
 
 

 
 

สต๊อกโฮม เรือเฟอร์ร่ี TALLINK / SILJA LINE ล่องทะเลบอลตกิ *กรุงทาล์ลนิ  
ฮาปซาลู *ปราสาทฮาปซาลู * พระราชวงัแคทเดอริก * เฮลซิงก ิ*อูลู * เคมิ *ภตัตาคารน า้แขง็ 365โร

วาเนียมิ * หมู่บ้านซานตาคลอส *พกัโรงแรมห้องกระจก (GLASS IGLOO) 
ฟาร์มกวางเรนเดยีร์ *น่ังเล่ือนสุนัขฮัสกี ้* ซาฟารีควอดไบค์ (ATV QUAD BIKE) ล่าแสงเหนือ 
โบเดน *ฮาราดส์ พกั ARCTIC BATH & SPA HOTEL หรือ THREE HOTEL*ซิกทูน่า 

วนัเดนิทาง:กนัยายน – ธันวาคม 2565 



วนัแรก ของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – สต๊อกโฮม (สวีเดน) 
22.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาท์

เตอร์ Dสายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัวนั เวลิด ์ทวัร์ คอยอาํนวยความสะดวก 

วนัท่ีสอง ของการเดินทาง (2)  สต๊อกโฮลม์– ชมเมือง – เรือเฟอร์ร่ี TALLINK –SILJA LINE 
  ล่องทะเลบอลติก –กรุงทาลลิ์น (พกับนเรือ 1 คืน หอ้ง SEAVIEW) 
01.10  เหินฟ้าสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG962 
07.00 เดินทางถึงกรุง สตอ๊กโฮลม์  ประเทศ สวเีดน หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง แลว้เดินทาง ใจกลาง กรุงสตอ๊ก

โฮลม์ เมืองหลวงของประเทศสวเีดน ท่ีมีความ
สวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ซ่ึงไดรั้บขนาน
นามวา่ “ราชินีแห่งทะเลบอลติค ”เมืองแห่ง
ประวติัศาสตร์มาตั้งแต่คร้ัง ศตวรรษท่ี 13ศิลปะ
และสถาปัตยกรรมผสมผสานดว้ยความ
สะดวกสบาย และ ทนัสมยัของบา้นเมือง , ตึก
รามบา้นช่อง รวมทั้งปราสาทราชวงัตั้งอยูริ่มนํ้า
และตามเนินสูงตํ่า เกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะ ท่ีโอบ
ลอ้มดว้ยทะเลบอลติก Baltic Sea ทะเลสาบ มาลาเร็น ทาํใหส้ตอ็กโฮลม์เป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก 
นาํท่านข้ึนสู่ “จุดชมววิ เนินเขาถนน ”(Fjallgaten)ชมความสวยงามของกรุงสตอ๊กโฮลม์จากดา้นบนเนินเขา 
เขา้ชม “ซิต้ี ฮอลล์” (City Hall)หรือศาลาวา่การเมืองซ่ึงใชเ้วลาสร้างถึง 12 ปี สร้างดว้ยอิฐแดงกวา่ 8 ลา้น
กอ้น และมุงหลงัคาดว้ยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกปีจะมีพิธีมอบรางวลั “โนเบล” ท่ีซิต้ี
ฮอลลน้ี์ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านเขา้สู่ “แกมล่าสแตน ” เมืองเก่าแก่ท่ีสุด

แห่งยคุกลาง และยงัเป็นท่ีตั้งของพระราชวงั
หลวง, รัฐสภา, มหาวหิาร , ตลาดหุน้ ตลอดจน
กลุ่มอาคารพิพิธภณัฑจ์ากนั้นแวะถ่ายรูป (ดา้น
นอก) พระราชวงัสตอ็คโฮลม์ (Stockholm Royal 
Palace)เป็นท่ีอยูอ่าศยัของ พระมหากษตัริย์
สวเีดนในปัจจุบนัเป็นพระราชวงัท่ีก่อสร้างดว้ย
อิฐ หลงัคาถูกปกคลุมดว้ยทองแดงและยงัเป็น 1 
ในพระราชวงัหลวงท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

