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COLORFUL of Summer SCAN 3 Caps 

สวีเดน-นอรเ์วย-์เดนมารก์ 8 วนั 5 คืน 
บินสู่กรงุสตอ็คโฮลม์ กลบัจากกรงุโคเปนเฮเก้น ไม่ย้อนเส้นทาง  

ล่องเรือ DFDS Seaways พกับนเรือแบบ Seaview Cabin 
โดยสายการบินเอมิเรตส ์

 
 
 

F L Y E M I R A T E S. F L Y B E T T E R. 

 

Colorful of Summer SCAN 3 Caps  
Sweden-Norway-Denmark 

รหัสโปรแกรม : 26986 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 1-8 พ.ค.2566 
 

วนัแรก  สนำมบินสวุรรณภมิู 
23.00 น.  คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 10  

เคาน์เตอรส์ายการบิน Emirates  เคาน์เตอรเ์ชค็กรุป๊ ROW U 
 

วนัทีส่อง สุวรรณภมิู-สนำมบินดไูบ (สหรฐัอำหรบัเอมิเรตส)์-สตอ็คโฮลม์- 
   เข้ำชมพระรำชวงัโดรทน่ิงโฮลม์ (สวีเดน)  
02.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่กรงุสตอ็กโฮลม์ ประเทศสวีเดน โดยสายการบิน Emirates  

เท่ียวบินท่ี EK377 
06.00 น. เดินทางถึงสนามบินนครดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์จากนัน้น าท่านแวะเปล่ียนเครือ่ง 
08.40 น. น าท่านเดินทางออกจากสนามบินนครดไูบ โดยสายการบิน Emirates เท่ียวบินท่ี EK157 
13.45 น. เดินทางถึงสนามบินอารล์นัดา กรงุสตอ๊คโฮลม์ เมอืงหลวงของประเทศเดนสวีเดน น ำท่ำนผ่ำน 
 พธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและตรวจรบัสมัภำระ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูใ่จกลำง กรงุสตอ็คโฮลม์ 

Stockholm เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ซึง่อยู่บนหมู่เกำะใหญ่น้อยโอบลอ้มดว้ยทะเลสำบมำลำร์
ก่อก ำเนิดนครอนังำมสง่ำ รมิคลองมำกมำยจนไดร้บัฉำยำ” รำชนิีแห่งทะเลบอลตคิ”  น ำท่ำนเข้าชม
พระราชวงัโดรทน่ิงโฮลม์ Drottningholm Palace ชมควำมงำมสง่ำของพระรำชวงัเก่ำแก่ทีก่่อสรำ้งมำ
ตัง้แต่ยุคศตวรรษที ่16 ในรำวปี ค.ศ.1662 และเป็นทีป่ระทบัของสมเดจ็พระรำชำธบิดคีำรล์ที ่16 กุสตำฟ 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชำ้ เทีย่ง เยน็ 

 

02MAY     EK377     BKK-DXB     0200-0600 
 02MAY     EK157     DXB-ARN     0840-1345 
 07MAY     EK152     CPH-DXB     1535-2355 
 08MAY     EK376     DXB-BKK     0345-1300 

1 สนำมบนิสวุรรณภูม ิ    - 

2 
สนำมบนิสวุรรณภูม-ิสนำมบนินครดไูบ-สนำมบนิอำรล์นัดำ สตอ็คโฮลม์-
พระรำชวงัโดรทน่ิงโฮลม์    

Quality Hotel Globe, Stockholm  
หรอืเทยีบเท่ำ  * * * * 

3 สตอ็คโฮลม์-ชมเขตเมอืงเก่ำ เขำ้ชมพพิธิภณัฑว์ำซำ-คำรล์สตดั    
Scandic Karlstad City  
หรอืเทยีบเท่ำ  * * * * 

4 คำรล์สตดั-ชมเมอืง-ออสโล-ชมเมอืง     
Scandic Oslo City  
หรอืเทยีบเท่ำ  * * * *  

5 
ออสโล-สวนวกิเกลแลนด-์ชอ้ปป้ิง Walking Street Johansgate- 
DFDS Seaways พกัห้องแบบ Seaview Cabin    DFDS SEAWAYS 

6 
DFDS SEAWAYS-โคเปนเฮเก้น-ชมเมอืงเก่ำ จตัุรสัอมำเลยีนบอรก์-
อนุสำวรยีเ์งอืกน้อย-ชอ้ปป้ิงยำ่น Stroget 
พเิศษ!! กบัเมนูอำหำรไทย 

