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วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู  
22.00 น.    พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส์ (EK) พบเจา้หน้าที่ท าการ

เชค็อนิตัว๋ 
วนัท่ีสอง ดไูบ  - ฮมับรูก์ – ศาลาว่าการเมือง – เบอรลิ์น 
01.35 น.       ออกเดนิทางสู่ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK385 (บรกิาร

อาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
04.45 น.       แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
08.55 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงฮมับูรก์ ประเทศเยอรมนี โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK59 (บรกิารอาหารและ

เครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

ทวัรยุ์โรป : รหสั EUR1853 



13.45 น.   เดนิทางถงึ สนามบินฮมับูรก์ (Hamburg Airport) ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ออกเดนิทาง
ไปยงัจดุหมายแรกทีเ่มอืง ฮมับรูก์ (Hamburg) เมอืงใหญ่อนัดบัสองของประเทศเยอรมนี เป็นเมอืงใหญ่ที่
ส าคญัมาตัง้แต่โบราณ เพราะเป็นหนึ่งในเมอืงท่าที่ส าคญัและมที่าเรอืที่ใหญ่เป็นอนัดบัสามในยุโรป และ
ด้วยการที่เป็นเมอืงท่านัน้ท าให้แต่ละวนัมกีารไหลเวยีนของสนิค้าและเงนิจ านวนมหาศาล จงึได้ขึน้แท่น
เป็นเมอืงศูนย์กลางการขนส่งและเศรษฐกิจที่ส าคญัยิง่ของเยอรมนั นอกจากนี้ยงัเป็นเมอืงท่องเที่ยวที่
ส าคญัเพราะมากด้วยสถานที่ส าคญัทางประวตัิศาสตร์และเมอืงสวยๆ จากยุคกลางที่ได้รบัการอนุรกัษ์
เอาไวอ้ย่างด ีน าท่านเทีย่วชมเมอืงฮมับูรก์ สู่ จตัุรสักลางเมืองรทัเฮาสม์ารค์ (Rathausmarkt) ทีต่ัง้อยู่
ในเขตเมอืงเก่า จตุัรสัแห่งนี้เป็นศูนยก์ลางเมอืงมาตัง้แต่ปี 1842 หลงัเหตุไฟไหมค้รัง้ใหญ่ ก่อสรา้งขึน้โดย
มตี้นแบบมาจากจตุัรสัซาน มาร์โค เมอืงเวนิส ประเทศอติาล ีจตุัรสัแห่งนี้รายลอ้มไปดว้ยแหล่งชอ้ปป้ิงชัน้
เยีย่ม และทีล่านนัน้ยงัเป็นสถานทีจ่ดังานเทศกาลส าคญัๆ ตลอดปีดว้ย จดุเด่นของจตุัรสัแห่งนี้กต็อ้งยกให ้
ศาลาว่าการเมืองฮัมบูร์ก (Hamburg City Hall) อาคาร
ขนาดใหญ่และออกแบบมาอย่างประณีด้วยสถาปตัยกรรม
สไตล์นีโอเรเนสซองส์แห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเมอืงปี 1886 เพื่อ
แทนที่ศาลาว่าการหลงัเก่าที่เสยีหายจากไฟไหม ้โดยใช้งบใน
การสรา้งสงูถงึ 80 ลา้นยโูร หรอืกว่า 2,800 ลา้นบาทเลยทเีดยีว 
ภายในนัน้มหีอ้งมากถงึ 647 หอ้ง โดดเด่นดว้ยหอคอยสูง 112 
เมตร ทัง้ดา้นในและดา้นนอกนัน้ตกแต่งอยา่งประณตีงดงามสม
กบัเป็นแลนดม์ารก์ของเมอืงฮมับรูก์ทีเ่มือ่มาถงึตอ้งไมพ่ลาดชมและถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่เมอืง เบอรลิ์น (Berlin) เมอืงทางฝ ัง่ตะวนัออกเฉียงเหนือของเยอรมนีทีค่รอบ
ต าแหน่งทัง้เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีสุ่ดของเยอรมนี เป็นเมอืงศูนยก์ลางทัง้ดา้นวฒันธรรม การเมอืง สื่อ 
เศรษฐกิจ วทิยาศาสตร์ และการท่องเที่ยว แม้เบอร์ลนิจะเป็นหนึ่งในเมอืงที่ได้รบัผลกระทบและความ
เสยีหายอย่างหนักในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 แถมยงัเคยถูกแบ่งเมอืงเป็น 2 ฝ ัง่ด้วยก าแพงเบอรล์นิอนั
โด่งดงั แต่ก็สามารถฟ้ืนฟูเมอืงและพฒันาจนเป็นกลบัมาเป็นเมอืงที่ยิง่ใหญ่อนัดบัต้นๆ ของโลกได้อย่าง
รวดเรว็  

