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        อิสตันบูล – เอเธนส์ – นัฟพลิออน    

1. พุธที่ 18 มีนาคม 2563             กรุงเทพฯ – อิสตันบูล   

21.00 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช (Row U)  ประตทูี่ 10 
   เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่าน 
23.00 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TK 069  (10.55 ชม./ Dinner, Breakfast) 
 

2. พฤหัสบดทีี่ 19 มีนาคม 2563     

06.25 น.  ถึง สนามบินอิสตนับลู พกัเปล่ียนอิริยาบถและเปล่ียนเคร่ือง 
08.30 น.  ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบิน TK 1845  (1.40 ชม./ Snack) 
09.10 น.  ถึง สนามบินกรุงเอเธนส์ (Athens) เมืองหลวงของประเทศกรีซ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร  
น าท่านเดินทางสู่ นัฟพลิออน (Nafplion) (138 กม. / 2 ชม.) ที่เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของกรีซในช่วงปีค.ศ. 1829 – 1834  
หลงัได้รับอิสรภาพจากการปกครองของจกัรวรรดิออตโตมนั โดยนัง่รถเลาะเรียบ คลองโครินธ์ (Corinth Canal) ซึ่งถกูขดุขึน้ในปี
ค.ศ. 1830 – 1893 เพื่อเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างอ่าวโครินธ์ (Corinth Gulf) กับอ่าวซาโรนิค (Saronic Gulf) ท าให้ย่นระยะการ
เดินทางระหว่างสองอ่าวนีล้งไปได้ถึง 700 กม.  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

น าท่านเที่ยวชมเมืองนฟัพลิออน ชมวิวบริเวณท่าเรือและถ่ายรูปกับ ปราสาทบอร์ทซี (Bourtzi Castle) ปราสาทกลางน า้ที่สร้าง
ขึน้ในปีค.ศ. 1471 และเคยเปิดให้บริการเป็นโรงแรมในช่วงปีค.ศ. 1930 – 1970 อีกด้วย เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซินแทกมา 

(Syntagma Square) ที่อยู่ใจกลางเมืองซึง่มีบ้านเรือนเก่าตัง้สลบัร้านค้าสมยัใหม่ที่ตกแต่งด้วยสีสนัน่ารัก จากนัน้น าท่านขึน้ชมวิว
ที่ ป้อมพารามิดี (Fortress of Palamidi) ตัง้อยู่บนเขาสงู 216 เมตร เมื่อมองจากด้านบนป้อมนีจ้ะเห็นว่าเมืองนฟัพลิออนตัง้อยู่
บนแหลมที่ยื่นออกไปในทะเล และด้านหลงัเมืองยงัมีก าแพงป้อมเป็นแนวยาว ท าให้เมืองนีเ้ปรียบเหมือนเมืองในเทพนิยายที่โอบ
ล้อมด้วยป้อมและปราสาท 

อาหารค ่าทีโ่รงแรม  

ที่พัก   HOTEL AMALIA NAFPLION   หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. ศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563            นัฟพลิออน – โมเนมวาเซีย    

อาหารเช้าที่โรงแรม  

น าท่านชม โรงละครเอพิดอรุส (Epidaurus) (36 กม. / 30 นาที) ที่คาดว่าถูกสร้างขึน้เมื่อ 330 ปีก่อนคริสตกาล และถูกค้นพบ
ในช่วงปีค.ศ. 1881 จากดินที่กลบทับถมมาอย่างยาวนาน แต่นั่นท าให้สภาพโดยรวมของโรงละครยังสมบูรณ์อยู่มากแม้จะมี
บางส่วนที่ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา จนในปีค.ศ. 1988 ได้มีการบูรณะครัง้ใหญ่และได้ใช้ในการจัดคอนเสิร์ตกลางแจ้งในช่วง
เทศกาลประจ าฤดูร้อน และยังได้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์กา รยูเนสโกด้วย จากนัน้เดินทางสู่  โมเนมวาเซีย 
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(Monemvasia) (208 กม. / 3 ชม.) เมืองที่ตัง้อยู่บนเกาะเล็กๆ ซึ่งในอดีตเคยติดกับเขตแผ่นดินใหญ่ แต่เกิดเหตุแผ่นดินไหวในปี
ค.ศ. 375 ท าให้แผ่นดินถกูตดัขาดออกจากกนั แต่ภายหลงัได้มีการสร้างสะพานทางเชื่อมขึน้ 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

