กำหนดกำรเดินทำง

วันที่ 12-18 มี.ค. รำคำ 54,900.- บำท
วันที่ 02-08 พ.ค. / 06-12 พ.ค. รำคำ 56,900.- บำท
• สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม...
• สำนักงำนโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณแท็ก 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
วันแรกของการเดินทาง
18.30 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล

พบกันที่ เคำน์เตอร์เช็คอิน S ประตู 9 สำยกำรบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจ้ำหน้ำที่บริ ษทั ฯ คอยให้
กำรต้อนรับและอำนวยควำมสะดวกทำงด้ำนสัมภำระและเอกสำรกำรเดินทำงก่อนขึ้นเครื่ อง

22.35 น.

ออกเดินทำงสู่ กรุงอิ สตันบูล โดยสำยกำรบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 65 (บินตรง)
(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.30 ชั่วโมง)

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงอิสตันบูล-กรุงซาเกรบ-คาโลวัช-อุทยานพลิทวิเซ่ เจเซร่า

05.50 น.

เดินทำงถึง สนามบิน กรุงอิ สตันบูล (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน)

07.20 น.

ออกเดินทำงสู่ เมืองซาเกรบ โดยสำยกำรบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 1053
(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 2.15 ชั่วโมง)

08.35 น.

เดินทำงถึง สนำมบิน Pleso International Airport เมืองซำเกรบ ประเทศโครเอเชีย หลังผ่ำน
พิธี ก ำรตรวจคนเข้ำ เมื อ ง นำท่ ำ นเดิ น ทำงสู่ กรุงซาเกรบ เมื องหลวงของประเทศโครเอเชี ย ที่ มี
ประวัติศำสตร์ ยำวนำนกว่ำพันปี เดินชมเขตเมืองตอนบนและตอนล่ำง ผ่ำนชม โบสถ์เซนต์มาร์ก
ที่ ต้ งั อยู่ในเขตที่ ทำกำรรั ฐบำล โดยโบสถ์แห่ งนี้ มีหลังคำที่ โดเด่ น ไม่เหมื อนใคร จำกนั้นนำท่ ำนชม
ตลาดกลางเมือง Dolac Market ตลำดกลำงแจ้งที่เก่ำแก่ มีสีสนั สดใส ขำยไม้ดอกไม้ประดับและ
ผลไม้รำคำถูก นำท่ำนเข้ำชม มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น โบสถ์คำทอลิกประจำเมืองซำเกรบ มีเวลำให้

เที่ยง

เย็น

ท่ำนได้อิสระตำมอัธยำศัยกับกำรเลือกซื้อสิ นค้ำและของที่ระลึกในย่ำนกำรค้ำ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำท่ำนออกเดินทำงโดยรถโค้ชปรับอำกำศสู่ อุทยานแห่ งชาติ พลิตวิเซ่ นำท่ำนทำงเข้ำสู่ อุทยาน
แห่ งชาติพลิตวิเซ่ ที่ต้ งั อยูใ่ จกลำงของ อุทยำนแห่ งชำติพลิตวิเซ่ เป็ นอุทยำนแห่ งชำติ ที่ ได้รบั การ
ขึ้น ทะเบี ย นเป็ นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่ อ ปี 1979 อุ ท ยำนแห่ งนี้ มี เนื้ อ ที่ ก ว่ำ
29,482 เฮคเตอร์ พื้ น ที่ ส่ว นใหญ่ ป กคลุ ม ด้วยน้ ำ มี ท ะเลสำบสี เ ขี ย วมรกตและสี ฟ้ ำ รวมกันถึ ง 16
ทะเลสำบ เชื่ อมต่อกันด้วยทำงเดินสะพำนไม้ลดั เลำะระหว่ำงทะเลสำบและเนิ นเขำ ระหว่ำงทำงแวะ
ถ่ำยรู ปที่พิพิธภัณฑ์กลำงแจ้ง ณ เมืองคาโลวัช เป็ นเมืองที่ผลิตเบียร์ชื่อดังของประเทศ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือ
พักค้ำงคืน ณ โรงแรม Mirjana Hotel 4* หรื อเทียบเท่ำ