        เยน็ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Holiday Inn Berlin Airport หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสาม เบอรลิ์น – พอ็ตส์ดมั – พระราชวงัซองซูซี– เบอรลิ์น – ประตูบรนัเดนบูร์ก – เช็คพอยต์ชารลี์ – 

ก าแพงเบอรลิ์น 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืง พอ็ตสด์มั (Potsdam) อกีหนึ่งหวัเมอืง
ใหญ่ของประเทศเยอรมนีทีอ่ยู่ตดิกบัเมอืงเบอรล์นิ และถอืเป็น
หนึ่งในเมอืงปรมิณฑลของเมอืงเบอร์ลนิด้วย เมอืงพ็อตส์ดมั
เป็นเมอืงหนึ่งที่ส าคญัทางด้านประวตัิศาสตร์ เพราะเคยเป็น
เมอืงทีป่ระทบัของกษตัรยิป์รสัเซีย่นและจกัรพรรดแิห่งเยอรมนั
จนถึงปี 1918 โดยเราจะสามารถเห็นทิวทัศน์สวยๆ ของ

ทะเลสาบมากมาย สวนสวย รวมถงึแลนดม์ารก์ส าคญัอกีมากมาย น าท่านเขา้ชมภายใน พระราชวงัซองซู
ซี (Sanssouci Palace) พระราชวงัเหลอืงอ่อนที่รายลอ้มไปด้วยสวนขนาดใหญ่แห่งนี้ได้ถูกสรา้งขึ้นในปี 
1745 เพื่อเป็นพระราชวงัฤดรูอ้นของกษตัรยิแ์ห่งปรสัเซยี พระเจา้เฟรเดอรกิ เป็นพระราชวงัทีไ่ดร้บัการยก



