FINLAND ICEBREAKER
ส า ย ก า ร บิ น ฟิ น แ อ ร์ 9 วั น

(AY)

ICEBREAKER

กำหนดเดินทำง :

28 ธันวำคม 2565 – 5 มกรำคม 2566

❖ ICEBREAKER

❖ NORTHERN LIGHTS VILLAGE

ล่องเรือตัดน้าแข็งอันโด่งดัง SAMPO
ICEBREAKER / POLAR EXPLORER พร้อม
ลอยตัวท้าทายความหนาวเย็นในทะเลน้าแข็ง

❖ LEVI

โรงแรมกระจกขั้วโลกเหนือ ชมวิวแสงเหนือผ่าน
กระจกใบใหญ่ผ่านห้องนอน

❖ KING CRAB SAFARI

เมืองสกีรีสอร์ทชื่อดัง ให้ท่านได้ฝึกหัดการเล่น
สกี แ ละสั ม ผั ส ประสบการณ์ เ ล่ น สกี CROSS
COUNTRY ในบรรยากาศจริง

สัมผัสกิจกรรมจับปูยักษ์ ณ เมืองคิร์เคนเนส ที่มี
อยู่เพียงไม่กี่แห่งบนโลก หลังทากิจกรรมให้ท่าน
ได้ลิ้มรสขาปูยักษ์อย่างจุใจ

เดอะ ควอเทียร์ รัชดา 32 เลขที่ 115/8 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวง จันทรเกษม เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร: 02-010-0162
THE QUARTIER
115/8องเออบาเนี
SOI SANNIBADTESSABAN,
CHANKASEM,
CHATUCHAK,
BANGKOK
10900
TEL: 02-010-0162
429/5-6 32,
หมู่บNO.
้านกลางเมื
่ยน ถ.ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้
าว เขตลาดพร้
าว กรุงเทพฯ
10230 โทร:
(662) 0590400-3
429/5-6 BAANKLANGMUEANG URBANION
LADPRAO-WANGHIN
BANGKOK 10230 TEL: (662) 0590400-3
ใบอนุญ
าตประกอบธุรกิจนาเทีRD.,
่ยว LADPRAO
เลขที่ 11/1369
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว เลขที่ 11/1369

SPECIAL HIGHLIGHTS –

A Natural, Adventure & Cultural Experience in One Place

Bookable for you in one easy step.
EXCLUSIVE ACTIVITIES

SAMPO ICEBREAKER

BEAUTIFUL VIEW HOTEL

SEASIDE GLASS VILLAS

MUST TRY FOOD

NORTHERN LIGHTS VILLAGE

KING CRAB
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วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565
18.00 น.
22.25

น.

กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์ สายการบินฟิ นน์
แอร์ (AY) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้ นเครื่อง
ออกเดินทางสู่ สนามบินโรวาเนียมิ โดย สายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY 144 / 433

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565
08.45

น.

โอวลู – เคมิ - ล่องเรือตัดน้าแข็ง

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเฮลซิงกิ 05.45-07.30 น.)
เดินทางถึง สนามบินโอวลุ (OULU) ประเทศฟิ นแลนด์

เมืองโอวลุ (OULU)
ตั้งอยู่บนชายฝั่ง BAY OF BOTHNIA ใกล้กบั เส้นอาร์กติก
เป็ นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดทางตอนเหนื อของฟิ นแลนด์
มี ประชากรประมาณ 1.3 แสนคน มากเป็ นอัน ดับหก
ของประเทศ เป็ นศูนย์กลางการปกครองและการค้าใน
ภูมิภาค และยังเป็ นที่รูจ้ กั ในด้านเมืองเทคโนโลยี ถือว่า
เป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องการเล่นสกี มีธรรมชาติที่
สวยงาม เป็ นเมืองที่มีสีสันและมักมีเทศกาลมากมายที่
สร้างความคึกคักเป็ นอย่างมากเลยทีเดียว
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเคมิ (KEMI)(120 กิโลเมตร)

เมืองเคมิ (KEMI)
เมืองเคมิ (KEMI) เมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ริมอ่าวบอธ
เนี ย (GULF OF BOTHNIA) บริ เ วณทางตอนเหนื อ
ขอ ง ทะ เ ลบอ ลติ ค (BALTIC SEA แ ต่ เ ป็ น เ มื อ ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่มีความสาคัญของแลปแลนด์
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จากนั้นนาท่าน เข้าชม SNOW CASTLE
SNOW CASTLE
SNOW CASTLE ปราสาทน้ าแข็ ง ที่ ต กแต่ ง ในช่ ว ง