วันที่สามของการเดินทาง
เช้า

เที่ยง

เย็น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนเพลิดเพลินเดิ นชมควำมงำมของทะเลสำบและน้ ำตกที่ ไหลรวยริ นลงสู่ ทะเลสำบทัว่ ทุกหนทุก
แห่ง ชมฝูงปลำแหวกว่ำยในสระน้ ำใสรำวกระจกสะท้อนสี ครำมของท้องฟ้ ำ แวดล้อมด้วย หุบเขำ ต้นไม้
ใหญ่ที่ร่มรื่ น (กำรเดิ นเที่ ยวใน อุทยำนขึ้ นอยู่กับสภำพอำกำศในวันนั้นๆ)…นำท่ ำน ล่องเรื อข้า ม
ทะเลสาบ Kozjak ซึ่ งเป็ นทะเลสำบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยำนและเป็ นทะเลสำบที่เชื่อมระหว่ำงอุทยำน
ตอนบนและอุทยำนตอน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ ปลาเทร้า
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมือ งซาดาร์ Zadar เมืองที่ มีประวัติศำสตร์ มำกว่ำ 3,000 ปี มำแล้ว และเป็ น
เมืองท่ำสำคัญซึ่ งตั้งอยู่บนคำบสมุทรทะเลอำเดรี ยติค และเป็ นท่ำเรื อสู่ ประเทศอิตำลี เป็ นท่ำเรื อที่ มี
บทบำทสำคัญมำตั้งแต่ในยุคโบรำณ นำท่ำนชม ซี ออแกน Sea Organ เป็ นผลงำนกำรออกแบบที่มี
ชื่อเสี ยงของเมืองซำร์ดำร์ โดยศิลปิ นที่มีชื่อว่ำ นิโคล่ำ บำซิช เป็ นผลงำนด้ำนเสี ยงเพลงจำกกำรทำแนว
บันไดหิ นอ่อนเป็ นช่องๆ ตำมชำยฝั่ง แล้วน้ ำทะเลซัดเข้ำหำฝั่ง ทำให้เกิดเสี ยงบรรเลงจำกธรรมชำติ ชม
โรมันฟอรัม Roman Forum ลำนประชุมกลำงเมือง ที่ปัจจุบนั หลงเหลือเพียงแค่ซำกปรักหักพัง
ซึ่ งถือว่ำเป็ นสิ่ งก่อสร้ำงที่ มีขนำดที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งตะวันออกของทะเลเอเดรี ยติก ถ่ำยรู ปกับ โบสถ์
เซนต์ โดแนท St. Donatus Church ซึ่ งตั้งอยู่บริ เวณเดียวกันกับโรมันฟอรัม ซึ่ งเป็ นโบสถ์
ไบแซนไทน์ที่ใหญ่ที่สุดในเขตดัลเมเชียน นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโวดิเซ่ เมืองเล็กๆ น่ำรักริ มทะเล
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือ
พักค้ำงคืน ณ โรงแรม Olympia Hotel 4* หรื อเทียบเท่ำ

วันที่สี่ของการเดินทาง
เช้า

เที่ยง

อุทยานพลิทวิเซ่ เจเซร่า-เมืองซาดาร์-เมืองวิโดเซ่

เมืองวิโดเซ่-เมืองซิบินิค-เมืองโทรเกียร์-เมืองสปลิท

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซีบีนิค Sibenik เมืองเก่ำริ มฝั่งทะเลอำเดรี ยติคที่ได้รับอิทธิพลสถำปั ตยกรรม
จำกเวนิส ในใจกลำงเมืองนั้นมีโบสถ์เซนต์จำคอบ (เซนต์เจมส์) ที่ถูกสร้ำงมำตั้งแต่สมัยเรอเนสซองต์ใน
ปี ค.ศ.1431 ตำมสถำปั ตยกรรมแบบเวนิส-โกธิค ผสมศิลปะทอสคำโนเรอเนสซองส์ โดยศิลปิ นชำวอิตำ
เลียน ซีบีนิคเป็ นเมืองแห่งประวัติศำสตร์ที่ต้ งั อยูต่ อนกลำงของแควันดัลเมเชีย เนื่ องจำกเมืองซี บีนิคนั้น
ตั้งอยูบ่ นบริ เวณที่แม่น้ ำครึ คำไหลลงสู่ทะเลอำเดรี ยติค จึงเกิดเป็ นควำมได้เปรี ยบทั้งในด้ำนคมนำคมทำง
น้ ำ และควำมงำมของทัศนี ยภ์ ำพที่ แต่งแต้มโดยธรรมชำติ นำท่ำนชมสถำนที่ สำคัญที่ สุดของเมืองคือ
“มหาวิหารเซนต์จาคอบ” สร้ำงขึ้นในระหว่ำงปี ค.ศ. 1431-1535 เป็ นสถำปั ตยกรรมผสมผสำนกัน
ระหว่ำง 3 ศิลปกรรม คือ ดัลเมเชียน (ท้องถิ่น), ศิลปะทำงเหนื อของอิตำลี และทัสคำนี สถำปนิ คทั้ง 3
ท่ำนได้ใช้เทคนิ คชั้นสู งในกำรสร้ำงห้องโถงสู งใหญ่ และโดมครึ่ งวงกลม ทั้งวิหำรล้วนสร้ำงด้วยหิ น
ทั้งหมด สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะโกธิคและเรอเนสซองส์ ผสมผสำนกันอย่ำงกลมกลืน โดย
องค์การยูเนสโก้ยกย่องให้มหาวิหารแห่งนี้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000 นำท่ำนเดินทำงสู่
เมืองโทรเกียร์ ที่ได้รับกำรขนำนนำมว่ำ “A Little Venice” เมืองโบรำณบนเกำะเล็กๆที่ ถูก
ปกครองโดยพวกกรี กและโรมัน ปั จจุบนั มีกำรอนุรักษ์เป็ นเมืองเก่ำ ไม่ว่ำจะเป็ นป้ อมปรำกำร, จัตุรัส
กลำงเมือง และกำแพงเมืองไว้เป็ นอย่ำงดี จน ได้รับการยกย่องจาก ยูเนสโก้ UNESCO ให้เป็ น
เมืองมรดกโลกใน ปี ค.ศ.1997
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นำท่ำนเดินชมภำยใน เขตเมืองเก่า ที่มีสถำปั ตยกรรมในสไตล์ กรี ก – โรมันโบรำณ เช่น ประตูเมือง
ที่ได้มีกำรบูรณะขึ้นใหม่เมื่อศตวรรษที่ 16 หอนำฬิกำที่สร้ำงขึ้นในสมัยที่ 14 และผ่ำนชม มหาวิหาร
เซ็นต์ลอร์เลนซ์ ที่สร้ำงขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใช้เวลำก่อสร้ำงนับสิ บปี ที่มีควำมงดงำมด้วยกรอบและ
บำนประตูหินแกะสลัก ที่มีรูปปั้ นสิ งโต อิ สระให้ท่านเดินชมเมืองเก่าตามอัธยาศัย นำท่ำนออก

