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วันเดินทาง : กันยายน – ธันวาคม 2565 

 

เดินทางใจกลางกรุงสต๊อกโฮลม์ เมือง
หลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ซ่ึง
ไดรั้บขนานนามว่า  เมืองแห่งประวตัิศาสตร์มา
ตั้งแต่คร้ัง ศตวรรษที่ 13ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความ
สะดวกสบาย และ ทันสมัยของบ้านเมือง , ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้ ง
ปราสาทราชวงัตั้งอยู่ริมน ้ าและตามเนินสูงต ่า เกาะใหญ่น้อย 14 เกาะ ที่
โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก Baltic Sea ทะเลสาบ มาลาเร็น ท าให้สต็อก
โฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงในโลก  น าท่านขึ้นสู่ ชมความสวยงามของ
กรุงสต๊อกโฮลม์จากดา้นบนเนินเขา เขา้ชม 

สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุง
หลงัคาดว้ยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกปีจะมีพิธีมอบรางวลั 
“โนเบล” ที่ซิต้ีฮอลลน้ี์  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเขา้สู่ 

 เป็นที่อยูอ่าศยัของ พระมหากษตัริยส์วีเดนในปัจจุบนัเป็นพระราชวงัที่ก่อสร้างดว้ยอิฐ หลงัคาถูกปกคลุมดว้ย
ทองแดงและยงัเป็น 1 ในพระราชวงัหลวงที่ใหญ่ที่สุดในโลก   

15.00 เดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศโดยเรือส าราญขนาดมหึมา 
Tallink - Silja Line ซ่ึงเป็นเรือสมุทร ขนาดใหญ่ที่สุดของสแกนดิเนเวีย ล่อง
ผ่านทะเลบอลติก เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมายในเรือ อาทิ 
ภัตตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์, ไนต์คลับ, ดิสโก้เธค, ศูนย์สันทนาการส าหรับ
ครอบครัว, ร้านคา้ปลอดภาษี และเส่ียงโชคในคาสิโนมีระดบัชมวิวทิวทศัน์อนั



 

 

 

 

 

 

 

 

สวยงามของหมู่ เกาะแก่งหิน ท่าเรือ และบ้านไม้สมัยศตวรรษที่  19 ระหว่างสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่ง
สแกนดิเนเวีย กรุงสต็อกโฮลม์-กรุงทาลล์ิน อิสระกบัการพกัผ่อนบนเรือ  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ ด Scandinavian Seafood ณ ภัตตาคาร
ภายในเรือ ประทบัใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลาคาร์เวีย และปลาแซลมอนแบบต่างๆ
พร้อมทั้งชิมไวน์เลิศรส เพลิดเพลินกบัความหรูหราที่ไม่ธรรมดาในคืนพิเศษน้ี  

หากต้องการอัพเกรดห้องพักเป็นห้องสวีท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่

เชา้ บริการอาหารเชา้ ที่ห้องอาหารบนเรือ 
10.00 ถึงกรุงทาล์ลินน์ ประเทศเอสโตเนีย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าแล้ว 

เดินทางสู่เมือง (89 กม.) ที่ได้รับขนานนามว่า 
 เมืองตากอากาศชายทะเลที่ตั้งอยู่บนชายฝ่ัง

ตะวนัตกของเอสโตเนีย เมืองน้ีมีมาตั้งแต่ปี 1200 ถึงแมว่้าเมืองน้ีจะมี
ช่ือเสียงมากในช่วงต้นทศวรรษ 1800 เป็นที่ รู้จักในฐานะเมืองสปา
โคลนเป็นที่ รู้จักในด้านคุณสมบัติการบ าบัดรักษาโรค ที่ เสริมด้วย
ประวตัิศาสตร์อนัยาวนานในฐานะเมืองตากอากาศที่ดึงดูดความสนใจ
จากขุนนางและราชวงศโ์รมานอฟของรัสเซียที่มาพกัผ่อนที่ฮาปซาลูในฤดูร้อน  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตคาร 
บ่าย หลังอาหารชม “