ฤดู ก าลเท่านั้น แกะสลัก เป็ นรูปร่างต่างๆ สลับด้วย
สี สั น แห่ ง แสงไฟเข้า กับ บรรยากาศยิ่ ง นั ก ภายใน
แบ่งเป็ นโซนต่างๆ ให้ท่านได้ทึ่งในจินตนาการของนัก
ประติ ม า กรรมก้อ นน้ า แข็ ง อาทิ โรงแรมน้ า แข็ ง
สาหรับท่านที่ชอบความแปลกใหม่ (เปิ ดให้บริการ
ระหว่างวันที่ 18 ม.ค. - 15 เม.ย. 65 โดยขึ้ นอยู่กับ
สภาพภูมิอากาศ)
เที่ยง
13.00

น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ ICEBREAKER
นาท่าน ล่องเรือ ICEBREAKER

ICEBREAKER
เรือ ตั ด น้ าแข็ง หรือ ไอซ์เบรกเกอร์ที่ขึ้นชื่อ และโด่ ง ดั ง ที่สุด ลาหนึ่ ง ในโลก สร้างขึ้ นในปี 1976 ได้ปลด
ประจาการแล้ว และนามาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความหฤหรรษ์ ประสบการณ์ใหม่ๆจากเรือทลาย
น้ าแข็งที่บดทลายมากว่า 30 ปี ในเขตอาร์กติก นาท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที่ยากจะลืมเลือนจาก
การทลายทุ่งน้ าแข็ง ที่จบั ตัวหนากว่า 1 เมตรในแต่ละวัน ว่ายน้ าทะเล ICE SWIMMING ลงว่ายน้ าในบ่อน้ า
กลางทะเลที่หนาวเย็น และล้อมรอบไปด้วยน้ าแข็งหนา อุณหภูมิที่ติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียสโดย ชุด
พิเศษ A WATER RIGHT THERMAL SUIT

(หมายเหตุ :

เรือตัดน้าแข็งอาจจะงดให้บริการ เนื่องจากสภาพอากาศ หรือมีปริมาณน้าแข็งไม่เพียงพอ
ในการล่องเรือ บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม โดยไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จ า ก นั้ น ท่ า น เ ดิ น ท า ง เ ข้ า สู่ โ ร ง แ ร ม

SEASIDE GLASS VILLAS : Lumilinnankatu 15, 94100

Kemi, Finland. Tel : +358 16 258878. https://experience365.fi/snowcastle/seaside-glass-villas/

(หมายเหตุ : SEASIDE GLASS VILLA มีลักษณะเป็ นห้องพักรูปสี่เหลี่ยม หันหน้าออกริมทะเลและรูปแบบการจัดวาง
ห้องพัก เป็ น 2 แถว การจองห้องพักจะมีทั้งแถวหน้า และแถวหลังคละกันในแต่ละกรุป้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการ
จัดห้องพักตามลาดับการจอง)

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เคมิ - โรวาเนียมิ (ฟิ นแลนด์) – หมู่บา้ นซานตาคลอส
นั ่งรถลากเลือ่ นโดยกวางเรนเดียร์ - ฟาร์มสุนัขฮัสกี้
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมิ (ROVANIEMI) (120 กิโลเมตร) นครหลวงของเขตแลปแลนด์
นาท่านเยี่ยมชม หมู่บา้ นซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE)
หมู่บา้ นซานตาคลอส

(SANTA CLAUS VILLAGE)
ตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล ภายในหมู่บา้ นมีที่ทา
การไปรษณี ย์สาหรับท่านที่ตอ้ งการส่งของขวัญไปยัง
คนที่ท่านรัก และยัง มี ร้านขายของที่ระลึก ให้ท่านได้
เลือกซื้ อของฝาก หรือ ถ่ายรูปกับคุณลุง ซานตาที่ใจดี
เป็ นที่ระลึกในการมาเยือน **ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์**
อิสระให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชมในหมู่บา้ นซานตาคลอส
จากนั้ น นาท่าน ถ่า ยภาพกับเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล
(ARCTIC CIRCLE) เส้น แบ่ ง เขตแดนตามเส้น รุ ้ง และ
เส้นแวง เพื่อกาหนดขอบเขตของบริเวณซีกโลกเหนื อ
ได้เวลาอันสมควร
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จากนั้น ให้ท่านได้เปิ ดประสบการณ์ใหม่ นั ่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์
(REINDEER-SLEDDING) ยานพาหนะของซานตาครอส

รถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์
(REINDEER-SLEDDING)
นั่ ง รถลากเลื่ อ นโดยกวางเรนเดี ย ร์ (REINDEERSLEDDING) ยานพาหนะของซานตาครอส ไปบนลาน
หิม ะ ท่านสามารถให้อ าหาร และสัม ผัสความน่ ารัก
ของกวางเรนเดียร์ได้อย่างใกล้ชิด ได้เวลาอันสมควร
เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้

(HUSKY FARM)

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
ว่องไว แข็ง แรง อดทนต่อ ความหนาวเย็น รวมทั้ง มี
ความอดทนต่ อ ความเหนื่ อยล้าเป็ นที่หนึ่ ง จึง ทาให้
สามารถลากเลื่อ นด้ว ยความเร็วเป็ นเวลาติ ดต่อกัน
นานๆ ในอุณหภูมิที่ตา่ กว่าศูนย์องศา สุนัขลากเลื่อน
ยังเป็ นกีฬายอดนิ ยม โดยมีมัชเชอร์ (Musher) เป็ นผู้
บังคับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครั้งจนแพร่หลายไปยัง
หลายประเทศแถบขั้วโลก ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์
กับสุนัขลากเลื่อน
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม SCANDIC ROVANIEMI หรือระดับเทียบเท่า
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วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565
ซ์
เช้า

โรวาเนียมิ – เลวี - สกีรีสอร์ท – เล่นสกี

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเลวี (LEVI) (250 กิโลเมตร)
เมืองเลวี (LEVI)

เมืองสกีรีสอร์ทขึ้ นชื่อที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ ทั้งผูค้ นที่ยมิ้
แย้ม แจ่ ม ใส และความเป็ นธรรมชาติ เดิ น ทางถึ ง
เมืองเลวี จากนั้นนาท่านเดินเล่น ชมเมืองเลวี ให้ท่าน
ได้สัมผัสบรรยากาศของเมืองสกีรีสอร์ทที่เต็มไปด้ว ย
เสน่หอ์ นั น่าแวะเวียนมา จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านฝึ กหัดการเล่นสกีข้นั พื้ นฐานแบบ CROSS COUNTRY หรือท่านทีเ่ ล่นสกีเป็ นแล้ว มีเวลา
ให้ท่านได้เล่นสกีอย่างเต็มที่
CROSS COUNTRY SKIING
การเล่นสกีน้ ัน ไม่ได้ยากอย่างที่ท่านคิด ด้วยการ
แนะนาจากครูฝึกสอนที่จะมาแนะนาทักษะของการ
เล่นสกีข้ันพื้ นฐานที่ทาให้ท่านปฏิบัติ ตามได้แบบ
ง่ ายๆ ภายในระยะเวลาเพียงไม่ ถีง 1 ชัว่ โมง เมื่ อ
ท่านเรียนรูท้ ักษะแล้ว ท่านจะได้ลองความสามารถ
ของตัวท่าน สัมผัสถึงความรูส้ ึกเมื่อเล่นสกีเป็ นแล้ว
จะสนุ กสนานเพียงใด และเหตุใดการเล่นสกีจึงเป็ น
กิจกรรมที่ปรารถนาของทุกเพศทุกวัย จนกระทัง่ ได้
เวลาอันสมควร (ใช้เวลาทั้งสิ้ น 2 ชัว่ โมง รวมราคา
ค่าเช่าอุ ปกรณ์ ค่าจ้างครูผู้ฝึกสอน อยู่ในรายการ
ทัวร์แล้ว)

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารภายในโรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม LEVI HOTEL SPA : Levi Hotel Spa Resort, Levintie 1590,
99130 Levi, Finland. Tel : +358 16 646301. https://www.levihotelspa.fi/
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วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566

เลวี– ซาร์ริเซลก้า – NORTHERN LIGHTS VILLAGE
SNOWMOBILE SAFARI

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองซาร์ริเซลก้า (SAARISELKA) (230 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 โรงแรมที่พกั NORTHERN LIGHTS VILLAGE ตั้งอยู่เหนื อเส้นเขตขัว้ โลกเหนื อ ในเขต
แลปแลนด์ (LAPLAND) ของประเทศฟิ นแลนด์