เย็น

เดินทำงโดยรถโค้ชสู่ เมืองสปลิท Split โดยใช้เส้นทำงลัดเลำะเลียบไปตำมชำยฝั่งทะเลอำเดรี ยติค ที่
มีบำ้ นเรื อนหลังคำกระเบื้องสี สม้ สลับตำมแนวชำยฝั่งเป็ นระยะๆ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
พักค้ำงคืน ณ โรงแรม Corner Hotel 4* หรื อเทียบเท่ำ

วันที่หา้ ของการเดินทาง
เช้า

เที่ยง

เย็น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนชม พระราชวังดิ โอคลีเชี่ยน ที่ สร้ำงขึ้นจำกพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ ดิ โอคลี เชี่ ยน ที่
ต้อ งกำรสร้ ำ งพระรำชวัง ส ำหรั บ บั้น ปลำยชี วิ ต ของพระองค์ ซึ่ งใช้เ วลำในกำรก่ อ สร้ ำ งถึ ง 10 ปี
UNESCO ได้ข้ นึ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลก ชมห้องโถงกลำงซึ่ งมีทำงเดินที่เชื่อมต่อสู่ ห้องอื่นๆ ชม
ลำนกว้ำงซึ่ งล้อมไว้ดว้ ยเสำหิ นแกรนิ ต 3 ด้ำน และเชื่ อมต่อด้วยโค้งเสำที่ ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลัก
อย่ำงวิจิตรสวยงำม อิ สระให้ท่ำนเดิ นช้อปปิ้ งตำมอัธยำศัย ท่ ำนจะได้ขำ้ มพรมแดนเข้ำสู่ ประเทศ
บอสเนี ย (แวะถ่ำยรู ป) ที่เรี ยกว่ำ เมืองนีอุม ซึ่ งเป็ นประเทศเพื่อนบ้ำนของโครเอเชีย โดยประชำกำร
ส่ วนใหญ่ก็เป็ นชำวโครเอเชี ย.ต่อด้วยนำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนอีกครั้งหนึ่ งเพื่อกลับเข้ำสู่ ประเทศ
โครเอเชีย ซึ่งเป็ นเมืองที่ต้ งั อยูใ่ นแคว้นดัลเมเทีย Dalmatia
รับประทานอาหารกลางวัน แบบพื้นเมือง
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมาลีสตอน Mali Ston ก่อนที่ท่ำนจะเดินทำงถึงเมืองมำลีสตอน ท่ำนจะได้
ข้ำมพรมแดนเข้ำสู่ ประเทศบอสเนี ย (แวะถ่ำยรู ป) ที่เรี ยกว่ำ เมืองนีอมุ ซึ่ งเป็ นประเทศเพื่อนบ้ำนของ
โครเอเชีย โดยประชำกำรส่วนใหญ่ก็เป็ นชำวโครเอเชีย.ต่อด้วยนำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อกลับเข้ำสู่ประเทศโครเอเชีย ซึ่งเป็ นเมืองที่ต้ งั อยูใ่ นแคว้นดัลเมเทีย Dalmatia เดินทำงถึงเมืองมำลี
สตอน เป็ นเมื อ งที่ มี ชื่อ เสี ย งและขึ้ น ชื่ อสถำนที่ ใช้เ ลี้ ย งหอยนำงรมของประเทศโครเอเชี ย น ำท่ ำ น
ล่องเรือเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม (ใช้เวลำประมำณ 45 นำที ) ชมขั้นขั้นตอนต่ำง ๆ ของ
กำรเลี้ ยงหอย จำกนั้นให้ท่ำนได้ ลองลิ้มชิมรสหอยนางรมสด ๆ จากท้องทะเลอเดรี ยติ ค
พร้อมด้วยเครื่ องเคี ยง จิ บไวน์สดเติ มเต็ มรสชาดท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของ
อ่ าวมาลีสตอน แห่งท้องทะเลอเดรี ยติก ได้เวลำพอสมควร นำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองดูบรอฟนิค
เมืองทำงตอนใต้และเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงที่สุดอีกทั้งเป็ นที่จอดเรื อสำรำญขนำดใหญ่ นำท่ำนสู่
Konzum ซุปเปอร์ขนาดใหญ่ แบรนด์ของโครเอเชีย เพื่อให้ได้สินซื้ อของฝำกในรำคำย่อมเยำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักค้ำงคืน ณ โรงแรม Adria Hotel 4* หรื อเทียบเท่ำ

