
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง           



วนัท่ี 12-18 มี.ค.  รำคำ 54,900.- บำท  

วนัท่ี 02-08 พ.ค. / 06-12 พ.ค. รำคำ 56,900.- บำท  

 

• สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติม... 
• ส ำนกังำนโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour 
• คุณแทก็ โทร.084-758-7773, 083-768-3318 
• ID Line : 0847587773 - E-mail : tax81oceansmile@gmail.com 
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924 
• ID Line : lekocean - E-Mail : oceansmile1@gmail.com 
• คุณแตง โทร.062-596-7088, 087-044-2448 
• ID Line : 0625967088 - E-mail : piriyah.tang@gmail.com 
 
วนัแรกของการเดินทาง     สนามบินสวุรรณภมิู-อิสตนับูล 

18.30 น. พบกนัท่ี เคำน์เตอร์เช็คอิน S  ประตู 9 สำยกำรบิน  เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์TK  เจำ้หนำ้ท่ีบริษทัฯ คอยให้

กำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกทำงดำ้นสมัภำระและเอกสำรกำรเดินทำงก่อนข้ึนเคร่ือง 

22.35 น.  ออกเดินทำงสู่ กรงุอิสตนับลู โดยสำยกำรบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 65  (บินตรง) 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 10.30 ชั่วโมง) 

วนัท่ีสองของการเดินทาง     กรงุอิสตนับูล-กรงุซาเกรบ-คาโลวชั-อทุยานพลิทวเิซ่ เจเซร่า 

05.50 น. เดินทำงถึง สนามบิน กรงุอิสตนับลู (แวะเปล่ียนเท่ียวบิน) 

07.20 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองซาเกรบ โดยสำยกำรบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 1053 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 2.15 ชั่วโมง) 

08.35 น. เดินทำงถึง สนำมบิน Pleso International Airport เมืองซำเกรบ ประเทศโครเอเชีย หลงัผ่ำน

พิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงซาเกรบ เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ท่ีมี

ประวติัศำสตร์ยำวนำนกว่ำพนัปี เดินชมเขตเมืองตอนบนและตอนล่ำง  ผ่ำนชม โบสถ์เซนต์มาร์ก 

ท่ีตั้ งอยู่ในเขตท่ีท ำกำรรัฐบำล โดยโบสถ์แห่งน้ีมีหลงัคำท่ีโดเด่น ไม่เหมือนใคร จำกนั้นน ำท่ำนชม 

ตลาดกลางเมือง Dolac Market ตลำดกลำงแจง้ท่ีเก่ำแก่ มีสีสนัสดใส ขำยไมด้อกไมป้ระดบัและ

ผลไมร้ำคำถูก น ำท่ำนเขำ้ชม มหาวหิาร เซนต ์สตีเฟ่น โบสถค์ำทอลิกประจ ำเมืองซำเกรบ มีเวลำให้

ท่ำนไดอิ้สระตำมอธัยำศยักบักำรเลือกซ้ือสินคำ้และของท่ีระลึกในยำ่นกำรคำ้  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

  น ำท่ำนออกเดินทำงโดยรถโคช้ปรับอำกำศสู่ อทุยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่ น ำท่ำนทำงเขำ้สู่ อทุยาน
แห่งชาติพลิตวิเซ่ ท่ีตั้งอยูใ่จกลำงของ อุทยำนแห่งชำติพลิตวิเซ่ เป็นอุทยำนแห่งชำติ ท่ี ไดร้บัการ
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เม่ือปี 1979 อุทยำนแห่งน้ีมีเน้ือท่ีกว่ำ 
29,482 เฮคเตอร์ พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน ้ ำมีทะเลสำบสีเขียวมรกตและสีฟ้ำ รวมกันถึง 16 
ทะเลสำบ เช่ือมต่อกนัดว้ยทำงเดินสะพำนไมล้ดัเลำะระหวำ่งทะเลสำบและเนินเขำ ระหว่ำงทำงแวะ
ถ่ำยรูปท่ีพิพิธภณัฑก์ลำงแจง้ ณ เมืองคาโลวชั เป็นเมืองท่ีผลิตเบียร์ช่ือดงัของประเทศ 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือ 

