
 

 

 

 ScaN Group2Countries 
เท่ียว 2 ประเทศ กลุ่มสแกนดิเนเวีย ดินแดนแห่งยโุรปเหนือ

เดนมารก์-สวีเดน 7 วนั 
โดยสายการบินไทย (TG) 

 
 บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงสูด่นิแดนยุโรปเหนือ สมัผสับรรยำกำศทีง่ดงำม สดูอำกำศอนัแสนบรสิทุธิ ์กบัแถบ
สแกนดเินเวยี ชม 2 ประเทศดงัและเมอืงในแถบนี้ ดงันี้.. 
 

สตอ็คโฮลม์ เมอืงหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวเีดน ตัง้อยู่รมิชำยฝ ัง่ทะเลทศิตะวนัออกของประเทศสวเีดน 
ไดร้บั   ฉำยำว่ำ “เวนสิแห่งยโุรปเหนือ”เนือ่งจำกเป็นประเทศทีม่เีกำะเลก็เกำะน้อย 

เยินเชอปิง  เป็นเมอืงทำงตอนใตอ้กีเมอืงหนึง่ของประเทศสวเีดน เมอืงมปีระชำกรมำกเป็นอนัดบั 9 ของสวเีดน 
เมอืงตัง้อยู่ปลำยใตส้ดุของทะเลสำบเวเทริน์  เป็นเมอืงทีม่คีวำมเก่ำแก่และส ำคญัทำงประวตัศิำสตร ์ 

มลัโม  เมอืงหลกัทางตอนใตข้องสวเีดน และเป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของสวเีดน รองจากสต๊อก
โฮลม์  และเมอืงโกเธนเบริก์ และเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นดบั 6 ในกลุ่มประเทศแถบสแกนดเินเวยี  
โคเปนเฮเก้น เมอืงหลวงและเมอืงชำยฝ ัง่ทะเลของประเทศเดนมำรก์ ตัง้อยูช่ำยฝ ัง่ตะวนัออกของเกำะซแีลนด ์
 

ก ำหนดกำรเดินทำง  21-27 ก.พ.2562 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ  
22.30 น.  นัดคณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 2-3 เคาน์เตอร ์D  

สายการบินไทย เจ้าหน้าท่ีคอยให้ความสะดวกเรือ่งเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


 

 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการ
เดินทางแต่ละ ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจาก
รายการทวัรเ์ป็น รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลา
การเดินทางอาจมี การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง สวีเดน 
01.25 น. น าท่านออกเดินทางสู่กรงุโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมารก์ โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี 

TG960 
06.55 น. เดินทางถึงสนามบินอารล์นัดา กรงุสตอ๊กโฮลม์ เมอืงหลวงของประเทศเดนสวีเดน 

น ำท่ำนผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและตรวจรบัสมัภำระ  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูใ่จกลำง กรงุ
สตอ็คโฮลม์ Stockholm เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ซึง่อยู่บนหมู่เกำะใหญ่น้อยโอบลอ้มดว้ย
ทะเลสำบมำลำรก์่อก ำเนิดนครอนังำมสง่ำ รมิคลองมำกมำยจนไดร้บัฉำยำ” รำชนิแีห่งทะเลบอลตคิ” 
ผ่ำนชมโรงละคร ท ำเนียบรฐับำล น ำท่ำนขึน้ชมววิบนฟเจลกำตนัเนินสงูรมิทะเลสำบท่ำนจะเหน็
ทศันียภำพแสนงดงำมของท่ำเรอืสต๊อคโฮลม์, เกำะเมอืงโบรำณ, พระบรมมหำรำชวงับนเกำะสตำ
เดนอนัโอ่โถงงำมสง่ำดว้ย  

 สถำปตัยกรรมสมยัเรเนซองส ์ปจัจุบนัเป็นทีเ่ลีย้งรบัรองผูท้ีไ่ดร้บัรำงวลัโนเบล น ำท่ำนชมแกม
ล่าสแตน (Gamla Stan) หรอืเขตเมืองเก่า ชมศาลาว่าการเมืองสตอ็คโฮลม ์(City Hall) 
สญัลกัษณ์ของกรุงสต๊อกโฮลม ์สรำ้งเสรจ็ปีค.ศ.1923 และเป็นโครงกำรก่อสรำ้งใหญ่ทีส่ดุของ
ประเทศ สวเีดน ในศตวรรษที ่20 เป็นทีท่ ำกำรของศำลำว่ำกำรเมอืง และสถำนทีส่ ำหรบัจดังำนรบั
รำงวลัโนเบล ในทุกๆ ปี (ยกเวน้สำขำสนัตภิำพทีม่ขี ึน้ในออสโล) ตวัตกึทีก่่อสรำ้งดว้ยอฐิแดงกว่ำ 8 
ลำ้นกอ้น และตกแต่งผนงัใน Golden Hall หรอืหอ้งเตน้ร ำทีม่ลีวดลำยฝงัหนิโมเสกกว่ำ 19 ลำ้นชิน้ 
ขดัผวิหน้ำเรยีบแลว้เคลอืบดว้ยทอง ใชเ้วลำในกำรก่อสรำ้งนำนถงึ 12 ปี ออกแบบโดยสถำปนิก 
Ragner Ostberg และศลิปินชัน้น ำในเวลำนัน้ 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนชม พิพิธภณัฑเ์รอืวาซา Vasa-Museum เรอืรบโบรำณอำยุร่วม 400 ปีทีก่ษตัรยิก์ุสตำฟที ่