NORTHERN LIGHTS VILLAGE
สถานที่แห่งนี้ อยู่ท่ามกลางความหนาวเหน็ บของอากาศที่
ปกคลุมไปทัว่ บริเวณ และยัง มี วิว ทิว ทัศ น์ ให้ชื่นชมความ
สวยงามของป่ าเขา ท่ามกลางหิมะขาวโพลนที่ท่านจะต้อง
ประทับใจไม่มีวนั ลืมสาหรับหมู่บา้ นเรือนกระจกแห่งนี้ สร้าง
ด้ว ยกระจกน าความร้อ นแบบพิ เ ศษ ซึ่ ง จะท าให้ร ะดั บ
อุณหภูมิภายในห้องอบอุ่นตลอด อีกทั้งยังป้ องกันกระจก
ไม่ ให้ถูก น้ าแข็ง เกาะเพื่อ ให้ท่า นได้ชมวิว ภายนอกอย่ า ง
ชัดเจน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

นาท่านสัมผัสกิจกรรมอันดับหนึ่ งของการท่องเที่ยวแบบตะลุยหิมะ ด้วยการขับขี่สโนว์โมบิล (SNOWMOBILE)

ขับขีส่ โนว์โมบิล (SNOWMOBILE)

คา่

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
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับเข้าสู่โรงแรมที่พกั NORTHERN LIGHTS VILLAGE

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566

NORTHERN LIGHTS VILLAGE –

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)
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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
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม THON KIRKENES หรือระดับเทียบเท่า

วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566
เช้า

คิรเ์ คนเนส (นอร์เวย์) – อิวาโล - เฮลซิงกิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังอาหารเช้านาท่านเดินทางสู่ เมืองอิวาโล (IVALO) (300 กิโลเมตร)

อิวาโล (IVALO)
ตั้งอยู่เหนื อเส้นเขตขั้วโลกเหนื อ เขตแลปแลนด์ (LAPLAND)
ของประเทศฟิ นแลนด์ โดยสถานที่แห่งนี้ อยู่ท่ามกลางความ
หนาวเหน็ บของอากาศที่ปกคลุมไปทัว่ บริเวณ และยังมี
วิวทิวทัศน์ให้ชื่นชมความสวยงามของป่ าเขา ท่ามกลาง
หิมะขาวโพลนที่ท่านจะต้องประทับใจไม่มีวนั ลืม
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บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารกลางวัน นาท่านแวะถ่ายภาพในจุดต่างๆ
ของเมืองอิวาโล ให้ท่านได้สมั ผัสวิถีชีวิตของชาวเมือง
พร้อมทั้งเก็บภาพความประทับใจของเมืองอิวาโลช่วง
ฤดูหนาวอันมีหิมะสีขาวโพลนปกคลุม และได้แวะซื้ อ
ของฝากของที่ระลึก จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร

19.00 น.
20.30

คา่

น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินเฮลซิงกิ (HELSINKI) โดย สายการบินฟิ นน์แอร์ เทีย่ วบินที่ AY 606
เดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟิ นแลนด์
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั CLARION HOTEL AVAIPOLIS หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พกั

วันพุธที่ 4 มกราคม 2566
เช้า

เฮลซิงกิ - ชมเมือง – ช้อปปิ้ ง - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้า นาท่าน ชมเมืองเฮลซิงกิ