วันที่หกของการเดินทาง
เช้า

เที่ยง

เมืองสปลิท-เมืองนีอมุ (บอสเนีย)-มาลีสตอน-ดูบรอฟนิค

ดูบรอฟนิค-กาแพงเมืองโบราณ-กรุงอิสตันบูล

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่สถำนีเพื่อขึ้น กระเช้าไฟฟ้า ที่ควำมสูง 400 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่คงควำมเป็ น
เอกลักษณ์ของบ้ำนเมืองหลังคำสี สม้ และควำมงดงำมทะเลอะเดรี ยติค
รับประทาน กุง้ มังกร เสิรฟ
์ พร้อมสปาเก็ตตี้ นั่งรับประทานริมทะเลอเดรียติค
นำท่ำนเที่ยวชม เมืองดูบรอฟนิค ซึ่งถือว่ำเป็ นเมืองที่สวยงำมติดอันดับต้นๆของโลก ซึ่งในอดีตเมื่อปี
1991 เมืองดูบรอฟนิ ค ได้เป็ นเป้ ำหมำยถูกโจมตีจำกกองทหำรยูโกสลำฟ บ้ำนเรื อนกว่ำครึ่ ง อนุสำวรี ย ์
ต่ำงๆ เสี ยหำย และทรุ ดโทรม และหลังจำกนั้น ในปี 1995 ได้มี กำรได้มีก ำรลงนำมในสนธิ สัญญำ
ERDUT สงบศึ ก และเริ่ มเข้ำสู่ สภำวะปกติ UNESCO และสหภำพยุโรป ได้ร่วมกันบูรณะ ซ่ อมแซม
เมืองส่วนที่เสี ยหำยขึ้นใหม่ในระยะเวลำอันสั้น ปั จจุบนั เมืองดูบรอฟนิค ก็กลับมำสวยงำมอีกครั้ง และมี
กำรส่งเสริ มให้เป็ นมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งชมทัศนียภำพของเมืองซึ่งดูบรอฟนิ ค ที่ต้ งั อยูต่ ำมแนวชำยฝั่ง
ทะเลอเดรี ยติค ตัวเมืองจะเป็ นป้ อมปรำกำรโบรำณที่ ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง ชมแนวกำแพงป้ อม
ปรำกำรที่มีขนำดกว้ำงขวำงใหญ่โต ที่ท่ำนสำมำรถขึ้นไป ชมควำมงดงำมของตัวเมืองได้อย่ำงดี นำท่ำน

14.30 น.
19.15 น.

เดิ นขึ้นชมกาแพงเมื องโบราณ ชมควำมสวยงำมของแนวหลังคำสี ส้มตระหง่ำนไปทั้งเมื องเก่ ำ
กำแพงแห่งนี้มีควำมยำวรวมกันประมำณ 2 กิโลเมตร ท่ำนจะได้เพลิดเพลินชมควำมสวยงำมโดยว่ำกัน
ว่ำ ใครมาเมืองดูบรอฟนิคแล้วไม่ได้ข้ นึ มาชมกาแพงเมืองโบราณแห่ งนี้ ถื อว่ามาไม่ถึง
ดูบรอฟนิ ค จำกนั้น ให้ท่ำนได้ถ่ำยรู ปที่ ระลึ กบริ เ วณจัตุรัสกลำงเมื องซึ่ งเป็ นสถำนที่ นัดพบและ
ประกอบกิจกรรมของชำวเมืองในอดีต รวมถึงสถำนที่ลงโทษผูก้ ระทำผิดด้วย อิสระให้ท่ำนได้ถ่ำยรู ปที่
ระลึกกับ เสาหิ นอัศวิน , หอนาฬิ กา ที่ ต้ งั อยู่ปลำยสุ ดของถนนสำยหลัก สร้ำงขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444
หน้ำปั ดทำด้วยเหล็ก มีควำมพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้หน้ำปั ดซึ่ งแทนพระจันทร์ บอกข้ำงขึ้นข้ำงแรมใน
สมัยก่อน และรู ปปั้ นของ นักบุญ St.Blaise ซึ่ งมีโบสถ์ประจำเมืองสไตล์โรมำเนสก์แห่ งแรกของ
เมืองเป็ นฉำกหลัง
ออกเดินทำงสู่ สนามบินดูบรอฟนิค (หำกมีกำรทำกำรคืนภำษีกรุ ณำแจ้งหัวหน้ำทัวร์ให้ทรำบด้วย)
ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสำยกำรบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 1440
(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 1.45 ชั่วโมง)

23.00 น.

เดินทำงถึงสนำมบิน กรุงอิ สตันบูล (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน)

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
01.55 น.

