
 

เช้า เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

  Discover medieval spririt in the old capital  

วนันีจ้ะเป็นอกีที่ทา่นจะได้ช่ืนชมทศันียภาพของสองข้างทางกนัอย่างเต็มอิ่ม แล้วมุง่หน้าสูเ่มืองทรอนไฮม์ เมืองใหญ่
อนัดบัสามของนอร์เวย์ กษัตริย์แหง่ไวกิง้ พระเจ้าโอลาฟผุ้ ค้นพบเมืองโบราณแหง่นีร้าวไป ค.ศ. 997  
Tour  : Trondheim with Nidaros Cathedral 0845-1045 

 เมืองทรอนไฮม์นีค้ล้ายกบัเมืองในเทพนิยาย เป็นเมืองสวย สขุสงบ ขอเร่ิมน าทา่นชมโบสถ์ศกัดิ์สทิธ์ิ นีดารอส ท่ีสร้าง
ด้วยศิลปะแบบกอธิค เป็นท่ีฝังพระศพของนกับญุเซนต์โอลาฟ ชมความงามภายในโบสถ์ และรายละเอียดการ
ออกแบบที่นา่สนใจ 

บ่าย  เชิญรับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือ 

  บา่ยนีใ้ห้ทา่นพกัผอ่น ตามอธัยาศยั 

ค ่า  เชิญรับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารบนเรือ   

   “ราตรีสวัสดิ์ครับ ส าหรับคืนที่สาม”  

 พักค้างแรมบนเรือ  Hurtigruten Cruises 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5.  วนัท่ีห้า  Bronnoysund – Bodo - Saltstraumen- Svalvaer         (B/L/D) 
 

เช้า  เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

Welcome to the Arctic 

วนันีท้า่นจะได้ข้ามเส้นอาร์คติค เซอร์เคิล ที่ละติจดู 66 degrees 33 minutes North ในช่วงฤดหูนาวที่น่ีทา่นจะมี
โอกาสสงูที่จะได้เห็นปรากฎการณ์แสงเหนือ แสงออโรร่า หรือที่เรียกกนัวา่ แสงเหนือ ปรากฎการณ์ธรรมชาตินีม้กัจะ
เกิดในคืนเดือนมืด ซึง่คงต้องลุ้นกนัในชว่งเวลาหลงัเที่ยงคืน ในวนันีเ้ราจะพิธีต้อนรับเข้าสูเ่ส้นอาร์คติคบนชัน้ดาดฟ้า
ส าหรับผู้ เดินทางครัง้แรก พร้อมชมมลัติมเีดีย ภาพยนตร์ที่เก่ียวกบัแสงเหนือพร้อมบทเพลงที่แสนไพเราะ ชา่งเป็นห้วง
เวลาที่ประทบัใจมิรู้ลมื  
หมายเหต ุแสงเหนือเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ ขึน้อยูก่บัสภาพภมูิอากาศ ไมส่ามารถก าหนดได้แนน่อน 

บ่าย  เชิญรับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือ 

  Tour : RIB – Safari to Saltstraumen (Bodo) 1230-1430 

สดุประทบัใจกบัการนัง่เรือ RIB ผจญภยัและใกล้ชิดกบัธรรมชาตขิองป่าเขา หากโชคดีทา่นอาจจะได้พบกบันกเหยีย่ว
ทะเลท่ีหาชมได้ยากยิ่งนกั บา่ยนีเ้รือจะน าทา่นชม เกาะLofoten ชมหน้าผาสงูชนักวา่ 1,000 เมตร และหาดทราย 
ขาว หมูบ้่านชาวประมงและบรรยากาศของชนพืน้เมืองโบฮีเมีย่นที่มีสเนห์่ 

ค ่า  เชิญรับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือ 



 
 

  Tour : Meet the Vikings (Stamsund- Svolvaer) 1900-2150 

นี่เป็นอีกโอกาสหนึง่ที่เราจะพาทา่นได้รู้จกัชาวไวกิง้กนัอยา่งใกล้ชิด ทา่นจะได้เข้าชมพิพิธภณัฑ์ไวกิง้  
ย้อนไปในยคุไวกิง้ พร้อมร่วมรับประทานอาหารมือ้พิเศษในห้องอาหารใหญ่ ได้ลิม้รสอาหารดัง้เดิม 

สนกุสนานการร้องเลน่เต้นร าในแบบชาวไวกิง้ ประสบการณ์ที่แสนคุ้มคา่ 

   “ราตรีสวัสดิ์ครับ ส าหรับคืนที่ ส่ี”  

 พักค้างแรมบนเรือ  Hurtigruten Cruises 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  6.  วนัท่ีหก  Stokmarknes– Tromso – Skjervoy           (B/L/D) 
 

เช้า  เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

Feeling like a polar hero 

บ่าย  เชิญรับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือ 
Tour : Dog Sledding, Tromso 1430-1800  
วนันีเ้รือจะน าทา่นสูเ่มืองทรอมโซ ท่ีได้ช่ือวา่เป็นดัง่เมืองหลวงของอาร์คติค จะเป็นอีกวนัท่ีทา่นจะเร้าใจกบั
ประสบการณ์สนุขัลากเลือ่น  (Husky dog) อศัจรรย์กบัธรรมชาตขิองมหาสมทุรที่กลายเป็นน า้แขง็ผืนใหญ่ ภเูขาและ
พืน้ท่ีราบลุม่ ความสขุที่ยากจะบรรยายได้ นอกจากจะได้มาเยือนด้วยตวัเองสกัครัง้หนึง่ 