   
Scandic Falkoner  
หรอืเทยีบเท่ำ  * * * * 

7 โคเปนเฮเก้น-เขำ้ชมปรำสำทอมำเลยีนบอรก์-สนำมบนิโคเปนเฮเกน้    - 

8 สนำมบนินครดูไบ-สนำมบนิสวุรรณภูม ิ    - 
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และสมเดจ็พระรำชนิีซลิเวยีแห่งสวเีดน รวมไปถงึพระบรมวงศำนุวงศ ์ซึง่ทรงประทบัมำตัง้แต่ปี ค.ศ.1981 
เป็นพระรำชวงัทีไ่ดร้บัอทิธพิลและมตีน้แบบมำจำกพระรำชวงัแวรซ์ำยสใ์นประเทศฝรัง่เศส ซึง่ตลอดระยะ 
เวลำทีผ่่ำนมำพระรำชวงัโดรทนงิโฮลม์เป็นทีป่ระทบัของบรรดำสมำชกิรำชวงศจ์ำกรุ่นสูรุ่่น ซึง่แต่ละพระองคก์็
ทิง้เครื่องหมำยทีบ่่งบอกควำมเป็นตวัตนในกำรตกแต่งภำยใน โดยไดร้บัอทิธพิลจำกกำรเปลีย่นแปลงในแต่ละ
ยุคสมยั เพรำะมกีำรบรูณะอยู่เสมอตลอดระยะเวลำกว่ำ 400 ปีทีผ่่ำนมำ นี่คงเป็นสำเหตุทีท่ ำใหพ้ระรำชวงั
แห่งนี้ ยงัคงรกัษำสภำพเดมิตัง้แต่ชว่งศตวรรษที1่6 จนถงึปัจจบุนัไดเ้ป็นอย่ำงด ีปี ค.ศ. 1991 องคก์ำร 
ยเูนสโกจงึประกำศใหพ้ระรำชวงัดรอตตน์ิงโฮลม์เป็นมรดกโลกในทีส่ดุ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงกลบัสูต่วั
เมอืงกรุงสต๊อคโฮลม์ น ำท่ำนชมกรงุสตอ็คโฮลม์ เริม่จำกผ่ำนชมโรงละคร ท ำเนียบรฐับำล น ำท่ำนขึน้ชมววิ
บนฟเจลกำตนัเนินสงูรมิทะเลสำบท่ำนจะเหน็ทศันียภำพแสนงดงำมของท่ำเรอืสต๊อคโฮลม์, เกำะเมอืงโบรำณ
และพระบรมมหำรำชวงับนเกำะสตำเดนอนัโอ่โถงงำมสง่ำดว้ยสถำปัตยกรรมสมยัเรเนซองส ์ปัจจุบนัเป็นที่
เลีย้งรบัรองผูท้ีไ่ดร้บัรำงวลัโนเบล 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี  
น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั Quality Hotel Globe หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัทีส่ำม สตอ็คโฮลม์-คำรล์สตดั (สวีเดน) 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนชมแกมลา่สแตน (Gamla Stan) หรอืเขตเมืองเก่า น ำท่ำนชมย่ำนเมอืงเก่ำทีอ่ยู่มำตัง้แต่ศตวรรษ

ที ่13  ทีย่งัคงรกัษำสภำพอำคำรบำ้นเรอืนไดเ้ป็นอย่ำงด ีซึง่ถนนในเมอืงยงัปดูว้ยกอ้นหนิสีเ่หลีย่มเลก็ๆ ให้
ท่ำนไดเ้ดนิเทีย่วชมบรเิวณเมอืงเก่ำแก่ทีส่วยงำมรำวกบัภำพวำดยอ้นสูอ่ดตีอนัรุ่งเรอืง ทีปั่จจุบนัยงัทิง้
ร่องรอยแหง่ควำมเป็นเมอืงแหง่ยุคกลำงทีย่งัคงรกัษำสภำพอำคำรบำ้นเรอืนไวไ้ดเ้ป็นอย่ำงด ีน ำท่ำนถ่ำยรปู
กบัอำคำรของศาลาว่าการเมืองสตอ็คโฮลม ์City Hall สญัลกัษณ์ของกรุงสต๊อคโฮลม ์สรำ้งเสรจ็ปี ค.ศ.
1923 และเป็นโครงกำรก่อสรำ้งใหญ่ทีส่ดุของประเทศสวเีดน ในศตวรรษที ่20 เป็นทีท่ ำกำรของศำลำว่ำ
กำรเมอืงและสถำนทีส่ ำหรบัจดังำนรบัรำงวลัโนเบลในทุกๆ ปี (ยกเวน้สำขำสนัตภิำพทีม่ขี ึน้ในออสโล) ตวัตกึ
ทีก่่อสรำ้งดว้ยอฐิแดงกวำ่ 8 ลำ้นกอ้น และตกแต่งผนงัใน Golden Hall หรอืหอ้งเตน้ร ำทีม่ลีวดลำยฝังหนิ
โมเสกกว่ำ 19 ลำ้นชิน้ ขดัผวิหน้ำเรยีบแลว้เคลอืบดว้ยทอง ใชเ้วลำในกำรก่อสรำ้งนำนถงึ 12 ปี ออกแบบ
โดยสถำปนิก Ragner Ostberg และศลิปินชัน้น ำในเวลำนัน้ ใหท้ำ่นเดนิเล่นและเลอืกซือ้สนิคำ้ทีร่ะลกึต่ำงๆ 
จำกย่ำนเมอืงเก่ำ น ำท่ำน เข้าชมพิพิธภณัฑว์าซา Vasa Museum จดัว่ำเป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชีื่อเสยีงมำก
ทีส่ดุโด่งดงัทีส่ดุของแถบยุโรปเหนือเลยทเีดยีว เป็นพพิธิภณัฑเ์รอืรบโบรำณทีเ่ป็นทรพัยส์มบตัอินัโดดเด่น
ล ้ำค่ำมำกแห่งประเทศสวเีดน วำซำ คอืเรอืรบแห่งรำชอำณำจกัรสวเีดน ยิง่ใหญ่และสง่ำงำมประดบัประดำ
ดว้ยรปูแกะสลกัสมยัโบรำณท ำจำกไมโ้อ๊คทัง้ล ำ ท ำใหเ้รอืล ำนี้ทรงอำนุภำพและน่ำเกรงขำม ถูกสรำ้งขึน้เพื่อ
ใชก้ำรสงครำมแต่กลบัเกดิเหตุท ำใหเ้รอืรบนี้จมลงสูก่น้ทะเลเสยีก่อนหลงัจำกไดถู้กปล่อยลงน ้ำไดเ้พยีง 30 
นำทแีละถูกทิง้ใหจ้มอยู่ใตท้ะเลบอลตกิยำวนำนถงึ 333 ปี ก่อนทีจ่ะไดร้บักำรกูข้ ึน้มำในชว่งรำวศตวรรษที ่
17 และไดร้บักำรบรูณะใหม ่ถูกน ำมำตัง้ไวท้ีพ่พิธิภณัฑแ์ห่งนี้ เนื่องจำกยงัสำมำรถรกัษำโครงสรำ้งและ
ชิน้สว่นเดมิไวไ้ดก้ว่ำ 95% เรอืวำซำจงึถอืไดว้ำ่เป็นทรพัยส์มบตัทิำงศลิปะทีโ่ดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเทีย่ว
ทีส่ ำคญัของประเทศสวเีดน 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง   
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองคารล์สตดั ประเทศสวีเดน (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4 ชัว่โมง) เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่