กรุงเทพมหานคร

ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสำยกำรบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 68
(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 9.25 ชั่วโมง)

14.50 น.

เดินทำงถึงสนำมบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ
*** End of Service ***

กำหนดกำรเดินทำง
รำคำ 54,900.- บำท 12-18 มี.ค.
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ หรื อ เด็ก 1 ท่ำน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน

รำคำท่ำนละ

ในกรณี ตอ้ งกำรพักห้องเดี่ยว

รำคำท่ำนละ

เด็ก ต่ำกว่ำ 12 ปี

(เสริ มเตียง-พักกับผูใ้ หญ่อีก 2 ท่ำน)

รำคำท่ำนละ

เด็ก อำยุต่ำกว่ำ 12 ปี

(ไม่เสริ มเตียง-พักกับผูใ้ หญ่อีก 2 ท่ำน)

รำคำท่ำนละ

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจำกรำคำทัวร์เริ่ มต้นที่ท่ำนละ

54,900.6,000.52,900.49,900.-

บำท
บำท
บำท
บำท

95,000.- บำท (รำคำสำมำรถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่

confirm

เท่ำนั้น)

รำคำ 56,900.- บำท 02-08 พ.ค. / 06-12 พ.ค.
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ หรื อ เด็ก 1 ท่ำน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน

รำคำท่ำนละ

ในกรณี ตอ้ งกำรพักห้องเดี่ยว

รำคำท่ำนละ

เด็ก ต่ำกว่ำ 12 ปี

(เสริ มเตียง-พักกับผูใ้ หญ่อีก 2 ท่ำน)

รำคำท่ำนละ

เด็ก อำยุต่ำกว่ำ 12 ปี

(ไม่เสริ มเตียง-พักกับผูใ้ หญ่อีก 2 ท่ำน)

รำคำท่ำนละ

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจำกรำคำทัวร์เริ่ มต้นที่ท่ำนละ
เท่ำนั้น)

56,900.8,000.54,900.51,900.-

บำท
บำท
บำท
บำท

95,000.- บำท (รำคำสำมำรถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่

confirm

รำคำอำจมีกำรปรับขึ้น – ลง ตำมรำคำน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริงที่
สำยกำรบินประกำศปรับ และที่มีเอกสำรยืนยันเท่ำนัน้ (คิด ณ วันที่ 12 ธันวำคม 2560)

ข้อแนะนำบำงประกำรและต้องแจ้งให้นกั ท่องเที่ยวทรำบก่อนกำรเดินทำง
สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ กำรเฉพำะบำงโรงแรมเท่ำนั้น กรณี เดิ นทำงเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่ำน บริ ษทั ฯ ขอแนะนำให้
นักท่องเที่ยวเปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมำกกว่ำ
กระเป๋ ำเดินทำงเพื่อโหลด ท่ำนละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23กก., กระเป๋ำถือขึ้นเครือ่ ง น้ ำหนักไม่เกิน 7 กก.
กรณี เดินทำงเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หำกออกตัว๋ แล้ว นักท่องเที่ยวไม่สำมำรถขอคืนเงินได้ และไม่สำมำรถเปลี่ยนวันเดินทำงได้

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวมถึง
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สำยกำรบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส
ค่ำภำษีสนำมบิน, ค่ำภำษีน้ ำมัน, ค่ำประกันภัยทำงอำกำศ, ค่ำภำษีประเทศตุรกี
ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงวงเงิน 1,000,000.- บำท (ไม่ ครอบคลุมผู้ทมี่ อี ายุเกิน 85 ปี )
ค่ำที่พกั ตลอดกำรเดินทำง (พักห้องคู่), ค่ำอำหำรทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม
ค่ำพำหนะ หรื อ รถรับ-ส่ง ระหว่ำงนำเที่ยว, ค่ำเข้ำชมสถำนที่ทุกแห่งตำมโปรแกรมระบุ
เจ้ำหน้ำที่ไกด์คนไทย อำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำซักรี ด, ค่ำโทรศัพท์, ค่ำแฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบำร์ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ค่ำทิปไกด์ทอ้ งถิ่น (3.00EUR / ท่ำน / วัน), คนขับรถ (2.00EUR / ท่ำน / วัน) (คิดเป็น 5 วัน รวมเท่ำกับ 25 EUR)
ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ไทย ท่ำนละ 3.00 EUR /ท่ำน / วัน (คิดเป็น 6 วัน รวมเท่ำกับ 18 EUR)
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3%
ค่ำวีซ่ำท่องเที่ยว ประเทศโครเอเชีย (ค่ำวีซ่ำโครเอเชีย ประมำณ 5,000 บำท )

หำกล ูกค้ำมีวีซำ่ เชงเก้นที่ยงั ไม่หมดอำย ุ และได้เคยใช้เดินทำงไปยังกลมุ่
ประเทศเชงเก้น อย่ำงน้อย 1 ครัง้ สำมำรถเดินทำงเข้ำประเทศโครเอเชีย
ได้ โดยไม่ตอ้ งทำวีซำ่ ประเทศโครเอเชีย
เงื่อนไขกำรจองทัวร์ โปรแกรม โครเอเชีย ริเวียร่ำ 7 วัน
การชาระเงิน

