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วนัเดนิทาง : กนัยายน – ธนัวาคม 2565 

 

เดินทางใจกลางกรุงสต๊อกโฮล์ม เมือง
หลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง
ของโลก ซึ่งได้รับขนานนามว่า  
เมืองแห่งประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้ง ศตวรรษที่ 13ศิลปะ
และสถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบาย และ 
ทันสมัยของบ้านเมือง, ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้งปราสาท
ราชวังตั้งอยู่ริมน้้าและตามเนินสูงต่้า เกาะใหญ่น้อย 14 
เกาะ ที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก Baltic Sea ทะเลสาบ 
มาลาเร็น ท้าให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งใน
โลก  น้าท่านขึ้นสู่ 
ชมความสวยงามของกรุงสต๊อกโฮล์มจากด้านบนเนินเขา เข้าชม 

สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และ
มุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 
และทุกปีจะมีพิธีมอบรางวัล “โนเบล” ที่ซิตี้ฮอลล์นี้    

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น้าท่านเข้าสู่ 

 เป็นที่อยู่อาศัยของ พระมหากษัตริย์
สวีเดนในปัจจุบันเป็นพระราชวังที่ก่อสร้างด้วยอิฐ หลังคา
ถูกปกคลุมด้วยทองแดงและยังเป็น 1 ในพระราชวังหลวงที่
ใหญ่ที่สุดในโลก   



15.00 เดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศโดยเรือส้าราญขนาดมหึมา Tallink - Silja Line ซึ่งเป็นเรือสมุทร 
ขนาดใหญ่ที่สุดของสแกนดิเนเวีย ล่องผ่านทะเลบอลติก เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมายในเรือ อาทิ 
ภัตตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์, ไนต์คลับ, ดิสโก้เธค, ศูนย์สันทนาการส้าหรับครอบครัว, ร้านค้าปลอดภาษี และเสี่ยง
โชคในคาสิโนมีระดับชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของหมู่เกาะแก่งหิน ท่าเรือ และบ้านไม้สมัยศตวรรษที่ 19 ระหว่างสอง
เมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่งสแกนดิเนเวีย กรุงสต็อกโฮล์ม-กรุงทาล์ลิน อิสระกับการพักผ่อนบนเรือ  

ค่้า บริการอาหารมื้อค่้า แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scandinavian Seafood ณ ภัตตาคาร
ภายในเรือ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลาคาร์เวีย และปลาแซลมอนแบบต่างๆ
พร้อมทั้งชิมไวน์เลิศรส เพลิดเพลินกับความหรูหราที่ไม่ธรรมดาในคืนพิเศษนี้  

หากต้องการอัพเกรดห้องพักเป็นห้องสวีท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารบนเรือ 
10.00 ถึงกรุงทาล์ลินน์ ประเทศเอสโตเนีย หลังผ่านพิธีตรวจคน

เข้าแล้ว เดินทางสู่เมือง (89 กม.( ที่
ได้รับขนานนามว่า  เมืองตาก
อากาศชายทะเลที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกของเอสโตเนีย 
เมืองนี้มีมาตั้งแต่ปี 1200 ถึงแม้ว่าเมืองนี้จะมีชื่อเสียงมาก
ในช่วงต้นทศวรรษ 1800 เป็นที่รู้จักในฐานะเมืองสปา
โคลนเป็นที่รู้จักในด้านคุณสมบัติการบ้าบัดรักษาโรค ที่
เสริมด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานในฐานะเมืองตาก
อากาศที่ดึงดูดความสนใจจากขุนนางและราชวงศ์โรมา
นอฟของรัสเซียที่มาพักผ่อนที่ฮาปซาลูในฤดูร้อน  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร 
บ่าย หลังอาหารชม “

 สร้างขึ้นในศตวรรษที่  13 ตัวปราสาทหลัก
กลายเป็นซากปรักหักพังตามกาลเวลาเมื่อปลายศตวรรษ
ที่  17 ต่อมาได้รับการบูรณซ่อมแซม โดยยังคงความ
สวยงามของการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมและ
ธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ โดยยังคงมีก้าแพงยุคกลางที่
มีหอคอยเจ็ดแห่งและประตูสี่บานยังคงล้อมรอบบริเวณ
ปราสาทใจกลางของปราสาทสมกับความยิ่งใหญ่ในอดีต 
จากนั้นเดินเล่นย่านเมืองเก่า ที่ยอดเยี่ยมด้วยถนนแคบๆ 
ศาลากลางขนาดเล็ก และบ้านเรือนจากต้นศตวรรษที่ 20 ที่มีเสน่ห์เรียงรายทอดยาวไปสู่ทะเล บนทางเดินเล่นริมทะเล
แสนโรแมนติกมีคูร์ซาล (Kuursaal( ซึ่งเป็นอาคารไม้ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเอสโตเนีย และ ฮาปซาลูยังได้รับรางวัล 
“European Destinations of Excellence (EDEN) ในปี 2013  