แม่น ้ำคำรร์ำเวล แม่น ้ำสำยทีย่ำวทีส่ดุของสวเีดน และอยูใ่นเขตทะเลสำบวำเนิรน์ ชื่นชมธรรมชำตทิีส่วยงำม
ตลอดกำรเดนิทำง ผ่ำนเสน้ทำงถนน Fjallgaten ถนนสำยทีม่ชีื่อเสยีงของจุดชมววิทีส่วยทีส่ดุของสต๊อก
โฮลม์เป็นถนนเลยีบชำยฝัง่ ใหท้ำ่นชมทศันียภำพงดงำมทีม่องออกไปเหน็ทะเลสวยงำมและเรอืใบต่ำงๆ ให้
ท่ำนไดถ่้ำยรปูแบบพำโนรำมำววิไดอ้ย่ำงสวยงำม  



NORTHERN OF EUROPE Scan3Caps(S-N-D)8D5N, EK 1-8May2023-Formosa-                             4 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี  
น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั Scandic Karlstad City หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัทีสี่ ่  คำรล์สตดั (สวีเดน)-ออสโล (นอรเ์วย)์  
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น ำท่ำนชมเมอืงคำรล์สตดั เมอืงสวยงำมเลก็ๆ รมิทะเลสำบแวนเนิรน์ ทีม่ชีื่อเสยีงเมอืงหนึ่งของประเทศ
สวเีดน ซึง่อยู่ระหว่ำงกรุงสตอ็คโฮลม์ของประเทศสวเีดนและกรุงออสโลประเทศนอรเ์วย ์เพรำะเป็นเมอืงผ่ำน
ระหว่ำงสองเมอืงใหญ่นี้ สรำ้งเมอืงโดยกษตัรยิค์ำรล์ที ่6 ในปี ค.ศ.1604 ชื่อเมอืงจงึเรยีกตำมพระนำมของ
พระองค ์Karl-Stad ทีน่ี่มโีบสถใ์หญ่ของเมอืง สรำ้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1730 จตุัรสัใจกลำงเมอืง, ศำลำกลำง
ประจ ำจงัหวดัและสะพำนหนิ ซึง่เมอืงนี้มคีวำมเป็นชนบทดัง้เดมิทีช่ำวนอรด์กิอำศยัมำแต่โบรำณกำลกว่ำ 
1,000 ปี จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสูก่รงุออสโล ประเทศนอรเ์วย ์(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 
ชัว่โมง) นครหลวงแสนสวยรมิชำยฝัง่ทะเลออสโลฟยอรด์ทีม่บีรรยำกำศงดงำมดว้ยเกำะเลก็เกำะน้อยทีม่อียู่
มำกมำย สรำ้งทศันียภำพทีง่ดงำมเกนิบรรยำย   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนผ่ำนชมท ำเนียบรฐับำล, พระบรมมหำรำชวงั, อำคำรสถำปัตยกรรมเก่ำแก่อำยุกว่ำ 100 ปี อำท ิ

National Theatre, อำคำรรฐัสภำ และศำลำเทศบำลเมอืงเก่ำซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง ย่ำนเอเคอรบ์รคู 
Aker Brygge และทีต่ัง้ของศำลำว่ำกำร City Hall แนวอำรต์เดคโค่ สถำปัตยกรรมทีด่ทูนัสมยัประดบัไปดว้ย
น ้ำพุ สวนและประตมิำกรรมเตมิแต่งใหด้กูลมกลนื ใกลก้นัเป็น The Nobel Peace Centre สถำนทีท่ีม่กีำร
จดัแสดงเกีย่วกบัผูท้ีไ่ดร้บัรำงวลัอนัทรงเกยีรตแิละไกลออกไปคอื โรงโอเปร่ำ ทีถู่กสรำ้งขึน้มำใหม่ดว้ย
แนวคดิสถำปัตยกรรมร่วมสมยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี  
  น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั Scandic Oslo City หรอืระดบัเทยีบเท่า 
**แนะน าท่านแยกกระเป๋าเลก็เพือ่ส าหรบัการใชเ้ชค็อนิบนเรอืในวนัถดัไป เพื่อความสะดวกในการขนยา้ยหรอืน าลงเรอื** 
 