2 รบัสัง่ใหส้รำ้งเป็นเรอืรบใหญ่ทีส่ดุในยุโรปในสมยันัน้ แต่เพยีง 20 นำทลีงน ้ำเรอืวำซ่ำทีย่ิง่ใหญ่ก็
จมลงอยูใ่ตท้ะเลมำกกว่ำ 300 ปี ถงึไดกู้ข้ ึน้มำขึน้มำในศตเนื่องจำกสำมำรถรกัษำชิน้สว่นเดมิของ
เรอืไวไ้ดก้ว่ำ 95เปอรเ์ซน็ตแ์ละตกแต่งประดบัประดำดว้ยรปูแกะสลกันบัรอ้ยชิน้เป็นทรพัยส์มบตัิ
ทำงศลิปะทีโ่ดดเด่นโดยตอ้งน ำชิน้ส่วนหลำยลำ้นชิน้ทีก่ระจำยไปทัว่ทอ้งน ้ำแถบนัน้มำปะตดิปะต่อ
เหมอืนต่อโมเดลขนำดยกัษ์ถอืเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ ำคญัทีส่ดุแห่งหนึ่งในโลก และมเีวลำใหท้ำ่น
เลอืกซือ้สนิคำ้ชัน้น ำจำกย่ำนชอ้ปป้ิงของสตอ็คโฮลม์  

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีส่าม สตอ๊กโฮลม์  
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

น ำท่ำนชม ย่ำนเมอืงเก่ำทีม่โีบสถเ์ก่ำแก่ชื่อ Storkyrkan ถอืเป็นโบสถค์ู่บำ้นคู่เมอืงของสตอ็คโฮลม ์
สรำ้งมำตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่15 ภำยในโบสถม์รีปูแกะสลกัดว้ยไมช้ื่อว่ำเซนต ์จอรจ์กบัมงักรตัง้อยู่ 
รปูแกะสลกัชิน้น้ีกษตัรยิ ์Stensture The Elderโปรดใหส้รำ้งขึน้เพื่อระลกึถงึชยัชนะของสวเีดนทีม่ต่ีอ
เดนมำรก์ โดยในหนงัสอืเล่มหนึ่งไดก้ล่ำวว่ำเซนต ์จอรจ์ หมำยถงึ สวเีดนสว่นมงักรหมำยถงึ 
เดนมำรก์ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูท่่ำเรอืเพื่อใหท้่ำนล่องเรอืชมทศันียภาพอนังดงำมสองฝ ัง่น ้ำใจ
กลำงกรุงสต๊อกโฮลม์ Royal Canal Tour สมัผสับรรยำกำศและอำกำศบรสิทุธิ ์ผ่ำนชมเมอืงเก่ำและ



 

 

อำคำรสถำปตัยกรรมต่ำงๆ สวยงำมและสะพำนขำ้มฝ ัง่แม่น ้ำของเมอืงสต๊อกโฮลม์ทีไ่ดร้บักำร
ออกแบบมำอย่ำงงดงำม   

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเขำ้ชม พระราชวงัหลวง Royal Palace ไดช้ื่อว่ำเป็นเพชรเมด็งำมแห่งสวเีดน ใน

