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สถานที่ : ประเทศฟินแลนด์

OUTBOUND
TRIP เพื่อชมไฮไลท์

ของทริปนี้

สแกน

QR code29 กุมภาพันธ์-7 มีนาคม 2563

     ฟินแลนด์ ดนิแดนสขีาวทีเ่ตม็ไปด้วยหมิะในบรรยากาศดุจดัง่เทพนยิาย ทีจ่ะพาทกุท่านไปชมความมหศัจรรย์
แห่งธรรมชาต ิ ตามล่าแสงเหนือ หรือ “แสงออโรร่า” สัมผัสประสบการณ์แสนพิเศษกับบ้านพักแบบ GLASS 
IGLOO นอนชมความงามแสงออโรร่าผ่านหลังคากระจกใส ปาร์ตี้รอบกองไฟแบบชาวฟินน์ภายใต้แสงออโรร่า
ที่งดงาม สนุกกับการขี่สโนว์โมบิล และ นั่งสุนัขลากเลื่อน เที่ยวบ้านซานตาคลอส ทลายทุ่งน�้าแข็งไปกับเรือ
ตดัน�า้แขง็ SAMPO ICEBREAKER ทีโ่ด่งดงัไปทัว่โลก ลงว่ายน�า้ในอณุภูมติดิลบด้วยชดุว่ายน�า้กนัหนาวแบบพเิศษ
ผ่อนคลายกับการแช่น�้าแร่ ท�าสปา และ อบซาวน่า เพลิดเพลินกับอาหารการกินที่หลากหลาย พร้อมเติมเต็ม
การเดินทางของคุณได้แบบครบรสความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ

ฟินแลนด์ ดินแดนสีขาว

DAY 1 วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)

04.00 น.

07.00 น.

15.00 น.คณะพร้อมกนัท่ี สนามบนิสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 
ประตทูี ่ 4 แถว G สายการบนิฟินน์แอร์  
เจ้าหน้าที ่อลิทิ ฮอลเิดย์ พร้อมต้อนรบัและ
อ�านวยความสะดวก

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสาย
การบนิฟินน์แอร์ เทีย่วบนิที ่ AY142 
(ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 12 ชัว่โมง)

ถงึ สนามบนิเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด์ 
(เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง)

น�าเข้าทีพ่กั RADISSON BLU PLAZA  
HOTEL HELSINKI หรอืเทยีบเท่า (4.5 ดาว)

รับประทานอาหารค�่า ณ ห้องอาหาร
โรงแรม 

ช่วงค�่า

A WHITE WINTER

WONDERLAND
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ช่วงเช้า

ช่วงเช้า

เที่ยง

12.10 น.

13.30 น.

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เดินทางโดยรถบสัสู่ เมอืงตรูก ุ (Turku) 
อดีตเมืองหลวงแห่งแรกของฟินแลนด์ 
ปัจจบุนัเป็นเมอืงใหญ่อนัดบั 5 ของประเทศ
ฟินแลนด์ ชม ปราสาทตรูก ุ(Turku Castle) 
หนึง่ในโบราณสถานยคุกลาง อดตีเป็นที่
พ�านกัของผูค้รองเมอืง

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
ท้องถ่ิน

น�าชม มหาวิหารแห่งตูรกุ (Turku 
Cathedral) ซ่ึงเป็นโบสถ์เก่าแก่ทีม่ชีือ่
เสยีงแห่งหนึง่ในฟินแลนด์ สร้างในช่วง
สมยัศตวรรษที ่13 สองข้างของโบสถ์ที่
เก่าแก่สวยงาม เป็นทีฝั่งศพของวรีบรุษุ
ชาวสวีเดนรวมทั้งพระนางแคทเธอรีน 
พระราชนิแีห่งสวเีดน จากนัน้เดนิทางสู่ 
เมอืงนานทาล ี(Naantali) เมืองรมิฝ่ัง
ทะเลทีม่ชีือ่เสยีงโด่งดงัจากสปารีสอร์ต 

น�าเข้าทีพ่กั NAANTALI SPA HOTEL 
& RESORT หรือเทียบเท่า (4 ดาว) 
เพลดิเพลินกับกจิกรรมต่าง ๆ ภายใน
รีสอร์ต เช่น แช่น�า้แร่ ท�าสปา อบซาวน่า 
เพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยล้าตามอัธยาศยั

รับประทานอาหารค�า่ ณ ห้องอาหารโรงแรม

รบัประทานอาหารเช้า บรกิารอาหารแบบ 
BOX SET บนรถบัสระหว่างเดินทางสู่ 
เมอืงเฮลซงิกิ

