
 

 

   

  โปรแกรมการเดนิทาง  
 

เสน้ทาง  “BALKAN   DISCOVERY”  
เยอืนประเทศฮงัการ ี– โครเอเชยี - เซอรเ์บยี - บลัแกเรยี – โรมาเนยี 

Hungary – Croatia – Serbia – Bulgaria – Romania 
เดนิทางโดยเรอืส าราญลอ่งแมน่ า้สดุหร ูและดทีีส่ดุในขณะนี ้โดยไดร้บัรางวลั 

“Best European River Cruise Line 2019” 

...AVALON   WATERWAYS... 
สนุกสนาน เพลดิเพลนิไปกบั บรรยากาศทีส่ดุแสนโรแมนตกิ และกจิกรรมตา่ง ๆ ท ัง้บนเรอืและ ภาคพืน้ดนิ  

ลมืไปเลยส าหรบัค าวา่เบือ่ในการน ัง่เรอืนาน ๆ เพราะไมไ่ดเ้ป็นอยา่งทีค่ดิ 
เดนิทางสบาย ๆ ไปกบัสายการบนิ Turkish Airlines  

เดนิทาง ระหวา่งวนัจนัทรท์ ี ่13 เมษายน – วนัพุธที ่22 เมษายน 2563 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

ITINERARY 

 



 

 

Day 1 Bangkok – Budapest      สนามบนิสวุรรณภูม ิ– เมอืงบดูาเปส ประเทศ
ฮงัการ ี   

 
 
2000 น. 
 
 
2300 น. 
 

วนัจนัทร ์ที ่13 เมษายน 2563 
 
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 
เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ Turkish Airlines 
 
ออกเดนิทางสูเ่มอืงบดูาเปส ประเทศฮังการ ีโดยสายการบนิ Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่
TK 69 แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิอสิตันบลู 
 

Day 2 Budapest – เมอืงบดูาเปส - เช็คอนิลงเรอืส าราญ 
 
 
0520 น. 
 
0710 น. 
 
 
0810 น. 
 
 
 
 
 
1300 น. 
 
 
 
 
 
 
1700 น. 

วนัองัคารที ่14 เมษายน 2563 
 
เดนิทางถงึเมอืงอสิตันบูล แวะเปลีย่นเครือ่ง 
 
ออกเดินทางต่อสู่เมืองบูดาเปส ประเทศฮังการี โดยสายการบิน Turkish Airlines 
เทีย่วบนิที ่TK 1035 
 
เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงบดูาเปสประเทศฮงัการ ีน าคณะ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้ม
รับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเพลดิเพลนิไปกับการชมเมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นเมอืงไขม่กุแหง่
ดานูบ อยู่ในใจกลางของทวีปยุโรป เพลดิเพลนิไปกับการเดนิชมเมือง ถ่ายรูปสวย ๆ กับ
สถานทีโ่ดดเด่นของเมอืงเช่น ฮโีร่สแคว ์ สะพานแห่งความรัก  จบิกาแฟ รอ้น ๆ จากรา้น
กาแฟทีม่ชีือ่เสยีง 
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
หลังอาหารกลางวัน น าคณะเดนิทางสูท่า่เรอื 
เพือ่เชค็อนิลงเรอืส าราญ ลอ่งแมน่ ้า เป็นเรอืทีด่ี
ทีส่ดุ และไดรั้บรางวลั “Best of European 
Cruise Line 2019”  
 
เรอืออกเดนิทางจากทา่เมอืงบดูาเปส มุ่งหนา้สู่

เมอืง โมฮัก 
 
รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอื พรอ้มสนุกสนานไปกับการตอ้นรับในวันแรกของ
การเดนิทาง 
 

Day 3 เมอืงโมฮคั  -  Mohacs 
 วนัพุธที ่15 เมษายน 2563 

 
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอื 
 
เมอืงโมฮักเป็นเมอืงทา่เรอืเล็ก ๆ ทีเ่งยีบสงบ มปีระวัตคิวามเป็นมาอันยาวนาน มชีือ่เสยีงใน
เรื่องสถาปัตยกรรมและโรงสนี ้าโบราณ  เชา้น้ีน าท่านไปชมธรรมชาตแิละความสวยงาม ที่
เป็นเอกลักษณ์ของตัวเมอืง เชน่ สวนสาธารณะเกา่แกแ่ละมชีือ่เสยีง แห่งเมอืงโมฮัก โบสถ ์
และทีส่ าคัญอกีแหง่ทีต่อ้งไม่พลาดในการเดนิทางไปชม คอื โรงสนี ้าอันเกา่แก ่ประจ าเมอืง
ทีต่ัง้อยู ่ณ บรเิวณโบสถ ์เซนตน์โิคลัส  ชมสสุานโบราณใตด้นิทีต่กแตง่ไปดว้ยภาพ และการ
ประดับประดาไปดว้ย จติรกรรมฝาผนัง ในรูปแบบตา่ง ๆ ใน สไตลข์องชาวเตริก์โบราณ 
 



