
IMAGE GREAT SPLENDID OF AURORA – 7D5N



DAY 1
07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร
ขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 ประตู 6 เคาน์เตอร์สายการบิน ฟินแอร์
แถว G เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

09.05 น. คณะออกเดินทางสู่เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดย
สายการบิน ฟินแอร์ เที่ยวบินท่ี AY090



15.15 น. เดินทางถึงเมืองเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ 
17.05 น.         ออกเดินทางต่อสู่เมือง อิวาโล  โดยสายการบิน ฟินแอร์  เที่ยวบินท่ี AY471 



ค ่ำ
เดินทางถึงเมือง อิวาโล เมือง

ส าคัญเมืองหนึ่งของเขตลัปป์แลนด์ ค่ าคืนนี้
เปิดประสบการณ์แห่งการท่องเที่ยวกับที่พัก
ที่เป็นลักษณะเฉพาะของชาวลัปป์แลนด์ ที่
พักสไตล์ อิกลู หรือ บ้านของชาวเอสกีโม 
ยามค่ าคืนที่แสงออโรร่า พาดผ่านเหนือ
ท้องฟ้า

KAKSLAUTANEN ARCTIC RESORT  
(SMALL GLASS IGLOO TYPE)



Reindeer Sleigh

จากนั้นค่ าคืนนี้ ให้ท่านได้สนุกกับพาหนะที่ส าคัญของคุณลุงซานต้าใช้เทียมเลื่อน
หิมะ ให้ท่านทดลอง นั่งเลื่อนหิมะ (Reindeer Sleigh) ที่จะท าให้ท่านได้รู้สึกตื่นเต้นกับการ
ลากเลื่อนของกวางเรนเดียร์ ไปตามล่าแสงเหนือที่งดงาม 



เช้ำ
ขับขี สโนว์โมบิล (SNOWMOBILE) พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือน้ าแข็ง โดย

ท่านจะได้รับค าแนะน าในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และช านาญ
เส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยมีการจัดเตรียมชุดกันหนาว, เปลี่ยนรองเท้าที่ให้
ความอบอุ่น, ถุงมือ, หมวกกันน็อค เพื่อความปลอดภัย (รถ 1 คัน นั งได้เพียง 2 ท่ำน)

DAY 2



น าท่านเดินทางสู่ ฟำร์มสุนัขฮัสก้ี ให้ท่านทดสอบประสบการณ์ด้วยการ 
ขับเคลื อนสุนัขลำกเลื อน HUSKY SAFARI ฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาวนานกว่า 3,000 
ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของหรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วย
น้ าแข็งและหิมะ ฮัสกี้จึงได้กลายมาเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการ
ลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเล่ือนทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากสุนัขพันธุ์นี้มีน้ าหนักเบา, 
คล่องตัว, ว่องไว, แข็งแรงและอดทนต่อความหนาวเย็นและความอดอยากในฤดูหนาว
ได้ดี 



เที ยง

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมือง 
โรวำเนียมิ (Rovaniemi) (ใช้เวลา
ประมาณ 3.30 ชม.) เมืองหลวงของ
ดินแดนลับป์แลนด์ มีแม่น้ า 2 สายไหลตัด
พาดผ่านเมืองนี้ คือ แม่น้ า KEMIJOKO 
และแม่น้ า OUNASJOKI โรวาเนียมิ ไม่ใช่
เพียงรู้จัก  ว่าเป็นเมืองหลวงของลัปป์
แลนด์เท่านั้น แต่ยังเป็นที่รู้จักว่าเป็นบ้าน
ของคุณตาใจดี ที่เด็กทุกคนทั่วโลกต่างเฝ้า
รอการมาของคุณตา “ซำนตำ คลอส”

Rovaniemi



ค ่ำ : บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
ที พัก : SANTAS HOTEL SANTA CLAUS 



DAY 3
เช้ำ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเคมิ น าท่านเข้าชม ปรำสำทหิมะ Snow Castle 
อันเป็นผลงานประติมากรรมระดับโลก โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 19 ในทุก ๆ ปีของฤดูหนาว 
จะมีการรังสรรค์ผลงานอันยิ่งใหญ่ ทีมงานผู้ช านาญการจะเร่ิมการแกะสลัก และน าเอา
น้ าแข็งก้อนมหึมามาตกแต่งเป็นรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการจ าลองแบบให้เป็นเมืองน้ าแข็งที่
งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยฝีมือมนุษย์ จากนั้นเดินทางสู่ ท่ำเรือของ SAMPO 
ICEBREAKER เรือตัดน้่ำแข็ง หรือไอซ์เบรคเกอร์ ที่โด่งดังที่สุดในโลก ปลดประจ าการ
แล้วน ามาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความหฤหรรษ์ ประสบการณ์ใหม่ๆจากเรือทลาย
น้ าแข็งที่บดทลายมากว่า 30 ปีในเขตอาร์กติก



บ่ำย
เรือน าท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที่ยากจะลืมเลือนจากการทลายทุ่งน้ าแข็งที่จับ