ภำษำสวดีชิ เรื่อง ว่ำ Stockholm Slott ตัง้อยู่ในเขตเมอืงเก่ำ ถอืเป็นพระรำชวงัทีใ่หญ่ทีส่ดุทีถ่กู
สรำ้งขึน้ตัง้แต่ชว่งศตวรรษที ่17 ในสถำปตัยกรรมแบอติำเลยีนบำรอ็ค มคีวำมเก่ำแกแ่ละสวยงำม
อย่ำงทีส่ดุ เป็นทีพ่ ำนกัส ำคญัแห่งพระ รำชวงศก์ษตัรยิแ์ห่งสวเีดน น ำทำ่นชมตวัอำคำรทีม่คีวำมสงู
กว่ำ 7 ชัน้ และมหีอ้งต่ำงๆ อยูถ่งึ 600 หอ้ง (โดยมหีอ้งเพยีงบำงสว่นเท่ำนัน้ทีเ่ปิดบรกิำรใหแ้ก่
นกัท่องเทีย่ว) อำท ิหอ้งคำบเิน็ทหรอืหอ้งประชมุของกษตัรยิก์บับรรดำรฐัมนตรขีองพระองค ์ Hall 
of State หอ้งทีเ่กบ็รวบรวมของรำชบลัลงักเ์งนิ ซึง่เป็นของรำชนิีครสิตน่ิำทีป่กครองสวเีดนในชว่ง
ศตวรรษที ่16 โดยในโซนของเบอรน์ำดอ็ตแกลเลอรี ่นัน้เป็นโซนภำพวำดของบรรดำสมำชกิรำชวงศ์
สวเีดนตัง้แต่อดตีทีผ่่ำนมำ และหอ้งมหำสมบตัหิรอื Treasury ทีเ่ป็นหอ้งใตด้นิเกบ็เครื่องรำช
กกุธภณัฑท์ีม่ที ัง้ มงกุฏ อ่ำงน ้ำมนตท์ีท่ ำจำกเงนิ และดำบ เป็นตน้  จำกนัน้ใหท้่ำนเดนิเล่นย่ำนเซอ
กลิส ์Sergels Torg ย่ำนศนูยก์ลำงของเมอืงหลวงสตอ็คโฮลม ์ชอ้ปป้ิงสนิคำ้และของทีร่ะลกึที ่
หำ้งสรรพสนิคำ้ NK หำ้งทีใ่หญ่ทีส่ดุในยุโรปเหนือและบรเิวณถนน Drottningatan ถนนคนเดนิทีม่ี
รำ้นคำ้มำกมำย 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีสี่ ่  สตอ็คโฮลม์-เยินเชอปิง  
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงโดรทนิ่งโฮลม์ เพื่อน ำท่ำนสู ่พระราชวงัโดรทน่ิงโฮลม์ Drottningholm Palace ให้
ท่ำนเขำ้ชมพระรำชวงัทีเ่ป็นทีป่ระทบัของสมเดจ็พระรำชำธบิดคีำรล์ที ่16 กุสต๊ำฟ และ สมเดจ็พระ
รำชนิีซลิเวยีแห่งสวเีดน รวมไปถงึพระบรมวงศำนุวงศ ์ซึง่ทรงประทบัมำตัง้แต่ปี ค.ศ.1981 ซึง่สรำ้ง
ขึน้ในยุคทองของรำชอำณำจกัรสวเีดนโดย นิโคเดอมสั เทสซนิ Nichodemus Tessin ผูเ้ป็นสถำปนิ
คประจ ำรำชส ำนกัของสวเีดน โดยปจัจุบนัเป็นสถำนทีท่่องเทีย่วทีส่ ำคญัแห่งหน่ึงในกรุงสต๊อคโฮลม์ 
ตวัพระรำชวงัตัง้อยู่รมิน ้ำ ห่ำงจำกกรุงสตอ็คโฮลม์ประมำณ 10 กโิลเมตร เป็นสถำนทีน่ยิมของ
นกัท่องเทีย่ว เน่ืองจำกทรงอนุญำตให ้ประชำชนเขำ้ชมพระรำชวงัอย่ำงใกลช้ดิ  และพรรำชวงัแห่งนี้
ยงัไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกหรอืWorld Heritage Site โดยเป็นสถำนทีแ่รกของสวเีดนที่
ไดร้บักำรยอมรบัในระดบัสำกล น ำชมกำรตกแต่งอย่ำงงดงำมของหอ้งต่ำงๆ ทีม่ที ัง้ผลงำนศลิปะและ
เฟอรน์ิเจอรจ์ำกสมยัศตวรรษที ่17-19  หอ้งนอนอดตีพระรำชนิี Hedvig Elenora  หอ้ง Chinese 
Salon ทีต่กแต่งดว้ยสไตลแ์บบจนีโดยกษตัรยิก์ุสต๊าฟที ่3 และให ้
เวลาเดนิชมสวนของพระราชวงัทีล่อ้มรอบดว้ยตน้มะนาวและตกแต่งดว้ยน ้าพุเฮอควิลสิทีส่รา้งขึน้ 
ประมาณ ปี 1600 โดยประตมิำกรชำวดตัช ์และบ่อน ้ำ สะพำนตกแต่งอย่ำงสวยงำม และรปูป ัน้หนิ
อ่อนแบบอติำเลีย่นซึง่กษตัรยิก์สุต๊ำฟที ่3 เป็นผูซ้ือ้หำมำในช่วงปลำยทศวรรษที ่1700  จำกนัน้น ำ
ท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองเยินเชอปิง Jonkoping ผ่ำนเมอืง นูเชอปิง Nykoping (ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงทำงตอนใตข้องสต๊อคโฮลม์บรเิวณชำยฝ ัง่ตะวนัออกของประเทศ 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงต่อสู ่เมืองเยินเชอปิง Jonkoping (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) เป็น

เมอืงทำงตอนใตอ้กีเมอืงหนึ่งของประเทศสวเีดน ในเขตจงัหวดัสมำแลนด ์เป็นเมอืงมปีระชำกรมำก
เป็นอนัดบั 9 ของสวเีดน เมอืงตัง้อยู่ปลำยใตส้ดุของทะเลสำบเวเทริน์ ตัง้ขึน้เป็นเมอืงเมื่อ ค.ศ. 1284 
เป็นเมอืงเก่ำทีม่คีวำมส ำคญัในประวตัศิำสตรช์่วงแรก ๆ ของประเทศ ใน ค.ศ. 1612 เป็นเมอืงทีม่ี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


 

 