วนัทีห้่ำ  ออสโล (นอรเ์วย)์-DFDS Seaways 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น ำท่ำนชมสวน ปฏิมากรรมวิกเกอรแ์ลนด ์สวนสำธำรณะอนัเป็นผลงำนของปฏมิำกร ทีน่ ำผลงำนของ 
กุสตำฟ วกิเกอรแ์ลนด ์ปฏมิำกรชื่อดงัทีไ่ดร้บัอนุญำตใหน้ ำผลงำนมำจดัแสดงอย่ำงถำวรในอุทยำน ฟรอก
เนอร ์ทที่ำนอำจเคยเหน็รปูของเสำโมโนลทิ รปูปัน้วฏัจกัรของชวีติ มนุษยส์งูถงึ 17 เมตร ทีเ่ป็นรปูคนจ ำนวน
มำกมำยปีนป่ำยกนัอยูบ่นเสำ ชมผลงานน ้าพวุงจรชีวิต ทีม่คีวำมหมำยสอนใจ จำกนัน้ใหท้่ำนเดนิเล่นและ
เลอืกซิอ้สนิคำ้แบรนดเ์นมรวมถงึสนิคำ้ทีร่ะลกึต่ำงๆ จำกย่ำนชอ้ปป้ิง ย่านถนนคารล์โจฮนัสเ์กท ย่านถนน
คนเดิน Walking Street ซึง่มสีนิคำ้ของฝำกทีเ่ป็นทีน่ิยมของนกัท่องเทีย่ว อำท ิเครื่องครวั  พวงกุญแจ 
เป็นตน้ **เพือ่ความสะดวกในการเดินเล่นชมเมืองหรอืเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ อิสระรบัประทานอาหาร
กลางวนัตามอธัยาศยั** 

บ่าย สมควรแก่เวลำน ำทำ่นเดนิทำงสูท่่ำเรอื เพื่อน ำท่ำน ล่องเรอืส าราญ DFDS (DFDS Seaway) จำกกรุงออสโล 
ประเทศนอรเ์วย ์สูก่รุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมำรก์ DFDS เป็นเรอืส ำรำญอนัโอ่อ่ำขนำดใหญ่ ทีพ่รัง่พรอ้ม
ไปดว้ยสิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ มำกมำย เช่น ผบั บำร ์หอ้งซำวน์น่ำ รำ้นคำ้ปลอดภำษ ีหอ้งเล่มเกมส ์
เป็นตน้ เชญิพกัผ่อนเดนิเล่นบนเรอื ก่อนขึน้ชมววิสวยยำมเมื่อเรอืถอนสมอ และรบัประทำนอำหำรค ่ำแบบบุฟ
เฟ่ตใ์นเรอื พรอ้มพกัคำ้งคนืบนเรอืส ำรำญนี้ อสิระพกัผ่อนตำมอธัยำศยั หรอืชมทศันียภำพอนัสวยงำมบน
ดำดฟ้ำเรอื หรอืชอ้ปป้ิงสนิคำ้ปลอดภำษี        
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของเรอืแบบบุฟเฟตน์านาชาติ กบัเมนูอาหารหลากหลายและ
เครือ่งดื่ม Soft Drink  

 เข้าพกับนเรอืส าราญ DFDS (CPH-OSL) (Overnight Cruise) ห้องพกัคู่แบบ 2 Bed Sea View Cabin 
อสิระใหท้่ำนพกัผ่อนตำมอธัยำศยั 

 
วนัทีห่ก  DFDS Seaways-โคเปนเฮเก้น (เดนมำรก์) 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้บนเรอื 

เรอืเทยีบท่ำเมอืงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมารก์ น ำท่ำนขึน้จำกเรอืตำมก ำหนดกำร ผ่ำนขัน้ตอนกำร
ตรวจคนเขำ้เมอืงและรบักระเป๋ำสมัภำระ รถโคช้รอรบัทีท่่ำเรอื น ำท่ำนชม เมืองโคเปนเฮเก้น 
Copenhagen เมอืงทีม่บีรรยำกำศสวยซึง้ และสง่ำงำมดงัเมอืงแห่งเทพนยิำย โคเปนเฮเกน้เป็นทัง้เมอืง
หลวงและเมอืงชำยฝัง่ทะเลของประเทศเดนมำรก์ ตัง้อยู่ชำยฝัง่ตะวนัออกของเกำะซแีลนด ์และเป็นย่ำน
ธุรกจิทีส่ ำคญั น ำท่ำนชม จตัรุสัอมาเลียนบอรก์พาเลสและซิต้ีฮอลลห์รอืศาลาว่าการเมือง ถ่ำยรปูคู่กบั 
เงือกน้อยลิตเต้ิลเมอรเ์มด สญัลกัษณ์ของเมอืงซึง่ยงัคงนัง่เศรำ้รอเจำ้ชำย ตำมเน้ือเรื่องในเทพนิยำยอนัลอื
ลัน่ของนกัเล่ำนิทำนระดบัโลก ฮนัสค์รสิเตยีน-แอนเดอรส์นั โดยไดร้บักำรสนบัสนุนจำก บรเิวอร-์จำคอ็บเซ่น 
เจำ้ของมลูนิธคิำรล์สเบริก์ ใกลก้นัเป็นย่ำนท่ำเรอืขนำดใหญ่ ทีม่เีรอืสนิค้ำและเรอืส ำรำญจอดเด่นเป็นสง่ำ 
ผ่ำนสวนสำธำรณะท่ำนจะพบกบั น ้าพเุกฟิออน เทพธดิำผูเ้สยีสละกบับุตรชำยทีร่่วมสรำ้งเกำะซแีลนด์
ขึน้มำ 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูบ่ริเวณจตัรุสัซิต้ีฮอลล ์(City Hall) จุดถ่ำยรปูสวยงำมประจ ำเมอืง และท่ำนจะสำมำรถ