 

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารบนเรอื 
 
ช่วงบ่ายมีกจิกรรมทีท่างเรือจัดใหท้่านไดเ้ลอืกใช ้หรือจะเดนิไปชมความสวยงามของตัว
เมอืงตอ่ไดต้ามอัธยาศัย 
 
รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอื พรอ้มรืน่เรงิไปกับกจิกรรมตา่ง ๆ บนเรอืส าราญ 
 
เรอืส าราญออกเดนิทางสูเ่มอืง Osijek ประเทศ โครเอเซยี 
 

Day 4 Osijek - Croatia 

 วนัพฤหสับดทีี ่16 เมษายน 2563 
 
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอื 

 
เชา้วันน้ีเรอืเดนิทางถงึ “เมอืงออสซเิจค” เมอืงทีใ่หญอ่ันดับสีข่องประเทศโครเอเชยี ตัง้อยู่
ในทางดา้นทศิตะวันออกหรืออกีชือ่หนึ่งคอืสลา
โวเนีย ตัง้อยู่ใกลก้ับชายแดนประเทศฮังการีและ
ประเทศเซอร์เบีย มีแม่น ้าดราวาเป็นแม่น ้าสาย
ส าคัญไหลผ่านเมือง น าคณะลงไปชมความ
สวยงามของตัวเมอืง ชมเมอืงเกา่ “Tvrda” ของ
เมอืงออสซเิจค เป็นอาคารทีม่กีารเก็บรักษาไวท้ี่
ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดขอ งอาคารบาร็อคใน
ประ เทศโคร เอ เชียประกอบด ว้ย ป้อมดาว 
“Habsburg” ที่สรา้งอยู่บนฝ่ังขวาของแม่น ้า 
Drava  
 
รับประทานอาหารกลางวัน 
 
ท่องเทีย่วชมเมอืงต่อในชว่งบ่ายพรอ้มไปชมคอนเสริต์ทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงโดย “Franjo 
Kuhac” เพลดิเพลนิไปกับเสยีงดนตรีอันไพเราะจนไดเ้วลาพอสมควรเดนิทางกลับไปเรอื
ส าราญ 
 
รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอื พรอ้มร่วมกจิกรรมหรอืจบิไวน์ ฟังเสยีงเพลงอัน
ไพเราะ กอ่นเขา้นอน 
 
ค ่าน้ีเรือออกเดนิทางต่อสูเ่มอืงเบลเกรดเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศเซอร์ 
เบยี  
 

Day 5 เมอืงเบลเกรด ประเทศเซอรเ์บยี  - Belgrade Serbia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัศกุรท์ ี ่17 เมษายน 2563 
 
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอื  

เทศเซอรเ์บยี  - Belgrade Serbia 



 

 

 
 

ในอดีต เมืองเบลเกรดเป็นเมืองที่มีชาวเคลต์กลุ่ม 
Scordisci มาตั ้งถิ่นฐานเป็นครั้งแรกตั ้งแต่สมัยก่อนยุค
ประวัตศิาสตร ์เมือ่ 5,700-4,800 ปีก่อนครสิตศ์ักราช ใน
ศตวรรษทีส่ามกอ่น 
ครสิตศักราช และกอ่นจะกลายมาเป็นทีต่ัง้ของเมอืงโรมัน
ในนาม Singidunum เจา้หนา้ทีท่ัวรท์อ้งถิน่จะเล่าประวัติ
และความเป็นมาของเมอืง เบลเกรด และรัฐตา่ง ๆ ทีส่ าคญั
ในเขตเทอืกเขาบอลขา่น  กอ่นทีจ่ะน าคณะไปชมสถานที่
ส าคัญในเมอืง เชน่สถานทีท่ีแ่มน่ ้าดานูบ และแมน่ ้าซาวาไหลมาบรรจบกัน “โบสถเ์ซนตซ์า
วา” โบสถอ์อโธด๊อกซท์ีใ่หญแ่ละมชีือ่เสยีงทีส่ดุ  ชมยา่นถนนคนเดนิทีม่รีา้นกาแฟ มากมาย
หลายรา้น รา้นขายของทีร่ะลกี  ในชว่งเย็นรับประทานอาหารค ่า พรอ้มชมการแสดงดนตรสีด
บนเรือ  ในค ่าน้ีท่านอาจจะลองรับประทานอาหารค ่าสไตล ์โบฮเิมียน เพื่อลิม้ลองรสชาติ
อาหารพืน้เมอืงไดอ้กีดว้ย 
 