  พกัคำ้งคืน ณ โรงแรม     Mirjana Hotel 4*     หรือเทียบเท่ำ 

mailto:piriyah.tang@gmail.com


วนัท่ีสามของการเดินทาง     อทุยานพลิทวเิซ่ เจเซร่า-เมืองซาดาร-์เมืองวโิดเซ่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น ำท่ำนเพลิดเพลินเดินชมควำมงำมของทะเลสำบและน ้ ำตกท่ีไหลรวยรินลงสู่ทะเลสำบทัว่ทุกหนทุก
แห่ง ชมฝงูปลำแหวกวำ่ยในสระน ้ ำใสรำวกระจกสะทอ้นสีครำมของทอ้งฟ้ำ แวดลอ้มดว้ย หุบเขำ ตน้ไม้
ใหญ่ท่ีร่มร่ืน (กำรเดินเท่ียวใน อุทยำนข้ึนอยู่กับสภำพอำกำศในวนันั้นๆ)…น ำท่ำน ล่องเรือขา้ม
ทะเลสาบ Kozjak ซ่ึงเป็นทะเลสำบท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุทยำนและเป็นทะเลสำบท่ีเช่ือมระหวำ่งอุทยำน
ตอนบนและอุทยำนตอน  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนพิูเศษ ปลาเทรา้ 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซาดาร์ Zadar เมืองท่ีมีประวติัศำสตร์มำกวำ่ 3,000 ปีมำแลว้ และเป็น
เมืองท่ำส ำคญัซ่ึงตั้งอยู่บนคำบสมุทรทะเลอำเดรียติค และเป็นท่ำเรือสู่ประเทศอิตำลี  เป็นท่ำเรือท่ีมี
บทบำทส ำคญัมำตั้งแต่ในยคุโบรำณ น ำท่ำนชม ซี ออแกน Sea Organ เป็นผลงำนกำรออกแบบท่ีมี
ช่ือเสียงของเมืองซำร์ดำร์ โดยศิลปินท่ีมีช่ือวำ่ นิโคล่ำ บำซิช  เป็นผลงำนดำ้นเสียงเพลงจำกกำรท ำแนว
บนัไดหินอ่อนเป็นช่องๆ ตำมชำยฝ่ัง แลว้น ้ ำทะเลซดัเขำ้หำฝ่ัง ท ำใหเ้กิดเสียงบรรเลงจำกธรรมชำติ ชม 
โรมนัฟอรมั Roman Forum ลำนประชุมกลำงเมือง ท่ีปัจจุบนัหลงเหลือเพียงแค่ซำกปรักหักพงั 
ซ่ึงถือว่ำเป็นส่ิงก่อสร้ำงท่ีมีขนำดท่ีใหญ่ท่ีสุดในฝ่ังตะวนัออกของทะเลเอเดรียติก ถ่ำยรูปกบั โบสถ์ 
เซนต์ โดแนท St. Donatus Church ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณเดียวกนักบัโรมนัฟอรัม ซ่ึงเป็นโบสถ ์   
ไบแซนไทน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเขตดลัเมเชียน น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโวดิเซ่ เมืองเลก็ๆ น่ำรักริมทะเล 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือ 

  พกัคำ้งคืน ณ โรงแรม     Olympia Hotel 4*     หรือเทียบเท่ำ 
วนัท่ีสี่ของการเดินทาง     เมืองวโิดเซ่-เมืองซิบินิค-เมืองโทรเกียร-์เมืองสปลิท 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซีบีนิค Sibenik เมืองเก่ำริมฝ่ังทะเลอำเดรียติคท่ีไดรั้บอิทธิพลสถำปัตยกรรม
จำกเวนิส ในใจกลำงเมืองนั้นมีโบสถเ์ซนตจ์ำคอบ (เซนตเ์จมส์) ท่ีถูกสร้ำงมำตั้งแต่สมยัเรอเนสซองตใ์น
ปี ค.ศ.1431 ตำมสถำปัตยกรรมแบบเวนิส-โกธิค ผสมศิลปะทอสคำโนเรอเนสซองส์ โดยศิลปินชำวอิตำ
เลียน ซีบีนิคเป็นเมืองแห่งประวติัศำสตร์ท่ีตั้งอยูต่อนกลำงของแควนัดลัเมเชีย เน่ืองจำกเมืองซีบีนิคนั้น
ตั้งอยูบ่นบริเวณท่ีแม่น ้ ำครึคำไหลลงสู่ทะเลอำเดรียติค จึงเกิดเป็นควำมไดเ้ปรียบทั้งในดำ้นคมนำคมทำง
น ้ ำ และควำมงำมของทศันียภ์ำพท่ีแต่งแตม้โดยธรรมชำติ น ำท่ำนชมสถำนท่ีส ำคญัท่ีสุดของเมืองคือ 
“มหาวหิารเซนต์จาคอบ” สร้ำงข้ึนในระหวำ่งปีค.ศ. 1431-1535 เป็นสถำปัตยกรรมผสมผสำนกนั
ระหวำ่ง 3 ศิลปกรรม คือ ดลัเมเชียน (ทอ้งถ่ิน), ศิลปะทำงเหนือของอิตำลี และทสัคำนี สถำปนิคทั้ง 3 
ท่ำนไดใ้ชเ้ทคนิคชั้นสูงในกำรสร้ำงห้องโถงสูงใหญ่ และโดมคร่ึงวงกลม ทั้งวิหำรลว้นสร้ำงดว้ยหิน
ทั้งหมด สะทอ้นใหเ้ห็นถึงอิทธิพลของศิลปะโกธิคและเรอเนสซองส์ ผสมผสำนกนัอยำ่งกลมกลืน โดย
องคก์ารยเูนสโกย้กยอ่งใหม้หาวหิารแห่งนี้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000 น ำท่ำนเดินทำงสู่ 
เมืองโทรเกียร์ ท่ีไดรั้บกำรขนำนนำมว่ำ “A Little Venice”  เมืองโบรำณบนเกำะเล็กๆท่ีถูก
ปกครองโดยพวกกรีกและโรมนั ปัจจุบนัมีกำรอนุรักษเ์ป็นเมืองเก่ำ ไม่ว่ำจะเป็นป้อมปรำกำร, จตัุรัส
กลำงเมือง และก ำแพงเมืองไวเ้ป็นอยำ่งดี จน ไดร้ับการยกย่องจาก ยเูนสโก ้UNESCO ใหเ้ป็น