ย่องว่าสวยและงดงามคลา้ยคลงึกบัพระราชวงัแวรซ์ายส์แห่งฝรัง่เศส แต่มีเพยีงชัน้เดยีว มขีนาดเลก็กว่า 
และดไีซน์ออกมาอย่างดดีว้ยศลิปะสไตล์บารอก พระราชวงัซองซูซเีป็นที่ประทบัของราชวงศ์เยอรมนัมา
ตลอดจนถงึการล่มสลายของราชวงศ์ในปี 1918 และหลงัจากสงครามโลกครัง้ที ่2 พระราชวงัซองซูซกี็ได้
กลายเป็นหน่ึงในสถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมมาจนถงึปจัจบุนั นอกจากตวัพระราชวงัทีง่ดงามมากแลว้ สวน
กวา้งของพระราชวงันี้กเ็ป็นทีก่ล่าวขานไมแ่พก้นั เป็นสวนทีจ่ดัอย่างดมีทีัง้ สวนดอกไมส้ไตลบ์ารอก เรอืน
กระจก และสวนผลไม้มากมายจากหลายชนิด ตกแต่งด้วยเสาโอ เบลิสก์ของเทพธิดาแสนงาม ทัง้
พระราชวงัและสวนแห่งนี้ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี 1990  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านกลบัสู่เมอืง เบอรลิ์น (Berlin) แลว้เทีย่วชมเมอืง ณ ประตูบรนัเดนบูรก์ (Brandenburg Gate) 
หนึ่งในแลนด์มารก์ส าคญัของเมอืงแห่งนี้ไดถู้กสรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 18 ออกแบบมาอย่างดใีนสไตลน์ีโอ
คลาสสคิ เป็นอนุสาวรยีข์นาดใหญ่ที่สรา้งขึน้ตามค าสัง่ของกษตัรยิเ์ฟรเดอรกิ วลิเฮล์มที่ 2 แห่งปรสัเซยี 
เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งสนัตภิาพ ตวัประตูนี้สรา้งขึน้แทนทีป่ระตูเมอืงเบอรล์นิเดมิ โดยมตีน้แบบมาจากประตู
โพรไพเลยีของกรุงเอเธนส์  ประกอบไปด้วยเสาดอรกิ 12 ต้น แบ่งเป็นด้านละ 6 ต้น ช่องระหว่างเสา
สามารถเดินผ่านได้ แต่ประชาชนทัว่ไปสามารถเดินผ่านได้แค่ช่องรมิสุดของทัง้ 2 ด้านเท่านัน้ และที่
ด้านบนจะเหน็รูปป ัน้ควอดรกิ้า ที่เป็นเทพวีคิตอเรยี เทพแีห่งชยัชนะอยู่บนรถมา้ลาก 4 ตวั ปจัจุบนัเป็น
อนุสรณ์ทีส่ าคญัไม่ใช่แค่เพยีงแค่เยอรมนัแต่รวมถงึยุโรปดว้ย แลว้น าท่านถ่ายรูปด้านหน้า อาคารไรซส์
ทาค (Reichstag) ที่อยู่ตดิกบัประตูบรนัเดนบูรก์ สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1884 และเป็นสถานที่ประชุมรฐัสภา
จนถงึปี 1933 ก่อนจะถูกวางเพลงิจนเสยีหายอย่างรุนแรง ต่อมาในปี 1961 กไ็ดร้บัการบูรณะขึน้ใหม่ และ
เสรจ็สิน้ในปี 1999 กไ็ดก้ลบัมาเป็นสถานทีป่ระชุมรฐัสภาอกีครัง้  

   
จากนัน้น าท่านสู่ เช็คพอยต์ชารลี์ (Checkpoint Charlie) หรอืจุดที่เคยเป็นจุดตรวจเช็คก่อนจะข้าม
ก าแพงเบอรล์นิไปอกีฝ ัง่ โดยจะมกีารตรวจเชค็อย่างละเอยีดจากทหารเพื่อป้องกนัไม่ให้มผีู้หลบหนีจาก
เยอรมนัตะวนัออกไปยงัฝ ัง่เยอรมนัตะวนัตก แต่หลงัจากที่ได้ท าลายก าแพงเบอร์ลนิและรวมเยอรมนั
ตะวันตกและตะวนัออกเข้าด้วยกันแล้ว ก็ยงัคงรกัษาจุดนี้ เอาไว้ เพื่อเป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ของการ
แบ่งแยกของเยอรมนั และได้กลายเป็นจุดสนใจยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทัว่โลก แล้วน าท่านสู่อกีหนึ่ง
แลนด์มาร์กของเมืองเบอร์ลินที่พลาดไม่ได้ อนุสรณ์ก าแพงเบอร์ลิน (Berlin Wall Memorial) เป็น
อนุสรณ์ทีส่รา้งขึน้ในปี 1998 เพื่อระลกึถงึก าแพงเบอรล์นิยาว 155 กโิลเมตร ทีแ่บ่งแยกเบอรล์นิออกเป็น 2 
ฝ ัง่คอืฝ ัง่ตะวนัตกและตะวนัออกตัง้แต่ช่วงปี 1961 ก่อนจะถูกทุบท าลายลงในปี 1989 ในพืน้ทีจ่ดัแสดงนัน้
จะมแีท่งเหล็กตัง้เรียงรายเป็นทางยาวบนจุดที่เคยเป็นก าแพงมาก่อน มภีาพจติรกรรมบนผนังที่อยู่
โดยรอบ มจีดัแสดงเกีย่วกบัการแบ่งแยกของเยอรมนั เกีย่วกบัผูท้ีเ่สยีชวีติในระหว่างนัน้ 

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Holiday Inn Berlin Airport หรือระดบัเดียวกนั  
 