ควำมเก่ำแกแ่ละส ำคญัทำงประวตัศิำสตร ์ในครัง้ทีช่ำวเดนมำรก์จะเขำ้มำครอบครองเมอืง ชำวเยนิ
เชอปิงจงึไดท้ ำกำรทบุท ำลำยเมอืง และหลงัจำกนัน้กไ็ดบ้รูณะปฏสิงัขรณ์เมอืงขึน้ใหม่ จนถงึปจัจุบนั
กย็งัคงเป็นเมอืงทีม่คีวำมเจรญิ และนกัท่องเทีย่วนิยมไปเยอืน อสิระใหท้่ำนไดเ้ดนิเล่นบนถนน ยำ่น
ทำวน์สแคว เมอืงเลก็ๆ อนัเงยีบสงบและยงัไดร้บักำรกล่ำวขำนวำ่เป็นเมอืงทีส่ะอำดทีส่ดุในสวเีดน
อกีดว้ย 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีห้่า  เยินเชอปิง-มลัโม (สวีเดิน)-โคเปนเฮเก้น (เดนมารก์)  
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองมลัโมหรอืมลัเมอ Malmo เมอืงหลกัทำงตอนใตข้องสวเีดน และเป็นเมอืงที่
มขีนำด ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของสวเีดน รองจำกสต๊อกโฮลม์และเมอืงโกเธนเบริก์ และเป็นเมอืงที่
ใหญ่เป็นดบั 6 ใน กลุ่มประเทศแถบสแกนดเินเวยี มลัโมถอืเป็นเมอืงส ำคญัในแถบภำคใตข้อง
สวเีดนแห่งนี้อยูใ่นเขตของแควน้โอเรซุน เป็นเมอืงเก่ำแก่และมอีุตสำหกรรมมำกทีส่ดุในแถบ
สแกนดเินเวยี (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4 ชัว่โมง) 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย ใหท้่ำนมเีวลำเดนิเล่นในเขตเมอืงเก่ำของเมอืงมลัโม ใหท้่ำนแวะถ่ำยรปูกบัอำคำร Turning Torso 

Tower อำคำรทีเ่ป็นทีอ่ยู่อำศยัทีส่งูทีส่ดุในกลุ่มสแกนดเินเวยีและมชีื่อเสยีงในดำ้นกำรออกแบบทีบ่ดิ
เกลยีวเลก็น้อยของสถำปนิคชำวสเปน บำงแห่งเรยีกตกึนี้ว่ำ Twisting Torso สรำ้งเสรจ็ในปี 2005 
ดว้ยควำมสงู 190 เมตร ประกอบดว้ยตวัอำคำร 54 ชัน้ และหมนุเกลยีวจำกฐำนล่ำง 90 องศำ  
สมควรแก่เวลำน ำทำ่นเดนิทำงขำ้มพรมแดนสูป่ระเทศเดนมำรก์ โดยใชเ้สน้ทำงสะพานโอเรซุน 
Oresund Bridge สะพำนทีเ่ชื่อมระหว่ำงประเทศสวเีดนทีเ่มอืงมลัโลและเมอืงโคเปนเฮเกน้ของ
ประเทศเดนมำรก์ ถอืเป็นสะพำนทีม่คีวำมยำวทีส่ดุทีร่วมทัง้เสน้ทำงรถยนต ์ทำงดว่น และรถไฟ เขำ้
ไวด้ว้ยกนั โดยมคีวำมยำวกว่ำ 8 กโิลเมตร และสะพำนแห่งนี้ยงัท ำหน้ำทีเ่ป็นแกนหลกัในกำรรบัสง่
ขอ้มลูทำงอนิเตอรเ์น็ตโดยใชส้ำยดำตำ้ลงิค ์ระหว่ำงโซนยุโรปตะวนัออก ยุโรปกลำงและ
สแกนดเินเวยีอกีดว้ย ผ่ำนชมทศันียภำพอนังดงำมของทะเลนอกสดุไกล จนถงึเมืองโคเปนเฮเก้น 
Copenhagen (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 45 นำท)ี เมืองท่ีมีบรรยากาศสวยซ้ึง และสง่างามดงั
เมืองแห่งเทพนิยาย โคเปนเฮเกนเป็นทัง้เมืองหลวงและเมอืงชายฝัง่ทะเลของประเทศ
เดนมารก์ ตัง้อยูช่ำยฝ ัง่ตะวนัออกของเกำะซแีลนด ์และเป็นย่ำนธุรกจิทีส่ ำคญั จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้
ชมปราสาทโรเซนบอรก์ เป็นปรำสำททีส่รำ้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่17 ในศลิปะแบบเรอเนสซองส ์
หรอืสรำ้งในสมยัพระเจำ้ครสิเตยีนที ่4 นอกจำกควำมงำมของภำยนอกแลว้ภำยในปรำสำมแหง่นี้ยงั
เป็นทีเ่กบ็เครื่องเพชร มหำมงกฎุ และเครื่องรำชอสิรยิำภรณ์ของรำชวงศเ์ดนมำรค์ตัง้แต่อดตีจนถงึ
ปจัจบุนัอกีดว้ย ท่ำนจะไดเ้หน็หอ้งเกบ็สมบตัอินัล ้ำค่ำของรำชวงศเ์ดนมำรค์ ซึง่ภำยในปรำสำทไดจ้ดั
แสดงไวเ้ป็นจ ำนวนมำก และใหเ้วลำท่ำนไดเ้ลอืกซือ้สนิคำ้แบรนดเ์นมและอื่นๆ จำกย่ำนชอ้ปป้ิง 
Stroget ย่ำนชอ้ปป้ิงทีม่ชีื่อเสยีงและเก่ำแก่ทีส่ดุใจกลำงกรุงโคเปนเฮเกน้ ทีม่รีำ้นคำ้มำกมำยกว่ำ 
100 รำ้นคำ้ 
เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้าอิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
สมควรแก่เวลำน ำทำ่นเขำ้ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห่ก  โคเปนเฮเก้น (เดนมารก์)  
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 