เมืองมรดกโลกใน ปี ค.ศ.1997 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

  น ำท่ำนเดินชมภำยใน เขตเมืองเก่า ท่ีมีสถำปัตยกรรมในสไตล ์กรีก – โรมนัโบรำณ เช่น ประตเูมือง 
ท่ีไดมี้กำรบูรณะข้ึนใหม่เม่ือศตวรรษท่ี 16 หอนำฬิกำท่ีสร้ำงข้ึนในสมยัท่ี 14 และผ่ำนชม มหาวิหาร
เซ็นต์ลอรเ์ลนซ์ ท่ีสร้ำงข้ึนในศตวรรษท่ี 12 ใชเ้วลำก่อสร้ำงนบัสิบปี ท่ีมีควำมงดงำมดว้ยกรอบและ
บำนประตูหินแกะสลกั ท่ีมีรูปป้ันสิงโต อิสระใหท่้านเดินชมเมืองเก่าตามอัธยาศยั น ำท่ำนออก



เดินทำงโดยรถโคช้สู่ เมืองสปลิท Split โดยใชเ้สน้ทำงลดัเลำะเลียบไปตำมชำยฝ่ังทะเลอำเดรียติค ท่ี
มีบำ้นเรือนหลงัคำกระเบ้ืองสีสม้ สลบัตำมแนวชำยฝ่ังเป็นระยะๆ  

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

  พกัคำ้งคืน ณ โรงแรม     Corner Hotel 4*     หรือเทียบเท่ำ 
วนัท่ีหา้ของการเดินทาง       เมืองสปลิท-เมืองนีอมุ (บอสเนีย)-มาลีสตอน-ดบูรอฟนิค 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น ำท่ำนชม พระราชวงัดิโอคลีเช่ียน ท่ีสร้ำงข้ึนจำกพระประสงค์ของจกัรพรรด์ิดิโอคลีเช่ียน ท่ี
ต้องกำรสร้ำงพระรำชวงัส ำหรับบั้ นปลำยชีวิตของพระองค์ ซ่ึงใช้เวลำในกำรก่อสร้ำงถึง 10 ปี 
UNESCO ไดข้ึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก ชมห้องโถงกลำงซ่ึงมีทำงเดินท่ีเช่ือมต่อสู่ห้องอ่ืนๆ ชม
ลำนกวำ้งซ่ึงลอ้มไวด้ว้ยเสำหินแกรนิต 3 ดำ้น และเช่ือมต่อดว้ยโคง้เสำท่ีตกแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลกั
อย่ำงวิจิตรสวยงำม อิสระให้ท่ำนเดินช้อปป้ิงตำมอธัยำศยั ท่ำนจะไดข้ำ้มพรมแดนเขำ้สู่ ประเทศ
บอสเนีย (แวะถ่ำยรูป) ท่ีเรียกวำ่ เมืองนีอุม ซ่ึงเป็นประเทศเพื่อนบำ้นของโครเอเชีย โดยประชำกำร
ส่วนใหญ่ก็เป็นชำวโครเอเชีย.ต่อดว้ยน ำท่ำนเดินทำงขำ้มพรมแดนอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือกลบัเขำ้สู่ประเทศ
โครเอเชีย ซ่ึงเป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่นแควน้ดลัเมเทีย Dalmatia  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั แบบพ้ืนเมือง  

  น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมาลีสตอน Mali Ston ก่อนท่ีท่ำนจะเดินทำงถึงเมืองมำลีสตอน ท่ำนจะได้
ขำ้มพรมแดนเขำ้สู่ประเทศบอสเนีย (แวะถ่ำยรูป) ท่ีเรียกวำ่ เมืองนีอมุ ซ่ึงเป็นประเทศเพื่อนบำ้นของ
โครเอเชีย โดยประชำกำรส่วนใหญ่ก็เป็นชำวโครเอเชีย.ต่อดว้ยน ำท่ำนเดินทำงขำ้มพรมแดนอีกคร้ังหน่ึง
เพ่ือกลบัเขำ้สู่ประเทศโครเอเชีย ซ่ึงเป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่นแควน้ดลัเมเทีย Dalmatia เดินทำงถึงเมืองมำลี
สตอน เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงและข้ึนช่ือสถำนท่ีใช้เล้ียงหอยนำงรมของประเทศโครเอเชีย น ำท่ำน 
ล่องเรือเยี่ยมชมฟารม์เลี้ยงหอยนางรม (ใชเ้วลำประมำณ 45 นำที) ชมขั้นขั้นตอนต่ำง ๆ ของ
กำรเล้ียงหอย จำกนั้นให้ท่ำนได้ ลองลิ้มชิมรสหอยนางรมสด ๆ จากทอ้งทะเลอเดรียติค 