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 



หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
หลังอาหาร น้าท่านชมกรุงทาล์ลินน์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดใน
เอสโตเนียและเป็นเมืองหลวง และเป็นศูนย์กลางส้าคัญ
ส้าหรับอุตสาหกรรมและการเมืองระดับภูมิภาค ทาลลินน์
ก่อตั้งขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 13 ติดกับอ่าวฟินแลนด์ 
และเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้้าที่ส้าคัญ 

โบสถ์เซนต์แมรี่ (Saint Mary Church) หรือในอีก
ชื่อหนึ่ง คือ Dome Church เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สุดของเมืองสร้างขึ้นโดยชาวเดนมาร์ก เป็นโบสถ์สไตล์โกธิค โบสถ์แห่ง
นี้ก่อตั้งขึ้นก่อนปี 1233 และสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งนับแต่นั้นมา โบสถ์แห่งนี้จัดแสดงรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสาน
กัน ตัวอาคารหลักที่มีหลังคาโค้งสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 14 ในขณะที่หอคอยสไตล์บาโรกเป็นส่วนเสริมจากช่วง
ปลายทศวรรษ 1770  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น้าท่ าน เข้าชม  

เพื่อ
เป็นที่ประทับของพระราชินีแคทเธอรีน โดยพระราชวังแห่ง
นี้ ได้รับการออกแบบโดย Niccolo Michetti สถาปนิก
ชาวอิตาลีในปี ค.ศ. 1930 แต่ในปัจจุบันได้กลายมาเป็น
พิพิธภัณฑ์แสดงผลงานทางศิลปะของประเทศ นอกจากนี้
ท่านจะได้ชมความงดงามของสวนบริเวณ โดยรอบ
พระราชวังเก่าแห่งนี้ด้วย จากนั้นเดินทางสู่ 

อัธยาศัย  
........ เดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ Tallink - Silja Line หรือ Viking Line กลับสู่กรุงเฮลซิงกิ (ใช้เวลาประมาณ 2.15 ชั่วโมง(   
 ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคารบนเรือ 
........ ถึงท่าเรือกรุงเฮลซิงกิ เดินทางเข้าที่พัก 

หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
 
 
 
 



เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
หลังอาหาร ชมกรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์  ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางขนบธรรมเนียม ซึ่งมี
สถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย 
เจ้าของสมญานาม “ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก” แล้วน้า
ท่านเข้าชม “

 ที่สรา้งขึ้นโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิต
ขนาดมหึมา หากท่านได้เห็นภาพถ่ายทางอากาศ โบสถ์
หินแห่งนี้จะมีรูปร่างคล้ายจานบิน โบสถ์ซึ่งออกแบบโดย
สองพี่น้องตัวโมและติโม ในปี ค.ศ.1969 มีการตกแต่งแบบ
ทันสมัยพร้อมระบบเสียงที่ดี ต่อจากนั้นเย่ียมชม 

 จากนั้นพาชม 
น้าท่านชม “อนสุาวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวี

เอกชาวฟินน์ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล์  
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย หลังอาหารเดินเล่น “ตลาดนัดริมทะเล” Market Square 

ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขาย
ของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด 
อาหารผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังเป็นที่ตั้งสถานที่ส้าคัญ 
อาทิ ท้าเนียบประธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ์ และ
ย่าน 

อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ใน
ย่านถนนคนเดิน หรือห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ที่เต็มไปด้วย
สินค้าแบรนด์เนมราคาพิเศษ 

......... สมควรแก่เวลา เดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ 
17.45 เดินทางสู่เมืองอูลู โดยสายการบินนอร์วีเจี้ยนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ D82521 
18.45 ถึงเมืองอูลู หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เดินทางเข้าที่พัก 
ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
 
 
 
 
 



เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
หลังอาหารเดินทางเข้าสู่เมือง (105 กม.( เมืองเล็กๆ 
ตั้งอยู่ริมอ่าวบอทเนีย ในเขตแลปแลนด์ของฟินแลนด์ ชม