 

 

น ำท่ำนเชค็เอ๊ำทจ์ำกทีพ่กั แลว้น ำท่ำนชมเมอืงผ่ำนจตัรุสัอมาเลียนบอรก์พาเลสและซิต้ีฮอลล์
หรอืศาลาว่าการเมือง ถ่ำยรปูคู่กบั เงือกน้อยลิตเต้ิลเมอรเ์มด สญัลกัษณ์ของเมอืงซึง่ยงัคงนัง่
เศรำ้รอเจำ้ชำย ตำมเน้ือเรื่องในเทพนิยำยอนัลอืลัน่ของนกัเล่ำนิทำนระดบัโลก ฮนัสค์รสิเตยีน-แอน
เดอรส์นั โดยไดร้บักำรสนบัสนุนจำก บรเิวอร-์จำคอ็บเซ่น เจำ้ของมลูนิธคิำรล์สเบริก์ ใกลก้นัเป็น
ย่ำนท่ำเรอืขนำดใหญ่ ทีม่เีรอืสนิคำ้และเรอืส ำรำญจอดเด่นเป็นสง่ำ ผ่ำนสวนสำธำรณะท่ำนจะพบกบั 
น ้าพเุกฟิออน เทพธดิำผูเ้สยีสละกบับุตรชำยทีร่ว่มสรำ้งเกำะซแีลนดข์ึน้มำ  

10.30 น.  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเก้น   
13.50 น.  ออกเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG951  
 
วนัทีเ่จด็  กรงุเทพฯ 
06.20 น.   เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.. 
  **กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการ

เดินทางแต่ละ ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจาก
รายการทวัรเ์ป็น รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลา
การเดินทางอาจมี การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

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

 
รายการการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน ขึน้อยู่กบัเหตกุารณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น การจราจร  การซ่อมแซมถนน  

สภาพอากาศ  หิมะตก  การเมอืง  การจลาจล  การปกครอง หรอืภยัธรรมชาติ เป็นต้น ซ่ึงอาจมีการปรบั
เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะค านึงถึงประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 
อตัราค่าเดินทาง  21-27 ก.พ.2562 
  

Scan Group 2 Countries 

เดนมารก์-สวีเดน 7 วนั / TG 
รำคำรวมตัว๋ รำคำไมร่วมตัว๋ 

รำคำผูใ้หญ่ ทำ่นละ 53,900 30,900 

เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทำ่น 51,900 30,900 

เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทำ่น (มเีตยีงเสรมิ) 48,900 27,900 
พกัเดีย่วเพิม่ ทำ่นละ 6,900 6,900 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 3,300 บาท //  
ค่าทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ินและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท   

ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 
 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั 
*** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 



 

 

หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่านและจะต้องช าระมดัจ า 

หลงัจากได้รบัการยืนยนัการจองทวัรท์นัที ท่านละ 20,000 บาท 
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทาง

บริษทัทวัร ์ กรณุาตรวจสอบวนัและเวลาการเดินทางของท่านและแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้อง
กบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  

 ท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ ท่านสามารถแจ้งกบัเจ้าหน้าท่ีทวัรไ์ด้ อยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วนั นับจากวนักลบัออก
จากยโุรปค่าธรรมเนียมท่านละ 4,500 บาท ไม่ยืนยนัวนัและเวลาได้จนกว่าจะมีการยืนยนัการจองจาก
สายการบินและขึน้อยู่กบัตารางการบิน และไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้เช่นกนั โดยจะต้อง
พิจารณาจ านวนวนัท่ีท่านพกัด้วยว่าท่านอยู่ท่ีไหนนานเป็นพิเศษ หากท่านไม่ได้อยู่ในประเทศท่ีคณะจะ
ย่ืนวีซ่า ท่านจะต้องด าเนินการย่ืน 
วีซ่า ณ สถานทูตประเทศนัน้ๆ ด้วยตวัเอง 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วนัท าการ ดงันัน้จึงขอความ
ร่วมมือในการจดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและ
ความสะดวกรวดเรว็ในการด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูต
พร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิวมือ 
 

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิไทย เสน้ทำง กรงุเทพฯ-สตอ็คโฮลม์ // โคเปนเฮเกน้-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คำ่โรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (สองทำ่นต่อหนึ่งหอ้ง) 
 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่่ำง ๆ คำ่อำหำรและเครือ่งดื่มตำมรำยกำรและคำ่รถรบัสง่ระหว่ำงน ำเทีย่วตำมรำยกำรที่

ระบ ุ
 คำ่ภำษสีนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คำ่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจำกกรงุเทพฯ  ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่ำ่นตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
 คำ่ประกนัอบุตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท ซึง่เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยเุกนิ 75 

ปีไดร้บัควำมคุม้ครอง 500,000 บำท (ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัเงือ่นไขกรมธรรมข์องบรษิทัประกนัฯ) 
 ค่ำภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่