พรอ้มดว้ยเคร่ืองเคียง จิบไวนส์ดเติมเต็มรสชาดท่ามกลางบรรยากาศท่ีสวยงามของ

อ่าวมาลีสตอน แห่งทอ้งทะเลอเดรียติก ไดเ้วลำพอสมควร น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองดบูรอฟนิค 
เมืองทำงตอนใตแ้ละเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดอีกทั้งเป็นท่ีจอดเรือส ำรำญขนำดใหญ่ น ำท่ำนสู่ 
Konzum ซปุเปอรข์นาดใหญ่ แบรนดข์องโครเอเชีย เพ่ือใหไ้ดสิ้นซ้ือของฝำกในรำคำยอ่มเยำ 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

  พกัคำ้งคืน ณ โรงแรม     Adria Hotel 4*     หรือเทียบเท่ำ 
วนัท่ีหกของการเดินทาง      ดบูรอฟนิค-ก าแพงเมืองโบราณ-กรงุอิสตนับูล 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่สถำนีเพ่ือข้ึน กระเชา้ไฟฟ้า ท่ีควำมสูง 400 เมตร เพื่อชมววิทิวทศันท่ี์คงควำมเป็น
เอกลกัษณ์ของบำ้นเมืองหลงัคำสีสม้ และควำมงดงำมทะเลอะเดรียติค  

เท่ียง รบัประทาน กุง้มงักร เสริฟ์พรอ้มสปาเก็ตต้ี นั่งรบัประทานริมทะเลอเดรียติค  

  น ำท่ำนเท่ียวชม เมืองดบูรอฟนิค ซ่ึงถือวำ่เป็นเมืองท่ีสวยงำมติดอนัดบัตน้ๆของโลก ซ่ึงในอดีตเม่ือปี 
1991 เมืองดูบรอฟนิค ไดเ้ป็นเป้ำหมำยถูกโจมตีจำกกองทหำรยโูกสลำฟ บำ้นเรือนกวำ่คร่ึง อนุสำวรีย์
ต่ำงๆ เสียหำย และทรุดโทรม และหลังจำกนั้นในปี 1995 ได้มีกำรได้มีกำรลงนำมในสนธิสัญญำ 
ERDUT สงบศึก และเร่ิมเขำ้สู่สภำวะปกติ UNESCO และสหภำพยโุรป ไดร่้วมกนับูรณะ ซ่อมแซม 
เมืองส่วนท่ีเสียหำยข้ึนใหม่ในระยะเวลำอนัสั้น ปัจจุบนัเมืองดูบรอฟนิค ก็กลบัมำสวยงำมอีกคร้ัง และมี
กำรส่งเสริมใหเ้ป็นมรดกโลกอีกเมืองหน่ึงชมทศันียภำพของเมืองซ่ึงดูบรอฟนิค ท่ีตั้งอยูต่ำมแนวชำยฝ่ัง
ทะเลอเดรียติค ตวัเมืองจะเป็นป้อมปรำกำรโบรำณท่ีถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง ชมแนวก ำแพงป้อม
ปรำกำรท่ีมีขนำดกวำ้งขวำงใหญ่โต ท่ีท่ำนสำมำรถข้ึนไป ชมควำมงดงำมของตวัเมืองไดอ้ยำ่งดี น ำท่ำน



เดินขึ้นชมก าแพงเมืองโบราณ  ชมควำมสวยงำมของแนวหลงัคำสีส้มตระหง่ำนไปทั้งเมืองเก่ำ 
ก ำแพงแห่งน้ีมีควำมยำวรวมกนัประมำณ 2 กิโลเมตร ท่ำนจะไดเ้พลิดเพลินชมควำมสวยงำมโดยวำ่กนั
วำ่ ใครมาเมืองดบูรอฟนิคแลว้ไม่ไดข้ึ้นมาชมก าแพงเมืองโบราณแห่งนี้  ถือว่ามาไม่ถึง

ดูบรอฟนิค จำกนั้นให้ท่ำนได้ถ่ำยรูปท่ีระลึกบริเวณจัตุรัสกลำงเมืองซ่ึงเป็นสถำนท่ีนัดพบและ
ประกอบกิจกรรมของชำวเมืองในอดีต รวมถึงสถำนท่ีลงโทษผูก้ระท ำผิดดว้ย อิสระให้ท่ำนไดถ่้ำยรูปท่ี
ระลึกกบั เสาหินอัศวิน, หอนาฬิกา ท่ีตั้งอยู่ปลำยสุดของถนนสำยหลกั สร้ำงข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1444 
หน้ำปัดท ำดว้ยเหล็ก มีควำมพิเศษตรงลูกกลมๆ ใตห้น้ำปัดซ่ึงแทนพระจนัทร์บอกขำ้งข้ึนขำ้งแรมใน
สมยัก่อน และรูปป้ันของ นกับุญ St.Blaise ซ่ึงมีโบสถ์ประจ ำเมืองสไตล์โรมำเนสก์แห่งแรกของ
เมืองเป็นฉำกหลงั  

14.30 น. ออกเดินทำงสู่ สนามบินดบูรอฟนิค (หำกมีกำรท ำกำรคืนภำษีกรุณำแจง้หวัหนำ้ทวัร์ใหท้รำบดว้ย) 
19.15 น.  ออกเดินทำงสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสำยกำรบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 1440 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 1.45 ชั่วโมง)  

23.00 น.  เดินทำงถึงสนำมบิน กรงุอิสตนับลู (แวะเปลี่ยนเท่ียวบิน) 

วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง     กรงุเทพมหานคร 

01.55 น.  ออกเดินทำงสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสำยกำรบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 68 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 9.25 ชั่วโมง) 

14.50 น.  เดินทำงถึงสนำมบิน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 

*** End of Service *** 

  

ก ำหนดกำรเดินทำง           

รำคำ 54,900.- บำท 12-18 มี.ค.  