วนัท่ีส่ี  เดรสเดน – ปราสาทชวิงเงอร ์– ไลป์ซิก – ศาลาว่าการเก่า – โบสถเ์ซนตโ์ทมสั 
เช้า         รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืง เดรสเดน (Dresden) เมอืงใหญ่ทีอ่ยู่ใกล้
กบัชายแดนประเทศเชค็ เดรสเดนเป็นเมอืงเก่าแก่ที่มากมายไป
ด้วยประวตัิศาสตร์ที่อดัแน่นอยู่ในตวัเมอืง เพราะเดรสเดนเคย
เป็นเมอืงหลวงของแคว้นแซกโซนี่ในอดตี และคงสถานะนัน้อยู่
อยา่งยาวนานกว่า 100 ปี ร ่ารวยดว้ยวฒันธรรมและศลิปะทีเ่ฟ่ือง
ฟูในยุคนัน้ที่ยงัสามารถพบเห็นได้ทัว่ไปในตวัเมอืง เมอืงเดรส
เดนยงัไดช้ื่อว่าเป็น กล่องอญัมณี เพราะเป็นเมอืงศูนยก์ลางของ
ศลิปะสไตล์บารอคและโรโคโคอนัเลื่องชื่อ น าท่านเที่ยวชมเมอืงเดรสเดนที่บรเิวณ ย่านเมืองเก่า (Old 
Town) น าท่านถ่ายภาพด้านนอก ปราสาทชวิงเงอร ์(Zwinger Palace) ปราสาทเก่าแก่ที่สร้างขึ้นครัง้
แรกตัง้แต่ช่วงศตวรรษที่ 18 ก่อนจะปรบัปรุงเพิม่เติมเรื่องมาจนกลายเป็นปราสาทหลงัใหญ่ดงัเช่นใน
ปจัจุบนั ตวัอาคารนัน้ได้ถูกออกแบบมาในสไตล์บารอก เพื่อใช้เป็นสถานที่จุดงานประชุม งานเทศกาล 
และงานแสดงศลิปะต่างๆ ปจัจบุนัปราวาทชวงิเงอรไ์ดก้ลายมาเป็นพพิธิภณัฑท์ีจ่ดัแสดงทัง้ศลิปะ งานฝีมอื 
จดัคอนเสริต์ และงานแสดงต่างๆ ผ่านชม ปราสาทเดรสเดน (Dresden Castle) ปราสาทหลงัใหญ่ทีเ่ป็น
ที่ประทบัของผู้ครองเมอืงและกษตัรยิ์มานานกว่า 400 ปี จดัได้ว่าเป็นหนึ่งในอาคารสิง่ก่อสร้างที่เก่าแก่
ที่สุดในเดรสเดน ด้วยการก่อสรา้งที่เริม่ต้นขึ้นตัง้แต่ปี 1533 งดงามและอลงัการด้วยศลิปะสไตล์บารอก
และนีโอเรเนสซองส ์ผ่านชม โรงโอเปร่าเซม็เพอรโ์อเพอร ์(Semperoper) โรงละครขนาดใหญ่ทีส่รา้งขึน้
ครัง้แรกในปี 1841 แต่ทัง้ถูกไฟไหมเ้ผาท าลายและพงัทลายลงจากการทิง้ระเบดิในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 
2 ท าใหถู้กสรา้งขึน้ใหมห่ลายต่อหลายครัง้ อาคารทีเ่หน็ในปจัจบุนัเป็นอาคารทีไ่ดร้บัการบูรณะขึน้ใหม่ในปี 
1985 ตวัโรงละครงดงามและดูยิง่ใหญ่ทัง้ภายในและภายนอกสมกบัเป็นสถานทีจ่ดังานแสดงระดบัชาตทิีม่ ี
เหล่านกัรอ้งและนกัดนตรรีะดบัโลกแวะเวยีนกนัมาจดัแสดงไม่ขาดสาย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดนิทางต่อสู่เมอืง ไลป์ซิก (Leipzig) หน่ึงในเมอืงส าคญัของแควน้แซกโซน่ีทางฝ ัง่ตะวนัออกของ

