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SPECIAL HIGHLIGHTS –

A Natural, Adventure & Cultural Experience in One Place

Bookable for you in one easy step.
NATURAL

SAMPO ICEBREAKER

BEAUTIFUL VIEW HOTEL

EXCLUSIVE ACTIVITIES

MUST TRY FOOD

SEASIDE GLASS VILLAS

ICE FLOATING

KING CRAB

เพื่อการท่องเทีย่ วอย่างปลอดภัย ทางบริษัทมีบริการแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และ มีการตรวจโดยใช้
ANTIGEN TEST KIT ทุก 3 วัน ให้ท่านได้มั ่นใจ และท่องเที่ยวอย่างมีความสุขตลอดการเดินทาง
ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้มกี ารจากัดจานวนผูร้ ่วมเดินทาง ไม่เกิน 20-25 คนต่อกรุป้ ขึ้ นอยูก่ ับช่วงเวลาในการเดินทาง และ
ได้มีการคัดสรรเส้นทางที่มคี วามปลอดภัยสูงสุด และรักษาสุขอนามัยที่ถกู ต้องตลอดการเดินทาง ทั้งนี้ ขอให้ทุก
ท่านให้ความร่วมมือ และปฏิบตั ติ ามคาแนะนาของหัวหน้าทัวร์อย่างเคร่งครัด
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วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ - โรวาเนียมิ

06.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์ สายการบินฟิ นน์
แอร์ (AY) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้ นเครื่อง

08.55

ออกเดินทางสู่ สนามบินโรวาเนี ยมิ โดย สายการบินฟิ นน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 142 / 535

น.

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเฮลซิงกิ 15.15-16.20
17.35

น.

น.)
เดินทางถึง สนามบินเมืองโรวาเนียมิในเขตแลปป์ แลนด์ (ROVANIEMI)
เมืองโรวาเนียมิ (ROVANIEMI)
เมืองโรวาเนียมิ (ROVANIEMI) นครหลวงของ
เขตแลปแลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์บริเวณเส้น
อาร์คติก (เส้นแบ่งเขตอบอุน่ กับเขตหนาวเหนื อ)

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ SCANDIC ROVANIEMI CITY หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สองของการเดินทาง

เช้า

โรวาเนียมิ (ฟิ นแลนด์) – หมู่บา้ นซานตาคลอส
นั ่งรถลากเลือ่ นโดยกวางเรนเดียร์ - กิจกรรมตกปลาในน้าแข็ง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเยี่ยมชม หมู่บา้ นซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE)
หมู่บา้ นซานตาคลอส
(SANTA CLAUS VILLAGE)
หมู่ บ ้า นซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE)
ตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล ภายในหมู่บา้ นมีที่ทา
การไปรษณี ย์สาหรับท่านที่ตอ้ งการส่งของขวัญไปยัง
คนที่ท่านรัก และยัง มี ร้านขายของที่ระลึก ให้ท่านได้
เลือกซื้ อของฝาก
2

หรือ ถ่ายรูปกับคุณลุง ซานตาที่ใจดี เป็ นที่ระลึก ใน
การมาเยือ น **ไม่รวมอยู่ ใ นค่ า ทัวร์* * อิ สระให้
ท่ า นเดิ น เล่ น เที่ ย วชมในหมู่ บ้า นซานตาคลอส
จากนั้นนาท่าน ถ่ายภาพกับเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล
(ARCTIC CIRCLE) เส้ น แบ่ ง เขตแดนตามเส้น รุ ้ง
และเส้นแวง เพื่อกาหนดขอบเขตของบริเวณซีกโลก
เหนื อ ได้เวลาอันสมควร
จากนั้น ให้ท่านได้เปิ ดประสบการณ์ใหม่ นั ่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์
(REINDEER-SLEDDING) ยานพาหนะของซานตาครอส

รถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์
(REINDEER-SLEDDING)
นั่ ง รถลากเลื่ อ นโดยกวางเรนเดี ย ร์ (REINDEERSLEDDING) ยานพาหนะของซานตาครอส ไปบนลาน
หิมะ ท่านสามารถให้อ าหาร และสัมผัสความน่ ารัก
ของกวางเรนเดียร์ได้อย่างใกล้ชิด ได้เวลาอันสมควร