11 ต.ค.2561 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลงัหรอือตัรำกำรผกผนัค่ำน ้ำมนัหรอืภำษใีดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฏและ
เงื่อนไขของสำยกำรบนิ   

 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรมัต่อท่ำน) 
 ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง 
 คำ่ธรรมเนียมกำรยืน่วซี่ำเชงเกน้และคำ่ด ำเนนิกำรดำ้นกำรนดัหมำยและเอกสำรทำ่นละ 3,300 บำท (ช ำระ

พรอ้มคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นออกเดนิทำง) 
 คำ่ทปิพนกังำนขบัรถและคำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่ในพระรำชวงัและเขตเมอืงเกำ่, คำ่ทปิหวัหน้ำทวัรท์ีเ่ดนิทำงไป

พรอ้มคณะ ประมำณทำ่นละ 1,500 บำท ช ำระพรอ้มคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นออกเดนิทำง) 
 ค่ำบรกิำรยกกระเป๋ำทุกแห่ง ท่ำนจะตอ้งดแูลทรพัยส์นิและกระเป๋ำดว้ยตวัท่ำนเอง 
 ค่ำน ้ำดื่มระหว่ำงทวัร ์(ไมม่แีจกน ้ำดื่มระหว่ำงทวัร)์  
 ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 



 

 

 ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรดีฯลฯ 
หรอืค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เช่น กำรปรบัค่ำน ้ำมนั, ค่ำธรรมเนียมวซี่ำ หรอืค่ำแปลเอกสำร, ค่ำบรกิำรที่
เกีย่วกบัวซี่ำ หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 

 ค่ำประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจำกรำยกำรทวัร ์และผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรท ำเพิม่เตมิ อำท ิภยัธรรมชำตริุนแรง หรอื 
ทรพัยส์นิ หรอืเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืทรพัยส์นิสญูหำย เป็นตน้ 

 
การช าระเงิน  

 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัรส์ว่นที่
เหลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 21 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำมดัจ ำ
ทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หำกมกีำรยกเลกิเกนิ 45 วนัท ำกำรแต่ไม่เกนิ 90 วนัท ำกำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำค่ำตัว๋โดยสำร

ของท่ำนนัน้ๆ (เงื่อนไขค่ำมดัจ ำตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเกบ็) 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 45 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 15 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใด ยื่นวซี่ำแลว้ไม่ไดร้บักำรอนุมตั ิ ผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระค่ำมดัจ ำ 20,000.- บำท และค่ำวซี่ำตำมที่

สถำนทตูเรยีกเกบ็ 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใดวซี่ำผ่ำนแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสำรเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำมดัจ ำ  
 หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 
o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัใน

ต่ำงประเทศ  เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็น
ส ำคญั 

o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
เกดิขึน้และมเีหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไม่สำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ 
จนกว่ำจะไดร้บักำรยนืยนัจำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่ำสำมำรถคนื
เงนิได ้ 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่ำเสยีหำย เนื่องจำกภยัธรรมชำต ิหรอืเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ทีม่ี
เหตุท ำใหไ้ม่สำมำรถเดนิทำงไป-กลบัไดต้ำมก ำหนดกำรเดนิทำงของรำยกำรทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้ม
น ำเขำ้ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมที่
กองตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไม่อำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไมว่่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซี่ำ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิ

หรอื คนต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยูใ่นประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำย

กำรบนิ ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญู
หำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้
หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำ
มำตรฐำนได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภำระควำมรบัผดิชอบ
ค่ำใชจ้่ำยในน ้ำหนกัสว่นทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มกีำรรณรงคเ์รื่องกำรงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนด
ทีช่ดัเจนในเรื่องกำรสบูบุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เน่ืองจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไม่สะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่
คณะ หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 



 

 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำค่อนขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบั
วนัทีส่ถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยใน
วนัทีค่ณะจะเขำ้ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนที่
ดงักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่ำเขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงื่อนไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมี
กำรล่ำชำ้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวได ้ทำง
บรษิทัฯ จะไม่มกีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่ำน เนื่องจำกไดช้ ำระค่ำ Reservation Fee ไปแลว้  

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ่ 
ดงันัน้ขอใหพ้จิำรณำก่อนกำรจองทวัร ์

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกั
อำจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 
1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณี
ท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อำจจะไม่มเีครื่องปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไม่
มอี่ำงอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 

 

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตสวีเดน) 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วนั 

-    ผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพ่ือ ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ 
ท่ีสถานทูตหรือศนูยย่ื์นวีซ่าของสถานทูตนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัด
หมายไว้ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยนัได้หากไม่มีการท านัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัด
หมายเป็นไปตามกฎและเง่ือนไขของสถานทูตนัน้ๆ) 

-    กรอกข้อมลูในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์เพ่ือท าการนัดหมายการย่ืนวีซ่า 
-    ในวนัย่ืนวีซ่าหากผูส้มคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วน าเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมในวนั

นัดหมายย่ืนและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ 
ผูส้มคัรจะต้องเป็นผูช้ าระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถำนทตูสวเีดนไม่อนุญำตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพำสปอรต์ระหว่ำงทีส่ถำนทตูพจิำรณำวซี่ำ  
2. ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรื่องกำรขอวซี่ำดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนกัหรอื

ศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 

3. กำรพจิำรณำวซี่ำเป็นดุลยพนิจิของสถำนทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ำรพจิำรณำของ
สถำนทตูง่ำยยิง่ขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทำงท่ำนใดมกีำรใชห้นงัสอืเดนิทำงเดนิทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวซี่ำ ผูเ้ดนิทำงตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบ
    ล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวซี่ำของท่ำน 



 

 

 

o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  
- โดยนบัวนัเริม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทำงนี้สำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนบัแลว้ต ่ำกว่ำ 

6 เดอืน ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทำง  
- หน้ำหนงัสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีน้ำว่ำงส ำหรบัวซี่ำอย่ำงน้อยไม่ต ่ำกว่ำ 3 หน้ำ   
- หำกท่ำนเปลีย่นหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรยีมเล่มเก่ำใหด้ว้ยเน่ืองจำกประวตักิำรเดนิทำงของท่ำนจะ

เป็นประโยชน์อย่ำงยิง่ในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำ  
- ท่ำนทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไมจ่ ำเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษิทัฯ จะ

ไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทำงนัน้ๆ  
 
 

o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู 
เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉำกหลงัสขีำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทตูจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซี่ำ (ไม่ควรสวมเสือ้สขีำว)   
- รปูถ่ำยหน้ำตรงหำ้มใสแ่ว่น, หำ้มคำดผมและหำ้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้ำตำ, หำ้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อำยส ์** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ ำเนำสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  

 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o ส ำเนำทะเบยีนสมรส กรณีท่ำนทีส่มรสแลว้  
o ส ำเนำใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่ำนทีม่กีำรเปลีย่นชื่อ 
o ส ำเนำใบเปลีย่นนำมสกุล กรณีท่ำนทีม่กีำรเปลีย่นนำมสกุล 
o ส ำเนำใบหย่ำ กรณีท่ำนทีห่ย่ำแลว้  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่เป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยมี
รำยละเอยีดกำรเขำ้ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน เป็นตน้  

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองกำรท ำงำนจะตอ้งคดัเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุ
ต ำแหน่ง, อตัรำเงนิเดอืนในปจัจบุนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอื องคก์ร พรอ้มส าเนาบตัร
ประจ าตวัราชการ 1 ชุด 

- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ หรอื ส ำเนำหนงัสอื
รบัรองควำมเป็นเจำ้ของกจิกำร โดยจะตอ้งคดัมำไมต่ ่ำกว่ำ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หำกไมม่อีำชพีหรอืเป็นแม่บำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีน

สมรส 
 หำกสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส

พรอ้มแสดงส ำเนำสตูบิตัรบตุร ทัง้นี้เพื่อแสดงควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไมม่บีุตรดว้ยกนั 
ควรคดัหนงัสอืชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่ำใชจ้ำ่ย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและ
หลกัฐำนทำงดำ้นกำรเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงกำร
รบัรองค่ำใชจ้่ำยใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญำติ
ใกลช้ดิ   (กรณีนี้หำกควำมสมัพนัธไ์ม่สำมำรถสบืได ้หรอืไม่เป็นควำมจรงิ ท่ำนอำจถูกปฏเิสธกำรยื่นค ำรอ้งขอ
วซี่ำน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็น 
 ภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส ำเนำสมุดรำยงำนประจ ำตวันกัเรยีนหรอืส ำเนำบตัรนกัเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  



 

 

 
o หลกัฐานการเงิน   

- ใช ้ส ำเนำ สมุดบญัชเีงนิฝำกออมทรพัยส์ว่นตวัแสดงชื่อเจำ้ของบญัช ีของธนำคำรใดๆ  
- ถ่ำยส ำเนำทุกหน้ำยอ้นหลงั 6 เดอืน และปรบัสมุดอพัเดทถงึเดอืนปจัจุบนัทีส่ดุเท่ำทีจ่ะท ำไดห้รอืไม่ต ่ำกว่ำ 15 

วนันบัจำกวนันดัหมำยยื่นวซี่ำ พรอ้มส ำเนำหน้ำบญัชหีน้ำแรกทีม่ชีื่อเจำ้ของบญัช ี
- หำกรำยกำรปรบัสมุดบญัชขีองท่ำนมบีำงเดอืนหำยไป ขอใหอ้อกเป็น statement จำกธนำคำรยอ้นหลงัไมต่ ่ำ