เยอรมนี เป็นเมอืงแห่งการคา้ขายและเปลีย่นทีส่ าคญัมาตัง้แต่ยุคจกัรวรรดโิรมนัอนัศกัดิส์ทิธิ ์ไลป์ซกิโดด
เด่นในเรื่องของการเป็นศูนยก์ลางการศกึษา วฒันธรรม และดนตร ีมากมายไปด้วยพพิธิภณัฑเ์กี่ยวกบั
ดนตรแีละศลิปะ เป็นเมอืงทีค่นรกัเสยีงดนตรแีละบทกลอนพลาดไมไ่ดท้ีจ่ะตอ้งมาเยอืนซกัครัง้ น าท่านเขา้
สู่ย่านเมืองเก่าเพื่อชม ศาลาว่าการเก่า (Old Town Hall) 
แลนดม์ารก์ส าคญัของเมอืงไลป์ซกิแห่งน้ีตัง้อยู่บนจตุัรสัมารเ์กต็ 
(Market Place) ตวัอาคารอายุกว่า 450 ปีนัน้ออกแบบมาอย่าง
ดีด้วยศิลปะสไตล์เรเนสซองส์ ส่วนหอคอยที่เป็นจุดเด่นของ
อาคารนั ้นเป็นสไตล์บารอกที่ได้ถูกต่อเติมเสริมเข้ามาใน
ภายหลงั ศาลาว่าการแห่งนี้นอกจากจะถูกใช้เป็นสถานที่ท า
การเมอืงแลว้ หอ้งโถงขนาดใหญ่ดา้นในยงัถูกใชเ้ป็นสถานทีจ่ดังานเทศกาลรื่นเรงิ งานแต่งงาน คอนเสริต์ 
และอกีมากมาย แต่ปจัจบุนัไดเ้ปิดเป็นพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรข์องเมอืงใหน้กัท่องเทีย่วเขา้ชม ในบรเิวณ
โดยรอบนี้ยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงชัน้น า มากมายด้วยรา้นค้าให้ได้ชมและเลอืกซือ้กนัอย่างเต็มที ่พรอ้มด้วย
รา้นอาหารและคาเฟ่กระจายอยู่โดยรอบ น าท่านชม โบสถเ์ซนตโ์ทมสั (St. Thomas Church) โบสถใ์หญ่



ในศาสนาครสิต์นิกายลูเธอรนั โบสถ์ทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลก
ด้วยการเป็นโบสถ์ที่นักประพนัธ์ดนตรรีะดบัโลก โยฮนัน์ เซบา
สเตยีน บาค ไดม้าท างานทีน่ี่ในช่วงปี 1723 จนถงึเสยีชวีติ โบสถ์
สไตล์โกธคิแห่งนี้ยงัเคยเป็นที่สอนเทศนาของ มารต์นิ ลูเธอรค์งิ 
นักเทศน์และนักปฎิรูปชื่อดงัอีกด้วย ตวัโบสถ์สขีาวสะอาดเด่น
ดว้ยหอคอยสูงและยอดหลงัคาแหลมตามสไตลโ์กธคิ ทีด่า้นนอก
จะมอีนุสาวรยีข์อง โยฮนัน์ เซบาสเตยีน บาค ตัง้อยูด่ว้ย 

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่เมอืง ออสเทอรเ์ฟลด์ (Osterfled) เมอืงเล็กๆ เงยีบสงบที่อยู่ห่างจากเมอืงไลป์ซกิ
ออกไปไมไ่กล เป็นส่วนหนึ่งของแควน้แซกโซนี-อนัฮลัท ์  