 สร้างขึ้นใน
ศตวรรษที่ 13 ตัวปราสาทหลักกลายเป็นซากปรักหักพงัตามกาลเวลา
เมื่อปลายศตวรรษที่ 17 ต่อมาไดรั้บการบูรณซ่อมแซม โดยยงัคงความ
สวยงามของการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมและธรรมชาติอัน
เป็นเอกลกัษณ์ โดยยงัคงมีก าแพงยคุกลางที่มีหอคอยเจ็ดแห่งและประตู
ส่ีบานยงัคงลอ้มรอบบริเวณปราสาทใจกลางของปราสาทสมกบัความย่ิงใหญ่ในอดีต จากนั้นเดินเล่นยา่นเมืองเก่า ที่
ยอดเย่ียมดว้ยถนนแคบๆ ศาลากลางขนาดเล็ก และบา้นเรือนจากตน้ศตวรรษที่ 20 ที่มีเสน่ห์เรียงรายทอดยาวไปสู่
ทะเล บนทางเดินเล่นริมทะเลแสนโรแมนติกมีคูร์ซาล (Kuursaal) ซ่ึงเป็นอาคารไม้ที่สวยงามที่สุดแห่งหน่ึงใน
เอสโตเนีย และ ฮาปซาลูยงัไดรั้บรางวลั “European Destinations of Excellence (EDEN) ในปี 2013  



 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหาร น าท่านชมกรุงทาล์ลินน์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอสโตเนียและเป็น
เมืองหลวง และเป็นศูนยก์ลางส าคญัส าหรับอุตสาหกรรมและการเมืองระดบั
ภูมิภาค ทาลลินน์ก่อตั้งขึ้นในช่วงตน้ศตวรรษที่ 13 ติดกบัอ่าวฟินแลนด์ และ
เป็นที่ตั้งของท่าเรือน ้ าที่ส าคญั 

โบสถ์เซนต์แมร่ี (Saint Mary Church) หรือในอีกช่ือหน่ึง คือ Dome Church เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สุดของ
เมืองสร้างขึ้นโดยชาวเดนมาร์ก เป็นโบสถส์ไตลโ์กธิค โบสถแ์ห่งน้ีก่อตั้งขึ้นก่อนปี 1233 และสร้างขึ้นใหม่หลายคร้ัง
นบัแต่นั้นมา โบสถแ์ห่งน้ีจดัแสดงรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานกนั ตวัอาคารหลกัที่มีหลงัคาโคง้สร้างขึ้นในสมยั
ศตวรรษที่ 14 ในขณะที่หอคอยสไตลบ์าโรกเป็นส่วนเสริมจากช่วงปลายทศวรรษ 1770  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเขา้ชม 

เพื่อเป็นที่ประทับของพระราชินีแคทเธอรีน โดยพระราชวงัแห่งน้ี
ไดรั้บการออกแบบโดย Niccolo Michetti สถาปนิกชาวอิตาลีในปี ค.ศ. 1930 
แต่ในปัจจุบนัไดก้ลายมาเป็นพิพิธภณัฑ์แสดงผลงานทางศิลปะของประเทศ 
นอกจากน้ีท่านจะไดช้มความงดงามของสวนบริเวณโดยรอบพระราชวงัเก่าแห่งน้ีดว้ย จากนั้นเดินทางสู่ 

อธัยาศยั  
........ เดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์ร่ี Tallink - Silja Line หรือ Viking Line กลบัสู่กรุงเฮลซิงกิ (ใชเ้วลาประมาณ 2.15 ชัว่โมง)   
 ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารบนเรือ 
 
 
 
 
........ ถึงท่าเรือกรุงเฮลซิงกิ เดินทางเขา้ที่พกั 

หรือที่พักระดับใกล้เคียง 



 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหาร ชมกรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด ์ ซ่ึงเป็นเมืองศูนยก์ลางขนบธรรมเนียม ซ่ึงมี
สถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย เจา้ของสมญา
นาม “ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก” แลว้น าท่านเขา้ชม “