ค ่า  เชิญรับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

   “ราตรีสวัสดิ์ครับ ส าหรับคืนที่ ห้า”  

 พักค้างแรมบนเรือ  Hurtigruten Cruises 

 

 
 
 
 
 
 
 

  7.  วนัท่ีเจ็ด  Oksfjord – Honningsvag - Berlevag            (B/L/D) 
 

เช้า  เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

  At the top of the world – North Cape  
Tour : The North Cape (Honningsvag) 1130-1430 



 
 

วนันีท้า่นจะได้ข้ามเส้นพาราเรล ท่ี 71 ของนอร์ทเคพ จดุเหนือสดุของทวีปยโุรป ระหวา่งทางทา่นอาจได้เห็น แคมป์
ของชาวซามี และเหลา่กวางเรนเดียร์ที่นา่รัก ประสบการณ์ครัง้หนึง่ในชีวิตกบัจดุเหนือสดุ The North Cape 

บนัทกึภาพนา่ประทบัใจกนัเต็มที่ 
บ่าย  เชิญรับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือ 

ค ่า  เชิญรับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

** คืนนีข้อให้ทา่นเก็บกระเป๋าใบใหญ่และสมัภาระตา่งๆให้เรียบร้อย เพื่อทางเรือจะได้เก็บกระเป๋าของท่านลงจากเรือ
ในเช้าวนัรุ่งขึน้ แนะน าให้ทา่นจดัของใช้ที่เหลอือยูน่ าใสก่ระเป๋าใบเลก็เพื่อถือลงจากเรือในวนัรุ่งขึน้ 

 

   “ราตรีสวัสดิ์ครับ ส าหรับคืนที่หก”  

 พักค้างแรมบนเรือ  Hurtigruten Cruises 

 

  
 

 
 
 
 
 

  8.  วนัท่ีแปด  Kirkenes          (B/L/-) 
 

เช้า  เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

  The extreme north 

เมือง เคิร์คเนส ท่ีรู้จกักนัในนามเมืองหลวงของภมูิภาคบาเร้นท์ เป็นประตสููต่ะวนัออก และเพยีงไมก่ี่ไมล์ ก็สามารถ
เข้าสูช่ายแดนรัสเซียได้ วนันีเ้รามกิีจกรรมผจญภยัท้าทาย ให้ทา่นได้ถ่ายภาพเซลฟ่ีกนัอยา่งจใุจ 

บ่าย  รับประทานอาหารกลางวนั จดัให้ตามความเหมาะสม  
Tour : Kirkenes Snow Hotel  

ขอสง่ท้ายรายการด้วยทวัร์สดุเทห์ น าทา่นชมโรงแรมออกแบบก่อสร้างด้วยหิมะอนัหนาวเย็น แตภ่ายในนัน้ก็มีเทคนิค
ให้อุน่ได้อยา่งนา่อศัจรรย์ยิ่งนกั ชวนทา่นดืม่เคร่ืองดื่ม ณ ไอซ์บาร์ บาร์น า้แขง็ขนาดใหญ่ที่สวยงามและแข็งแรง และ
สนกุสนานกบัการถ่ายรูปกบักวางเรนเดียร์ และสนุขัพนัธุ์ฮสักีท้ี่คอยต้อนรับพวกเราอยูอ่ยา่งเป็นมติร  
ได้เวลาอนัสมควร ขอน าทา่นสูท่า่อากาศยานเมือง เคิร์คเนส 

20.35 น. บินสูก่รุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบิน สแกนดิเนเวยีแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  SK 4479 Kirkenes – Oslo 

(2035-2245) ใช้เวลาบิน   02.10  ชัว่โมง ใช้เคร่ืองโบอิง้ 737-700 

22.45 น.  ถึงทา่อากาศยาน Gardermoen  ประเทศนอร์เวย์ 

  หลงัผา่นพิธีการตรวจลงตราหนงัสอืเดินทาง     และศลุกากร            เรียบร้อยแล้ว 

  ขอน าทา่นสูโ่รงแรมเพื่อพกัผอ่น 

   “ราตรีสวัสดิ์ครับ ส าหรับคืนที่ เจ็ด”  

 พักค้างแรม ณ โรงแรม 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  9.  วนัท่ีเก้า  ออสโล – กรุงเทพฯ         (B/-/-) 
 

เช้า  เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  หลงัรับประทานอาหาร เชิญทกุทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั เตรียมเก็บสมัภาระกลบับ้าน 

10.00 น.  น าทา่นสูท่า่อากาศยาน Gardermoen  เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ 

13.30 น.  น าทา่นเหินฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ   โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
  เที่ยวบินที่  TG 955 Oslo - Bangkok  (1330 -0620) ใช้เวลาบิน  10.50  ชัว่โมง ใช้เคร่ืองโบอิง้ 777-300 

  อาหารและเคร่ืองดืม่บริการบนเคร่ืองพร้อมเชิญทา่นพกัผอ่นกับรายการบนัเทงิตามสาย  
 

  10.  วนัท่ีสิบ   กรุงเทพฯ          (-/-/-) 
 
06.20 น.  ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

 

Bon Voyage  
 
 

** หมายเหตุ  การพบเหน็แสงออโรร่า ถอืเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได้โอกาสที่จะ 

      ได้เห็นขึน้อยู่กับสภาพอากาศเป็นส าคัญ 

       ทัวร์ในรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการปรับให้ตามเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า 

 
 
 
 
 
 
 