สมัผสับรรยำกำศครกึครืน้ของใจกลำงเมอืง ช้อปป้ิงสินค้ายา่นถนนสตรอยก ์Stroget Street ถนนชอ้ป
ป้ิงทีย่ำวทีส่ดุในโลก เริม่จำกศำลำว่ำกำรเมอืงไปสิน้สดุที ่Kongens Nytorv ทีม่สีนิคำ้แบรนดเ์นมชื่อดงั อำท ิ 
Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารไทย 
  น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั Scandic Falkoner หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
วนัทีเ่จด็  โคเปนเฮเก้น-เข้ำชมปรำสำทอมำเลียนบอรก์ (เดนมำรก์)-สนำมบินโคเปนเฮเก้น- 
   สนำมบินดไูบ (สหรฐัอำหรบัเอมิเรตส)์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนเข้าชม ปราสาทอมาเลียนบอรก์ Amalienborg Palace จดัเป็นทีป่ระทบัของเหล่ำรำชวงศ์

เดนมำรก์ตัง้อยู่ภำยในจตุัรสัอมำเลยีนบอรก์ เป็นอำคำรทีม่ลีษัณะแบบเดยีวกนัสีห่ลงัดำ้นหน้ำของอำคำร
ตกแต่งแบบคลำสสคิ ภำยในตกแต่งแบบรอ็คโคโคมลีำนกวำ้งเป็นลกัษณะแปดเหลีย่ม ตรงกลำงเป็น
อนุเสำวรยีพ์ระบรมรปูทรงมำ้ของผูก้่อตัง้ของกษตัรยิเ์ฟเดอรร์กิที ่5 (อำคำรของพระรำชวงัในสว่นที่
พระมหำกษตัรยิห์รอืพระรำชนิีประทบัอยู่ในวนันัน้ๆ จะถกูปิดไมใ่หเ้ขำ้ชม) พรอ้มทัง้สว่นของพพิธิภณัฑ์ทีม่ ี
กำรจดัแสดงเรื่องรำวควำมเป็นมำของรำชวงศเ์ดนมำรก์ หนึ่งในรำชวงศท์ีเ่ก่ำแก่ทีส่ดุในโลกดว้ย และสิง่ของ
ต่ำงๆ ของพระรำชวงศซ์ึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึรสนิยมทีท่นัสมยัและบุคลกิของกษตัรยิแ์ละรำชนิี    

11.30 น. น าท่านเดินทางเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเก้น และเผือ่เวลาให้ท่านท าคืนภาษีท่ีสนามบิน
ส าหรบัท่านท่ีซ้ือสินค้าต่างๆ   

15.35 น.  ออกเดินทางจากสนามบินนครซูริค โดยสายการบิน Emirates เท่ียวบินท่ี EK152 
23.55 น.  เดินทางสนามบินนครดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์จากนัน้น าท่านแวะเปล่ียนเครือ่ง 
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วนัทีแ่ปด  สนำมบินดไูบ-สนำมบินสวุรรณภมิู 
03.45 น.  น าท่านออกเดินทางจากสนามบินนครดไูบ โดยสายการบิน Emirates เท่ียวบินท่ี EK372 
13.00 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ..  

 

 
รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ  
ท่ีไม่คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ และหากท่ีพกัตามรายการไม่ได้รบัการยืนยนั  

บริษทัฯ ขอท าการเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัหรือเมืองใกล้เคียงให้  
ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าบริการ                     Colorful of Summer SCAN 3 Caps  
                                          สวีเดน-นอรเ์วย-์เดนมารก์ 8 วนั 5 คืน-EK 

วนัเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ท่านละ 

(จ านวน 45 ท่าน) 
พกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 

1-8 พ.ค. 2566 79,900 9,900 
 

  *** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
  *** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กวา่ 12 ปี เขา้พกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Emirates เสน้ทาง กรุงเทพฯ-ดไูบ-สต๊อคโฮลม์ // โคเปนเฮเกน้-ดไูบ-กรุงเทพฯ ชัน้

ประหยดั และค่าโหลดสมัภาระไม่เกนิทีส่ายการบนิก าหนดท่านละ 30 กโิลกรมั / ท่าน และส าหรบัถอืขึน้เครื่องไม่เกนิ 7 
กโิลกรมั / ท่าน 

 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ โดยค านวนจากวนัทีจ่องและออกตัว๋
โดยสาร หากมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ 
จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฎและเงื่อนไขของสายการบนิ (อตัราค่าน ้ามนัเชือ้เพลงิค านวณไว ้ณ วนัที ่9 ก.พ.2566) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่าน / 1 หอ้ง) เน่ืองจากโรงแรมสว่นใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) 
กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่า, พระราชวงัและหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ อ านวยความ

สะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถ / มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ / หวัหน้าทวัรท์ีบ่รกิารพรอ้มคณะตลอดการเดนิทาง 
 ค่าน ้าดื่มวนัละ 1 ขวด (จ านวน 6 วนัทวัร)์ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่แีละภาษสี าหรบันกัท่องเทีย่วหรอืภาษเีมอืงส าหรบัการเขา้พกัในเมอืงทุกแห่ง 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิกรมธรรม ์1,500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาล

เท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอืน่อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตาม

หมายเหต ุ

 อตัราค่าเดนิทางนี้ตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ านวนไมน้่อยกว่า 20 ท่าน + หวัหน้าทวัร ์1 ท่าน **ไม่มรีาคาเดก็**
ตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของบรษิทัฯ และจะตอ้งช าระมดัจ าหลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี

 กรณีท่านทีม่ตีัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืร่วมเดนิทางโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษิทัทวัร ์ กรุณาแจง้
ล่วงหน้าเน่ืองจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยื่นวซี่า ซึง่ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถยื่นวซี่าพรอ้มคณะได ้ 
***การด าเนินการขอวซี่าจะตอ้งใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 15-21 วนั ซึง่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตวัดว้ยตวัเองและไดร้บัการ
สแกนน้ิวมอืจากศนูยร์บัค ารอ้งของสถานทตูโดยตรง โดยจะตอ้งสง่รายละเอยีดโดยการกรอกแบบฟอรม์ดา้นล่าง และ ส าเนา
หน้าหนงัสอืเดนิทาง และสง่เอกสารใหค้รบเพื่อท าการนดัหมาย ** 

 ส าหรบัท่านทีต่อ้งการอยู่ต่อหรอืเดนิทางต่อไปยงัประเทศอื่น หรอืหากมตีัว๋โดยสารอยู่แลว้ จะตอ้งยื่นวซี่าเดีย่ว พรอ้มแสดง
เอกสารเรื่องทีพ่กั รวมถงึกรมธรรมป์ระกนัภยัดว้ยทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์และทุกท่านตอ้งมาแสดงตวัทีส่ถานทตูหรอื
ศนูยย์ื่นวซี่าตามก าหนดวนัเวลานดัหมายเพื่อถ่ายรปูและสแกนน้ิวมอื 
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เงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ และไม่รวมค่าใชจ้า่ยระหว่างการกกัตวัในต่างประเทศอนัสบืเนื่องจากโควดิ-19 และเป็นไปตาม
เงื่อนไขของบรษิทัประกนั) 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ค่าบรกิาร 7%  
 

 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าธรรมเนียมการท านดัหมายและค่าบรกิารการท าวซี่าเชงเกน้โดยยื่นขอสถานทตูสวเีดน (ท่านละ 4,500 บาท อตัรา

ค่าบรกิารวซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามอตัราการแลกเปลีย่นประจ าวนั) 
 ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋าทุกแหง่ ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากตอ้งการการ

บรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งช าระค่าทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
 ค่าอาหารหรอืเครื่องดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 สญัญาณ Wifi และค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้สว่นพืน้ทีส่าธารณะภายในโรงแรมทีม่กีารใหบ้รกิารฟรหีรอืบางโรงแรม

อาจมใีหบ้รกิารบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยู่กบันโยบายของแต่ละโรงแรม)   
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืค่าแปลเอกสาร, ค่าบรกิาร
ทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั
อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้ 

 ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง (กรณีทีส่าย
การบนิ / ประเทศปลายทางตอ้งการ) 

 ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง (กรณีทีป่ระเทศ
ไทยตอ้งการผลตรวจ) 

 ค่าธรรมเนียมบรกิารเกีย่วกบัการด าเนินการลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass/Test & Go และอืน่ๆ ตามทีภ่าครฐัก าหนด 
(อาจมกีารเปลีย่นแปลงภายหลงัเป็นไปตามกลไกการเปลีย่นแปลงจากภาครฐัเป็นส าคญั)  

 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการท า Vaccine Passport 
 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการกกัตวัเมื่อมกีารตรวจพบโควดิในชว่งใดๆ 
 

 

การช าระเงิน   
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน  35,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์(และขอใหช้ าระค่าวซี่าเพิม่เตมิพรอ้มมดัจ าตามทีเ่รยีกเกบ็) สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทาง
อย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
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การยกเลิก 
1. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และ
ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

2. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของค่าทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอ
วซี่า และค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีล่กูคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 

หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
 
 
 

 
 
หมายเหต ุ 
o ผูท้ีส่ำมำรถเดนิทำงเขำ้ยโุรปไดน้ัน้ จะตอ้งไดร้บักำรฉีดวคัซนีครบโดสตำมชนิดของวคัซนี ไม่น้อยกว่ำ 14 วนัก่อนกำร

เดนิทำง โดยตอ้งเป็นวคัซนีทีก่ลุ่มสหภำพยุโรปใหก้ำรรบัรอง อำท ิไฟเซอร ์โมเดอน่ำ แอสตรำ้ซเินกำ้ จอหน์สนัแอนดจ์อหน์
สนั ซโินแวค ซโินฟำรม์ เป็นตน้ และควรมเีอกสำรรบัรองกำรฉีดวคัซนีรวมถงึวคัซนีพำสปอรต์ 

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรม
อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้อง
แยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมทีพ่กันัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
5. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมทีพ่กันัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าให้
ไม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีก่อง
ตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่น
ทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด้ หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฎเิสธการเขา้
ประเทศไมว่่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 

o เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทัง้หมด 

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิตม์าสหรอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์
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เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าเชงเก้น  (สวีเดน)  ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15 วนั 