15.00 เดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางเปล่ียนบรรยากาศ
โดยเรือสาํราญข นาดมหึมา Tallink - Silja Line 
ซ่ึงเป็นเรือสมุทร ขนาดใหญ่ท่ีสุดของ
สแกนดิเนเวยี ล่องผา่นทะเลบอลติก เพลิดเพลิน



กบัความสนุกสนานมากมายในเรือ อาทิ ภตัตาคาร , ร้านอาหาร , บาร์, ไนตค์ลบั , ดิสโกเ้ธค , ศูนยส์ันทนาการ
สาํหรับครอบครัว , ร้านคา้ปลอดภาษี และเส่ียงโชคในคาสิโนมีระดบัชมววิทิวทศัน์อนัสวยงามของหมู่เกาะ
แก่งหิน ท่าเรือ และบา้นไมส้มยัศตวรรษท่ี 19 ระหวา่งสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่งสแกนดิเนเวยี กรุง
สตอ็กโฮลม์-กรุงทาลลิ์น อิสระกบัการพกัผอ่นบนเรือ  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า แบบบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวยีนซีฟู๊ด Scandinavian Seafood ณ 
ภตัตาคารภายในเรือ ประทบัใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลาคาร์เวยี และ
ปลาแซลมอนแบบต่างๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลิศรส เพลิดเพลินกบัความหรูหราท่ีไม่ธรรมดาในคืนพิเศษน้ี 

ที่พกั:  บนเรือส าราญTALLINK- SILJA LINE (พกัห้อง SEA VIEWววิทะเล พกัห้องละ  2 
ท่าน หากต้องการอพัเกรดห้องพกัเป็นห้องสวที กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่) 

 
 

วนัท่ีสาม ของการเดินทาง  (3)  กรุงทาลลิ์น –ฮาปซาลู– ปราสาทฮาปซาลู – ชมเมือง 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารบนเรือ  
10.00 ถึงกรุงทาลลิ์นน์ ประเทศเอสโตเนีย หลงัผา่นพิธี

ตรวจคนเขา้ แลว้ เดินทางสู่ เมือง “ฮปัซาลู ” 
(Haapsalu)(89 กม.) ท่ี ไดรั้บขนานนามวา่ "เวนิ
สแห่งทะเลบอลติก"เมืองตากอากาศชายทะเลท่ี
ตั้งอยูบ่นชายฝ่ังตะวนัตกของเอสโตเนียเมืองน้ีมี
มาตั้งแต่ปี 1200 ถึงแมว้า่เมืองน้ีจะมีช่ือเสียงมาก
ในช่วงตน้ทศวรรษ 1800 เป็นท่ีรู้จกัในฐานะ
เมืองสปา โคลนเป็นท่ีรู้จกัในดา้นคุณสมบติัการ
บาํบดัรักษาโรค ท่ี เสริมดว้ยประวติัศาสตร์อนัยาวนานในฐานะ เมืองตากอากาศท่ี ดึงดูดความสนใจจากขนุ
นางและราชวงศโ์รมานอฟของรัสเซียท่ีมาพกัผอ่นท่ีฮาปซาลูในฤดูร้อน 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตคาร  
บ่าย หลงัอาหารชม “ปราสาทฮาปซาลู”(Haapsalu Castle) เป็นหน่ึงในปราสาทท่ีไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยา่งดีท่ีสุด

ในเอสโตเนีย สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 13 ตวั
ปราสาทหลกักลายเป็นซาก ปรักหกัพงัตาม
กาลเวลาเม่ือปลาย ศตวรรษท่ี 17 ต่อมาไดรั้บการ
บูรณซ่อมแซม โดยยงัคงความสวยงามของ การ
ผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมและธรรมชาติ
อนัเป็นเอกลกัษณ์  โดยยงัคงมี กาํแพงยคุกลางท่ีมี
หอคอยเจด็แห่งและประตูส่ีบานยงัคงลอ้มรอบ
บริเวณปราสาทใจกลางของปราสาทสมกบัความยิง่ใหญ่ในอดีต จากนั้นเดินเล่นยา่นเมืองเก่า  ท่ียอดเยีย่มดว้ย
ถนนแคบๆ ศาลากลางขนาดเล็ก และบา้นเรือนจากตน้ศตวรรษท่ี 20 ท่ีมีเสน่ห์เรียงรายทอดยาวไปสู่ทะเลบน



