รายการเรื อชมแสงออโรร่ า
(Hurtigruten Cruises)
Bergen - Kirkenes
เดินทางวันที่ 7-16 ก.พ./ 7-16 มี.ค.61
เปิ ดประสบการณ์ การท่องเที่ยวแบบใหม่ ตามล่าแสงออโรร่ า โดยเรื อ Hurtigruten Cruises ชมสถานที่ท่องเที่ยวและ
วัฒนธรรมเก่าแก่ในเมืองต่างๆ ธรรมชาติที่สวยงามและลิ ้มรสอาหารท้ องถิ่น พร้ อมบริ การระดับมืออาชีพและสิ่งอานวยความสะดวกบน
เรื อ ขึ ้น/ลงเรื อง่าย เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนและดื่มด่ากับธรรมชาติอย่างใกล้ ชิด ประสบการณ์ที่สดุ ยอดจริ งๆ

1 . วันแรก เริ่ มออกเดินทาง ทริ ปตามล่าหาแสงเหนือ (The Aurora Boralis)
21.30 น.

พบกับเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ ซึง่ มาคอยต้ อนรับท่านอยู่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้ า หมายเลข 4 แถว
J เคาน์เตอร์ สายการบินไทย แอร์ เวย์ อินเตอร์ เนชัน
่ แนล

2 . วันที่สอง เหินฟ้าสูเ่ มืองเบอร์ เกน ประเทศนอร์ เวย์
00.20 น.

06.50 น.
09.15 น.
10.10 น.

(L/D)

นาท่านเหินฟ้ าสูเ่ มืองเบอร์ เกน ประเทศนอร์ เวย์ โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เที่ยวบินที่
TG 954 Bangkok – Oslo (0710 – 1150) ใช้ เวลาบิน 12.30 ชัว่ โมง ใช้ เครื่ องโบอิ ้ง 777-300
อาหารและเครื่ องดืม่ บริ การบนเครื่ อง พร้ อมเชิญท่านพักผ่อนกับรายการบันเทิงตามสาย
ถึงท่าอากาศยานออสโล ประเทศนอร์ เวย์ รอต่อเครื่ องสแกนดิเนเวียน แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ SK 255
บินสูเ่ มืองเบอร์ เกน Oslo – Bergen (0915-1010) ใช้ เวลาบิน 00.55 ชัว่ โมง ใช้ เครื่ องโบอิ ้ง 737-800
ถึงท่าอากาศยานเบอร์ เกน ประเทศนอร์ เวย์
หลังผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง

และศุลกากร

เรี ยบร้ อยแล้ ว

Welcome to Bergen, Norway
ขอต้ อนรับท่านสูป่ ระตูเมืองฟยอร์ ดแห่งนอร์ เวย์ Bergen เบอร์ เกน

H-

The journey begins in the gateway to the fjords.
เมืองเบอร์ เกน เมืองทีม่ ีภมู ิประเทศทีง่ ดงามล้ อมรอบด้ วยภูเขาถึง 7 ลูก และยังเป็ นประตูสฟู่ ยอร์ ด ธรรมชาติที่นา่
อัศจรรย์ของโลก ในอดีตเมืองนี ้เคยเป็ นเมืองหลวงของนอร์ เวย์ ปั จจุบนั เมืองเบอร์ เกนเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและ
ยังเป็ นที่ตงของบริ
ั้
กเก้ น ท่าเรื อที่ได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก หากมีโอกาสท่านสามารถขึ ้น
กระเช้ าไฟฟ้ าขึ ้นสูเ่ ขา Floien ชมทัศนียภาพในมุมสูงของเมืองเบอร์ เกนได้ อย่างชัดเจน
บ่ายนี ้ท่านจะเช็คอินขึ ้นเรื อ จุดเริ่มต้ นของการล่าแสงเหนือ
ขอต้ อนรับท่านด้ วยอาหารคา่ ที่ทางเรื อจัดเตรี ยมพิเศษไว้ สาหรับท่าน ณ ห้ องอาหารบนเรื อ
ขอให้ ทกุ ท่านพักผ่อนอย่างมีความสุข หลับฝั นดีคะ่

“ราตรี ส วั ส ดิ์ ค รั บ สาหรั บ คื น แรก”



พักค้ างแรมบนเรือ Hurtigruten Cruises

3 . วันที่สาม Floro-– Alesund - Molde
เช้ า

บ่ าย

ค่า

(B/L/D)

เชิญรับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารบนเรื อ
A day for architectural and natural masterpieces
วันนี ้เรื อจะนาท่านสูท่ ะเลเปิ ด เพือ่ มุง่ หน้ าสูเ่ มืองอาลซุนด์ เมืองทีม่ ีสถาปั ตยกรรมการก่อสร้ างที่งดงามด้ วยศิลปะ
อาร์ ตนูโว หลังจากเกิดเพลิงไหม้ ครัง้ ใหญ่เมื่อปี 1904
เชิญรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารบนเรื อ
Tour : Atlanterhavsparken Aquarium and Mount Aksla 1230-1430
บ่ายนี ้ท่านจะได้ ชื่นชมกับพิพิธภัณฑ์สตั ว์น ้าทะเลที่ใหญ่ที่สดุ แห่งหนึง่ ของยุโรปเหนือ ชมสระน ้ากลางแจ้ งขนาดใหญ่ที่
เป็ นที่อยูข่ องนกเพนกวิน และสัตว์น ้าที่หายากหลากหลายสายพันธุ์ให้ ทา่ นชื่นชมกันอย่างใกล้ ชิด จากนันน
้ าท่านลัด
เลาะขึ ้นเขาอักสลา ดืม่ ดา่ กับบรรยากาศและชมวิวแบบ 360 องศา มหัศจรรย์วนั ดีๆ ที่เมืองอาลซุนด์
เชิญรับประทานอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารบนเรื อ


“ราตรี ส วั ส ดิ์ ค รั บ สาหรั บ คื น ที่ ส อง”

พักค้ างแรมบนเรือ Hurtigruten Cruises

4 . วันที่สี่
เช้ า

บ่ าย
ค่า

Kristiansund – Trondheim - Rorvik

(B/L/D)

เชิญรับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารบนเรื อ
Discover medieval spririt in the old capital
วันนี ้จะเป็ นอีกที่ทา่ นจะได้ ชื่นชมทัศนียภาพของสองข้ างทางกันอย่างเต็มอิ่ม แล้ วมุง่ หน้ าสูเ่ มืองทรอนไฮม์ เมืองใหญ่
อันดับสามของนอร์ เวย์ กษัตริ ย์แห่งไวกิ ้ง พระเจ้ าโอลาฟผุ้ค้นพบเมืองโบราณแห่งนี ้ราวไป ค.ศ. 997
Tour : Trondheim with Nidaros Cathedral 0845-1045
เมืองทรอนไฮม์นี ้คล้ ายกับเมืองในเทพนิยาย เป็ นเมืองสวย สุขสงบ ขอเริ่ มนาท่านชมโบสถ์ศกั ดิ์สทิ ธิ์ นีดารอส ที่สร้ าง
ด้ วยศิลปะแบบกอธิค เป็ นที่ฝังพระศพของนักบุญเซนต์โอลาฟ ชมความงามภายในโบสถ์ และรายละเอียดการ
ออกแบบที่นา่ สนใจ
เชิญรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารบนเรื อ
บ่ายนี ้ให้ ทา่ นพักผ่อน ตามอัธยาศัย
เชิญรับประทานอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารบนเรื อ


“ราตรี ส วั ส ดิ์ ค รั บ สาหรั บ คื น ที่ ส าม”

พักค้ างแรมบนเรือ Hurtigruten Cruises

5 . วันที่ห้า
เช้ า

บ่ าย

ค่า

Bronnoysund – Bodo - Saltstraumen- Svalvaer

(B/L/D)

เชิญรับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารบนเรื อ
Welcome to the Arctic
วันนี ้ท่านจะได้ ข้ามเส้ นอาร์ คติค เซอร์ เคิล ที่ละติจดู 66 degrees 33 minutes North ในช่วงฤดูหนาวที่นี่ทา่ นจะมี
โอกาสสูงที่จะได้ เห็นปรากฎการณ์แสงเหนือ แสงออโรร่า หรื อที่เรียกกันว่า แสงเหนือ ปรากฎการณ์ธรรมชาตินี ้มักจะ
เกิดในคืนเดือนมืด ซึง่ คงต้ องลุ้นกันในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืน ในวันนี ้เราจะพิธีต้อนรับเข้ าสูเ่ ส้ นอาร์ คติคบนชันดาดฟ้
้
า
สาหรับผู้เดินทางครัง้ แรก พร้ อมชมมัลติมเี ดีย ภาพยนตร์ ที่เกี่ยวกับแสงเหนือพร้ อมบทเพลงที่แสนไพเราะ ช่างเป็ นห้ วง
เวลาที่ประทับใจมิร้ ูลมื
หมายเหตุ แสงเหนือเป็ นปรากฎการณ์ธรรมชาติ ขึ ้นอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศ ไม่สามารถกาหนดได้ แน่นอน
เชิญรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารบนเรื อ
Tour : RIB – Safari to Saltstraumen (Bodo) 1230-1430
สุดประทับใจกับการนัง่ เรื อ RIB ผจญภัยและใกล้ ชิดกับธรรมชาติของป่ าเขา หากโชคดีทา่ นอาจจะได้ พบกับนกเหยีย่ ว
ทะเลที่หาชมได้ ยากยิ่งนัก บ่ายนี ้เรื อจะนาท่านชม เกาะLofoten ชมหน้ าผาสูงชันกว่า 1,000 เมตร และหาดทราย
ขาว หมูบ่ ้ านชาวประมงและบรรยากาศของชนพื ้นเมืองโบฮีเมีย่ นที่มีสเน่ห์
เชิญรับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารบนเรื อ

Tour : Meet the Vikings (Stamsund- Svolvaer) 1900-2150
นี่เป็ นอีกโอกาสหนึง่ ที่เราจะพาท่านได้ ร้ ูจกั ชาวไวกิ ้งกันอย่างใกล้ ชิด ท่านจะได้ เข้ าชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ ้ง
ย้ อนไปในยุคไวกิ ้ง พร้ อมร่วมรับประทานอาหารมื ้อพิเศษในห้ องอาหารใหญ่ ได้ ลิ ้มรสอาหารดังเดิ
้ ม
สนุกสนานการร้ องเล่นเต้ นราในแบบชาวไวกิ ้ง ประสบการณ์ที่แสนคุ้มค่า


“ราตรี ส วั ส ดิ์ ค รั บ สาหรั บ คื น ที่ สี่ ”

พักค้ างแรมบนเรือ Hurtigruten Cruises

6 . วันที่หก
เช้ า
บ่ าย

ค่า

Stokmarknes– Tromso – Skjervoy

(B/L/D)

เชิญรับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารบนเรื อ
Feeling like a polar hero
เชิญรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารบนเรื อ
Tour : Dog Sledding, Tromso 1430-1800
วันนี ้เรื อจะนาท่านสูเ่ มืองทรอมโซ ที่ได้ ชื่อว่าเป็ นดัง่ เมืองหลวงของอาร์ คติค จะเป็ นอีกวันที่ทา่ นจะเร้ าใจกับ
ประสบการณ์สนุ ขั ลากเลือ่ น (Husky dog) อัศจรรย์กบั ธรรมชาติของมหาสมุทรที่กลายเป็ นน ้าแข็งผืนใหญ่ ภูเขาและ
พื ้นที่ราบลุม่ ความสุขที่ยากจะบรรยายได้ นอกจากจะได้ มาเยือนด้ วยตัวเองสักครัง้ หนึง่
เชิญรับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารบนเรื อ


“ราตรี ส วั ส ดิ์ ค รั บ สาหรั บ คื น ที่ ห้ า”

พักค้ างแรมบนเรือ Hurtigruten Cruises

7 . วันที่เจ็ด
เช้ า

Oksfjord – Honningsvag - Berlevag
เชิญรับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารบนเรื อ
At the top of the world – North Cape
Tour : The North Cape (Honningsvag) 1130-1430

(B/L/D)

บ่ าย
ค่า

วันนี ้ท่านจะได้ ข้ามเส้ นพาราเรล ที่ 71 ของนอร์ ทเคพ จุดเหนือสุดของทวีปยุโรป ระหว่างทางท่านอาจได้ เห็น แคมป์
ของชาวซามี และเหล่ากวางเรนเดียร์ ที่นา่ รัก ประสบการณ์ครัง้ หนึง่ ในชีวิตกับจุดเหนือสุด The North Cape
บันทึกภาพน่าประทับใจกันเต็มที่
เชิญรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารบนเรื อ
เชิญรับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารบนเรื อ
** คืนนี ้ขอให้ ทา่ นเก็บกระเป๋ าใบใหญ่และสัมภาระต่างๆให้ เรี ยบร้ อย เพื่อทางเรื อจะได้ เก็บกระเป๋ าของท่านลงจากเรื อ
ในเช้ าวันรุ่งขึ ้น แนะนาให้ ทา่ นจัดของใช้ ที่เหลืออยูน่ าใส่กระเป๋ าใบเล็กเพื่อถือลงจากเรื อในวันรุ่งขึ ้น


“ราตรี ส วั ส ดิ์ ค รั บ สาหรั บ คื น ที่ ห ก”

พักค้ างแรมบนเรือ Hurtigruten Cruises

8 . วันที่แปด
เช้ า

บ่ าย

20.35 น.
22.45 น.