ตัวหนากว่า 1 เมตรในแต่ละวัน ว่ำยน้่ำในทะเล Ice Swimming ลงว่ายน้ าในบ่อน้ ากลาง
ทะเลที่หนาวเย็น และล้อมรอบไปด้วยน้ าแข็งหนาอุณหภูมิที่ติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียสโดย
ชุดว่ายน้ าพิเศษ A WATER RIGHT THERMAL SUIT จนเรือกลับถึงฝั่งน าคณะเดินทาง
กลับสู่โรวาเนียมี่ 



ค ่ำ : บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
ที พกั : CUMULUS CITY KEMI HOTEL



เช้ำ
น าท่านสู่ หมู่บ้านซานตาคลอส ตั้งอยู่บนเส้นอาร์ค

ติกเซอร์เคิล ภายในหมู่บ้านมีท่ีท าการไปรษณีย์ ส าหรับ
ท่านท่ีต้องการส่งของขวัญ ไปยังคนที่ท่านรัก, ร้านขาย
ของที่ระลึก, ถ่ายรูปกับคุณลุงซานตาที่ใจดี เป็นที่ระลึกใน
การมาเยือน

DAY 4



เที ยง
ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทำงถึงสนำมบินเฮลซิงกิ จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมือง นำนทำลี (Naantali) เมืองริมฝั่ง

ทะเลที่มีชื่อเสียงโด่งดังจาก สปา รีสอร์ท (ใช้เวลา 2 ชม. ) 

ค ่ำ : บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
ที พัก : NAANTALI SPA HOTEL & RESORT



DAY 5
เช้า 

ออกเดินทางสู่ เมืองตูรกุ

(Turku) อดีตเมืองหลวงแห่ง
แรกของฟินแลนด์ ปัจจุบันเป็น
เมืองใหญ่อันดับ 5 ของประเทศ
ฟินแลนด์น าท่านเดินชมตัวเมือง
เก่าบนสองฝั่งแม่น้ าโอราโจกิ 
น าท่านชม มหำวิหำรตุรกู ซึ่ง
เป็นโบสถ์เก่าแก่ ที่มีชื่อเสียงแห่ง
หนึ่งในฟินแลนด์ มีอายุตั้งแต่
สมัยศตวรรษที่ 13 สองข้าง
ของโบสถ์ยังเป็นที่ฝังศพของ
วีรบุรุษชาวสวีเดนรวมทั้งพระ
นางแคทเธอรีนพระราชินีแห่ง
สวีเดนที่เก่าแก่สวยงาม 



บ่าย
จากนั้นน าท่านชม โบสถ์เทมเป ลิโอ คิโอ 

(TEMPPELIAUKIO) หรือ โบสถ์หิน (ROCK CHURCH) 
สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรม
แปลกกว่าที่อื่นโดยการสร้างมีการขุดเจาะเข้าไปในภูเขา
หินแกรนิตทั้งลูก ตกแต่งภายในอย่างเรียบง่ายแต่มีเสน่ห์ใน
ตัวเองอย่างล้ าลึก คุ่รักหนุ่มสาวจะนิยมมาจัดงานแต่งงานที่
โบสถ์แห่งนี้หากมองจากมุมสูงทางอากาศลงมาจะเห็นโบสถ์หิน
แห่งนี้มีรูปร่างคล้ายจานบิน… พาท่านชม จัตุรัสรัฐสภำ
(Senate Square) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซาน
เดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน



ค ่ำ : บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
ที่พัก :   RASISSON BLU ROYAL HOTEL 



เช้ำ
จากนั้นน าท่านชม เมืองปอร์โว (Porvoo) เมืองเล็กที่เต็มไปด้วยความสุข ความงามล้ าค่าของ

บรรยากาศเมืองเก่า ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีสมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของฟินแลนด์ 
ทัศนียภาพของป่าไม้เขียวขจีที่ชาวฟินน์ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ในการรักษาพื้นที่ป่าและอนุรักษ์พื้นที่สี
เขียวเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

แวะชมโบสถ์ใหญ่ในเมือง (Porvoon tuomiokirkko) เป็นลูเทอรันที่เก่าแก่ที่สุด ชาวเมือง
เชื่อกันว่าแม่พระที่นี่ศักดิ์สิทธิ์นัก ขออะไรก็จะได้อย่างนั้น โดยเฉพาะเรื่องความรัก ได้เวลาอันสมควร 
น าท่านเดินทางกลับสู่เฮลซิงกิ 

DAY 6

เที ยง

น าท่านสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเมืองเฮลซิงกิ ณ ตลำดนัดริมทะเล (Market Square) ที่มี

ชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานา
ชนิดอาหาร ผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังเป็นที่ตั้งสถานที่ส าคัญ อาทิท าเนียบประธานาธิบดี ศาลากลาง



ได้เวลำอันสมควร น่ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 
21.55 น. ออกเดินทางจาก เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบิน
ฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 143

12.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
พร้อมความประทับใจ

DAY 7