ทางเดินเล่นริมทะเลแสนโรแมนติกมีคูร์ซาล (Kuursaal)ซ่ึงเป็นอาคารไมท่ี้สวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงใน
เอสโตเนีย และ ฮาปซาลูยงัไดรั้บรางวลั “European Destinations of Excellence (EDEN) ในปี 2013 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  

ที่พกั:   HESTIA HOTEL HAAPSALU SPAหรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัท่ีส่ี  ของการเดินทาง  (4) ฮาปซาลู–ทาลลิ์น–ชมเมือง –พระราชวงัแคทเดอริก 
            นัง่เรือเฟอร์ร่ีกลบัสู่กรุงเฮลซิงกิ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม  
หลงัอาหาร นาํท่านชมกรุงทาลลิ์นน์ เมืองท่ีใหญ่
ท่ีสุดในเอสโตเนียและเป็นเมืองหลวง และเป็น
ศูนยก์ลางสาํคญัสาํหรับอุตสาหกรรมและ
การเมืองระดบัภูมิภาค ทาลลินน์ก่อตั้งข้ึนในช่วง
ตน้ศตวรรษท่ี 13 ติดกบัอ่าวฟินแลนด ์และเป็น
ท่ีตั้งของท่าเรือนํ้าท่ีสาํคญั ชมยา่นเมืองเก่า ท่ี
ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดก โดยมีตรอก
ซอกซอยท่ีปูดว้ยหินท่ีคดเค้ียว ยอดแหลมของ
โบสถม์ากมาย รวมถึงป้อมปราการและป้อมปราการท่ีไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดีโบสถเ์ซนตแ์มร่ี (Saint 
Mary Church) หรือในอีกช่ือหน่ึง คือ Dome Church เป็นโบสถเ์ก่าแก่ท่ีสุดของเมืองสร้างข้ึนโดยชาว
เดนมาร์ก เป็นโบสถส์ไตลโ์กธิค โบสถแ์ห่งน้ีก่อตั้งข้ึนก่อนปี 1233 และสร้างข้ึนใหม่หลายคร้ังนบัแต่นั้นมา 
โบสถแ์ห่งน้ีจดัแสดงรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานกนั ตวัอาคารหลกัท่ีมีหลงัคาโคง้สร้างข้ึนในสมยั
ศตวรรษท่ี 14 ในขณะท่ีหอคอยสไตลบ์าโรกเป็นส่วนเสริมจากช่วงปลายทศวรรษ 1770 

เท่ียง  บริการ อาหารกลางวนัณ ภตัตาคาร  
บ่าย นาํท่านเขา้ชม “พระราชวงัแคทเดอริก ” 

(Kadriorg Palace) เป็นพระราชวงัสไตลบ์าร๊อค 
สร้างข้ึนตามพระประสงคข์องพระเจา้ปีเตอร์ม
หาราชท่ี 1 แห่งรัสเซีย เพื่อเป็นท่ีประทบัของ
พระราชินีแคทเธอรีน โดยพระราชวงัแห่งน้ี
ไดรั้บการออกแบบโดย NiccoloMichetti
สถาปนิกชาวอิตาลีในปี ค.ศ. 1930 แต่ใน
ปัจจุบนัไดก้ลายมาเป็นพิพิธภณัฑแ์สดงผลงาน
ทางศิลปะของประเทศ นอกจากน้ีท่านจะไดช้มความงดงามของสวนบริเวณโดยรอบพระราชวงัเก่าแห่งน้ี
ดว้ย จากนั้นเดินทางสู่“ถนนคนเดิน”Walking street อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  
........ เดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์ร่ี Tallink - Silja Line หรือ Viking Line กลบัสู่กรุงเฮลซิงกิ (ใชเ้วลาประมาณ 
2.15 ชัว่โมง)   

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารบนเรือ 



 
 
 