- ผูย้ื่นค ารอ้งตอ้งแสดงตวัและสแกนน้ิวมอื ณ วนันดัหมายยื่นค ารอ้งทีศ่นูยย์ื่น 
- วนั/เวลานดัหมายเป็นไปตามกฎของสถานทตูและศนูยย์ื่น 
- รปูถ่ายหากไม่ไดม้าตรฐาน ตอ้งท าการถ่ายใหม่ทีศ่นูยย์ื่น โดยผูย้ื่นค ารอ้งตอ้งช าระเงนิค่าถ่ายรปูดว้ยตนเอง 
- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย้ื่นค ารอ้งช าระเงนิดว้ยตนเอง 
- ผูย้ื่นค ารอ้ง กรุณาสง่ส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทางทีเ่ป็นปัจจุบนัทีส่ดุ พรอ้มกรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ส าหรบัเพื่อใชใ้นการท านดั
หมาย กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ พรอ้มเบอรโ์ทร.ทีส่ามารถตดิต่อได ้ไม่ควรใชเ้บอรโ์ทร.ผูแ้ทน ยกเวน้ ผูย้ื่นค ารอ้ง
สงูอายุมากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 
- เอกสารตน้ฉบบัทีเ่ป็นภาษาไทย อาท ิส าเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทั / กจิการรา้นคา้, ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณีเดก็), ส าเนา
สตูบิตัร (กรณีผูท้ีอ่ายุต ่ากว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบยีนสมรส, ส าเนาทะเบยีนหย่า, ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ, ส าเนาใบเปลีย่น
นามสกุลจะตอ้งถูกแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะบรกิารท่าน ยกเวน้ ส าเนาหนงัสอืสญัญาซือ้ขาย/สญัญากู ้/ 
สญัญาอาชพีพเิศษทีม่เีน้ือหาระบุเจาะจง กรุณาใชบ้รกิารศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพื่อหลกีเลีย่งความผดิพลาดในดา้นงาน
แปล ค่าใชจ้่ายส าหรบังานแปลเอกสาร ผูย้ื่นค ารอ้งจะตอ้งช าระดว้ยตนเอง 
- กรณีทีผู่ส้มคัรไม่สามารถน าเอกสารสง่ล่วงหน้าได ้และมคีวามจ าเป็นจะตอ้งน าสง่ในวนันดัหมายยื่นวซี่าและหากตอ้งมกีาร

ถ่ายส าเนาหรอืแปลเอกสารอื่นเพิม่เตมิ ผูย้ื่นค ารอ้งจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายดว้ยตนเอง 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า 

2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินการเรื่องขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัอยู่
หรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร์ การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ
สถานทตูง่ายยิง่ขึน้  

หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใชห้นงัสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ผูเ้ดนิทางตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
    ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 
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o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร หรือ 2 x 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า  

- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกหรอืเครื่องประดบั 

บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊อายส ์** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 15 ปี  

ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
หากเดก็อายุไม่เกนิ 15 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา
แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

o หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
o ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 

o ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 

o ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 

o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ

เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ และมีรายละเอียดเก่ียวกบัการระบุวนัลางานให้ชดัเจนหรอืพกั
รอ้นให้ชดัเจนด้วย และหนังสือรบัรองการท างานต้องออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวนันัดหมายยื่นวีซ่า 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, อตัรา
เงนิเดอืนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาหรอืหนังสือการงานท่ีระบุวนั
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ลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุดและหนังสือรบัรองการท างานต้องออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจาก
วนันัดหมายยื่นวีซ่า 

- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะต้องคดัมาไม่เกนิกว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ หรอืสามารถขอเป็น
ฉบบัภาษาองักฤษไดเ้ชน่เดยีวกนั 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 

 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้มแสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพื่อ
แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไม่มบีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอืชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์าร
เป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรือญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 

 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส าเนาสมุดรายงานประจ าตวันกัเรยีนหรอืส าเนาบตัรนกัเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช ้Statement ออมทรพัยส์ว่นตวัแสดงชื่อเจา้ของบญัชขีองธนาคารใดๆ ชื่อ-สกุลสะกดถูกตอ้งตามหน้าพาสฯ ยอ้นหลงั 

6 เดอืนและอพัเดทเป้นปัจจุบนัทีส่ดุ ไม่เกนิ 14 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า พรอ้มกบัมตีราแสตมป์ของธนาคาร
ก ากบั  

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบัและตอ้งท าจดหมายรบัรอง
ค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูดว้ย อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา 
จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย 
ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายชีแ้จงเพื่อรบัรองการเงนิพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพือ่แสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อยา่งไม่เดือดรอ้นเมื่อกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 

o กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 
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- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซี่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 

***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 
 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผู้เดนิทาง
เป็นหลกั                   
 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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1.  ชื่อ-สกุล (ภำษำไทย) ....................................................................................................................................................... 
 

 ชื่อ-สกุล (ภำษำองักฤษ) ................................................................................................................................................. 
 

 ชื่อ-สกุลเดมิ กรณีมกีำรเปลีย่นชือ่หรอืชื่อ-สกุลเดมิ หรอืนำมสกุลเดมิก่อนแต่งงำน 

 (ภำษำไทย).......................................................................   (ภำษำองักฤษ) .................................................................. 

 2.  หมำยเลขหนงัสอืเดนิทำง .................................................... วนัเดอืนปี เกดิ ................................................................... 