รบัประทานอาหารกลางวนั

ออกเดนิทางจากเฮลซงิก ิโดยสายการบิน 
ฟินน์แอร์ เท่ียวบนิที ่AY533

ถงึสนามบนิเมอืงโรวาเนยีม ีจากนัน้ชมเมอืง
โรวาเนยีม ีเมอืงหลวงของดนิแดนแลปแลนด์
ทีม่แีม่น�า้ 2 สายไหลตดัพาดผ่านเมอืงนี ้คอื 
แม่น�า้ KEMIJOKO และแม่น�า้ OUNASJOKI 
โรวาเนยีม ีไม่ใช่เพยีงรูจ้กัว่าเป็นเมอืงหลวง
ของแลปแลนด์เท่าน้ัน แต่ยงัเป็นทีรู้่จักว่า
เป็นบ้านของคณุตาใจด ีทีเ่ดก็ทกุคนทัว่โลก
ต่างเฝ้ารอการมาของ คณุตา “ซานตาคลอส”

เที่ยง

ช่วงค�่า

ช่วงบ่าย

DAY 2

DAY 3

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ตูรกุ-ปราสาทตูรกุ-มหาวิหารแห่งตูรกุ-
นานทาลี 

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563
โรวาเนียมี-กลาสอิคลู

รบัประทานอาหารค�า่ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น�าเข้าทีพ่กั SANTA’S IGLOOS ARCTIC 
CIRCLE HOTEL ROVANIEMI  หรอืเทยีบ
เท่า (4.5 ดาว) “เปิดประสบการณ์แห่ง
การท่องเที่ยวกับที่พักสไตล์ อิคลู หรือ
บ้านของชาวเอสกโิม ทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะ
ของชาวแลปแลนด์ ยามค�า่คนืจะมแีสง
ออโรร่า* พาดผ่านเหนอืท้องฟ้า สามารถ
นอนชมความสวยงามแห่งธรรมชาตภิายใน
ห้องนอน ผ่านหลงัคากระจกใส สร้าง
ความประทบัใจจากการมาเยอืนดนิแดน
แสนมหัศจรรย์แห่งนี”้

ช่วงค�่า

*ข้ึนอยู่สภาพอากาศ

มหำวิหำรแห่งตูรกุ 

SANTA’S IGLOOS ARCTIC
CIRCLE HOTEL ROVANIEMI
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ช่วงเช้า

เที่ยง

เที่ยง

ช่วงบ่าย

ช่วงบ่าย

ช่วงเช้าช่วงค�่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ชม ปราสาทหมิะ (Snow Castle) อนัเป็น
ผลงานประติมากรรมระดบัโลก ครัง้ท่ี 19 
โดยในทุก ๆ  ปีของฤดูหนาว จะมกีารรงัสรรค์
ผลงานอนัยิง่ใหญ่ ทีมงานผูช้�านาญการจะ
เริม่การแกะสลกั และน�าเอาน�า้แขง็ก้อน
มหมึามาตกแต่งเป็นรปูแบบต่าง ๆ  รวมถงึ
การจ�าลองแบบให้เป็นเมอืงน�า้แข็งทีง่ดงาม
ทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลกโดยฝีมอืมนษุย์

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
SNOW RESTAURANT 

ออกเดินทางสู่ ท่าเรือของ SAMPO 
ICEBREAKER เรอืตดัน�า้แขง็ หรอื ไอซ์
เบรคเกอร์ ทีโ่ด่งดงัท่ีสดุในโลก นัง่เรอืสมัผสั
กบัประสบการณ์ใหม่ทีย่ากจะลมืเลอืนจาก
การทลายทุ่งน�า้แข็งท่ีจับตวัหนากว่า 1 เมตร 
พร้อมกจิกรรม Ice Swimming ลงว่ายน�า้
ในบ่อน�า้กลางทะเลทีห่นาวเยน็ และล้อม
รอบไปด้วยน�า้แข็งหนาอุณหภูมทิีต่ดิลบ
กว่า 20 องศาเซลเซียสโดยชดุว่ายน�า้พเิศษ 
A WATER RIGHT THERMAL SUIT

รบัประทานอาหารค�า่ ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน

น�าเข้าท่ีพกั ORIGINAL SOKOS HOTEL 
VAAKUNA หรอืเทียบเท่า (4 ดาว) (พกั
2 คนื) 

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

สมัผสัประสบการณ์ในการ ขบัขีส่โนว์โมบลิ 
(SNOWMOBILE) พาหนะทีค่ล่องตวัทีส่ดุ
ในการเดินทางบนหมิะหรือน�า้แขง็ พร้อม
ค�าแนะน�าในการขบัขีท่ีถ่กูต้อง สนกุสนาน
และปลอดภยัจากเจา้หนา้ทีผู่เ้ชีย่วชาญ 
และช�านาญเส้นทางในการท่องเทีย่วแบบ
สโนว์โมบลิซาฟารี