........ ถึงท่าเรือกรุงเฮลซิงกิ เดินทางเขา้ท่ีพกั 

ที่พกั:   CLARION HOTEL HELSINKIหรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัท่ีหา้ ของการเดินทาง (5) เฮลซิงกิ – ชมเมือง – อูลู (บินภายใน) 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหาร ชมกรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด ์ ซ่ึงเป็นเมืองศูนยก์ลางขนบธรรมเนียม ซ่ึงมี
สถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหวา่งสวดิีช
และรัสเซีย เจา้ของสมญานาม“ธิดาสาวแห่งทะเล 
บอลติก” แลว้นาํท่านเขา้ชม “โบสถหิ์นเทมเปอ
เลียวคิโอ” Temppeliaukio Churchท่ีสร้างข้ึน
โดย การขดุเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา 
หากท่านไดเ้ห็นภาพถ่ายทางอากาศ โบสถหิ์น
แห่งน้ีจะมีรูปร่างคลา้ยจานบิน โบสถซ่ึ์ง
ออกแบบโดยสองพี่นอ้งตวัโมและติโม ในปี 
ค.ศ.1969 มีการตกแต่งแบบทนัสมยัพร้อมระบบเสียงท่ีดี ต่อจากนั้นเยีย่มชมวหิาร Uspenskyของศาสนา
คริสตนิ์กายออร์ธอดอกซ์ท่ีงดงามดว้ยลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียจากนั้นพาชม “จตุัรัสรัฐสภา” 
Senate Square ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียพ์ระเจา้อเล็กซานเดอร์และมหาวหิารใหญ่นิกายรูเธอรันนาํท่านชม 
“อนุสาวรียซิ์เบลิอุซ” Sibelius คีตกวเีอกชาวฟินน์ผูแ้ต่งเพลงฟินแลนเดียท่ีสวนสาธารณะเวลล์ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย หลงัอาหารเดินเล่น “ตลาดนดัริมทะเล ” Market 

Square ท่ีมีช่ือเสียงนอกจากจะเป็นตลาดยา่นใจ
กลางเมืองท่ีขายของท่ีระลึกแก่นกัท่องเท่ียว 
แหล่งขายปลานานาชนิด อาหารผลไม ้และ
ดอกไมแ้ลว้ ยงัเป็นท่ีตั้งสถานท่ีสาํคญั อาทิ 
ทาํเนียบประธานาธิบดี , ศาลากลางและโบสถ ์
และยา่น ถนนเอสปลานาดิ Esplanadiท่ีสองขา้ง
ทางเตม็ไปดว้ยอาคารสไตลฟิ์นนิชผสมสวดิีช 
เรียงรายไปดว้ยสินคา้ดีไซน์ช่ือดงั อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั ในยา่นถนนคนเดิน หรือ
หา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั ท่ีเตม็ไปดว้ยสินคา้แบรนดเ์นมราคาพิเศษ 
......... สมควรแก่เวลา เดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ  

17.45  เดินทางสู่เมืองอูลู โดยสายการบินนอร์วเีจ้ียนแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี D82521 
18.45  ถึงเมืองอูลู หลงัจากรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ เดินทางเขา้ท่ีพกั  



คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

ที่พกั:   SCANDIC HOTEL OULUหรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัท่ีหก ของการเดินทาง (6)อูลู –เคมิ –ภตัตาคารนํ้ าแขง็ 365 – โรวาเนียมิ  
  หมู่บา้นซานตาคลอส–พกัหอ้งกระจก (GLASS IGLOO) 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหารเดินทางเขา้สู่เมือง“เคมิ”(105 กม.)
เมืองเล็กๆ ตั้งอยูริ่มอ่าวบอทเนีย ในเขตแลป
แลนดข์องฟินแลนด์ชมโบสถเ์คมิ “Kemi 
Church”โบสถนิ์กายลูเธอรันอีแวนเจลิค ตั้งโดด
เด่นอยูใ่จกลางเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบฟ้ืนฟู
กอธิคท่ีสวยงาม(Gothic Revival)ไดรั้บการ
ออกแบบโดยสถาปนิก Josef Stenbäckและ สร้าง
เสร็จในปี 1902 และต่อมาไดมี้การบูรณะ
ปรับปรุงในปี 2003จากนั้นนาํท่านเขา้สู่“ภตัตาคารนํ้าแขง็”SnowExperience365 แห่งน้ีเปิดบริการตลอดทั้ง
ปี ภายในจะมีประติมากรรมนํ้าแขง็ท่ีน่าท่ึง  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนัม้ือพิเศษ ณ ภตัตาคาร
นํ้าแขง็ Snow Experience 365ท่านเพลิดเพลินกบั
รสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเมนู Snow & Ice 
Tasting โตะ๊อาหารนํ้าแขง็ท่ีลอ้มรอบดว้ยรูปป้ัน
ท่ีสวยงามท่ีทาํจากนํ้าแขง็ แกว้นํ้าแขง็ท่ีทาํดว้ย
มือในอุณหภูมิ -5 องศาเซลเซียสแมใ้นช่วงกลาง
ฤดูร้อน” ดว้ยสภาพแวดลอ้มท่ีเยอืกแขง็ 