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Atrium Hotel Amadeus หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีห้า  คาโลวี วารี – ปราก 
เช้า         รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ประเทศ เช็ค (Czech Republic) ณ เมอืง 
คารโ์ลวี วารี่ (Karlovy Vary) เมอืงแห่งบ่อน ้าพุร้อน เพราะ
สามารถพบเห็นได้มากในเมือง อุดมด้วยแร่ธาตุชัน้ดีและมี
คุณภาพสูง ปจัจุบนัคารโ์ลว ีวารกีลายเป็นเมอืงตากอากาศชื่อ
ดงัและเป็นเมอืงแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรฐัเชก็ ทัว่ทัง้
เมอืงในคารโ์ลว ีวารยีงัคงมสีถาปตัยกรรมตามอาคารต่างๆ ที่
สวยงามให้ได้ชมกันไม่ ต่างจากในปราก รูปป ัน้นักบุญ 
อนุสาวรยีแ์ละอาคารเก่าแก่ยงัมอียู่ทุกมุมเมอืง ผงัเมอืงดสูวยงาม มถีนนกวา้งขวาง แต่บรเิวณทีด่สูวยงาม
ไดบ้รรยากาศดีๆ   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านชมบ่อน ้าพุรอ้นขนาดใหญ่ที่ Hot Spring Colonnade 
ซึ่งสรา้งให้เป็นบ่อน ้าพุรอ้นในจุดที่มนี ้าพุผุดขึน้จากธรรมชาติ
และลกึลงไปในดนิถึง 2,000 เมตร น ้าที่ขึ้นมาจากดนินี้จะพุ่ง
ขึน้ไปในอากาศสูงถงึ 12 เมตร ได้ปรมิาณมากถงึ 2,000 ลติร
ต่อนาท ีและเป็นน ้าที่ชาวคารโ์ลว ีวารใีช้ในการรกัษาโรคมาก
ว่า 600 ปีแลว้ แต่กจ็ะมอียู่หลายบ่อแยกย่อยออกไปถงึ 12 บ่อ 
แต่ละบ่อก็จะให้สรรพคุณของน ้ าแตกต่างกัน เช่น ช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหาร 
โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกบัระบบไหลเวยีนเลอืดในร่างกาย และยงัช่วยลดอาการอ่อนเพลยีไรเ้รีย่วแรงได้ 
และในบ่อน ้าเหล่านี้สามารถรองดื่มกนิได ้โดยซือ้แกว้ส าหรบัตกัชมิน ้าจากบ่อน ้าพุรอ้น ทีม่บีรกิารจ าหน่าย
อยู่ทีด่า้นหน้านัน่เอง และแก้วเหล่านัน้สามารถเก็บเป็นของทีร่ะลกึไดอ้กีดว้ย เพราะตกแต่งดว้ยลวดลาย
อยา่งสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ทีด่ไูปแลว้คลา้ยกาน ้านัน่เอง  
แลว้น าท่านเดนิทางสู่เมอืง ปราก (Prague) เมอืงทีไ่ดร้บัสมญานามว่า ดนิแดนแห่งปราสาท ดนิแดนแห่ง
อารยธรรม และดนิแดนแห่งความงดงามของสิง่ปลูกสรา้งจากอดตี ปจัจุบนัปรากไดก้ลายเป็นเสมอืนหวัใจ
ของยุโรป เป็นเมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมอกีแห่งหนึ่งของยุโรปทีไ่ม่ควรพลาดทีจ่ะไปเยอืนใหไ้ดซ้กัครัง้ เป็น
อีกหนึ่งความสุนทรีย์ในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอย่างปฏิเสธไม่ได้  น าท่านสู่ Fashion Area 



Prague Outlet แหล่งช้อปป้ิงอนัดบัต้นๆ ของปราก ที่อดัแน่นไปด้วยแบรนด์เนมจากทัว่โลก พรอ้มด้วย
ส่วนลดมากมายจากรา้นคา้ทีส่งูสุดถงึ 70 เปอรเ์ซน็ต ์ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงและอพัเดทเทรนดแ์ฟชัน่ใหม่ๆ  จา
กชอปมากกว่า 100 ร้านจาก 200 กว่าแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น Asics, Armani,  Colombia, Camp David, 
Diesel, Esprit, Fokus Optik, Guess, Puma และอกีมากมาย 