รับประทานอาหารกลางวัน และอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอื 
 
พักผ่อนบนเรือ หรือ ร่วมสังสรรคก์ับกจิกรรมต่าง ๆ ทีท่างเรือจัดไวใ้ห ้โดยทีท่่านจะไม่เบือ่
เลย 
 
ค ่าน้ี เรือออกเดนิทางต่อสู่ เมือง “Donji Milanovac” เป็นเมืองในภาคตะวันออกของ
เซอรเ์บยี ตัง้อยู่ในเขตเทศบาล Majdanpek ในเขตบ่อ ตัง้อยู่บนฝ่ังขวาของ Lake Đerdap
บนแมน่ ้าดานูบ มปีระชากร 2,410 คน  
 

Day 6 Donji Milanovac – Lepenski Vir. Iron Gates Gorge 
 วนัเสารท์ ี ่18 เมษายน 2563 

 
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอื 
 
เรือเดนิทางถงึเมอืง “Donji Milanovac” เป็นเมอืงในภาคตะวันออกของเซอรเ์บยี ตัง้อยู่
ในเขตเทศบาล Majdanpek ยู่บนฝ่ังขวาของ Lake Đerdap บนแม่น ้าดานูบ มีประชากร 
ประมาณ 2,410 คน 
 
วันน้ีคณะเดนิทางไปชม โบราณวัตถุ และ ศลิปะโบราณ ณ 
“Lepenski Vir” ตั ้งอยู่ในเซอร์เบียเป็นโบราณสถานที่
ส าคัญของวัฒนธรรม Mesolithic Iron Gates ของคาบสมทุร
บอลข่านเป็นวัฒนธรรมตัง้แต่ยุคก่อนประวัตศิาสตร์ซึง่บอก
เล่าเรื่องราวของการตัง้ถิน่ฐาน และการถูกคน้พบ ท่านจะ
ประทับใจกับววิทวิทัศน์ที่สวยงามและยากแก่การมาเยอืน
ตลอดแนวของเทอืกเขาดานูบ  
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารบนเรอื 
 
ช่วงบ่าย คณะล่องเรือผ่านประตูน า้ทีใ่ชส้ าหรับปรับระดับน ้าเพื่อท าใหก้ารแล่นของเรอืบน
แม่น ้าดานูบ ราบรืน่ ไม่โครงเครง เป็นทีน่่าตืน่เตน้และน่าสนใจมากทีส่ดุในระบบการบรหิาร
จัดการส าหรับการเดนิเรือล่องแม่น ้าในยุโรป อีกทัง้ยังเป็นจุดพรมแดนที่เกดิขึน้เองโดย
ธรรมชาต ิระหวา่ง 2 ประเทศ คอื ประเทศเซอรเ์บยี และประเทศโรมาเนีย 
 
พักคา้งคนืพรอ้มรับประทานอาหารค า่ บนเรอื  และสนุกสนานไปกบัการร่วมกจิกรรมบนเรอื 
หรอืน่ังชมดาวบนดาดฟ้าเรอื 
 



 

 

ค ่าน้ี เรอืส าราญมุง่หนา้ตอ่สูเ่มอืง “Vidin” 
 

Day 7 Vidin - Bulgaria 
 วนัอาทติย ์ที ่19 เมษายน 2563 

 
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอื 
 
วันน้ีเราจะท่องเทีย่วเมอืง “Vidin” เป็นเมอืงท่าทีอ่ยู่ทางฝ่ังใตข้องแม่น ้าดานูบและทางทศิ
ตะวันตกเฉียงเหนือของบัลแกเรีย อยู่ใกลก้ับพรมแดนกับโรมาเนียและเซอรเ์บยี มชีือ่เสยีง
ดา้นการผลดิไวน์  ไปชมความงดงามในแบบธรรมชาตขิองหนิในรูปทรงแปลกตาตามเทอีก
เขาบอลขา่นทีเ่ชือ่วา่มอีายรุาว 200 ลา้นปีทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิ
 
รับประทานอาหารกลางวัน และอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอื 
 