กว่ำ 6 เดอืนและปรบัยอดใหล่้ำสดุ ไม่ต ่ำกว่ำ 15 วนันบัจำกวนันดัหมำยยื่นวซี่ำ หำกใช ้statement แลว้ยงัคง
ไม่มกีำรเคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ ำหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษ ตำม
ควำมเป็นจรงิ อำท ิไมม่กีำรเคลื่อนไหวเนื่องจำกไม่ไดต้ดิต่อธนำคำรเป็นระยะเวลำนำนหรอืเหตุผลอื่นๆ 
ตำมแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- หำกมกีำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำส ำเนำหน้ำแรกทีม่ชีื่อเจำ้ของบญัชขีองเล่มเก่ำทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลข
บญัชเีงนิฝำกเป็นปจัจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝำกในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงส ำเนำสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อำท ิเช่น บญัชเีงนิฝำก
ประจ ำ เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองค่ำใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบบัและตอ้งท ำจดหมำย
รบัรองค่ำใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุควำมสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถำนทตูดว้ย อย่ำงไรกต็ำม โดยเฉพำะ
คู่สำม-ีภรรยำ จะตอ้งมสี ำเนำสมดุบญัชกีำรเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่ำจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็ำม หำกมี
กำรเงนิในบญัชน้ีอย ฝำ่ยทีม่กีำรเงนิมำกกว่ำจะตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบบั และท ำจดหมำย
ชีแ้จงเพื่อรบัรองกำรเงนิพรอ้มระบุชื่อและควำมสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถำนทตูเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียง
พอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  
 

o กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองบดิำหรอืมำรดำ 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมให้

บุตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยและยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็น
ภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตร
เดนิทำงไปต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยและยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดั
ฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็น
ภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มชีแ้จงระบคุวำมสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดี
ชดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็น
ภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของ
บดิำเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝำ่ยใด
เป็นผูด้แูลบุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 
*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และ
ถงึแมว้่ำท่ำนจะถูกปฏเิสธวซี่ำ สถำนทตูไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่กต็อ้ง
ช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 
***  หำกสถำนทตูมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดั
หมำยและโปรดแต่งกำยสภุำพ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะสง่เจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและ
หำกสถำนทตูขอเอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯใครข่อรบกวนท่ำนจดัสง่เอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซ่ีำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตู ยกเลกิวี
ซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวซีำ่ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทัฯ 



 

 

***   เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำง
บรษิทัฯ จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีำรขอใชห้นงัสอืเดนิทำงในระหว่ำงกำรยื่นวซี่ำ ท่ำนตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้รำบล่วงหน้ำ 
แต่หำกกรณีท่ำนทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทำงก่อนก ำหนดวนัยื่นวซี่ำและท่ำนไม่สำมำรถน ำหนงัสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั 
ท่ำนนัน้จะตอ้งมำยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถำนทตูตำมก ำหนดกำรของสถำนทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

 *** ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงั
ประเทศตำมทีร่ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซี่ำอนัเนื่องมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซี่ำปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยื่น
ขอวซ่ีำท่องเทีย่ว ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่ำนหลงัจำกทวัร์
ออกเดนิทำงภำยใน 20 วนั โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนึงถงึประโยชน์และ
ควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำงเป็นหลกั                  
 

 

กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน า
เอกสารส่งย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทตูขออนุญาตเรียกเกบ็

ค่าธรรมเนียมในการเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ จดุละ 200 บาท / 
ท่าน 

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

(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการ
สะกดตวัอกัษาและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 

 
 

1.  ช่ือ-สกุล 

(ภาษาไทย)................................................................................................................................... 

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) 

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมกีารเปลี่ยนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................  

 (ภาษาองักฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด 

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



 

 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง 

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

     สถานที่ เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน 

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

2.  สถานภาพ        โสด        แตง่งานจดทะเบยีน        แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน        

หยา่        หมา้ย 

 
3.   กรณีทา่นที่แตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรือไมก่ต็าม กรุณากรอกรายละเอยีดของ คูส่ามี-

ภรรยา 

      สาม,ี ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.................................................................................. 

      วนัเกิด ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานที่ เกิด สาม-ีภรรยา 

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

 

4.  ที่อยูปั่จจุบนัตามทะเบยีนบา้น 

(ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

 

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

....... 

 รหสัไปรษณีย ์         

 ที่อยูปั่จจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบยีนบา้นใหเ้ขยีนวา่ As above 

(ภาษาองักฤษ)......................................... 

 

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

......... 

 รหสัไปรษณีย ์        โทรศพัทบ์า้น 

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

 โทรศพัทมื์อถือ ............................................ อีเมลล ์

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



 

 

 

5.  ช่ือสถานที่ท  างาน / สถานศึกษา 

(ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กจิการที่ท  านั้นเกี่ยวกบัอะไร ดา้นใด 

..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชพีอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและที่อยูท่ ี่ ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ที่อยูส่ถานที่ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) 

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

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

     

 ต าแหน่งหนา้ที่ (ภาษาองักฤษ) 

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

 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) 

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

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) 

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

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) 

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

 

7.  ช่ือบุคคลที่ ร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)....................................................................................          

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีที่ผา่นมาหรือไม ่        ไมเ่คย        เคย (กรณีที่ เคยใหร้ะบุวนัที่) 



 

 

    ตัง้แตว่นัที่  ..............................  ถึงวนัที่ ..............................  

 รวม ........... วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่   ไมเ่คย        เคย   

กรณีที่ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัที่ 

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

9.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง        มผูีส้นับสนุน

คา่ใชจ้า่ย  

(กรณีที่มผูีส้นับสนุดคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดินทางดว้ยกนั

หรือไม)่ 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่น คือ 

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

ความสมัพนัธก์บัทา่น 

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

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดินทางดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

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

++++++ 

 
 

 