เยน็ **อิสระอาหารเยน็ เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง** 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Hotel International Prague หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีหก  ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชารล์ส ์– สนามบิน 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเที่ยวชมเมอืง ปราก (Prague) เมอืงแสนโรแมนตกิ
ที่ไม่ว่าใครมาก็ต้องหลงรกั ถ่ายภาพกบัด้านหน้า ปราสาท
ปราก (Prague Castle) เพื่อชมสิ่งก่อสร้างที่เ ป็นแลนด์
มารก์ส าคญัของเมอืง ปราสาทหลงันี้สรา้งตัง้แต่ปี 885 ใหญ่
และอลังการมาก ปจัจุบันใช้ เ ป็นสถานที่ท างานของ
ประธานาธิบดีของสาธารณรฐัเช็กและเป็นพิพิธภัณฑ์จดั
แสดงมรดกทางวฒันธรรมของชาติ ถ่ายรูปด้านหน้า มหา
วิหารเซนต์ไวตัส (St. Vitus Cathedral) มหาวิหารของ
ศาสนาครสิต์นิกายโรมนัคาทอลกิที่ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดและ
ส าคญัทีสุ่ดของประเทศ จุดเด่นคอืหอคอยหลกัทีสู่งถงึ 96.5 
เมตร และหอคอยคู่ที่ด้านหน้าก็สูงถงึ 82 เมตร น าท่านชม 
สะพานชารล์ส์ (Charles Bridge) อกีหนึ่งจุดหมายหลกัที่
พรากไม่ได้ สะพานแห่ง น้ีโดดเด่นด้วยรูปป ัน้นักบุญเรียง
ตลอดความยาวของสะพาน และเป็นสิง่ก่อสรา้งชิน้ส าคญัทีช่ี้

ใหค้นยุคปจัจุบนัเหน็ไดถ้งึความรุ่งเรอืงในยุคสมยัของจกัรพรรดชิารล์สท์ี ่4 และทีใ่จกลางเมอืงปรากเราจะ
ได้เหน็ หอนาฬิกาดาราศาสตร ์(Town Hall Clock) ซึ่งคอยท าหน้าที่บอกเวลาให้กบัชาวเมอืงทุกวี่วนั 
หอนาฬกิาดาราศาสตรถ์ูกสรา้งขึน้ในปี 1410 นอกจากเขม็นาฬกิาทีค่อยบอกเวลาแลว้ตวัเรอืนสฟ้ีายงัมรีปู
ป ัน้นักบุญ ตวัเรอืนนาฬกิาแสดงการโคจรของดวงอาทติยแ์ละดวงจนัทร ์แสดงเดอืนปจัจุบนั เมื่อเวลาเดนิ
มาครบชัว่โมงจะม ีเสยีงระฆงัดงักงัวานและรปูป ัน้ 12 สาวกของพระเยซคูรสิตท์ีพ่ากนัเดนิขบวนกนัอยู่หลงั
ช่องหน้าปดั    

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 ได้เวลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 

15.55 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK140 แวะเปลีย่นเครือ่ง (บรกิารอาหาร
และเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 

23.50 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 
วนัท่ีเจด็ ดไูบ – กรงุเทพฯ สนามบินสวุรรณภมิู 
03.40 น. เดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส์ โดยเที่ยวบนิที่ EK376 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบน

เครือ่งบนิ) 
13.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภ์าพพรอ้มความประทบัใจ 

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



อตัราค่าบริการ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดก็ (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 
 
อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่วซี่ากลุ่มเชงเก้น (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุป๊
เท่านัน้) 

✗ ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณเีกนิกว่าสายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรมัต่อหนึ่งคน 

✗ ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี และค่าเครือ่งดื่มในหอ้งพกั 

✗ ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่ ท่านละ 2 ยโูร / คน / วนั  

✗ ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน  

วนัเดินทาง ราคา 

สิงหาคม 8 – 14 ส.ค. 62 

35,900 
 

กนัยายน 11 – 17 ก.ย. 62 

ตลุาคม 
8 – 14 ต.ค. 62 
12 – 18 ต.ค. 62 

พฤศจิกายน 7-13 / 21-27 พ.ย. 62 

ธนัวาคม 4-10 ธ.ค. 62 

New Year 2020 27 ธ.ค. 62 -2 ม.ค. 63 45,900 



 
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรณุาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาทพรอ้มค่าวซี่า (3,500 บาท/ท่าน) (หลงัจองภายใน 3 วนั) 
พรอ้มส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 20 วนั 
3. หากไมช่ าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