 ที่สร้างขึ้นโดย การขุดเจาะในซอก
หินแกรนิตขนาดมหึมา หากท่านไดเ้ห็นภาพถ่ายทางอากาศ โบสถหิ์น
แห่งน้ีจะมีรูปร่างคลา้ยจานบิน โบสถซ่ึ์งออกแบบโดยสองพ่ีนอ้งตวัโม
และติโม ในปี ค.ศ.1969 มีการตกแต่งแบบทนัสมยัพร้อมระบบเสียงที่ดี 
ต่อจากนั้นเย่ียมชม 

 จากนั้นพาชม 
น าท่านชม “อนุสาวรียซิ์เบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์ผูแ้ต่งเพลงฟินแลนเดียที่

สวนสาธารณะเวลล ์ 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลังอาหารเดินเล่น “ตลาดนัดริมทะเล” Market Square ที่มีช่ือเสียง

นอกจากจะเป็นตลาดยา่นใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นกัท่องเที่ยว 
แหล่งขายปลานานาชนิด อาหารผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยงัเป็นท่ีตั้ ง
สถานที่ส าคญั อาทิ ท าเนียบประธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ์ และ
ยา่น 

อิสระให้ท่านได้
เลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั ในยา่นถนนคนเดิน หรือห้างสรรพสินคา้ช่ือดงั ที่เต็มไปดว้ยสินคา้แบรนดเ์นมราคาพิเศษ 

......... สมควรแก่เวลา เดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ 
17.45 เดินทางสู่เมืองอูลู โดยสายการบินนอร์วีเจ้ียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ D82521 
18.45 ถึงเมืองอูลู หลงัจากรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ เดินทางเขา้ที่พกั 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ที่ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัอาหารเดินทางเขา้สู่เมือง (105 กม.) เมืองเล็กๆ ตั้งอยูริ่ม
อ่าวบอทเนีย ในเขตแลปแลนดข์องฟินแลนด ์ชม

 ไดรั้บ
การออกแบบโดยสถาปนิก Josef Stenbäck และ สร้างเสร็จในปี 1902 
และต่อมาไดม้ีการบูรณะปรับปรุงในปี 2003 จากนั้นน าท่านเขา้สู่ 
“ภตัตาคารน ้าแข็ง” SnowExperience365 แห่งน้ีเปิดบริการตลอดทั้ง
ปี ภายในจะมีประติมากรรมน ้าแข็งที่น่าทึ่ง  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนัมื้อพิเศษ ณ ภตัตาคารน ้าแข็ง Snow Experience 
365 ท่านเพลิดเพลินกับรสชาติที่ เป็นเอกลักษณ์ของเมนู Snow & Ice 
Tasting โต๊ะอาหารน ้ าแข็งที่ล้อมรอบด้วยรูปป้ันที่สวยงามที่ท าจาก
น ้ าแข็ง แก้วน ้ าแข็งที่ท าดว้ยมือในอุณหภูมิ -5 องศาเซลเซียสแม้ในช่วง
กลางฤดูร้อน” ดว้ยสภาพแวดลอ้มที่เยือกแข็ง  

บ่าย เดินทางสู่เมือง (141 กม.) เข้าสู่ “หมู่บ้านซานตา คลอส” Santa Claus Village ซ่ึงชาว
ฟินแลนดไ์ดส้ร้างขึ้นเพ่ือระลึก ถึงลุงซานตาคลอสผูใ้จดี ให้ท่านไดถ้่ายรูป
คู่กบัลุงซานตา้ และท่านจะไดม้ีโอกาสส่งโปสการ์ดให้เพื่อนๆ ของท่าน
จากตู้ไปรษณียข์องซานต้า พร้อมสนุกกับกิจกรรมมากมายในหมู่บ้านที่
เต็มไปดว้ยจุดถ่ายภาพที่น่ารัก (พร้อมรับประกาศนียบตัรที่ระลึกในการเขา้
เย่ียมบา้นซานตา้ ผูน่้ารัก ณ เส้นอาร์คติก เซอร์เคิล) อิสระทุกท่านชอ้ปป้ิง
ของที่ระลึกตามอัธยาศัย หรือเก็บภาความน่ารักของหมูบ้านซานต้า ที่
ส าคณัอยา่ลืมส่งโปสการ์ด จากบา้นซานตา้ ถึงคนที่คุณรักหรือถึงตวัคุณเองเป็นที่ระลึก 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