คนืน้ีเรอืส าราญจะลอ่งแมน่ ้าตอ่สูเ่มอืงรูซเซ 
  

Day 8 Rousse Excursion to Veliko Tarnovo & Arbanassi 
 วนัจนัทร ์ที ่20 เมษายน 2563 

 
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอื 
 
เชา้น้ีน าคณะไปเที่ยวเมืองรูซเซ สัมผัสบรรยากาศ
ของบา้นเรอืนทีส่รา้งเรยีงรายอยู่รมิหนา้ผา  พรอ้มชม
อดตีพระราชวัง ของกษัตรยิบ์ุลกาเรีย ซึง่ในปัจจุบัน
เหลอืเป็นซากปรักหักพัง  จากนัน้น าทา่นไป ชมเมอืง 
“เวรโิก ทาโนโว” อดตีเมอืงหลวงของประเทศบลุกา
เรีย ที่เต็มไปดว้ย บา้นหินโบราณตั ้งเรียงรายอยู่
บรเิวณรมิหนา้ผา เหนือแม่น ้ายันตรา ชมเมอืงเกา่แก่
ในบุลกาเรียทีม่อีายุยาวนาน พรอ้มทัง้สถาปัตยกรรม
ดัง้เดมิและเก่าแก่ ณ เมืองอาบานาซซีค่าดว่า มีมาตัง้แต่ในศตวรรษที่ 15  หรือจะเลือก
กจิกรรมลอ่งเรอืไปชมป้อมรูซเซ  เมอืงใหญเ่ป็นอันดับที ่5 ของประเทศบัลแกเรยี ตัง้อยูท่าง
ทศิตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ บนฝ่ังขวาของแม่น ้าดานูบ เป็นเมอืงทีส่วยงามตระการ
ตา เมืองน้ีจึงไดรั้บฉายาว่า “ลติเติล้เวยีนนา” ฯลฯ  มีกิจกรรม อีก 2-3 อย่างใหท้่าน
เลอืกสรรไดต้ามความพอใจ 
 
รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรอืพรอ้มสนุกสนานกับเสยีงเพลงไพเราะจากวงดนตรี
และการแสดงพืน้เมอืงของบลุกาเรยี 
 
ชมแสงสยีามค ่าคนืตลอดสองฝ่ังแมน่ ้า มุง่หนา้สูเ่มอืง “โอลเต็นนติา้” ประเทศโรมาเนีย 
 

Day 9 Oltenita – Romania (Disembarkation) – Bucharest - Bangkok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัองัคาร ที ่21 เมษายน 2563 
 
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอื   
 
คณะเชค็เอาทห์ลังอาหารเชา้ 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1835 น. 
 
2135 น. 
 
2300 น. 

เชา้วันน้ีน าคณะไปทอ่งเทีย่ว ณ เมอืงบูคาเรสต ์เมอืงหลวงของประเทศโรมาเนีย ทีม่ปีระวัต ิ 
อันยาวนานและมชีือ่เสยีง ชมพระราชวังหลวง ย่านประตูชัย  
และ ใชเ้วลาวา่งในการเดนิทอ่งเทีย่วชมความสวยงามของตวั
เมอืง รา้นรวงต่าง ๆ มุมกาแฟ พพิธิภัณท ์บา้นเรอืนทีต่บแตง่
สวยงามตามสไตล์ โบสถ์ และ ฯลฯ สัมผัสความงดงามใน
ยามค ่ าคืนในตัว เมืองที่ไดข้ึ้นชื่อว่า เ ป็น “ปารีสแห่ง
ตะวนัออก” 
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
ช่วงบ่าย ใหท้่านไดส้ัมผัสความสวยงามของตัวเมอืง พรอ้มเลอืกหาซือ้ของทีร่ะลกึ หรือน่ัง
จบิกาแฟ พรอ้มของวา่งยามบา่ย 
 
รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นออกเดนิทางไปสนามบนิ 
 
ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ  โดยสายการบนิ Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK 1046 
 
เดนิทางถงึสนามบนิอสิตลับลู แวะเปลีย่นเครือ่ง 

Day 10 สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 

 
0125 น. 
 
1500 น. 