 เม่ือท่านไดท้ ารายการจองทวัร์ กบั เอก็ซ์ซอติก ฮอลิเดย ์จากนั้น เจา้หนา้ท่ีจะติดต่อกลบั 
เพื่อแจง้นดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผา่นธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอก็ซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จ ากดั ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 

 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไมร่บัผดิชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรอืได้รบับาดเจบ็ที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปญัหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเข้า
ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไมร่บัผดิชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรอืได้รบับาดเจบ็ที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปญัหา
การเมอืง เป็นตน้ 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเข้า
ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 
เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัเขา้สู่ประเทศไทย หากมี
พาสปอรต์เล่มเก่า ไมว่่าจะเคยมวีซี่าในกลุ่มเชงเกน้หรอืไมก่ต็าม ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการงา่ยต่อการอนุมตัวิี
ซ่า 
2. รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม.จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมอีายุ
ไมเ่กนิ 6 เดอืน) 
3. เอกสาระส าคญัส่วนบุคคล  
   3.1 ส าเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
3.4 ส าเนาใบเปลีย่นชื่อหรอืนามสกุล (ถา้ม)ี 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 
    ใบรบัรองการท างานจากบรษิทัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน
ปจัจุบนั วนัเดอืนปีที่เริม่ท างานกบับรษิัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการค้า และหนังสอืรบัรองที่คดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงคห์รอืใบเสยีภาษีและหลกัฐาน
การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  

Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณีท่ีผู้อ่ืนเป็นคนออก
ค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธ์พร้อมย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) ยอดเงนิต้องมี
จ านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าม ีฐานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และ
สามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดอืดร้อน เมื่อกลบัสู่ภูมลิ าเนา พร้อมกบัหนังสอืรบัทางการเงนิที่ออกจากธนาคาร 
(Bank Certificate) **สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 
7. กรณทีีบ่รษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-
6 แลว้ ทางบรษิทัฯ จะต้องออกจดหมายอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลบัมาท างาน
ของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เท่านั้น  
9. กรณีท่ีเดก็อายตํุ่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจาก อ าเภอ / เขต ทีท่่านอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 



- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับตุร ** 
10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหมก่ต็้อง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการ
เชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร ดงักล่าว
เช่นกนั 
11. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยู่ในดุลย
พนิิจของสถานฑตูเรือ่งวซี่าของท่านเนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
12. การยืน่วซ่ีานัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าพรอ้มค่าวซ่ีาก่อนเท่านัน้ถงึสามารถด าเนินขัน้ตอนการย่นืวซ่ีาได ้
 

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 
บาท ** 

 
รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 

ระยะเวลาในการยื่น 15 วนัท าการ 
ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายนิ้วมอื ณ ศูนยย์ื่นวซ่ีา ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 

 
กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองัฤษ  

ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์)................................................................................................................. 

ชื่อ-นามสกุล (เดมิ) ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู.่............................................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................... เบอรม์อืถอื........................................................................ 

E-Mail........................................................................................................................................................... 

สถานะ  สมรส      โสด     หยา่รา้ง   แยกกนัอยู ่

เลขทีพ่าสปอรต์................................................... วนัหมดอายุ...................................................................... 



วนั/เดอืน/ปี เกดิ............................................. อาชพี................................................................................... 

สถานทีท่ างาน.............................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน....................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ างาน.................................................  

การเดนิทางในครัง้นี้ท่านออกค่าใขจ้่ายเองหรอืไม ่.......................................................................................... 

ชื่อผูอ้อกค่าใชจ้า่ย .............................................................................................. ความสมัพันธ ์.................... 

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไมเ่คย  
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไมเ่คย  

** หากเคยแสกนลายนิ้วมอืแลว้ กรณุาถ่ายรปูหน้าวซี่าเพื่อใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ ** 
 
 
 
 
 
 