 ได้รับการ
ออกแบบโดยสถาปนิก Josef Stenbäck และ สร้างเสร็จ
ในปี 1902 และต่อมาได้มีการบูรณะปรับปรุงในปี 2003 
จากนั้นน้าท่านเข้าสู่ “ภัตตาคารน้้าแข็ง” 
SnowExperience365 แห่งนี้เปิดบริการตลอดทั้งปี 
ภายในจะมีประติมากรรมน้้าแข็งที่น่าทึ่ง  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวันมื้อพิเศษ ณ ภัตตาคารน้้าแข็ง 
Snow Experience 365 ท่านเพลิดเพลินกับรสชาติที่
เป็นเอกลักษณ์ของเมนู Snow & Ice Tasting โต๊ะอาหาร
น้้าแข็งที่ล้อมรอบด้วยรูปปั้นที่สวยงามที่ท้าจากน้้าแข็ง 
แก้วน้้าแข็งที่ท้าด้วยมือในอุณหภูมิ -5 องศาเซลเซียสแม้
ในช่วงกลางฤดูร้อน” ด้วยสภาพแวดล้อมที่เยือกแข็ง  

บ่าย เดินทางสู่เมือง (141 กม.( เข้า
สู่ “หมู่บ้านซานตา คลอส” Santa Claus Village ซึ่งชาว
ฟินแลนด์ได้สร้างขึ้นเพื่อระลึก ถึงลุงซานตาคลอสผู้ใจดี 
ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับลุงซานต้า และท่านจะได้มีโอกาสส่ง
โปสการ์ดให้เพื่อนๆ ของท่านจากตู้ไปรษณีย์ของซานต้า 
พร้อมสนุกกับกิจกรรมมากมายในหมู่บ้านที่เต็มไปด้วย
จุดถ่ายภาพที่น่ารัก (พร้อมรับประกาศนียบัตรที่ระลึกใน
การเข้าเยี่ยมบ้านซานต้า ผู้น่ารัก ณ เส้นอาร์คติก เซอร์
เคิล( อิสระทุกท่านช้อปปิ้งของที่ระลึกตามอัธยาศัย หรือ
เก็บภาความน่ารักของหมูบ้านซานต้า ที่ส้าคัณอย่าลืมส่งโปสการ์ด จากบ้านซานต้า ถึงคนที่คุณรักหรือถึงตัวคุณเอง
เป็นที่ระลึก 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง 



*** ห้องพักแบบกระจกทั้งหลัง Glass Igloo มีจ้านวนจ้ากัด และต้องจองพร้อมช้าระเงินล่วงหน้ากว่า หกเดือนซึ่งทางบริษัท ขอ
ยืนยันวันมีห้องพักแน่นอน 100% ทางบริษัทฯ ได้จัดและส้ารองห้องพัก Glass Igloo ให้ลูกค้ามาตลอดทุกปี ทุกท่าน
ประทับใจกับการเข้าพักที่โรงแรมนี้ที่สุด ภายในห้องพักมีระบบปรับอากาศ ให้ความอบอุ่นอย่างเพียงพอ โดยเฉลี่ย อยู่
ประมาณ 20 – 25 องศา ท่านจะประทับใจไปกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างแท้จริง ท่านสามารถใช้บริการเซาว์น่าและ
กิจกรรมต่างๆ ของทางโรงแรมได้อย่างเต็มที่ 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
หลังอาหารท่านแวะเย่ียมชม “ฟาร์มกลางเรนเดียร์” 
Reindeer Farm จิบชาเบอร์รี่อุ่นๆ ชาขึ้นชื่อของดินแดน
แถบนี้ ก่อนน้าท่านชมฟาร์มกวางเรนเดียร์ สัตว์ขึ้นชื่อของ
ฟินแลนด์ โดยเฉพาะชาวแลปป์ ชนพื้นเมืองที่มักเลี้ยงไว้ใช้
งานในเขตหนาว ชมความน่ารักของกวางแสนรู้ จากนั้น
เดินทางสู่ ชมความน่ารัก
ของสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ ที่แสนเชื่อง และเป็นกันเอง
ของชาวแลปป์ ฮัสกี้เป็นสุนัขพันธุ์พื้นเมืองที่มักเลี้ยงไว้ใช้
ในเขตหนาว จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์อัน
แปลกใหม่กับการทดลองซิ่งรถเลื่อนเทียมสุนัขฮัสกี้ ใน
สไตล์ซัมเมอร์ที่มีไว้บริการภายในฟาร์ม  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น้าท่านสนุกกับกิจกรรมขับรถ (ATV Quad Bike) 