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
ท้องถิน่ 

เดนิทางสู ่ฟาร์มสนุขัฮสักี ้สมัผสัประสบการณ์
การ ขบัเคลือ่นสุนัขลากเลือ่น HUSKY 
SAFARI ฮสักีเ้ป็นสนัุขท่ีมมีายาวนานกว่า 
3,000 ปี ทีใ่ช้ในการลากเลือ่นบรรทกุสิง่ของ

DAY 4

DAY 5

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 
เคมิ-ปราสาทหิมะ-ล่องเรือ SAMPO 
ICEBREAKER

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563
ขี่สโนว์โมบิล-สุนัขลากเลื่อน-โรวาเนียมี-
ตามล่าแสงออโรร่า

ภำยในปรำสำทหิมะ

SAMPO ICEBREAKER เรือตัดน�้ำแข็ง

Ice Swimming
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ช่วงค�่า

ช่วงเช้า

เที่ยง

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดนิทางสู ่หมูบ้่านซานตาคลอส ตัง้อยูบ่น
เส้นอาร์คตกิเซอร์เคิล ภายในหมู่บ้านมี
ทีท่�าการไปรษณีย์ส�าหรบัผูท้ีต้่องการส่งของ
ขวญัไปยังคนทีร่กั ร้านขายของทีร่ะลึก ถ่าย
รปูกบัคณุลงุซานตาทีใ่จด ี เป็นทีร่ะลกึใน
การมาเยือน 

รบัประทานอาหารกลางวนั

DAY 6 วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563     
หมู่บ้านซานตาคลอส-เฮลซิงกิ

หรอืเป็นพาหนะในพืน้ทีท่ีป่กคลมุไปด้วย
น�า้แขง็ และ หมิะ ฮสักีจ้งึได้กลายมาเป็น
สนุขัลากเลือ่นพนัธุแ์ท้ มปีระสทิธิภาพใน
การลากเลือ่นสงูสดุในบรรดาสนุขัลากเล่ือน
ทัง้หมด นอกจากนีส้นุขัลากเลือ่นยงัเป็น
กฬีายอดนยิม โดยมมีชัเชอร์ (Musher) 
เป็นผูบ้งัคบัเลือ่นในการแข่งขนัแต่ละครัง้
จนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบ
ขัว้โลก

รบัประทานอาหารค�า่ ณ ภัตตาคารท้องถิน่ 

หลังรับประทานอาหารค�่า ออกตามหา
ปรากฏการณ์ธรรมชาติแสงออโรร่า 
(AURORA BOREALIS) ภายในจดุชมแสง
ออโรร่าทีด่ทีีส่ดุ พร้อมทัง้สนกุสนานไปกบั
งานปาร์ตีสุ้ดพเิศษภายใต้แสงออโรร่า ณ 
กระโจมอนัแสนอบอุน่ และอบอวลไปด้วย
ความสขุ ดืม่ด�า่บรรยากาศรอบกองไฟแบบ
ชาวฟินแลนด์ กบัประสบการณ์ครัง้หนึง่ใน
ชวีติทีท่า่นจะตอ้งประทบัใจอยา่งไมรู่ล้มื

น�าเข้าทีพ่กั ORIGINAL SOKOS HOTEL 
VAAKUNA หรือเทียบเท่า (4 ดาว)

สุนัขลำกเลื่อน HUSKY SAFARI

หมู่บ้ำนซำนตำคลอส

AURORA BOREALIS
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14.10 น. 

ช่วงเช้า

15.30 น. 

ออกเดนิทางจากเมือง โรวาเนยีม ีโดยสาย
การบนิ ฟินน์แอร์ เทีย่วบนิที ่AY534

เดนิทางถงึเมอืงเฮลซงิก ิเจ้าของสมญานาม 
“ธดิาสาวแห่งทะเลบอลติก” เนือ่งจากมี
ภมูปิระเทศตดิทะเลบอลตกิ พร้อมสมัผสั
วถิชีวีติของชาวเมอืงเฮลซงิกิ

รับประทานอาหารค�า่ ณ ภตัตาคารท้องถิน่
อสิระช่วงเวลาส�าหรบัการชอปปิง ซ่ึงบรเิวณ
ทีพ่กั อยูใ่กล้แหล่งชอปปิง ห้างสรรพสนิค้า 
ร้านค้า แบรนด์ท้องถิน่ และแบรนด์เนมให้
ท่านเลอืกสรร 