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ หรือ เด็ก 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน   รำคำท่ำนละ 54,900.-        บำท   

ในกรณีตอ้งกำรพกัหอ้งเด่ียว      รำคำท่ำนละ   6,000.-        บำท     

เด็ก ต ่ำกวำ่ 12 ปี         (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่ำน) รำคำท่ำนละ 52,900.-        บำท  

เด็ก อำยตุ  ่ำกวำ่ 12 ปี      (ไม่เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่ำน)  รำคำท่ำนละ 49,900.-        บำท  

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจำกรำคำทวัร์เร่ิมตน้ท่ีท่ำนละ  95,000.- บำท (รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm 

เท่ำนั้น) 

 

รำคำ 56,900.- บำท 02-08 พ.ค. / 06-12 พ.ค.  

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ หรือ เด็ก 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน   รำคำท่ำนละ 56,900.-        บำท   

ในกรณีตอ้งกำรพกัหอ้งเด่ียว      รำคำท่ำนละ   8,000.-        บำท     

เด็ก ต ่ำกวำ่ 12 ปี         (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่ำน) รำคำท่ำนละ 54,900.-        บำท  

เด็ก อำยตุ  ่ำกวำ่ 12 ปี      (ไม่เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่ำน)  รำคำท่ำนละ 51,900.-        บำท  

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจำกรำคำทวัร์เร่ิมตน้ท่ีท่ำนละ  95,000.- บำท (รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm 

เท่ำนั้น) 

 



รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน – ลง ตำมรำคำน ้ำมนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตำมควำมเป็นจรงิท่ี 

สำยกำรบินประกำศปรบั และท่ีมีเอกสำรยนืยนัเท่ำนัน้ (คิด ณ วนัท่ี 12 ธนัวำคม 2560) 

 

ขอ้แนะน ำบำงประกำรและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเท่ียวทรำบกอ่นกำรเดินทำง 

ส ำหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริกำรเฉพำะบำงโรงแรมเท่ำนั้น กรณีเดินทำงเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่ำน บริษทัฯ ขอแนะน ำให้

นกัท่องเท่ียวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันกัท่องเท่ียวมำกกวำ่ 

กระเป๋ำเดินทำงเพ่ือโหลด ท่ำนละ 1 ใบ น ้ำหนกัไม่เกิน 23กก., กระเป๋ำถือข้ึนเครือ่ง น ้ ำหนกัไม่เกิน 7 กก. 

กรณีเดินทำงเป็นตัว๋กรุ๊ป หำกออกตัว๋แลว้ นกัท่องเท่ียวไม่สำมำรถขอคืนเงินได ้และไม่สำมำรถเปล่ียนวนัเดินทำงได ้

 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีรวมถึง 

ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สำยกำรบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส  

ค่ำภำษีสนำมบิน, ค่ำภำษีน ้ ำมนั, ค่ำประกนัภยัทำงอำกำศ, ค่ำภำษีประเทศตุรกี 

ค่ำประกนัภยักำรเดินทำงวงเงิน 1,000,000.- บำท (ไม่ครอบคลุมผู้ทีม่อีายุเกนิ 85 ปี) 

ค่ำท่ีพกัตลอดกำรเดินทำง (พกัหอ้งคู่), ค่ำอำหำรทุกม้ือท่ีระบุในโปรแกรม 

ค่ำพำหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวำ่งน ำเท่ียว, ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีทุกแห่งตำมโปรแกรมระบุ 

เจำ้หนำ้ท่ีไกดค์นไทย อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 

 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีไมร่วมถึง 

ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำซกัรีด, ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำแฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบำร์ และค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุ 

ค่ำทิปไกดท์อ้งถ่ิน (3.00EUR / ท่ำน / วนั), คนขบัรถ (2.00EUR / ท่ำน / วนั) (คิดเป็น 5 วนั รวมเท่ำกบั 25 EUR) 

ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์ไทย ท่ำนละ 3.00 EUR /ท่ำน / วนั (คิดเป็น 6  วนั รวมเท่ำกบั  18 EUR) 

ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 

ค่ำวซ่ีำท่องเท่ียว ประเทศโครเอเชีย (ค่ำวีซ่ำโครเอเชีย ประมำณ 5,000 บำท ) 

หำกลกูคำ้มีวีซำ่เชงเกน้ท่ียงัไมห่มดอำย ุและไดเ้คยใชเ้ดินทำงไปยงักล ุม่

ประเทศเชงเกน้ อยำ่งนอ้ย 1 ครัง้ สำมำรถเดินทำงเขำ้ประเทศโครเอเชีย

ได ้โดยไมต่อ้งท ำวีซำ่ประเทศโครเอเชีย 

 