น าท่านชม เขตเมืองเก่า บริเวณจตัุรัสกลางเมืองด้านล่าง จากนัน้มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายภาพตามอธัยาศยัและชมร้านค้า
พืน้เมืองที่มีงานหตัถกรรมสวยงามมากมาย ค าว่า โมเนมวาเซีย มาจากภาษากรีก 2 ค า คือ โมน (Mone) แปลว่า หน่ึงเดียว และ 
เอมวาเซีย (Emvasia) แปลว่า ทางเข้า เมื่อรวมค ากันหมายถึง “ทางเข้าหนึ่งเดียว” (Single Entrance) นอกจากนี ้ด้วยเหตุที่มี
ลกัษณะเป็นเหมือนก้อนหินท่ีคล้ายคลงึกบัเกาะยิบรอลตา (Gibraltar) ของประเทศองักฤษ  จึงมีการขนานนามว่า เป็น “ยิบรอลตา
แห่งประเทศกรีซ (Gibraltar of Greece)” 

อาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

ที่พัก   LIKINIA HOTEL  หรือเทียบเท่า  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. เสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563                                                 โมเนมวาเซีย – โครินธ์ – เดลฟ ี

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านสู่ เมืองโบราณโครินธ์ (Archaological Site of Corinth) (220 กม. / 3 ชม.) หนึ่งในอดีตเมืองท่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ
ประเทศกรีซ ถกูสร้างขึน้ในช่วงศตวรรษที่ 10 ก่อนคริสตกาลและถกูปกครองโดยอาราจกัรโรมนัโบราณของจเูลียส ซีซาร์ 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

น าท่านสู่ เมืองเดลฟี (Delphi) (203 กม. / 3 ชม.) ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นศนูย์กลางหรือสะดือของโลก (Navel of the Earth) 
จากต านานของชาวกรีกที่เชื่อว่าเทพเจ้าซุส (Zeus) ผู้ทรงเป็นองค์เทพบิดร ปล่อยนกอินทรีสองตวัให้บินจากสดุปลายโลกสองด้าน 
และจดุที่นกทัง้สองบินมาพบกนัท่ีเมืองเดลฟีนัน้ให้ถือว่าเป็นศนูย์กลางของโลกโดยมีหินที่เรียกว่า "ออมฟาลอส" (Omphalos) หรือ 
"หินสะดือ" เป็นเคร่ืองหมาย น าชม วิหารอพอลโล (Temple of Apollo) ซึง่เป็นเทพแห่งแสงสว่าง, การละครและดนตรี วิหารนีถื้อ
เป็นหนึ่งในตวัแทนความศรัทธาของชาวกรีกที่มีต่อเทพเจ้าในอดีต 

อาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

ที่พัก   DOMOTEL ANEMOLIA   หรือเทียบเท่า 
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5. อาทิตยท์ี่ 22 มีนาคม 2563      เดลฟี – คาลมับากา - เมธีโอลา    
 

อาหารเช้าที่โรงแรม      

น าท่านสู่ คาลัมบากา (Kalambaka) (231 กม. / 3.30 ชม.) นครแห่งอารามลอยฟ้าที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก และถือเป็นหนึ่งใน
จดุหมายปลายทางของผู้จาริกแสวงบญุ 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

น าท่านชม อารามเมธีโอลา (Meteora Monastery) อารามศิลปะแบบไบเซนไทน์ที่ได้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ
ยเูนสโกในปีค.ศ. 1988 ตัง้อยู่บนยอดเขาที่มีรูปร่างแปลกตาอนัเกิดจากการกดัเซาะของแม่น า้ปินิออส (Pineios) มาเป็นเวลาหลาย
ล้านปี เคยถกูใช้เป็นท่ีพ านกัของนกับวชคริสต์นิกายออโธดอกซ์และจดัเป็นสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิท่ีผู้คนเชื่อว่าจะได้ใกล้ชิดกบัสวรรค์ 
จากนัน้น าท่านกลบัเมืองคาลมับากา 

อาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

ที่พัก   AMALIA KALAMBAKA HOTEL   หรือเทียบเท่า 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. จันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563       คาลัมบากา - เอเธนส์ 

อาหารเช้าที่โรงแรม                     

น าท่านเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ (350 กม. / 4 ชม.)  