งวดที1่ : สารองทีน่ ั่งมัดจาท่ านละ 20,000.- บาท ภายใน 3 วันหลังจากทาการจอง
งวดที2่ : ชาระส่ วนทีเ่ หลือทั้งหมด

ภายใน 45 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิกทัวร์ โปรแกรม โครเอเชีย ริเวียร่ำ 7 วัน
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วัน ไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย หำกไม่ได้มีกำรยืน่ วีซ่ำล่วงหน้ำ (สงกรำนต์-ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30-44 วัน หักเงิน 20,000+ค่ำวีซ่ำ (ถ้ำมี) (สงกรำนต์-ปี ใหม่ 50 วัน)
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 01-29 วัน หักค่ำใช้จ่ำย 100% (สงกรำนต์-ปี ใหม่ 40 วัน)

หมายเหตุ
หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังจากได้รับการยื่นวีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ ในการนาเล่มพาสปอร์ต ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่า จะรวม
หรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถ เข้า-ออก เมืองได้ เนื่องจากยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
หมายเหตุ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรยกเลิกกำรเดิ นทำง ในกรณี ที่มีผูเ้ ดิ นทางต่ ากว่า 20 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผู ้
เดินทำงทรำบล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 20 วัน ก่อนกำรเดินทำง

ในกรณีที่มีผเ้ ู ดินทำง 15-19 ท่ำน ต้องเพิ่มเงินท่ำนละ 5,000 บำท
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจำเป็ นสุ ดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำร
บิน กำรนัดหยุดงำน กำรประท้วง ภัยธรรมชำติ กำรก่อจลำจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหำกำรจรำจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคำนึ งและ
รักษำผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทำงไว้ให้ได้มำกที่สุด
 เนื่องจำกกำรท่องเที่ยวนี้เป็ นกำรชำระแบบเหมำจ่ำยกับบริ ษทั ตัวแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถที่จะเรี ยกร้องเงิน
คืน ในกรณี ที่ท่ำนปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในกำรใช้บริ กำรที่ทำงทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่ำนได้ทำกำรตกลง หรื อ แจ้งให้ทรำบ
ก่อนเดินทำง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรตรวจคนเข้ำเมือง และไม่คืนเงินค่ำทัวร์ ที่ท่ำนชำระ
มำแล้ว หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ำเมือง อันเนื่องจำกกำรกระทำที่ส่อไปในทำงผิดกฎหมำย หรื อกำรหลบหนี เข้ำเมือง
 ในกรณี ที่ท่ำนจะใช้หนังสื อเดินทำงรำชกำร (เล่มสี น้ ำเงิน) เดินทำงกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หำก
ท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ำหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพรำะโดยปกตินักท่องเที่ ยวใช้หนังสื อเดิ นทำงบุคคล
ธรรมดำ เล่มสี เลือดหมู

ตัว๋ เครื่องบิน
 ในกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสำรจะต้องเดินทำงไป-กลับหำกท่ำนต้องกำรเลื่อนวันเดินทำงกลับ ท่ำนจะต้องชำระ
ค่ำใช้จ่ำยส่ วนต่ำงที่สำยกำรบินเรี ยกเก็บโดยสำยกำรบิ น เป็ นผูก้ ำหนดซึ่ งทำงบริ ษทั ฯไม่สำมำรถเข้ำไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกกำรเดิ นทำงถ้ำทำงบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบิ นไปแล้วผูเ้ ดินทำงต้องรอRefund ตำมระบบของ
สำยกำรบินเท่ำนั้น(ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสำมำรถทำกำร Refund ได้เท่ำนั้น)
 ท่ำนที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภำยในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหำดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ ำยขำยก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่ำ
ทัวร์น้ นั ๆยืนยันกำรเดินทำงแน่นอนหำกท่ำนออกตัว๋ ภำยในประเทศโดยไม่ได้รับกำรยืนยันจำกพนักงำนแล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิกบริ ษทั ฯไม่สำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภำยในประเทศได้
 เมื่อท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้ำงต้น