เง่ือนไขกำรจองทวัร ์โปรแกรม โครเอเชีย รเิวียรำ่ 7 วนั 

การช าระเงนิ งวดที1่: ส ารองทีน่ั่งมดัจ าท่านละ 20,000.- บาท   ภายใน 3 วนัหลงัจากท าการจอง 

งวดที2่: ช าระส่วนทีเ่หลอืทั้งหมด    ภายใน 45 วนัล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 
 

กรณียกเลิกทวัร ์โปรแกรม โครเอเชีย รเิวียรำ่ 7 วนั 

ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วนั ไม่เก็บค่ำใชจ่้ำย หำกไม่ไดมี้กำรยืน่วซ่ีำล่วงหนำ้ (สงกรำนต-์ปีใหม่ 60 วนั) 

ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30-44 วนั หกัเงิน 20,000+ค่ำวซ่ีำ (ถำ้มี) (สงกรำนต-์ปีใหม่ 50 วนั) 

ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 01-29 วนั หกัค่ำใชจ่้ำย 100% (สงกรำนต-์ปีใหม่ 40 วนั) 



 

หมายเหต ุ  

หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลงัจากไดร้ับการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษทัฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอรต์ ไปยกเลิกวซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยื่นวีซ่า จะรวม

หรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถ เขา้-ออก เมืองได ้เนื่องจากยืน่เอกสารปลอม หักค่าใชจ่้าย 100% 

 

หมายเหต ุ

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผู ้
เดินทำงทรำบล่วงหนำ้ อยำ่งนอ้ย 20 วนั ก่อนกำรเดินทำง 

ในกรณีท่ีมีผ ูเ้ดินทำง 15-19 ท่ำน ตอ้งเพ่ิมเงินท่ำนละ 5,000 บำท  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำชำ้ของสำยกำร
บิน  กำรนดัหยดุงำน  กำรประทว้ง  ภยัธรรมชำติ  กำรก่อจลำจล  อุบติัเหตุ  ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค ำนึงและ
รักษำผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงไวใ้หไ้ดม้ำกท่ีสุด 

 เน่ืองจำกกำรท่องเท่ียวน้ีเป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกบับริษทัตวัแทนในต่ำงประเทศ  ท่ำนไม่สำมำรถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่ำนปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในกำรใชบ้ริกำรท่ีทำงทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่ำนไดท้ ำกำรตกลง หรือ แจง้ใหท้รำบ 
ก่อนเดินทำง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึน หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรตรวจคนเขำ้เมือง และไม่คืนเงินค่ำทวัร์ท่ีท่ำนช ำระ
มำแลว้  หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเขำ้เมือง อนัเน่ืองจำกกำรกระท ำท่ีส่อไปในทำงผิดกฎหมำย หรือกำรหลบหนีเขำ้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่ำนจะใชห้นงัสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ ำเงิน) เดินทำงกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หำก
ท่ำนถูกปฏิเสธกำรเขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพรำะโดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทำงบุคคล
ธรรมดำ เล่มสีเลือดหมู 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดินทำงไป-กลบัหำกท่ำนตอ้งกำรเล่ือนวนัเดินทำงกลบั ท่ำนจะตอ้งช ำระ
ค่ำใชจ่้ำยส่วนต่ำงท่ีสำยกำรบินเรียกเก็บโดยสำยกำรบิน เป็นผูก้  ำหนดซ่ึงทำงบริษทัฯไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได้
และในกรณีท่ียกเลิกกำรเดินทำงถำ้ทำงบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทำงตอ้งรอRefund ตำมระบบของ
สำยกำรบินเท่ำนั้น(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสำมำรถท ำกำร Refund ไดเ้ท่ำนั้น) 

 ท่ำนท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหำดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ำยขำยก่อนเพ่ือขอค ำยืนยนัว่ำ
ทวัร์นั้นๆยืนยนักำรเดินทำงแน่นอนหำกท่ำนออกตัว๋ภำยในประเทศโดยไม่ไดรั้บกำรยืนยนัจำกพนกังำนแลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิกบริษทัฯไม่สำมำรถรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศได ้

 เม่ือท่ำนจองทวัร์และช ำระมดัจ ำแลว้หมำยถึงท่ำนยอมรับในขอ้ควำมและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขำ้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ Twin/Double ในกรณีท่ีท่ำนมีควำมประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง
Triple Room ข้ึนอยูก่บัขอ้ก ำหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีควำมแตกต่ำงกนั
ซ่ึงอำจจะท ำใหท่้ำนไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตำมท่ีตอ้งกำรหรือ อำจไม่สำมำรถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลำยแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำ เคร่ืองปรับอำกำศท่ีมีจะ
ใหบ้ริกำรในช่วงฤดูร้อนเท่ำนั้น 

 ในกรณีท่ีมีกำรจดัประชุมนำนำชำติ Trade Fair เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่ำตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
กำรปรับเปล่ียนหรือยำ้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดควำมเหมำะสม 



กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 

 กรุณำงดน ำของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ำใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนำดตะไบเล็บ
เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หำ้มน ำติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขำด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอำทิครีมโลชัน่น ้ ำหอมยำสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลำ้เป็นตน้จะถูกท ำกำรตรวจอยำ่งละเอียด
อีกคร้ังโดยจะอนุญำตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุง
ใสพร้อมท่ีจะส ำแดงต่อเจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำมปลอดภยัตำมมำตรกำรองคก์ำรกำรบินพลเรือนระหวำ่งประเทศ (ICAO) 

 หำกท่ำนซ้ือสินคำ้ปลอดภำษีจำกสนำมบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทำงเท่ียวบินจึงสำมำรถน ำข้ึนเคร่ืองได้
และหำ้มมีร่องรอยกำรเปิดปำกถุงโดยเด็ดขำด 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

 ส ำหรับน ้ ำหนกัของสมัภำระท่ีทำงสำยกำรบินอนุญำตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20-30กิโลกรัม (ส ำหรับผูโ้ดยสำร
ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสำยกำรบิน) กำรเรียกเก็บค่ำระวำงน ้ ำหนกัเพ่ิมเป็น
สิทธ์ิของสำยกำรบินท่ีท่ำนไม่อำจปฏิเสธไดห้ำก น ้ ำหนกักระเป๋ำเดินทำงเกินกวำ่ท่ีสำยกำรบินก ำหนด 

 ส ำหรับกระเป๋ำสมัภำระท่ีทำงสำยกำรบินอนุญำตใหน้ ำข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้ ำหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีควำมกวำ้ง 
( 9.75น้ิว ) + ยำว( 21.5น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

เอกสำรประกอบกำรขอวีซำ่ ประเทศโครเอเชีย 

(ใชเ้วลำในกำรขอวีซ่ำประมำณ 14 วนั ท ำกำร) 

สถำนทูต ไม่อนญุำต ใหดึ้งเล่มพำสปอร์ต หำกไดย้ืน่เขำ้ไปแลว้ ดงันั้นท่ำนรู้วำ่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณำแจง้บริษทัทวัร์ฯ 

เพ่ือขอยืน่วซ่ีำล่วงหนำ้ก่อนกรุ๊ป และ ให ้แนบตัว๋เครือ่งบินในช่วงท่ีท่ำนจะเดินทำง มำดว้ย 

 

กำรเตรียมเอกสำร กรณุำอ่ำนใหเ้ขำ้ใจ และ เตรยีมใหค้รบ และ กรณุำอยำ่ด้ือและยึดติดกบักำรยื่นในอดีต 

1. หนงัสือเดินทำง อำยใุชง้ำนได ้เกิน 6 เดือน ข้ึนไป และ มีหนำ้วำ่งอยำ่งนอ้ย 2 แผน่ 

2. รปูถ่ำย สี หนำ้ตรง ขนำด 2 น้ิว 2 รปู พ้ืนฉำกหลงัรปูตอ้งเป็นพ้ืนสีขำว (อยำ่ถ่ำยเอง เพรำะพ้ืน

เป็นสีเท่ำ ใชไ้ม่ได)้ 
3. ส ำเนำบตัรประชำชน 

4. ส ำเนำทะเบียนบำ้น (กรุณำถ่ำยหนำ้แรกท่ีมีรำยละเอียดบำ้นเลขท่ีมำดว้ย) 

5. ส ำเนำทะเบียนสมรส (กรณีเป็นผูห้ญิง ... หำกมีกำรเปล่ียนค ำน ำหนำ้เป็น ... นำง ... ตอ้งแนบมำ) 

6. ส ำเนำทะเบียนหยำ่ (กรณีเป็นผูห้ญิง ... ถำ้หยำ่และหำกมีกำรใชค้  ำน ำหนำ้เป็น ... นำง ... ตอ้งแนบมำ) 

7. ส ำเนำใบมรณะบตัร 

8. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ำกวำ่ 20 ปี บริบูรณ์ ตอ้งแนบสูติบตัรมำ) 

9. กรณีเด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 20 ปีบรบิรูณ ์(หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสำรเพ่ิมเติมดงัน้ี 

- เด็ก เดินทำงกบับุคคลอ่ืน บิดำและมำรดำตอ้งท ำหนงัสือแสดงควำมยินยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวำ่กำรเขต หรือ

อ ำเภอเท่ำนั้น และใหร้ะบุวำ่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทำงกบัใคร (ระบุช่ือ) มีควำมสมัพนัธ์อยำ่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทำงกบับิดำ มำรดำตอ้งท ำหนงัสือแสดงควำมยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวำ่กำรเขตหรืออ ำเภอเท่ำนั้น 

และใหร้ะบุวำ่ มำรดำยนิยอมใหเ้ด็กเดินทำงกบับิดำ (ระบุช่ือบิดำ) 

- เด็ก เดินทำงกบัมำรดำ บิดำตอ้งท ำหนงัสือแสดงควำมยินยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวำ่กำรเขตหรืออ ำเภอเท่ำนั้น 