วนัพุธ ที ่22 เมษายน 2563 
 
ออกเดนิทางตอ่กลับสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK 68 
 
เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

 
 

 
 

อตัราคา่บรกิารในการเดนิทาง   
 

หอ้งพกับนเรอื ราคาต ัว๋เครือ่งบนิ ณ วนัที ่14 
สงิหาคม 2562 

คา่เรอื และคา่ทวัร ์

ราคาพเิศษ 

คา่บรกิารรวมท ัง้ส ิน้ 

หอ้ง Royal Deck Cat P 
พักหอ้งละ 2 ทา่น 

บนิชัน้ประหยัดราคาเริม่ตน้ 
ทา่นละ   29,500 บาท 

180,500 บาท 210,000 บาท 

หอ้ง Royal Deck Cat P 
พักหอ้งละ 2 ทา่น 

บนิชัน้ธรุกจิ ราคาเริม่ตน้ 
ทา่นละ  129,500 บาท 

180,500 บาท 310,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 

1) คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิชัน้ประหยัด หรอืชัน้ธรุกจิตามตารางดา้นบน โดยสายการบนิ Turkish Airlines 
2) คา่หอ้งพกับนเรอืพกัหอ้งละ 2 ทา่น หอ้ง Panorama Suite. 
3) คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามทีร่ะบใุนรายการ 
4) คา่ Port Charge คา่ทปิบนเรอื ตลอดการเดนิทาง 
5) คา่พาหนะ พรอ้มคา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
6) คา่ประกันอบุตัเิหตใุนวงเงนิทา่นละ 1,500,000 บาทตามสญัญากรมธรรม ์
7) หัวหนา้ทัวรจ์ากประเทศไทยเดนิทางไปคอยอ านวยความสะดวกใหต้ลอดการเดนิทาง 
8) คา่ทปิเจา้หนา้ทีบ่นเรอื มัคคเุทศกป์ระจ าเรอื และบนฝ่ัง 

 

อต้ราคา่บรกิารไมร่วม 
 

1) คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
2) คา่ใชจ่้ายสว่นตวัอืน่ ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีน่อกเหนือจากรายการ  คา่โทรศัพท ์คา่

ซกัรดี และ ฯลฯ 
3) ราคาน้ียังไมร่วนภาษีมลูคา่เพิม่ 7% ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากับภาษี 
4) คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 
5) คา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิ
 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีพ่กับนเรอื 
 

1) ช าระคา่มัดจ า งวดที ่1 จ านวน 50,000 บาท ทันททีีจ่อง 
2) งวดที ่2 ช าระ 100,000 บาท ภายในวนัที ่30 พฤศจกิายน 2562 
3) งวดที ่3 ช าระสว่นทีเ่หลอื ภายในวนัที ่3 มกราคม 2563 
4) หากไมส่ามารถเดนิทางได ้หลังการจองการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึเงนิมัดจ า 
5) หากไมส่ามารถเดนิทางได ้หลังวันที ่3 มกราคม 2563 ขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ่้ายตามจรงิ เชน่คา่ตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่เรอื คา่วซีา่ คา่รถ ฯลฯ 
 
เอกสารในการยืน่วซีา่ ประเทศฮงัการ ี
 
1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 
 
2. รูปถา่ย ส ีจ านวน 2 รูป สพีืน้หลังตอ้งเป็นสขีาวเทา่นัน้  รูปถา่ยหนา้ตรงหา้มใสแ่วน่ หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวก  
    ขนาด 2x2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 
3. หลักฐานการท างาน 

-จดหมายรับรองการท างาน (ภาษาอังกฤษ) หรอื 
-หนังสอืจดทะเบยีนธรุกจิ หรอื หนังสอืจดทะเบยีนพาณชิย ์หรอื 
-จดหมายรับรอง จากสถาบนั การศกึษา (ภาษาอังกฤษ) 

4. หลักฐานการเงนิยอ้นหลงั อยา่งนอ้ย 3 เดอืน เชน่ สมดุบญัชเีงนิฝาก, หนังสอืรับรองจากธนาคาร (ฉบบัจรงิพรอ้ม 
    ส าเนา) 
5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ ทะเบยีนบา้น (ฉบบัจรงิพรอ้มส าเนาตอ้งน าไปวันไปสมัภาษณ์) 
6. ผูเ้ยาว ์ตอ้งมหีนังสอืยนิยอม จาก ผูแ้ทนทางกฎหมาย ในการรับรองคา่ใชจ่้าย 
7. หลักฐานอืน่ ๆ ทีจ่ะตอ้งแปลเป็นภาษาอังกฤษ เชน่ ใบสตูบิตัร ใบเปลีย่นชือ่ หรอืสกลุ ใบมรณะบตัร ทะเบยีนสมรส   
 
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ ตดิตอ่  023494197-9/084 0982855 (คณุไอซ)์ 
 