น�าเข้าทีพ่กั RADISSON BLU PLAZA 
HOTEL HELSINKI หรือเทียบเท่า (4.5 ดาว)

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น�าชม อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส (Sibelius  
Monument) สร้างเพื่อสดุดีให้แก่
นักประพันธ์เพลงคลาสสิกชือ่ดังของโลก
ชาวฟินแลนด์นามว่า Jean Sibelius ผู้แต่ง
เพลงฟินแลนด์เดยี เพลงปลกุใจชาวฟินแลนด์
ใหล้กุขึน้มาเรยีกรอ้งเอกราชจากรสัเซยี
ต่อด้วย จตัรุสัรฐัสภา (Senate Square) 
เป็นท่ีตัง้ของอนุสาวรย์ีพระเจ้าอเลก็ซานเดอร์
และ มหาวหิารใหญ่นกิายรเูธอรนั Market 
Place ตลาดสดกลางแจ้งทีน่กัท่องเทีย่ว
นยิมมาเดนิเล่น ชอปปิง และผ่านชม มหา
วหิารอสุเปนสกี ้(Uspenski Cathedral) 
สถาปัตยกรรมเป็นแบบรสัเซีย เป็นเครือ่ง
แสดงถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งฟนิแลนด์ 
และรัสเซีย ทีร่สัเซยีนัน้เคยปกครองเมอืง
เฮลซงิกมิานานถงึ 108 ปี ชม โบสถ์เทมเป 
ลโิอ คโิอ (TEMPPELIAUKIO) หรือ โบสถ์
หนิ (ROCK CHURCH) สร้างขึน้ในครสิต์
ศตวรรษท่ี 19 เป็นโบสถ์ท่ีมสีถาปัตยกรรม
แปลกกว่าทีอ่ืน่โดยการสร้างมีการขดุเจาะ

ช่วงค�่า เที่ยง

16.50 น.

DAY 7
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563
เฮลซิงกิ-อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส-จัตุรัสรัฐสภา 
-โบสถ์หิน

เข้าไปในภูเขาหนิแกรนิตทัง้ลกู ตกแต่ง
ภายในอย่างเรยีบง่ายแต่มเีสน่ห์ในตวัเอง
อย่างล�า้ลกึ คูร่กัหนุม่สาวจะนยิมมาจดังาน
แต่งงานทีโ่บสถ์แห่งนี ้ หากมองจากมมุสงู
ทางอากาศลงมาจะเห็นโบสถ์หินแห่งนี้
มรีปูร่างคล้ายจานบนิ

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
ท้องถิน่

ออกเดนิทางจากสนามบนิเฮลซิงก ิ โดย
สายการบินฟินแอร์ เทีย่วบินท่ี AY141

อนุสำวรีย์ซิเบลิอุส

จัตุรัสรัฐสภำ



Trip

21

• ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2562
  ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์วันที่ 20 ธันวาคม 2562
• จ�านวนสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรม 15 สิทธิ์ (ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท.
  และผู้ติดตาม 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ รวม 30 คน)

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าน�้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีเกินกว่าสายการบิน
  ก�าหนด (ชั้นประหยัด ไม่เกิน 23 กก. 1 ใบ/ ชั้นธุรกิจ
  ไม่เกิน 23 กก. 2 ใบ) 
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ เช่น
  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
  เป็นต้น
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การส�ารองที่นั่ง
• มัดจ�า 50,000 บาท ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562
• ช�าระเงินส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563

กรณียกเลิกการเดินทาง
• ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 : ไม่มีค่าใช้จ่าย
• ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 : เก็บค่าธรรมเนียม
  คนละ 50,000 บาท
• ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2563 : สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใด ๆ 
  ท้ังสิน้ เนือ่งจากได้ส�ารองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าให้ผูเ้ดนิทางแล้ว

รายละเอียด คนละ

อัตราค่าบริการ

ผูถ้อืหุน้กู ้ปตท. และผูต้ดิตาม 
พกัห้องละ 2 คน (ชัน้ทศันาจร)

บคุคลทัว่ไป (พกัห้องละ 2 คน)

ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ธรุกจิ
(ราคาเริม่ต้น) เพิม่คนละ

ไม่รวมค่าตัว๋เครือ่งบิน ลดราคา

พกัเดีย่ว เพิม่ราคา

144,000 บาท

150,000 บาท

95,000 บาท

38,000 บาท

58,000 บาท

หมายเหตุ

07.25 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดิภาพ

DAY 8 วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563    
สุวรรณภูมิ

มหำวิหำรอุสเปนสกี้ 

 โบสถ์เทมเป ลิโอ คิโอ 