และใหร้ะบุวำ่ บิดำยนิยอมใหเ้ด็กเดินทำงกบัมำดำ (ระบุช่ือมำรดำ) 

10. หลกัฐำนกำรท ำงำน (จดหมำยรับรองกำรท ำงำน) ท ำเป็นภำษำองักฤษ 



จดหมำยรับรองกำรท ำงำนใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONDERN (ไม่ตอ้งระบุสถำนทูตและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดินทำงเป็นเจำ้ของกิจกำร : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรำยช่ือผูป้ระกอบกิจกำร (อำยไุม่เกิน    

3 เดือน) 

- กรณีผูเ้ดินทำงเป็นเจำ้ของร้ำนคำ้ : ใชท้ะเบียนพำณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจำ้ของร้ำนคำ้ 

- กรณีพนกังำนบริษทั : ใชจ้ดหมำยรับรองกำรท ำงำนจำกนำยจำ้ง ระบุต ำแหน่ง ระยะเวลำกำรวำ่จำ้ง เงินเดือน 

- กรณีท่ีเป็นขำ้รำชกำร : ใชห้นงัสือรับรองจำกหน่วยงำน 

- กรณีเกษียณอำยรุำชกำร :  ถ่ำยส ำเนำบตัรขำรำชกำรบ ำนำญ 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษำ : ตอ้งมีหนงัสือรับรองจำกสถำบนัศึกษำ นั้นวำ่ก ำลงัศึกษำอยู ่ระบุชั้น ปีท่ีศึกษำ 

11. หลกัฐานการเงิน : (กรุณำเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank Guarantee และ ส ำเนำบญัชี เล่มเดียวกนั) 

- หนงัสือรับรองสถำนะทำงกำรเงิน Bank Guarantee ของ บญัชีออมทรัพย ์Saving Account ออกโดย

ธนำคำร ระบุช่ือเจำ้ของบญัชี ใหค้รบถว้น มี อำยไุม่เกิน 15 วนั นบัจำกวนัท่ีจะยืน่วซ่ีำ 

- ส ำเนำสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจำกเดือนท่ีจะยื่นวีซ่ำ มียอดเงินไม่ต ่ำกวำ่ 100,000 บำท ต่อกำร

รับรอง 1 ท่ำน และ ยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กำ้วขำ้มเดือน (ปรบัสมดุและส ำเนำ 15 วนั กอ่นยื่นวีซ่ำ) 

       ********** ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็น สมุดบญัชีออมทรัพยเ์ล่มเดียวกนัเท่ำนั้น ********** 

หมำยเหตุ : หำกสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีกำรกระโดดขำ้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่น 1 ขำ้มไปเป็น

ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่ำนตอ้งไปขอ Bank Statement จำกทำงธนำคำรแทนกำรถ่ำยส ำเนำ

สมุดบญัชี 

- บญัชีฝากประจ า Fixed สำมำรถแนบประกอบได ้แต่ท่ำนตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์Saving มำดว้ย หำก

ตอ้งกำรใชบ้ญัชีฝำกประจ ำ ตอ้งเตรียม ดงัน้ี 

- หนงัสือรับรองสถำนะทำงกำรเงิน Bank Guarantee ของบญัชีฝำกประจ ำ Fixed Account ออกโดย 

ธนำคำร ระบุช่ือเจำ้ของบญัชี ให้ครบถว้น มี อำยไุม่เกิน 20 วนั นบัจำกวนัท่ีจะยื่นวีซ่ำ พร้อมทั้งถ่ำยเอกสำร

สมุดบญัชีเงินฝำกเล่มเดียวกนักบัท่ีทำงธนำคำรออกหนงัสือรับรองสถำนะทำงกำรเงิน 

- ส ำเนำสมุดบญัชีเงินฝำกประจ ำ มียอดไม่ต ่ำกวำ่ 100,000 บำท ต่อกำรรับรอง 1 ท่ำน 

หมำยเหต ุ: หำกตอ้งกำรรบัรองกำรเงินใหค้นภำยในครอบครวั ตอ้งเตรยีมเอกสำรดงัน้ี 

- หนงัสือรับรองกำรเงิน Bank Guarantee ตอ้ง ระบุช่ือเจำ้ของบญัชี รับรองค่ำใชจ่้ำยให้ใคร ตอ้งระบุช่ือผู ้

ถูกรับรองในจดหมำยดว้ย) 

- กรุณำ แนบสูติบตัร, ทะเบียนบำ้น, ทะเบียนสมรส, หรือ หลกัฐำน เพื่อแสดงสถำนะ และควำมสมัพนัธ์วำ่เป็น

คนในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนำยจำ้งรบัรองค่ำใชจ่้ำยใหล้กูจำ้ง 

- จดหมำยรับรองจำกนำยจำ้ง ระบุวำ่เป็นผูรั้บรองค่ำใชจ่้ำย พิมพเ์ป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น 

- หนงัสือรับรองเงินฝำก ดงั 11.1 และ 11.2 

สถำนทตู ไม่รบั พิจำรณำบญัชีกระแสรำยวนัในทกุกรณี ไม่ตอ้งแนบมำ 