บ่าย เดินทางสู่เมือง“โรวาเนียมิ” (Rovaniemi) (141 กม.) เขา้สู่ “หมู่บา้นซานตา คลอส ” Santa Claus Village ซ่ึง
ชาวฟินแลนดไ์ดส้ร้างข้ึนเพื่อระลึก ถึงลุง
ซานตาคลอสผูใ้จดี ใหท้่านไดถ่้ายรูปคู่กบัลุง
ซานตา้ และท่านจะไดมี้โอกาสส่งโปสการ์ดให้
เพื่อนๆ ของท่านจากตูไ้ปรษณียข์องซานตา้ 
พร้อมสนุกกบักิจกรรมมากมายในหมู่บา้นท่ีเตม็
ไปดว้ยจุดถ่ายภาพท่ีน่ารัก ( พร้อมรับ
ประกาศนียบตัรท่ีระลึกในการเขา้เยีย่มบา้น
ซานตา้ ผูน่้ารัก ณ เส้นอาร์คติก เซอร์เคิล )อิสระทุกท่านชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกตามอธัยาศยั หรือเก็บภาความ
น่ารักของหมูบา้นซานตา้ ท่ีสาํคณัอยา่ลืมส่งโปสการ์ด จากบา้นซานตา้ ถึงคนท่ีคุณรักหรือถึงตวัคุณเองเป็นท่ี
ระลึก 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  



ที่พกั:   GLASS RESORT, ROVANIEMI   หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
*** หอ้งพกัแบบกระจกทั้งหลงั Glass Igloo มีจาํนวนจาํกดั และตอ้งจองพร้อมชาํระเงินล่วงหนา้กวา่ หกเดือนซ่ึงทางบริษทั 
ขอยนืยนัวนัมีหอ้งพกัแน่นอน 100 % ทางบริษทัฯ ไดจ้ดัและสาํรองหอ้งพกั Glass Igloo ใหลู้กคา้มาตลอดทุกปี ทุกท่าน
ประทบัใจกบัการเขา้พกัท่ีโรงแรมน้ีท่ีสุด ภายในหอ้งพกัมีระบบปรับอากาศ ใหค้วามอบอุ่นอยา่งเพียงพอ โดยเฉล่ีย อยู่
ประมาณ 20 – 25 องศา ท่านจะประทบัใจไปกบัความมหศัจรรยข์องธรรมชาติอยา่งแทจ้ริงท่านสามารถใชบ้ริการเซาวน่์าและ
กิจกรรมต่างๆ ของทางโรงแรมไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 

วนัท่ีเจด็ ของการเดินทาง  (7)โรวาเนียมิ – ฟาร์มกวางเรนเดียร์ –นัง่เล่ือนสุนขัฮสัก้ี  
  ซาฟารีควอดไบค ์(ATV QUAD BIKE) ล่าแสงเหนือ 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