*** ห้องพกัแบบกระจกทั้งหลงั Glass Igloo มีจ านวนจ ากดั และตอ้งจองพร้อมช าระเงินล่วงหน้ากว่า หกเดือนซ่ึงทางบริษทั 
ขอยืนยนัวนัมีห้องพักแน่นอน 100% ทางบริษัทฯ ได้จัดและส ารองห้องพัก Glass Igloo ให้ลูกค้ามาตลอดทุกปี ทุกท่าน



 

 

 

 

 

 

 

 

ประทับใจกับการเข้าพกัที่โรงแรมน้ีที่สุด ภายในห้องพกัมีระบบปรับอากาศ ให้ความอบอุ่นอย่างเพียงพอ โดยเฉลี่ย อยู่
ประมาณ 20 – 25 องศา ท่านจะประทบัใจไปกบัความมหัศจรรยข์องธรรมชาติอย่างแทจ้ริง ท่านสามารถใชบ้ริการเซาวน่์าและ
กิจกรรมต่างๆ ของทางโรงแรมไดอ้ยา่งเต็มที่ 
 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
หลงัอาหารท่านแวะเย่ียมชม “ฟาร์มกลางเรนเดียร์” Reindeer Farm 
จิบชาเบอร์ร่ีอุ่นๆ ชาขึ้นช่ือของดินแดนแถบน้ี กอ่นน าท่านชมฟาร์ม
กวางเรนเดียร์ สัตวข์ึ้นช่ือของฟินแลนด ์โดยเฉพาะชาวแลปป์ ชน
พ้ืนเมืองที่มกัเลี้ยงไวใ้ชง้านในเขตหนาว ชมความน่ารักของกวาง
แสนรู้ จากนั้นเดินทางสู่ ชมความ
น่ารักของสุนขัพนัธ์ุไซบีเรียน ฮสัก้ี ที่แสนเช่ือง และเป็นกนัเองของ
ชาวแลปป์ ฮสัก้ีเป็นสุนขัพนัธ์ุพ้ืนเมืองที่มกัเลี้ยงไวใ้ชใ้นเขตหนาว 
จากนั้นให้ท่านไดสั้มผสัประสบการณ์อนัแปลกใหม่กบัการทดลอง
ซ่ิงรถเลื่อนเทียมสุนขัฮสัก้ี ในสไตลซ์มัเมอร์ที่มไีวบ้ริการภายใน
ฟาร์ม  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านสนุกกบักิจกรรมขบัรถ (ATV Quad Bike) ซาฟารีควอดไบค ์สัมผสัความตื่นเตน้ในการขี่รถเอทีวีเอทีวีขา้ม

ภูมิประเทศที่สวยงามเพื่อคน้หาความมหัศจรรยเ์ช่น สระน ้า แม่น ้า และป่าไมม้ากมาย เราจะผ่านสถานที่เลี้ยงกวางเรน
เดียร์และเขตสงวนธรรมชาติสนุกกบัขี่รถควอดไบคใ์นอาร์กติกเซอร์เคิลคน้หาแสงเหนืออนังดงามพร้อมไกด์ทอ้งถิ่น
ประทบัใจกบัความงามอนัน่าทึ่งของแม่น ้า ป่าไมม้ากมาย และเขตสงวนธรรมชาติในชนบทของแลปแลนด ์  

หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

*** ช่วงที่จะเห็นแสงเหนือไดดี้ที่สุดคือ ช่วงเดือนกันยายน – เดือนมีนาคม และเป็นไปไม่ไดเ้ลยที่จะเห็นแสงเหนือในช่วง
หนา้ร้อน (มิถนุายน/กรกฎาคม) เพราะแสงเหนือจะเห็นไดใ้นช่วงที่ทอ้งฟ้ามืดเท่านั้น แต่ช่วงฤดูร้อนน้ีจะเป็นเวลาของพระ
อาทิตยเ์ที่ยงคืน และช่วงกลางคืนของเดือนสิงหาคมทอ้งฟ้าจะเร่ิมมืดมากขึ้นท าให้มีโอกาสเห็นแสงเหนือมากขึ้น 
  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
หลังอาหารเดินทางสู่เมือง “โบเดน” Boden (254 กม.) เมืองเล็กๆ เขตแลปแลนด์ของสวีเดน หน่ึงในที่ตั้ งทาง
ยทุธศาสตร์ส าคญั ป้อมปราการโบเดนขนาดใหญ่ก็ถือก าเนิดขึ้นในตน้ศตวรรษที่ 20 กลายเป็นป้อมปราการหลกัแห่ง
หน่ึงในสวีเดน และมีบทบาทส าคญัในการปกป้องสวีเดนตอนเหนือในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา ป้อมปราการโบเดนถูก
ปลดประจ าการในปี 1998 แวะเดินเล่นเปลี่ยนอิริยาบทการเดินทางที่ศูนยก์ลางของเมือง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่เมือง “ฮาราดส์” (47 กม.) หมู่บ้านเล็กในเขตนอร์บอตเทน ประเทศสวีเดน น าท่านเข้าที่พัก 

*** ในกรณีที่โรงแรม Arctic Bath & Spa Hotel บริษัทฯ ขอเปลี่ยนเป็นพักที่โรงแรม 

 
ค ่า บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของที่พกั 

หรือที่พักระดับใกล้เคียง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 หลงัอาหารเดินทางสู่สนามบินลูเล (84 กม.)  
10.25 เดินทางสู่กรุงสต๊อกโฮลม์ โดยสายการบินนอร์วีจ้ียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ D84036 
11.45 ถึงกรุงสต๊อกโฮลม์ หลงัจากรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ เดินทางเขา้สู่ใจกลางเมืองสต๊อกโฮลม์ 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัอาหารอิสระเลือกซ้ือสินคา้ยา่นถนนคนเดิน 

Drottningatan ของกรุงสต็อคโฮลม์ หรือชอ้ปป้ิงที่
ห้างสรรพสินคา้เอ็นเค NK ซ่ึงเป็น “ห้างที่ใหญ่ที่สุดใน
ยโุรปเหนือ” อนัทนัสมยั ที่เต็มไปดว้ยสินคา้แบรนดเ์นม
มากมาย เช่น Louis Vuitton, Chanel, NUDIE JEANS, 
Hermes, Burberry, Adidas, Nike ฯลฯ 

ค ่า บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ Lobster 

หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
หลงัอาหารชมเมือง 

ตั้ งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือของกรุงสต็อค น่ึงในเมืองที่ มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์มากที่ สุดเมืองหน่ึงของสวีเดนมาตั้ งแต่ 
ศตวรรตที่ 10 หรือกว่า 1,100 ปีมาแลว้ กษตัริยส์วีเดนเคย
ประทบัอยู่ที่เมืองน้ีราวๆ 250 ปี // ไดเ้วลาสมควรน าท่าน
ออกเดินทางสู่สนามบิน 

........ เดินทางสู่สนามบินสต๊อกโฮลม์  
14.30 เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินไทย 

เที่ยวบินที่ TG961 

05.50 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
*************************************************** 



 

 

 

 

 

 

 

 

* หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอัน
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดย
บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของ
หมู่คณะเป็นส าคญั 

 

อัตราค่าบริการ 2565 รวมค่าวีซ่าและทิปพนักงานขับรถ 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่พกัห้องละ 2 ท่าน เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบั 
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