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นาท่าน ทากิจกรรมตกปลาในน้าแข็ง (ICE FISHING)
ICE FISHING
กิจกรรมตกปลาในน้ าแข็ง (ICE FISHING) อีกหนึ่ ง
กิจกรรมสุดฮิตของชาวฟิ นน์ในช่วงฤดูหนาว โดยมี
เจ้าหน้าที่ผเู้ ชี่ยวชาญคอยให้คาแนะนา พร้อมบริการ
เครื่องดื่มร้อนๆท่ามกลางหิมะที่หนาวเย็น เป็ นกิจกรรม
ฤดูหนาวที่สนุ กสนาน เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
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คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม SCANDIC ROVANIEMI CITY หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง
เช้า

โรวาเนียมิ – เคมิ - ล่องเรือตัดน้าแข็ง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเคมิ (KEMI)(120 กิโลเมตร)
เมืองเคมิ (KEMI)

เมืองเคมิ (KEMI) เมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ริมอ่าวบอธ
เนี ย (GULF OF BOTHNIA) บริ เ วณทางตอนเหนื อ
ขอ ง ทะ เ ลบ อ ลติ ค (BALTIC SEA แ ต่ เ ป็ น เ มื อ ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่มีความสาคัญของแลปแลนด์

09.00

น.

จากนั้นนาท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ ICEBREAKER
นาท่าน ล่องเรือ ICEBREAKER

ICEBREAKER
เรือ ตั ด น้ าแข็ง หรือ ไอซ์เบรกเกอร์ที่ขึ้นชื่อ และโด่งดั งที่สุดลาหนึ่ ง ในโลก สร้างขึ้ นในปี 1976 ได้ปลด
ประจาการแล้ว และนามาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความหฤหรรษ์ ประสบการณ์ใหม่ๆจากเรือทลาย
น้ าแข็งที่บดทลายมากว่า 30 ปี ในเขตอาร์กติก นาท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที่ ยากจะลืมเลือนจาก
การทลายทุ่งน้ าแข็ง ที่จับตัวหนากว่า 1 เมตรในแต่ละวัน ว่ายน้ าทะเล ICE SWIMMING ลงว่ายน้ าในบ่อ
น้ ากลางทะเลที่หนาวเย็น และล้อมรอบไปด้วยน้ าแข็งหนา อุณหภูมิที่ติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียสโดย
ชุดพิเศษA WATER RIGHT THERMAL SUIT
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(หมายเหตุ :

เที่ยง
บ่าย

เรือตัดน้าแข็งอาจจะงดให้บริการ เนื่องจากสภาพอากาศ หรือมีปริมาณน้าแข็งไม่เพียงพอ
ในการล่องเรือ บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม โดยไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้า )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารกลางวันนาท่าน เข้าชม SNOW CASTLE
SNOW CASTLE
SNOW CASTLE ปราสาทน้ า แข็ ง แสนสวยที่ ต กแต่ ง

คา่

ในช่ว งฤดู ก าลเท่านั้ น แกะสลัก เปรีย บเสมื อ นหนึ่ ง
ท่านอยู่ในพระราชวัง ที่ถูก สร้างขึ้ นจากก้อ นน้ าแข็ง
สลับ ด้ว ยสี สันแห่ ง แสงไฟเข้า กับ บรรยากาศยิ่ง นั ก
ภายในแบ่งเป็ นโซนต่างๆ ให้ท่านได้ทึ่งในจินตนาการ
ของนั ก ประติ ม า กรรมก้อ นน้ า แข็ ง อาทิ โรงแรม
น้ า แข็ ง ส าหรับ ท่ า นที่ ช อบความแปลกใหม่ (เปิ ด
ให้บริการระหว่างวันที่ 18 ม.ค. - 15 เม.ย. 25
โดยขึ้ นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม SEASIDE GLASS VILLAS หรือระดับเทียบเท่า
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(หมายเหตุ : SEASIDE GLASS VILLA มีลักษณะเป็ นห้องพักรูปสี่เหลี่ยม หันหน้าออกริมทะเลและรูปแบบการจัดวาง
ห้องพัก เป็ น 2 แถว การจองห้องพักจะมีทั้งแถวหน้า และแถวหลังคละกันในแต่ละกรุป้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการ
จัดห้องพักตามลาดับการจอง)