หลงัอาหารท่านแวะเยีย่มชม “ฟาร์มกลางเรน
เดียร์” Reindeer Farmจิบชาเบอร์ร่ีอุ่นๆ ชาข้ึนช่ือ
ของดินแดนแถบน้ี ก่อนนาํท่านชมฟาร์มกวาง
เรนเดียร์ สัตวข้ึ์นช่ือของฟินแลนด ์โดยเฉพาะ
ชาวแลปป์ ชนพื้นเมืองท่ีมกัเล้ียงไวใ้ชง้านในเขต
หนาว ชมความน่ารักของกวางแสนรู้จากนั้น
เดินทางสู่ “ฟาร์มสุนขัฮสัก้ี”Husky Farm ชม
ความน่ารักของสุนขัพนัธ์ุไซบีเรียน ฮสัก้ี ท่ีแสน
เช่ือง และเป็นกนัเองของชาวแลปป์ ฮสัก้ีเป็น
สุนขัพนัธ์ุพื้นเมืองท่ีมกัเล้ียงไวใ้ชใ้นเขตหนาว 
จากนั้นใหท้่านไดส้ัมผสัประสบการณ์อนัแปลก
ใหม่กบัการทดลองซ่ิงรถเล่ือนเทียมสุนขัฮสัก้ี ใน
สไตลซ์มัเมอร์ท่ีมีไวบ้ริการภายในฟาร์ม 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นาํท่านสนุกกบักิจกรรมขบัรถ (ATVQuad Bike) ซาฟารีควอดไบค ์สัมผสัความต่ืนเตน้ในการข่ีรถเอทีวเีอ

ทีวขีา้มภูมิประเทศท่ีสวยงามเพื่อคน้หาความมหศัจรรยเ์ช่น สระนํ้า แม่นํ้า และป่าไมม้ากมาย เราจะผา่น



สถานท่ีเล้ียงกวางเรนเดียร์และเขตสงวนธรรมชาติสนุกกบัข่ีรถควอดไบคใ์นอาร์กติกเซอร์เคิลคน้หาแสง
เหนืออนังดงามพร้อมไกด์ทอ้งถ่ินประทบัใจกบัความงามอนัน่าท่ึงของแม่นํ้า ป่าไมม้ากมาย และเขตสงวน
ธรรมชาติในชนบทของแลปแลนด์ 

ที่พกั:   SANTA CLAUS HOTEL, ROVANIEMI   หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

*** ช่วงท่ีจะเห็นแสงเหนือไดดี้ท่ีสุดคือช่วงเดือนกนัยายน – เดือนมนีาคม และเป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีจะเห็นแสงเหนือในช่วง
หนา้ร้อน (มิถุนายน/กรกฎาคม) เพราะแสงเหนือจะเห็นไดใ้นช่วงท่ีทอ้งฟ้ามืดเท่านั้น แต่ช่วงฤดูร้อนน้ีจะเป็นเวลาของพระ
อาทิตยเ์ท่ียงคืน และช่วงกลางคืนของเดือนสิงหาคมทอ้งฟ้าจะเร่ิมมืดมากข้ึนทาํใหมี้โอกาสเห็นแสงเหนือมากข้ึน 
 
 
 

วนัท่ีแปด ของการเดินทาง  (8)โรวาเนียมิ–โบเดน –ฮาราดส์ บา้นบนตน้ไม ้(THREE HOTEL) 
  หรือ พกั ARCTIC BATH& SPA HOTEL 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

หลงัอาหารเดินทางสู่ เมือง “โบเดน”Boden (254 กม.)เมืองเล็กๆ เขตแลปแลนดข์องสวเีดน หน่ึงในท่ีตั้ง ทาง
ยทุธศาสตร์สาํคญั ป้อมปราการโบเดนขนาดใหญ่ก็ถือกาํเนิดข้ึน ในตน้ศตวรรษท่ี 20  กลายเป็นป้อมปราการ
หลกัแห่งหน่ึงในสวเีดน และมีบทบาทสาํคญัในการปกป้องสวเีดนตอนเหนือในช่วงศตวรรษท่ีผา่นมาป้อม
ปราการโบเดนถูกปลดประจาํการในปี 1998 แวะเดินเล่นเปล่ียนอิริยาบทการเดินทางท่ีศูนยก์ลางของเมือง 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย หลงัอาหาร เดินทางสู่เมือง “ฮาราดส์” (47 กม.) หมู่บา้นเล็กในเขตนอร์บอตเทน ประเทศสวเีดน นาํท่านเขา้ท่ี

พกั Arctic Bath & Spa Hotel โอเอซิสแห่งสุขภาพและการออกแบบท่ีลอยอยูใ่นใจกลางแลปแลนดข์อง
สวเีดนตั้งอยูใ่ตแ้สงเหนือในฤดูหนาว และดวงอาทิตยเ์ท่ียงคืนในช่วงฤดูร้อน เป็นโรงแรมและสปาท่ีมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวับนแม่นํ้าลูเล (Lule) 