15 – 25 ก.ย.65 159,900 159,900 159,900 42,900 

06 – 16 ต.ค.65 159,900 159,900 159,900 42,900 

20 – 30 ต.ค.65 159,900 159,900 159,900 42,900 

10 – 20 พ.ย.65 159,900 159,900 159,900 42,900 

01 – 11 ธ.ค.65 159,900 159,900 159,900 42,900 
** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจา้หนา้ที่บริษทัฯ ** 

 
 
 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-สต๊อคโฮลม์-กรุงเทพฯ และไฟทภ์ายในตามรายการทวัร์ 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้

คนขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั  
3. โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปเหนือจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจาก

อยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลหรือการประชุม
ต่างๆ อนัเป็นผลที่ท าให้ตอ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะ
ผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ 
6. ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง  
7. ค่าทิปคนพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่นตลอกเส้นทาง  
8. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั 
9. ค่าประกนัการเดินทางแผนสุขภาพและอุบตัิเหตุระหว่างการท่องเท่ียววงเงินท่านละ 3,000,000 บาท(ตามเง่ือนไข

กรมธรรม)์  



 

 

 

 

 

 

 

 

10. น ้าด่ืมบริการบนรถโคช้ 
11. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง) หากท่านลืม

สัมภาระไวใ้นห้องพกั มีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได ้*** บางโรงแรมมีพนักงานยก
กระเป๋าไม่พอท าให้เกิดความล้าช้า ท่านสามารถน าสัมภาระขึน้ห้องพักได้ด้วยตัวเอง *** 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อ หน่ึงวนั (กรณีที่ท่านประทบัใจในการบริการของหัวหนา้ทวัร์) 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์ ค่าซักรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  ค่าผกผนัของภาษี

น ้ามนัที่ทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหัน 
4. ค่าธรรมเนียมในเปลี่ยนวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบินกรณีอยูต่่อ 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  

1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 80,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือ
เดินทาง Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทาง 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเมื่อไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 
ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืน
เงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขา้ และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ จะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผูส้ ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆ ที่เป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ตั๋วเคร่ีองบิน ห้องพกัที่คอนเฟิร์
มมาจากทางยโุรป ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถย่ืนวีซ่าให้กบัทางท่าน
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  



 

 

 

 

 

 

 

 

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัคอยดูแล 
และอ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทัวร์เป็นผูก้  าหนด 
ท่านที่มีความประสงค์จะย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูต
ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการย่ืนวี
ซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 
 

กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ 
ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้ 

-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว่้าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ
พิจารณา 

-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วนัย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการย่ืนวีซ่า หากท่านไม่
ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหักบางส่วน 
และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋
ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้อง
ใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทาง
บริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

4. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
5. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และ

จะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุ หรือค่ามดัจ าที่ตอ้งการันตีที่นัง่

กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและ
ไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริงค่าที่พกัในเรือและห้องนอร์ดเคปไม่สามารถรีฟันได)้      

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. หนงัสือเดินทางที่เหลืออายใุชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะ

เดินทาง  
3. หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

*** ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น  ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีช่ือผู้เดินทาง  อาย ุ
ยอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถ้ือหุ้น หนังสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ 
ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต  * 
ขา้ราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

4. หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทพัยเ์ท่านั้น ส่วนบญัชีอื่นๆนอกจากออมทรัพยแ์ละ
เอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ้ทั้งน้ีเพ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
*** หนงัสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการ
ใชช่ื้อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหน้า ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณา
สะกดช่ือให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกับส าเนาที่ท่านจะใช้ย่ืนวีซ่า (ใช้เวลาด าเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
*** เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*** สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกนัได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคน
ละชุด 

5. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้ง
สองคน ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่ว่าการอ าเภอ 

6. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด 
7. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
8. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา่ 1 ชุด 
9. ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 1 ชุด 
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ

ถึงแมว่้าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม่ก็ตอ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

12. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท์ี่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่
ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการย่ืนขอวีซ่า
ท่องเที่ยว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออก
เดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

********************************************************** 
 
 
 
 