     วนัออกหนงัสอืเดนิทำง ............................................... วนัหมดอำยหุนงัสอืเดนิทำง ......................................................... 

     สถำนทีเ่กดิ ......................................................... หมำยเลขบตัรประชำชน ..................................................................... 

3.  สถำนภำพ  ....... โสด   ........ แต่งงำนจดทะเบยีน    ....... แต่งงำนไม่จดทะเบยีน   ....... หยำ่   ....... หมำ้ย 
 

4.   กรณีท่ำนทีแ่ต่งงำนแลว้ ไมว่่ำจะเป็นแบบจดทะเบยีนหรอืไม่กต็ำม กรุณำกรอกรำยละเอยีดของ คู่สำม-ีภรรยำ 

      สำม,ี ภรรยำ ชื่อ-นำมสกุล .............................................................................................................................................. 

      วนัเกดิ ของสำม-ีภรรยำ ................................................  สถำนทีเ่กดิ สำม-ีภรรยำ ......................................................... 

5.  ทีอ่ยู่ปัจจุบนัตำมทะเบยีนบำ้น (ภำษำองักฤษ) .................................................................................................................. 

    .................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................. 

     ทีอ่ยู่ปัจจบุนัปัจจุบนั หำกเหมอืนในทะเบยีนบำ้นใหเ้ขยีนว่ำ As above (ภำษำองักฤษ) ..................................................... 
 

 ...................................................................................................................................................................................... 
 

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์ำ้น .............................................................................. 
  
     โทรศพัทม์อืถอื ........................................................... อเีมล  ........................................................................................  
 

กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรอืไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่งยื่นค ารอ้งขอวีซ่า  

ทางศนูยย์ื่นหรอืสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการเปล่ียนแปลงแก้ไขขอ้มูลในระบบออนไลน์  
และเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าใหม ่

กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ / ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ  
เป็นต้น  

(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพื่อป้องกนัความผิดพลาดในการสะกดตวัอกัษรและเพื่อให้เกิด
ความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
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6.  ชื่อสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษ) ............................................................................................................... 

 (กรุณำแจง้ดว้ยว่ำ กจิกำรทีท่ ำนัน้เกีย่วกบัอะไร ดำ้นใด ..................................................................................................) 

 กรณีประกอบอำชพีอสิระ (กรุณำแจง้ลกัษณะกำรงำนและทีอ่ยูท่ีท่ ำงำนใหช้ดัเจนเช่นกนั)  

  ทีอ่ยู่สถำนทีท่ ำงำน / สถำบนัศกึษำ (ภำษำองักฤษ) ...................................................................................................... 

 ..............................................................................................................................  รหสัไปรษณีย ์.............................. 
  

 ต ำแหน่งหน้ำที ่(ภำษำองักฤษ) ..................................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์..................................................................  หมำยเลขต่อภำยใน (ถำ้ม)ี ......................................................... 
 

 กรณีศกึษำอยู่ กรุณำแจง้ระดบัชัน้หรอืระดบักำรศกึษำ (ภำษำองักฤษ) ............................................................................ 

 กรณีในระดบัอุดมศกึษำ กรุณำแจง้คณะและวชิำหลกัทีศ่กึษำ (ภำษำองักฤษ) .................................................................. 

 

7.  ชื่อบุคคลทีร่่วมเดนิทำงไปดว้ย.......................................................................................................................................... 
 

 ควำมสมัพนัธก์บัผูเ้ดนิทำงร่วมครัง้นี้ (ระบุ)......................................................................................................................          
 

8.  ท่ำนเคยเดนิทำงเขำ้ยโุรปใน 3 ปีทีผ่่ำนมำหรอืไม่    ....... ไมเ่คย  ....... เคย (กรณีเคยใหร้ะบวุนัที)่ 
 

    ตัง้แต่วนัที ่................................................ ถงึวนัที ่.....................................................   รวม ............... วนั 
  

    ไดร้บัวซี่ำจำกสถำนทตูใด ................................................................... หมำยเลขวซี่ำทีเ่คยได ้.......................................... 
 

9.  ท่ำนเคยไดร้บักำรสแกนน้ิวมอืหรอืไม่   ....... ไม่เคย   ....... เคย  
 

    กรณีทีท่่ำนเคยไดร้บักำรสแกนน้ิวแลว้ กรุณำระบุวนัที ่............................................................... 
 

10. ท่ำนเคยถูกปฏเิสธวซี่ำหรอืไม่   ....... ไม่เคย   ....... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในกำรถูกปฏเิสธ) 
 

 ................................................................................................................................................................. 
 

11. ท่ำนสนบัสนุนค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงดว้ยตวัท่ำนเองหรอืไม่   ....... ตวัเอง   ....... มผีูส้นบัสนุนค่ำใชจ้่ำย 
(กรณีทีม่ผีูส้นบัสนุนค่ำใชจ้่ำยใหร้ะบุผูส้นบัสนุนค่ำใชจ้่ำยของท่ำนและระบุควำมสมัพนัธแ์ละเดนิทำงดว้ยกนัหรอืไม่) 
 

ผูส้นบัสนุนค่ำใชจ้่ำยของท่ำนคอื ......................................................................................................................... 
 

ควำมสมัพนัธก์บัท่ำน ......................................................................................................................................... 
 

เดนิทำงดว้ยกนักบัทำ่นหรอืไม่   ....... เดนิทำงดว้ยกนั   ....... ไม่ไดเ้ดนิทำงดว้ยกนั 
 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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