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร  

น าชม อะโครโปลิส (Acropolis) วิหารและป้อมปราการที่ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขากลางกรุงเอเธนส์ ส่ิงก่อสร้างที่ชาวเอเธนส์
ถือว่ามีความสง่างามและยิ่งใหญ่ที่สุด เป็นศูนย์รวมความเชื่อศรัทธาของชาวกรีกโบราณ เป็นสถานที่ประทับของเทพีเอเธนา 
นอกจากนัน้ยังมีวิหารที่สร้างขึน้เพื่อบูชาเทพีเอเธนา  อาทิ  วิหารพาเธนอน  (Parthenon) ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงาน
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ทางด้านสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกที่สร้างขึน้ในยุคคลาสสิค หรือยุคทองของกรีกเป็นวิหารหินอ่อนทัง้หลัง หลงัคามงุด้วยหิน
อ่อนที่ขดุมาจากเกาะต่างๆ ในทะเลเอเจียน  สนามกีฬาพานาธิไนโค (Panathinaiko Stadium) สถานท่ีเคยจดักีฬาโอลิมปิกในปี
ค.ศ. 1896 สามารถจุผู้ชมได้ถึง 70,000 คน จากนัน้อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเลือกซือ้ของที่ระลกึใน ย่านพลากา (Plaka) ถนนคน
เดินที่เป็นแหล่งรวมนกัท่องเที่ยวจากทัว่ทกุมมุโลก เต็มไปด้วยร้านค้า, บาร์และภตัตาคาร 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร (Lobster Menu) 

ที่พัก   TITANIA HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 
 

7. อังคารที่ 24 มีนาคม 2563      เอเธนส์ - เฮราคลิออน  

อาหารเช้าที่โรงแรม  

น าท่านสู่สนามบิน  
10.00 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินโอลิมปิกแอร์ (Olympic Air) เที่ยวบิน OA 304  (50 นาที / Snack) 
10.50 น.  ถึงสนามบินเมืองเฮราคลิออน (Heraklion) ที่ตัง้อยู่บนเกาะครีต (Crete) ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สดุในกรีซและใหญ่เป็น
อนัดบัห้าในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ตวัเมืองเฮราคลิออนถือเป็นเมืองหลวงของเกาะและเป็นแหล่งรวมอารยธรรมโบราณไมนวน 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร  

น าท่านชม คนอสซอส (Knossos) แหล่งโบราณคดีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะ และเป็นที่ตัง้ของพระราชวังเก่าคนอสซอส (Knossos 
Palace) ซึง่ถกูสร้างขึน้ประมาณ 1,900 ปีก่อนคริสตกาล และคาดว่าได้พงัทลายลงจากเหตแุผ่นดินไหว ตวัพระราชวงัเป็นกลุ่มห้อง
อนัซบัซ้อนมีจ านวนห้องกว่า 1,000 ห้อง การสร้างบนัไดมหึมาที่อาศยัเสาไม้ซีดาร์ รองรับ โดยเสาแต่ละต้นรับน า้หนกัไว้เพียบ และ
ถ่ายทอดต่อกันลงมา เป็นชัน้ๆ หรือระบบแสงสว่างที่สถาปนิกออกแบบ โดยวางต าแหน่งของหน้าต่างและประตูได้อย่าง
เหมาะเจาะ นอกจากนีย้งัมีต านานเล่าขานว่า เขาวงกตใต้ดินของพระราชวงัยงัเป็นที่คุมขังอสรูมิโนทอร์ (Minotaur) ที่มีร่างกาย
เป็นมนษุย์แต่มีศีรษะเป็นววัอีกด้วย จากนัน้น าท่านเดินชมตวัเมืองเฮราคลิออนและตลาดพืน้เมือง 

อาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

ที่พัก   OLIVE GREEN HOTEL    หรือเทียบเท่า 
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8. พุธที่ 25 มีนาคม 2563         เฮราคลิออน – เรธิมนอน – คาเนีย  

อาหารเช้าที่โรงแรม  

น าท่านสู่ เมืองเรธิมนอน (Rethymnon) (81 กม. / 1.30 ชม.) เมืองเก่าแก่ที่บ้านเรือนยงัคงเอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมในช่วง
ศตวรรษที่ 16 ไว้อย่างดี ชมเขตเมืองเก่า, ปราสาทฟอร์เทซซา (Forttezza Castle) ที่ถือเป็นมรดกตกทอดจากสมยัที่จกัรวรรดิเวนิส
และจกัรวรรดิออตโตมนัเรืองอ านาจ  