ซาฟารีควอดไบค์ สัมผัสความตื่นเต้นในการขี่รถเอทีวีเอ
ทีวีข้ามภูมิประเทศที่สวยงามเพื่อค้นหาความมหัศจรรย์เช่น สระน้้า แม่น้้า และป่าไม้มากมาย เราจะผ่านสถานที่เลี้ยง
กวางเรนเดียร์และเขตสงวนธรรมชาติสนุกกับขี่รถควอดไบค์ในอาร์กติกเซอร์เคิลค้นหาแสงเหนืออันงดงามพร้อมไกด์
ท้องถิ่นประทับใจกับความงามอันน่าทึ่งของแม่น้้า ป่าไม้มากมาย และเขตสงวนธรรมชาติในชนบทของแลปแลนด์   

หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง 
*** ช่วงที่จะเห็นแสงเหนือได้ดีที่สุดคือ ชว่งเดอืนกนัยายน – เดอืนมนีาคม และเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเห็นแสงเหนือในช่วงหน้าร้อน 
(มิถุนายน/กรกฎาคม( เพราะแสงเหนือจะเห็นได้ในช่วงที่ท้องฟ้ามืดเท่านั้น แต่ช่วงฤดูร้อนนี้จะเป็นเวลาของพระอาทิตย์เที่ยงคืน 
และช่วงกลางคืนของเดือนสิงหาคมท้องฟ้าจะเริ่มมืดมากขึ้นท้าให้มีโอกาสเห็นแสงเหนือมากขึ้น 
  
 
 
 
 
 
 



เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
หลังอาหารเดินทางสู่ เมือง “โบเดน” Boden (254 กม.( เมืองเล็กๆ เขตแลปแลนด์ของสวีเดน หนึ่งในที่ตั้งทาง
ยุทธศาสตรส์้าคัญ ป้อมปราการโบเดนขนาดใหญ่ก็ถือก้าเนิดขึ้นในต้นศตวรรษที่ 20 กลายเป็นป้อมปราการหลักแห่ง
หนึ่งในสวีเดน และมีบทบาทส้าคัญในการปกป้องสวีเดนตอนเหนือในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา ป้อมปราการโบเดนถูก
ปลดประจ้าการในปี 1998 แวะเดินเล่นเปลี่ยนอิริยาบทการเดินทางที่ศูนย์กลางของเมือง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่เมือง “ฮาราดส์” (47 กม.( หมู่บ้านเล็กในเขตนอร์บอตเทน ประเทศสวีเดน น้าท่านเข้าที่พัก 

 
*** ในกรณีที่โรงแรม Arctic Bath & Spa Hotel บริษัทฯ ขอเปลี่ยนเป็นพักที่โรงแรม 

 
 
ค่้า บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของที่พัก 

หรอื
ทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง 
 
 
 
 



 

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 
 หลังอาหารเดินทางสู่สนามบนิลูเล (84 กม.(  
10.25 เดินทางสู่กรุงสต๊อกโฮล์ม โดยสายการบินนอร์วีจี้ยนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ D84036 
11.45 ถึงกรุงสต๊อกโฮล์ม หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองสต๊อกโฮล์ม 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย หลังอาหารอิสระเลือกซื้อสินค้าย่านถนนคนเดิน 

Drottningatan ของกรุงสต็อคโฮล์ม หรือช้อปปิ้งที่
ห้างสรรพสินค้าเอ็นเค NK ซึง่เป็น “ห้างที่ใหญ่ที่สุดใน
ยุโรปเหนือ” อันทันสมัย ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนม
มากมาย เช่น Louis Vuitton, Chanel, NUDIE JEANS, 
Hermes, Burberry, Adidas, Nike ฯลฯ 

ค่้า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ Lobster 
หรอืที่

พกัระดบัใกลเ้คยีง 

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
หลังอาหารชมเมือง 

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือของกรุงสต็อค นึ่ งในเมืองที่มีความส้าคัญ ทาง
ประวัติศาสตร์มากที่สุดเมืองหนึ่งของสวีเดนมาตั้งแต่ 
ศตวรรตที่ 10 หรือกว่า 1,100 ปีมาแล้ว กษัตริย์สวีเดน
เคยประทับอยู่ที่เมืองนี้ราวๆ 250 ปี // ได้เวลาสมควรน้า
ท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

........ เดินทางสู่สนามบินสต๊อกโฮล์ม  
14.30 เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินไทย 

เทีย่วบินที่ TG961 
 

05.50 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
*************************************************** 

* หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอัน
เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น้าทัวร์ มีอ้านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะค้านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่
คณะเป็นส้าคัญ 

 



อัตราค่าบริการ 2565 รวมค่าวีซ่าและทิปพนักงานขับรถ 
กา้หนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็กอายุต้่ากว่า 12 ปี 

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 
เด็กอายุต้่ากว่า 12 ปี พักกับ 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง( 
พักเดี่ยว 

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 

** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ** 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-สต๊อคโฮล์ม-กรุงเทพฯ และไฟท์ภายในตามรายการทัวร์ 
2. ค่ารถปรับอากาศน้าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ช้านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้

คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน  
3. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปเหนือจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่

ในแถบที่มีอุณหภูมิต่้าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลหรือการประชุมต่างๆ 
อันเป็นผลที่ท้าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยค้านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไ ม่ว่าท่านจะ
ผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
6. ค่าบริการน้าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น้าเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอ้านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง  
7. ค่าทิปคนพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่นตลอกเส้นทาง  
8. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก 
9. ค่าประกันการเดินทางแผนสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างการท่องเที่ยววงเงินท่านละ 3,000,000 บาท(ตามเงื่อนไข

กรมธรรม์(  
10. น้้าดื่มบริการบนรถโค้ช 
11. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกครั้ง( หากท่านลืม

สัมภาระไว้ในห้องพัก มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน และอาจเกิดความล่าช้าหรือสูญหายได้ *** บางโรงแรมมีพนักงานยก
กระเป๋าไม่พอท้าให้เกิดความล้าช้า ท่านสามารถน้าสัมภาระขึ้นห้องพักได้ด้วยตัวเอง *** 
 
 
 
 
 
 



อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อ หนึ่งวัน (กรณีที่ท่านประทับใจในการบริการของหัวหน้าทัวร์( 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ ค่าผกผันของภาษี

น้้ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
4. ค่าธรรมเนียมในเปลี่ยนวันเดินทางของต๋ัวเครื่องบินกรณีอยู่ต่อ 
เงือ่นไขการสา้รองทีน่ัง่ และการช้าระเงนิ  
1. กรุณาจองล่วงหน้าพรอ้มช้าระงวดแรก 80,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส้าเนาหน้าหนังสือ

เดินทาง Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาช้าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือ
ว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 30 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถท้ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 
ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืน
เงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ้าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เมื่อท่านได้ช้าระเงินมัดจ้าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช้าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช้าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ จะท้าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ ส้ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆ ที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์
มมาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่าน
ได้อย่างถูกต้อง  

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่าน
จะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล 
และอ้านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก้าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก้าหนด ท่าน
ที่มีความประสงค์จะย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ้านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่า
เท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 
 
 
 
 
 



กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้  
ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้ดงัตอ่ไปนี้ 

-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด้าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ
พิจารณา 

-  ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่ส้าคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่
ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องท้าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหัก
บางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน( ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่า
มัดจ้าตั๋วตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจ้าห้องใน 
2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัท
จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

4. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
5. ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และ

จะส้ารองต๋ัวเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% 
ก่อนที่จะส้ารองยานพาหนะ 

เงือ่นไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือค่ามัดจ้าที่ต้องการันตีที่

นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ้าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ
และไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงค่าที่พักในเรือและห้องนอร์ดเคปไม่สามารถรีฟันได้(      

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารทีใ่ช้ในการยืน่ขอวซีา่ VISA (ตอ้งมาโชวต์วัทีส่ถานทตูเพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น( 
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่้ากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
2. รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ( 1.5 X 2.0 นิ้ว จ้านวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะ

เดินทาง  
3. หลักฐานแสดงสถานะการท้างาน 1 ชุด 

*** ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น  ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุ 
ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการท้างานเป็นภาษาอังกฤษ ใน
การออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค้าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต * ข้าราชการ
และนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ 

4. หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด(  
*** หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค้าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทน
การใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส้าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน 
กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับส้าเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาด้าเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วันท้าการ( 
*** เด็กต้องท้าเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 



*** สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละ
ชุด 

5. กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทาง
ทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา  และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการ
อ้าเภอ 

6. ส้าเนาบัตรประชาชน หรือ ส้าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
7. ส้าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
8. ส้าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
9. ส้าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี( 1 ชุด 
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช้าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค้าร้องใหม่ก็ต้องช้าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ้านวยความสะดวก  และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

12. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่
ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า
ท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออก
เดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะค้านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

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



หากสนจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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