Kirkenes

(B/L/-)

เชิญรับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารบนเรื อ
The extreme north
เมือง เคิร์คเนส ที่ร้ ูจกั กันในนามเมืองหลวงของภูมิภาคบาเร้ นท์ เป็ นประตูสตู่ ะวันออก และเพียงไม่กี่ไมล์ ก็สามารถ
เข้ าสูช่ ายแดนรัสเซียได้ วันนี ้เรามีกิจกรรมผจญภัยท้ าทาย ให้ ทา่ นได้ ถ่ายภาพเซลฟี่ กนั อย่างจุใจ
รับประทานอาหารกลางวัน จัดให้ ตามความเหมาะสม
Tour : Kirkenes Snow Hotel
ขอส่งท้ ายรายการด้ วยทัวร์ สดุ เทห์ นาท่านชมโรงแรมออกแบบก่อสร้ างด้ วยหิมะอันหนาวเย็น แต่ภายในนันก็
้ มีเทคนิค
ให้ อนุ่ ได้ อย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก ชวนท่านดืม่ เครื่ องดื่ม ณ ไอซ์บาร์ บาร์ น ้าแข็งขนาดใหญ่ที่สวยงามและแข็งแรง และ
สนุกสนานกับการถ่ายรูปกับกวางเรนเดียร์ และสุนขั พันธุ์ฮสั กี ้ที่คอยต้ อนรับพวกเราอยูอ่ ย่างเป็ นมิตร
ได้ เวลาอันสมควร ขอนาท่านสูท่ า่ อากาศยานเมือง เคิร์คเนส
บินสูก่ รุงออสโล ประเทศนอร์ เวย์ โดยสายการบิน สแกนดิเนเวียแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ SK 4479 Kirkenes – Oslo
(2035-2245) ใช้ เวลาบิน 02.10 ชัว่ โมง ใช้ เครื่ องโบอิ ้ง 737-700
ถึงท่าอากาศยาน Gardermoen ประเทศนอร์ เวย์
หลังผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง
ขอนาท่านสูโ่ รงแรมเพื่อพักผ่อน


และศุลกากร

“ราตรี ส วั ส ดิ์ ค รั บ สาหรั บ คื น ที่ เ จ็ ด ”
พักค้ างแรม ณ โรงแรม

เรี ยบร้ อยแล้ ว

9 . วันที่เก้ า

ออสโล – กรุงเทพฯ

เชิญรับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
หลังรับประทานอาหาร เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เตรี ยมเก็บสัมภาระกลับบ้ าน
นาท่านสูท่ า่ อากาศยาน Gardermoen เมืองออสโล ประเทศนอร์ เวย์
นาท่านเหินฟ้ ากลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
เที่ยวบินที่ TG 955 Oslo - Bangkok (1330 -0620) ใช้ เวลาบิน 10.50 ชัว่ โมง ใช้ เครื่ องโบอิ ้ง 777-300
อาหารและเครื่ องดืม่ บริ การบนเครื่ องพร้ อมเชิญท่านพักผ่อนกับรายการบันเทิงตามสาย

เช้ า
10.00 น.
13.30 น.

1 0 . วันที่สิบ
06.20 น.

(B/-/-)

กรุงเทพฯ

(-/-/-)

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

Bon Voyage
** หมายเหตุ

การพบเห็นแสงออโรร่ า ถือเป็ นปรากฎการณ์ ธรรมชาติ ไม่ สามารถกาหนดหรือทราบล่ วงหน้ าได้ โอกาสที่จะ
ได้ เห็นขึน้ อยู่กับสภาพอากาศเป็ นสาคัญ
ทัวร์ ในรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับให้ ตามเหมาะสม โดยมิต้องแจ้ งให้
ทราบล่ วงหน้ า