 
 
 
 
 

*** ในกรณีท่ีโรงแรม Arctic Bath & Spa Hotel บริษทัฯ ขอเปล่ียนเป็นพกัท่ีโรงแรม “The Bird's 
Nest”THREEHOTELโรงแรมท่ี ผสมผสานความสะดวกสบายและการออกแบบท่ีทนัสมยั กบัธรรมชาติ เขา้
ดว้ยกนัเพื่อการผจญภยัท่ีน่าต่ืนเตน้ ท่ีสามารถมองออกไปท่ีธรรมชาติอนังดงามจากหอ้งพกัแสนสบายท่ีแยก
จากกนั มีเอกลกัษณ์ และเงียบสงบท่ามกลางตน้ไม ้ตั้งแต่เดือนกนัยายนถึงมีนาคม ยงัมีโอกาสไดช้มแสง
เหนือท่ีส่องสวา่งบนทอ้งฟ้าอีกดว้ย 

 
 



 
 
 
 
 

คํ่า  บริการอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั  

ที่พกั:  ARCTIC BATH& SPA HOTEL,*THREE HOTEL HARADS/ SCANDIC 
LULEAหรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัท่ีเกา้ ของการเดินทาง  (9)ฮาราดส์ –ลูเล – สต๊อกโฮลม์ 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
 
  หลงัอาหารเดินทางสู่สนามบินลูเล (84 กม.)   
10.25  เดินทางสู่กรุงสตอ๊กโฮลม์ โดยสายการบินนอร์วจ้ีียนแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี D84036 
11.45  ถึงกรุงสตอ๊กโฮลม์ หลงัจากรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ เดินทางเขา้สู่ใจกลางเมืองสตอ๊กโฮลม์  
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย หลงัอาหารอิสระเลือกซ้ือสินคา้ยา่นถนนคนเดิน 

Drottningatanของกรุงสตอ็คโฮลม์ หรือชอ้ป
ป้ิงท่ีหา้งสรรพสินคา้เอน็เค NK ซ่ึงเป็น “หา้งท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในยโุรปเหนือ”อนัทนัสมยัท่ีเตม็ไป
ดว้ยสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย เช่น Louis 
Vuitton,Chanel, NUDIE JEANS, Hermes, 
Burberry, Adidas, Nike ฯลฯ 

คํ่า  บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ Lobster 

ที่พกั:   SCANDIC HOTEL, STOCKHOLMหรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัท่ีสิบ ของการเดินทาง  (10)สต๊อกโฮลม์ – ซิกทูน่า – เดินทางกลบั 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

หลงัอาหารชมเมือง “ซิกทูน่า” (Sigtuna) เมืองหลวงแห่งแรกของประวติัศาสตร์สวเีดน จนไดรั้บฉายาวา่ 
City of Kings, Home of Vikings ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงสตอ็ค น่ึงในเมืองท่ีมีความสาํคญั
ทางประวติัศาสตร์มากท่ีสุดเมืองหน่ึงของสวเีดนมาตั้งแต่ ศตวรรตท่ี 10 หรือกวา่ 1,100 ปีมาแลว้ กษตัริย์
สวเีดนเคย 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ประทบัอยูท่ี่เมืองน้ีราวๆ 250 ปี // ไดเ้วลาสมควรนาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 
........ เดินทางสู่สนามบินสตอ๊กโฮลม์  

14.30  เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG961 

วนัท่ีสิบเอด็ ของการเดินทาง  (11)สนามบินสุวรรณภูมิ 
05.50  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  

*************************************************** 
* หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอา จเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าชา้อนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย
บริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้ทวัร์ผูน้าํทวัร์ มีอาํนาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของ
หมู่คณะเป็นสาํคญั 

 

อตัราค่าบริการ 2565 รวมค่าวซ่ีาและทิปพนักงานขบัรถ 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี พกักบั 
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