โรงแรมและห้อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ Twin/Double ในกรณี ที่ท่ำนมีควำมประสงค์จะพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง
่ บั ข้อกำหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่ งมักมีควำมแตกต่ำงกัน
Triple Room ขึ้นอยูก
ซึ่งอำจจะทำให้ท่ำนไม่ได้หอ้ งพักติดกันตำมที่ตอ้ งกำรหรื อ อำจไม่สำมำรถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลำยแห่ งในยุโรปจะไม่มีเครื่ อ งปรั บอำกำศเนื่ องจำกอยู่ในแถบที่ มีอุณหภูมิต่ ำ เครื่ องปรั บอำกำศที่ มีจ ะ
ให้บริ กำรในช่วงฤดูร้อนเท่ำนั้น
 ในกรณี ที่มีกำรจัดประชุมนำนำชำติ Trade Fair เป็ นผลให้ค่ำโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่ำตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
กำรปรับเปลี่ยนหรื อย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุ ณำงดนำของมีคมทุกชนิ ด ใส่ ในกระเป๋ ำใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิ นเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนำดตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ำมนำติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขำด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลวอำทิครี มโลชัน่ น้ ำหอมยำสี ฟันเจลสเปรย์และเหล้ำเป็ นต้นจะถูกทำกำรตรวจอย่ำงละเอียด
อีกครั้งโดยจะอนุญำตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่เดียวกันในถุง
ใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยตำมมำตรกำรองค์กำรกำรบินพลเรื อนระหว่ำงประเทศ (ICAO)
 หำกท่ำนซื้ อสิ นค้ำปลอดภำษีจำกสนำมบินจะต้องปิ ดผนึ กถุงโดยระบุวนั เดิ นทำงเที่ยวบิ นจึ งสำมำรถนำขึ้นเครื่ องได้
และห้ำมมีร่องรอยกำรเปิ ดปำกถุงโดยเด็ดขำด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 สำหรับน้ ำหนักของสัมภำระที่ทำงสำยกำรบินอนุญำตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินคือ 20-30กิโลกรัม (สำหรับผูโ้ ดยสำร
ชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสำยกำรบิน) กำรเรี ยกเก็บค่ำระวำงน้ ำหนักเพิ่มเป็ น
สิ ทธิ์ของสำยกำรบินที่ท่ำนไม่อำจปฏิเสธได้หำก น้ ำหนักกระเป๋ ำเดินทำงเกินกว่ำที่สำยกำรบินกำหนด
 สำหรับกระเป๋ ำสัมภำระที่ทำงสำยกำรบินอนุญำตให้นำขึ้นเครื่ องได้ตอ้ งมีน้ ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีควำมกว้ำง
( 9.75นิ้ว ) + ยำว( 21.5นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว )

เอกสำรประกอบกำรขอวีซำ่ ประเทศโครเอเชีย
(ใช้เวลำในกำรขอวีซ่ำประมำณ 14 วัน ทำกำร)
สถำนทูต ไม่อน ุญำต ให้ดึงเล่มพำสปอร์ต หำกได้ยนื่ เข้ำไปแล้ว ดังนั้นท่ำนรู ้วำ่ ต้องใช้เล่มกรุ ณำแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ
เพื่อขอยืน่ วีซ่ำล่วงหน้ำก่อนกรุ๊ ป และ ให้ แนบตัว๋ เครือ่ งบินในช่วงที่ท่ำนจะเดินทำง มำด้วย
กำรเตรี ยมเอกสำร กร ุณำอ่ำนให้เข้ำใจ และ เตรียมให้ครบ และ กร ุณำอย่ำดื้อและยึดติดกับกำรยื่นในอดีต
1.

หนังสื อเดินทำง อำยุใช้งำนได้ เกิน 6 เดือน ขึ้นไป และ มีหน้ำว่ำงอย่ำงน้อย 2 แผ่น

2. รูปถ่ำย สี หน้ำตรง ขนำด 2 นิ้ว 2 ร ูป พื้นฉำกหลังรูปต้องเป็ นพื้นสีขำว (อย่ำถ่ำยเอง เพรำะพื้น
เป็นสีเท่ำ ใช้ไม่ได้)
3. สำเนำบัตรประชำชน
4. สำเนำทะเบียนบ้ำน (กรุ ณำถ่ำยหน้ำแรกที่มีรำยละเอียดบ้ำนเลขที่มำด้วย)
5. สำเนำทะเบียนสมรส (กรณี เป็ นผูห้ ญิง ... หำกมีกำรเปลี่ยนคำนำหน้ำเป็ น ... นำง ... ต้องแนบมำ)
6. สำเนำทะเบียนหย่ำ (กรณี เป็ นผูห้ ญิง ... ถ้ำหย่ำและหำกมีกำรใช้คำนำหน้ำเป็ น ... นำง ... ต้องแนบมำ)
7. สำเนำใบมรณะบัตร
8. สูติบตั ร (กรณี เด็กต่ำกว่ำ 20 ปี บริ บูรณ์ ต้องแนบสูติบตั รมำ)
9. กรณีเด็กอำย ุต่ำกว่ำ 20 ปีบริบรู ณ์ (หำกเด็กไม่ได้เดินทำงพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสำรเพิ่มเติมดังนี้
-

เด็ก เดินทำงกับบุคคลอื่น บิดำและมำรดำต้องทำหนังสื อแสดงควำมยินยอม ซึ่ งออกให้โดยที่วำ่ กำรเขต หรื อ
อำเภอเท่ำนั้น และให้ระบุวำ่ ยินยอมให้เด็กเดินทำงกับใคร (ระบุชื่อ) มีควำมสัมพันธ์อย่ำงไรกับครอบครัว

-

เด็ก เดินทำงกับบิ ดำ มำรดำต้องทำหนังสื อแสดงควำมยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่ วำ่ กำรเขตหรื ออำเภอเท่ำนั้น
และให้ระบุวำ่ มำรดำยินยอมให้เด็กเดินทำงกับบิดำ (ระบุชื่อบิดำ)