มหาวิหารเฮลซิงกิ (HELSINKI)
ถ่ า ย ภ า พ กั บ มCATHEDRAL)
ห า วิ ห า ร เ ฮ ล ซิ ง กิ (HELSINKI
CATHEDRAL) ในอดีตเรียกว่า โบสถ์นิโคลัส เป็ นมหา
วิหารสีขาวบริสุทธิ์สวยงามตั้งเด่นตระหง่านจนเรียกว่า
เ ป็ น จุ ด แ ลน ด์ ม า ร์ ก ขอ ง เ ฮ ลซิ ง กิ ก็ ว่ า ไ ด้ ซึ่ ง มี
นักท่องเที่ยวนิ ยมมาถ่ายรูปกันเป็ นจ านวนมาก เป็ น
สถาปั ตยกรรมแบบยุโรปที่งดงามคลาสสิคอย่างยิ่ง
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เข้าชม TEMPPELIAUKIO CHURCH หรือ ROCK CHURCH
TEMPPELIAUKIO CHURCH
โบสถ์ที่มีสถาปั ตยกรรมแปลกกว่าที่อื่น ผูอ้ อกแบบได้
ใช้วิ ธี ส ร้า งโบสถ์ ที่ น่า สนใจ คื อ ระเบิ ด เนิ นหิ นตรง
กลาง เพื่อสร้างโบสถ์ในนั้ น โบสถ์นี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็ น
โบสถ์แห่งความรัก และมีความเชื่อว่าเมื่อใครก็ต าม
จุดเทียนอธิฐานเรื่องเกี่ยวกับความรักในโบสถ์นี้แล้ว
จะสมหวังในสิ่งที่อธิษฐาน คนฟิ นแลนด์มีความเชื่อ
เรื่ อ งนี้ เนื่ องจาก โบสถ์ นี้ สร้ า งขึ้ นเมื่ อ วั น ที่ 14
กุมภาพันธ์ 2511 และเสร็จเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์
ของปี ถัดไป และนั่นคือสาเหตุที่หนุ่มสาวชาวเฮลซิงกิ
นิ ย มเลือ กมาจัด งานแต่ ง งานกันที่โบสถ์แห่ง นี้ โดย
โบสถ์ แ ห่ ง นี้ ยั ง เป็ นหนึ่ งใน HELSINKI’S MOST
POPULAT TOURIST ATTRACTIONS" อีกด้วย
อนุสาวรีย์ชาน เซเบลลุส
(SIBELIUS MONUMENT)
ชมอุทยานที่ตง้ั ของอนุสาวรียช์ าน เซเบลลุส
(SIBELIUS MONUMENT) บุคคลสาคัญของ
ประเทศ ผูป้ ระพันธ์เพลงปลุกใจรักชาติ
สแกนดิเนเวีย
บ่าย

คา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่าน ช้อปปิ้ งบริเวณถนนเอสปลานาดิ (ESPLANADI) ย่านถนนคนเดินสาหรับนักช้อปที่ตอ้ งไม่
พลาดมาเยือนเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งใจกลางเมือง ซึ่งมีทั้งสินค้าพื้ นเมือง และห้างสรรพสินค้าสต๊อกแมนน์หา้ ง
ใหญ่ที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
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วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566
00.45

น.
17.25 น.

กรุงเทพฯ

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินฟิ นน์แอร์ เทีย่ วบินที่ AY 143
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

FINLAND ICEBREAKER
ราคาทัวร์กรุป๊ VIP :
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 ว Standard Roomเพิ่ม (Single room)

ราคาท่านละ
199,800 บาท
179,800 บาท
169,800 บาท
159,800 บาท
45,800

บาท

*** กิจกรรมต่างๆในแต่ละสถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทากิจกรรมได้ตามความเหมาะสม โดยมิได้แจ้ง
ล่วงหน้า ทัง้ นี้ ขึ้ นอยู่กับสภาพอากาศ ปริมาณหิมะในแต่ละพื้ นที่ และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญ
อัตรานี้ รวม:
❖ ค่าตัว๋ เครือ่ งบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ
❖ ค่าโรงแรมที่พกั ที่ระบุในรายการ /ค่าอาหารทุกมื้ อตามที่ระบุในรายการ
❖ ค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซา่
❖ ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 3,000,000บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
❖ ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น / ค่าทิปคนขับรถ
❖ น้ าดื่มบนรถวันละ 1 ขวด / คน / วัน / พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พกั IN/OUT@ 1 ใบ / 1ท่าน
อัตรานี้ ไม่รวม:
❖ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดืม
่ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
❖

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %

❖

ค่าธรรมเนี ยมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง(ถ้ามี)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์

❖
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การจอง และชาระเงิน:
❖ กรุณาส่งสาเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชาระเงินค่ามัดจา ท่านละ 60,000 บาท
สาหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด 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
การยกเลิก
❖ ในกรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจาเต็มจานวนทุกกรณี โดยอิงตามกฎของสาย
การบินเป็ นหลัก
•
•
•

ยกเลิกก่อนเดินทาง
ยกเลิกก่อนเดินทาง
ยกเลิกก่อนเดินทาง

45-31
30-16
15-0

วัน
วัน
วัน

เก็บค่ามัดจาทั้งหมด
เก็บ 75% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

การโอนเงิน
❖ ผ่านบัญชี บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั ่นแนลแทรเวล จากัด
ธนาคารกรุงเทพฯ /สาขาโชคชัย4 /บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9
เมื่อท่านจองทัวร์และชาระค่ามัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ท้งั หมด
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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 จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สาหรับกระเป๋ าเดินทางกระเป๋ าใบเล็ก หรือของมีค่า
ส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง
*** บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง
สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ ทัง้ นี้
บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ***
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