วันที่สี่ของการเดินทาง

เคมิ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ - ลูสโต - พักผ่อนอิริยาบถ

ซ์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ (HUSKY FARM)(120 กิโลเมตร)

ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ (HUSKY FARM)
ฮัสกี้ เป็ นสุนัขที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปี มาแล้ว เพื่อ
ใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็ นพาหนะใน
พื้ นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ าแข็ง และหิมะ จึงถือได้ว่าเป็ น
สุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลาก
เลื่อนสูงสุด ทั้งนี้ เนื่ องจากสุนัขมีน้ าหนักเบา คล่องตัว
ว่อ งไว แข็ง แรง อดทนต่ อ ความหนาวเย็น รวมทั้ง มี
ความอดทนต่อความเหนื่ อยล้าเป็ นที่
หนึ่ ง จึง ทาให้สามารถลากเลื่ อ นด้ว ยความเร็ ว เป็ น
เวลาติดต่อกันนานๆ ในอุณหภูมิที่ตา่ กว่าศูนย์องศา
สุนัขลากเลื่อ นยัง เป็ นกีฬายอดนิ ย ม โดยมีมัชเชอร์
(Musher) เป็ นผู ้บัง คับ เลื่ อ นในการแข่ ง ขันแต่ ละครั้ง
จนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก ให้ท่าน
สัมผัสประสบการณ์กบั สุนัขลากเลื่อน
เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองลูสโต (LUOSTO) (200 กิโลเมตร)

เมืองลูสโต (LUOSTO)
เมือ งลู สโต (LUOSTO) เมื อ งเล็ก ๆที่เต็มไปด้วย
ทะเลสาบ ป่ าไม้แ ละทิ ว ทั ศ น์ มุ มกว้า ง ค่ อ นข้าง
ปลอดโปร่ง และเพิ่มโอกาสที่จะสามารถ พบเห็น
แสงเหนื อมากขึ้ น หนึ่ งในสถานที่สุดพิเศษของโลก
อีกแห่งหนึ่ งที่พลาดไม่ได้
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จากนั้น นาท่าน ชมเหมืองแอเมทิสต์ (AMETHYST)
เหมืองแอเมทิสต์ (AMETHYST)
เหมื อ งแอเมทิ ส ต์ ( AMETHYST) พลอยสี ม่ ว งที่ถูก
ค้นพบที่เมืองแห่งนี้

คา่

จากนั้นนาท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พกั โรงแรม LAPLAND LUOSTOTUNTURI หรือระดับเทียบเท่า
** อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามแบบฉบับของท่านภายในโรงแรมที่พักตามอัธยาศัย ซึ่งมีบริการ
สระว่ายน้ าที่คงอุณหภูมิความอบอุ่นไว้ที่ 32°C พร้อมรายล้อมด้วยพลังบวกของอเมทิสต์หรือพลอยสี
ม่วง ซึ่งเชื่อว่ามีพลังในการบาบัดสูง ทาให้จิตใจสงบอ่อนโยน และขจัด ความเครียด พร้อ มบริการซาว
น่าให้บริการแก่ผเู ้ ข้าพักให้ได้ผ่อนคลายอิริยาบถอย่างเต็มที่ **
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารภายในที่พกั

วันที่หา้ ของการเดินทาง

ลูสโต – เลวี - สกีรสี อร์ท – เล่นสกี

ซ์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเลวี (LEVI) (150 กิโลเมตร)

เมืองเลวี (LEVI)
เมืองเลวี (LEVI) (150 กิโลเมตร) เมืองสกีรีสอร์ทขึ้ น
ชื่อ ที่เต็ ม ไปด้วยเสน่ ห์ ทั้ง ผู้ค นที่ยิ้ มแย้มแจ่ม ใส และ
ความเป็ นธรรมชาติ เดินทางถึง เมืองเลวี จากนั้นนา
ท่านเดินเล่น ชมเมืองเลวี ให้ท่านได้สมั ผัสบรรยากาศ
ของเมืองสกีรีสอร์ทที่เต็มไปด้วยเสน่ห์อันน่ าแวะเวียน
มา จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
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เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นอิสระสาหรับท่านใดทีต่ อ้ งการลองเล่นฝี กหัดการเล่นสกี Skiing ขัน้ พื้ นฐาน หรือท่านที่เล่นสกี
เป็ นแล้ว ก็ขอเชิญเล่นกันอย่างเต็มที่
Cross Country Skiing

คา่

การเล่นสกีน้ ัน ไม่ได้ยากอย่างที่ท่านคิด ด้วยการ
แนะนาจากครูฝึกสอนที่จะมาแนะนาทักษะของการ
เล่นสกีข้ัน พื้ นฐานที่ทาให้ท่านปฏิบัติ ตามได้แบบ
ง่ายๆ ภายในระยะเวลาเพียงไม่ ถีง 1 ชัว่ โมง เมื่อ
ท่านเรียนรูท้ ักษะแล้ว ท่านจะได้ลองความสามารถ
ของตัวท่าน สัมผัสถึงความรูส้ ึกเมื่อเล่นสกีเป็ นแล้ว
จะสนุ กสนานเพียงใด และเหตุใดการเล่นสกีจึงเป็ น
กิจกรรมที่ปรารถนาของทุกเพศทุกวัย จนกระทัง่ ได้
เวลาอันสมควร
เวลาทั้งสิ้ น 2 ชัว่ าโมง
าเช่าอุปกรณ์
รั(ใช้
บประทานอาหารค
่ ณ รวมราคาค่
ภัตตาคารอาหารภายในโรงแรมที
่พกั
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม

วันที่หกของการเดินทาง
เช้า

เลวี– ซาร์ริเซลก้า – IGLOO KAKSLAUTTANEN – SNOWMOBILE SAFARI

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองซาร์ริเซลก้า (SAARISELKA) (280 กิโลเมตร)

ซาร์ริเซลก้า (SAARISELKA)
ตั้ ง อยู่ เ หนื อเส้ น เขต ขั้ ว โ ลกเ หนื อ เขตแลปแ ลน ด์
(LAPLAND) ประเทศฟิ นแลนด์ โดยสถานที่ แ ห่ ง นี้ อยู่
ท่ า มกลางความหนาวเย็ น ของอากาศที่ ป กคลุ ม ไปทั ่ว
บริเวณ ยังมีวิวทิวทัศน์ให้ชื่นชมความสวยงามของป่ าเขา
ท่ามกลางหิมะขาวโพลนที่ท่านจะต้องประทับใจไม่มีวนั ลืม
เพื่อนาท่านสู่ หมู่บา้ น อิกลูแคคสลอตทาเนน(IGLOO VILLAGE KAKSLAUTTANEN)
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หมู่บ้านอิกลูแคคสลอตทาเนน
สาหรับหมู่บ้านเรือนกระจกแห่ง นี้ สร้างด้ว ยกระจกน า
ความร้อ นแบบพิเศษ ซึ่ง จะทาให้ระดับอุ ณหภูมิ ภายใน
ห้องอบอุ่นตลอด อีกทั้งยังป้ องกันกระจกไม่ให้ถูกน้ าแข็ง
เกาะเพื่ อ ให้ท่ านได้ชมวิ ว ภายนอกอย่า งชัด เจน แม้ว่า
อุณหภูมิภายนอกจะลดตา่ ลงมากกว่า -30 องศาเซลเซียส
ก็ตาม อีกทั้งห้องพักแสนสบายนี้ ยังมีหอ้ งน้ า ห้องอาบน้ า
พื้ นที่นัง่ เล่นพร้อมเตาผิงและซาวน่ าส่วนตัวไว้คอยบริการ
นอกจากนี้ ยังมีโบสถ์เล็ก ๆ และบาร์น้ าแข็ง ซึ่งทั้ง 2 อย่าง
นี้ จะถูกสร้างขึ้ นในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสัมผัสกิจกรรมอันดับหนึ่ งของการท่องเที่ยวแบบตะลุยหิมะ ด้วยการขับขี่สโนว์โมบิล (SNOWMOBILE)

ขับขีส่ โนว์โมบิล (SNOWMOBILE)
พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือน้ าแข็ง
โดยท่ า นจะได้ รั บ ค าแนะน าในการขั บ ขี่ ที่ ถู ก ต้ อ ง
สนุ กสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผูเ้ ชี่ยวชาญในการ
เดินทางท่องเที่ยว แบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริษัท
ฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วน
ตั้ ง แ ต่ ศี ร ษ ะ จ ร ด เ ท้ า น า ท่ า น ขั บ ขี่ ส โ น ว์ โ ม บิ ล
(SNOWMOBILE) ลัดเลาะไปบนทุ่งน้ าแข็งกว้าง

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับเข้าสู่โรงแรมที่พกั IGLOO VILLAGE KAKSLAUTTANEN
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วันที่เจ็ดของการเดินทาง

หมู่บา้ นอิกลู – คิรเ์ คนเนส(นอร์เวย์) - กิจกรรมการจับปูยกั ษ์
– SNOW HOTEL

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านาท่านเดินทางสู่ เมืองคิรเ์ คนเนส (KIRKENES) (280 กิโลเมตร)

เมืองคิร์เคนเนส (KIRKENES)
ตั้ ง อยู่ทางตะวัน ออกเฉียงเหนื อ ของนอร์เวย์ในเขต
อาร์คติดเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) ซึ่งมีเขตติดกับ
ประเทศรัสเซีย และยังเป็ นเมืองหลวงของภูมิภาคบา
เรนส์ (BARENTS) เป็ นอี ก เมื องหนึ่ งของนอร์เวย์ที่มี
ชื่อเสียงและได้รบั ความนิ ยมมากในช่วงฤดูหนาว
เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารว่าง ก่อนทากิจกรรมจับปูยกั ษณ์
จากนั้นนาท่านสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ กิจกรรมการจับปูยกั ษ์ (KING CRAB SAFARI)

กิจกรรมจับปูยักษ์ &SNOWHOTEL
กิจกรรมการจับปูยัก ษ์ (KING CRAB SAFARI) ที่มี
อยู่เพียงไม่กี่แห่งบนโลก นาท่านนั่งรถลากเลื่อนโดย
SNOWMOBILE ไปยั ง บริ เ วณทะเลสาบน้ า แข็ ง และ
เจาะช่องว่างเพื่อนา ปูยกั ษ์ (RED KING CRAB) ขึ้ นมา
ปูยักษ์มีขนาดความโดยวัดจากก้ามปูยาวถึง 2 เมตร
และมีน้ าหนักถึง 10 กก. โดยประมาณ เจ้าหน้าที่จะ
โชว์วิธีการจับปูยักษ์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปูยกั ษ์และ
ปรุง อาหารมื้ อ พิเ ศษให้ท่า นได้ลิ้มรส เนื้ อปูยักษ์
แบบสดๆ และรั บ ประทานกั น อย่ า งเต็ ม อิ่ ม
จากนั้ นน าท่ า นเยี่ ย มชม โรงแรมหิ ม ะ (SNOW
HOTEL) ซึ่ ง ท ามาจากน้ าแข็ ง และหิ ม ะ จะเปิ ด
ให้บริก ารเฉพาะช่ว งฤดู หนาวในเดื อ นธันวาคม –
เดือนเมษายนเท่านั้น ภายในโรงแรมและห้องพักถูก
ตกแต่งด้วยปะติมากรรมน้ าแข็งและหิมะเป็ นรูปแบบ
ต่างๆ บาร์ เตียง โต๊ะและเก้าอี้ เป็ นน้ าแข็ง โดยจะมี
การรักษาอุณหภูมิไว้ที่ -4 องศาเซลเซียส ซึ่งภายนอก
อาจติดลบได้ถึง -30 องศาเซลเซียส
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คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม THON KIRKENES หรือระดับเทียบเท่า
วันที่แปดของการเดินทาง

เช้า
เที่ยง
11.35 น.
13.45

บ่าย

คา่

น.

คิรเ์ คนเนส (นอร์เวย์) – ออสโล - ชมเมือง – ช้อปปิ้ ง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
รับประทานอาหารกลางวัน แบบกล่อง (PACKED LUNCH)
ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล (OSLO) โดย สายการบินสแกนดิเนเวียน เที่ยวบินที่ SK 4473
เดินทางถึง กรุงออสโล (OSLO) นครหลวงแห่งนอร์เวย์ เมืองสวยในเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของ
ยุโรปเหนื อ ที่มีบรรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่มากมาย
จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ งบริเวณ ย่านคาร์ลโจฮันเกท
(KARL JOHANS GATE) เป็ นแหล่ง ช้อปปิ้ งที่เลื่องชื่อของ
เมืองออสโลสินค้าของฝากที่เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
คือ เครื่องครัว พวงกุญแจเป็ นต้น แต่อย่างไรก็ตาม สินค้า
และของที่ระลึก ต่ างๆ ที่ขายกัน ในประเทศนี้ จะมี ราคา
ค่อนข้างสูงเนื่ องจา กนอร์เวย์เป็ นประเทศที่มีค่าครองชีพ
สูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ ง จนกระทัง่ สมควรแก่เวลา
รับประทานอาหารคา่ มื้ อพิเศษ SEAFOOD PLATE ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่โรงแรม THON HOTEL OPERA OSLO หรือระดับเทียบเท่า

11

วันที่เก้าของการเดินทาง
เช้า

ออสโล – เฮลซิงกิ – กรุงเทพ ฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ชมเมืองออสโล

ชมเมืองออสโล

13.30

น.

แวะถ่ า ยรู ป กับ ศาลาว่ า การเมื อ งออสโล (OSLO CITY
HALL) มี ลัก ษณะเป็ นอาคารหอคอยคู่ ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณริ ม
ออสโลฟยอร์ด (OSLO FJORD) โรงละครแห่ง ชาติ (THE
OSLO OPERA HOUSE) หนึ่ ง ในโครงการปรับปรุ งบริเวณ
ชายฝั่งของออสโลให้เกิด เป็ นพื้ นที่ที่มี ประโยชน์ ผ่านชม
พระบรมมหาราชวัง (ROYAL PALACE) และ AKERHUS
FORTRESS สถานสาคัญประจาเมืองและมีสถาปั ตยกรรม
ที่สวยงามโดดเด่นที่เหมาะแก่การแวะชม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 955

วันที่สิบของการเดินทาง
06.20

น.

กรุงเทพฯ

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…
*****

ท่องเที่ยวกับเร้นจ์ฯ มั ่นใจไม่ผิดหวัง *****

*** หมายเหตุ *** การอนุมัติวีซา่ เป็ นเอกสิทธิข์ องทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทัง้ สิ้ น ทัง้ นี้ บริษัท
เป็ นเพียงตัวกลาง และคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครวีซา่ ทางสถานทูตเป็ นผูเ้ ก็บ
หากผลวีซ่าออกมาว่า ไม่ผา่ น ทางสถานทูตจะไม่คนื เงินค่าสมัครวีซา่ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิที่
จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าทุกกรณี
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บริษัท เร้นจ์อินเตอร์เนชั ่นแนลแทรเวล จากัด มีความยินดีเรียนเสนอราคา ดังนี้

F I N L A N D

I C E B R E A K E R

อัตราค่าเดินทาง (Standard Room)
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2ท่าน
เด็ก อายุตา่ กว่า 12ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1ท่าน
เด็ก อายุตา่ กว่า 12ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2ท่าน (มีเตียงเสริม)
เด็ก อายุตา่ กว่า 4ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม)
พักห้องเดีย่ วStandard Roomเพิ่ม (Single room)
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D

ราคาท่านละ
(20-25 ท่าน ต่อกรุป
๊ ทัวร์)
199,800

บาท
179,800 บาท
169,800

บาท
159,800 บาท
49,800

บาท

** ราคาทัวร์กรุป๊ 20 – 25 ท่าน จะจัดร่วมกับท่านอื่น มีหวั หน้าทัวร์เดินทางบริการจากเมืองไทยจนจบทริปการเดินทาง
และออกทัวร์เมื่อครบ 15 ท่านขึ้ นไปเท่านั้น
**ประกั น การเดิน ทาง มี แ ผนคุ ้ม ครองผูไ้ ด้รับ เชื้ อโควิ ด 19 ระหว่ า งการเดิ น ทาง ส าหรับ ผู ้ที่ ไ ด้รับ การรัก ษาใน
สถานพยาบาล และมีใบรับรองแพทย์ยืนยันเท่านั้น
หมายเหตุ:
❖ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผูร้ ่วมเดินทาง น้อยกว่า 15 ท่าน
❖ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จน
ไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
❖ หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้ นสุดลง ทางบริษัท ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่รบ
ั ผิดชอบต่อค่าบริการ
ที่ท่านได้ชาระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
❖ สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อความปลอดภัยระหว่างการเดินทาง
❖ รายการนี้ เป็ นเพียงการเสนอราคาที่ตอ้ งได้รบ
ั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารอง
ที่นัง่ กับสายการบิน และโรงแรมที่พกั อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
❖ บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สาหรับกระเป๋ าเดินทางกระเป๋ าใบเล็ก หรือของมี
ค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง
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อัตรานี้ รวม:
❖ ค่าตัว๋ เครือ่ งบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ
❖ ค่าโรงแรมที่พกั ที่ระบุในรายการ /ค่าอาหารทุกมื้ อตามที่ระบุในรายการ
❖ ค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซา่
❖ ค่าประกันโควิด / ค่า PCR Test ขากลับเข้าประเทศไทย (ถ้ามี)
❖ ทุนประกันการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 3,000,000บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
❖ ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
❖ ค่าทิปคนขับรถ
❖ น้ าดื่มบนรถวันละ 1 ขวด / คน / วัน
❖ ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พกั IN/OUT@ 1 ใบ / 1ท่าน
อัตรานี้ ไม่รวม:
❖ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดืม
่ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
❖

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %

❖

ค่าธรรมเนี ยมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง(ถ้ามี)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์

❖

การจอง และชาระเงิน:
❖ กรุณาส่งสาเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชาระเงินค่ามัดจา ท่านละ 80,000 บาทสาหรับ
ส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
(หากไม่ชาระภายในเวลาที่กาหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทาการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจาทันที)
❖ กรณีที่ยงั ไม่ทราบผลวีซา่ ก่อนการเดินทาง 15 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทัง้ หมดก่อน

ตามเงือ่ นไขการชาระเงิน

การไม่รบั จองทัวร์:
❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบ
ั จองทัวร์สาหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
o ผูส้ ูงอายุที่มีความจาเป็ นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
o ผูเ้ ดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ
o เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
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การยกเลิก
❖ กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจาแล้ว หากมีการยกเลิกโดยไม่มีเอกสารรับรอง ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืน
เงินมัดจาในทุกรณี ทั้งนี้ หากท่านมีเอกสารรับรองในการยกเลิกมาชี้ แจง อาทิ ใบรับรองแพทย์ หรือเอกสารจากสถาน
บันการศึกษา หรือสถานที่ทางาน ทางบริษัทฯ จะขอเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นตามจริง
❖ กรณี ที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจาแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกาหนดวันที่ทาการยกเลิกด้านล่าง ) บริษัทฯ ขอ
คิดค่าทางานท่านละ 1,000.- บาทพร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็ นจริง (ถ้ามี)
•
•
•
•

ยกเลิกก่อน
ยกเลิกก่อน
ยกเลิกก่อน
ยกเลิกก่อน

31-60
15-30
8-14
1-7

วันทาการ
วันทาการ
วันทาการ
วันทาการ

เก็บ 50% ของค่ามัดจาทั้งหมด
เก็บค่ามัดจาทั้งหมด
เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

(หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกาหนดวันที่ระบุขา้ งต้น
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปี ใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็ นจริง เนื่ องจากเป็ นช่วง Peak
Period ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100% ซึ่ง
ไม่สามารถทาการยกเลิกได้ )
***

เนื่องจากสายการบินฟิ นแอร์ มีการกาหนดเงื่อนไข หากท่านยกเลิกการเดินทางภายใน 45 วันก่อนการเดินทาง
สายการบินจะมีการหักค่าตั ๋ว 50% และหากมีการยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง จะมีการหักค่าตั ๋ว
ทั้งหมดเต็มจานวน ***
การโอนเงิน
❖ ผ่านบัญชี บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั ่นแนลแทรเวล จากัด
ธนาคารกรุงเทพฯ /สาขาโชคชัย4 /บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9
เมื่อท่านจองทัวร์และชาระค่ามัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ท้งั หมด

*** บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง
สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ ทัง้ นี้
บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ***
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