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

06–16ต.ค.65 159,900 159,900 159,900 42,900 
20 – 30ต.ค.65 159,900 159,900 159,900 42,900 
10 – 20พ.ย.65 159,900 159,900 159,900 42,900 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-สตอ๊คโฮลม์-กรุงเทพฯและไฟทภ์ายในตามรายการทวัร์ 
2. ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้

คนขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั 
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปเหนือจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจาก

อยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลหรือการประชุม
ต่างๆ อนัเป็นผลท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 

4. ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่วา่ท่านจะ
ผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

5. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ 
6. ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวใหค้วามรู้ และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง  
7. ค่าทิปคนพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ินตลอกเสน้ทาง 
8. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั 
9. ค่าประกนัการเดินทางแผนสุขภาพและอุบติัเหตุระหวา่งการท่องเท่ียววงเงินท่านละ 3,000,000 บาท(ตามเง่ือนไข

กรมธรรม)์ 
10. นํ้าด่ืมบริการบนรถโคช้ 
11. ค่าพนกังานยกกระเป๋าณโรงแรมท่ีพกั  (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านใหเ้รียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง ) หากท่านลืม

สัมภาระไวใ้นหอ้งพกัมีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืนและอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได้ *** บางโรงแรมมีพนักงานยก
กระเป๋าไม่พอท าให้เกดิความล้าช้าท่านสามารถน าสัมภาระขึน้ห้องพกัได้ด้วยตัวเอง *** 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อ หน่ึงวนั (กรณีท่ีท่านประทบัใจในการบริการของหวัหนา้ทวัร์) 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการค่าผกผนัของภาษี

นํ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
4. ค่าธรรมเนียมในเปล่ียนวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบินกรณีอยูต่่อ 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ 

1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก80,000 บาทก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง 
Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่20วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่าน
ยกเลิกการเดินทาง 



2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 
ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืน
เงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะทาํการยืน่วซ่ีาของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้าํรองท่ีนัง่ครบ 15 ท่านและไดรั้บคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆ ท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์
มมาจากทางยโุรป ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววซ่ีากรุ๊ปในการยืน่วซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูตโดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และ
อาํนวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด 
ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูต
ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วี
ซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 
 

กรณวีซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ 
ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี ้

-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าดาํเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการ
พิจารณา 

-  ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยืน่วซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่
ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน 
และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน)ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋
ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าหอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํหอ้ง
ใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100 % ในทนัที ทาง
บริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 



4. หากท่านผา่นการพิจารณาวซ่ีา แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
5. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และ

จะสาํรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบ
ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนท่ีจะสาํรองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือค่ามดัจาํท่ีตอ้งการันตีท่ีนัง่

กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและ
ไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริงค่าท่ีพกัในเรือและหอ้งนอร์ดเคปไม่สามารถรีฟันได)้  

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

เอกสารทีใ่ช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA(ต้องมาโชว์ตัวทีส่ถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือนและมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้ 
2. รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิวจาํนวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะ

เดินทาง 
3. หลกัฐานแสดงสถานะการทาํงาน 1 ชุด 

*** คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่นใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทางอาย ุยอ้นหลงั
ไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง*พนกังานและผูถื้อหุน้หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต* ขา้ราชการและ
นกัเรียนหนงัสือรับรองจากตน้สังกดัหนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

4. หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทพัยเ์ท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพยแ์ละ
เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยืน่แนบเพิ่มเติมได ้ทั้งน้ีเพื่อใหห้ลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด) 
*** หนงัสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการ
ใชช่ื้อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สาํเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณา
สะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ตและหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 
*** เด็กตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา  
*** สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัไดแ้ต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละ
ชุด 

5. กรณีเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้ง
สองคนตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดาและมารดาซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอาํเภอ 

6. สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนาสูติบตัร 1 ชุด 
7. สาํเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
8. สาํเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา่ 1 ชุด 
9. สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 1 ชุด 



10. การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวรและ
ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ก็ตอ้ง
ชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่ง
กายสุภาพทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

12. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวซ่ีาของท่าน
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 

13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ี
ระบุเท่านั้นการปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีา
ท่องเท่ียวทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินโดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจากทวัร์ออก
เดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

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