-

เด็ก เดินทำงกับมำรดำ บิดำต้องทำหนังสื อแสดงควำมยินยอม ซึ่ งออกให้โดยที่วำ่ กำรเขตหรื ออำเภอเท่ำนั้น
และให้ระบุวำ่ บิดำยินยอมให้เด็กเดินทำงกับมำดำ (ระบุชื่อมำรดำ)

10. หลักฐำนกำรทำงำน (จดหมำยรับรองกำรทำงำน) ทำเป็ นภำษำอังกฤษ

จดหมำยรับรองกำรทำงำนให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONDERN (ไม่ตอ้ งระบุสถำนทูตและประเทศ)
-

กรณี ผเู ้ ดินทำงเป็ นเจ้ำของกิจกำร : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรำยชื่อผูป้ ระกอบกิ จกำร (อำยุไม่เกิ น
3 เดือน)

-

กรณี ผเู ้ ดินทำงเป็ นเจ้ำของร้ำนค้ำ : ใช้ทะเบียนพำณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้ำของร้ำนค้ำ

-

กรณี พนักงำนบริ ษทั : ใช้จดหมำยรับรองกำรทำงำนจำกนำยจ้ำง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลำกำรว่ำจ้ำง เงินเดือน

-

กรณี ที่เป็ นข้ำรำชกำร : ใช้หนังสื อรับรองจำกหน่วยงำน

-

กรณี เกษียณอำยุรำชกำร : ถ่ำยสำเนำบัตรขำรำชกำรบำนำญ

-

กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษำ : ต้องมีหนังสื อรับรองจำกสถำบันศึกษำ นั้นว่ำกำลังศึกษำอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษำ

11. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณำเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้ งั Bank Guarantee และ สำเนำบัญชี เล่มเดียวกัน)
-

หนังสื อรับรองสถำนะทำงกำรเงิน Bank Guarantee ของ บัญชีออมทรัพย์ Saving Account ออกโดย
ธนำคำร ระบุชื่อเจ้ำของบัญชี ให้ครบถ้วน มี อำยุไม่เกิน 15 วัน นับจำกวันที่จะยืน่ วีซ่ำ

-

สำเนำสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจำกเดือนที่จะยื่นวีซ่ำ มียอดเงินไม่ต่ำกว่ำ 100,000 บำท ต่อกำร
รับรอง 1 ท่ำน และ ยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กำ้ วข้ำมเดือน (ปรับสม ุดและสำเนำ 15 วัน ก่อนยื่นวีซ่ำ)
********** ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ น สมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่ำนั้น **********
หมำยเหตุ : หำกสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีกำรกระโดดข้ำมเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่ อง) เช่น 1 ข้ำมไปเป็ น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่ำนต้องไปขอ Bank Statement จำกทำงธนำคำรแทนกำรถ่ำยสำเนำ
สมุดบัญชี

-

บัญชีฝากประจา Fixed สำมำรถแนบประกอบได้ แต่ท่ำนต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ Saving มำด้วย หำก
ต้องกำรใช้บญั ชีฝำกประจำ ต้องเตรี ยม ดังนี้

-

หนังสื อรับรองสถำนะทำงกำรเงิน Bank

Guarantee

ของบัญชีฝำกประจำ Fixed

Account

ออกโดย

ธนำคำร ระบุชื่อเจ้ำของบัญชี ให้ครบถ้วน มี อำยุไม่เกิน 20 วัน นับจำกวันที่จะยื่นวีซ่ำ พร้อมทั้งถ่ำยเอกสำร
สมุดบัญชีเงินฝำกเล่มเดียวกันกับที่ทำงธนำคำรออกหนังสื อรับรองสถำนะทำงกำรเงิน
-

สำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกประจำ มียอดไม่ต่ำกว่ำ 100,000 บำท ต่อกำรรับรอง 1 ท่ำน
หมำยเหต ุ: หำกต้องกำรรับรองกำรเงินให้คนภำยในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสำรดังนี้

-

หนังสื อรับรองกำรเงิน Bank Guarantee ต้อง ระบุชื่อเจ้ำของบัญชี รับรองค่ำใช้จ่ำยให้ใคร ต้องระบุชื่อผู ้
ถูกรับรองในจดหมำยด้วย)

-

กรุ ณำ แนบสูติบตั ร, ทะเบียนบ้ำน, ทะเบียนสมรส, หรื อ หลักฐำน เพื่อแสดงสถำนะ และควำมสัมพันธ์วำ่ เป็ น

คนในครอบครัวเดียวกัน
กรณีนำยจ้ำงรับรองค่ำใช้จำ่ ยให้ล ูกจ้ำง
- จดหมำยรับรองจำกนำยจ้ำง ระบุวำ่ เป็ นผูร้ ับรองค่ำใช้จ่ำย พิมพ์เป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น
-

หนังสื อรับรองเงินฝำก ดัง 11.1 และ 11.2

สถำนทูต ไม่รบั พิจำรณำบัญชีกระแสรำยวันในท ุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมำ