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร  

เดินทางสู่ เมืองคาเนีย (Chania) (61 กม. / 1.30 ชม.) อดีตเมืองท่าของจกัรวรรดิเวนิส และเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองของเกาะครีต
น าชมเมืองและท่าเรือที่มีความสวยงามและการผสมผสานของสถาปัตยกรรมอันหลากหลาย เนื่องจาก เคยถูกปกครองโดย
อาณาจกัรใหญ่ๆ ทัง้อาณาจกัรไบแซนไทน์, เวนิส, อียิปต์, เติร์ก และอาหรับ 

อาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

ที่พัก   SAMARIA HOTEL    หรือเทียบเท่า 

  

 

 

 

 

 

 

9. พฤหัสบดทีี่ 26 มีนาคม 2563     คาเนีย - เอเธนส์ - ซานโตริน ี  

อาหารเช้าที่โรงแรม  

น าท่านสู่สนามบิน  
09.25 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน OA 333  (50 นาที./ Snack) 
10.15 น.  ถึงสนามบินกรุงเอเธนส์ พกัเปล่ียนอิริยาบทและเปล่ียนเคร่ือง 

อาหารกลางวนัทีส่นามบินตามอธัยาศยั 

13.10 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน OA 366 (45 นาที / Snack) 

13.55 น. ถึงสนามบิน เกาะซานโตรินี (Santorini) เกาะที่มีความงามดัง่สรวงสวรรค์ ด้วยกลุ่มบ้านเรือนทรงกระบอกสีขาวสะอาด
ตดักับยอดโดมและหน้าต่างสีฟ้าสด น าท่านสู่ หมู่บ้านเอีย (Oia Village) เดินชมและเก็บภาพความสวยงามของบ้านเรือนที่ตัง้
ลดหลัน่อยู่ตามเนิน ก่อให้เกิดความงามและเป็นเสน่ห์อนัน่าหลงใหล จากนัน้น าท่านสมัผสับรรยากาศสดุโรแมนติกด้วยการชมวิว
พระอาทิตย์ตก ณ จดุที่สวยที่สดุของเกาะ 

อาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร (Grill Octopus Menu)  

ที่พัก   DAEDALUS HOTEL    หรือเทียบเท่า 
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10. ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563      ซานโตรินี – เอเธนส์ - อิสตันบูล  

อาหารเช้าที่โรงแรม  

น าท่านสู่ ฟิรา (Fira) เมืองหลวงของเกาะซานโตรินี ที่เต็มไปด้วยร้านค้าจ าหน่ายของที่ระลกึต่างๆ เป็นถนนทอดยาวไปตามริมผา 
สามารถมองเห็นเรือส าราญที่จอดอยู่กลางทะเลเบือ้งล่าง จากนัน้น าชม หมู่บ้านไพร์กอส (Pyrgos Kallistus) ชุมชนเล็กๆ ที่มี
บรรยากาศเงียบสงบแตกต่างจากฟิราที่ค่อนข้างครึกครีน้ไปด้วยนกัท่องเที่ยว นอกจากนีย้งัสามารถชมวิวของเกาะซานโตรินีได้
แบบ 360 องศา จากจดุชมวิวที่สงูที่สดุของที่นี ่

อาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร 

น าท่านชมภูมิประเทศอันแปลกตาที่ หาดทรายด า (Black Beach) ชายหาดที่ได้ผลกระทบจากการระเบิดของภูเขาไฟในอดีต  
ท าให้หาดทรายของที่น่ีเปล่ียนเป็นสีด า หลงัจากนัน้น าท่านสู่สนามบิน  

17.25 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน OA 359 (45 นาที / Snack) 

18.10 น. ถึงสนามบินกรุงเอเธนส์ พกัเปล่ียนอิริยาบทและเปล่ียนเคร่ือง 

อาหารค ่าทีส่นามบินตามอธัยาศยั 

21.40 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TK 1844 (1.35 ชม. / Snack) 
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11. เสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563             อิสตันบูล - กรุงเทพฯ  

00.15 น. ถึงสนามบินอิสตนับลู พกัเปล่ียนอิริยาบทและเปล่ียนเคร่ือง 

01.50 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TK 068 (9.20 ชม. / Dinner, Breakfast) 

15.10 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ    

หมายเหต ุ      ก าหนดการนีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงบ้างตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร  (ไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิระหวา่งประเทศ) 

ท่านละ (ผู้ เดินทางไม่ต า่กว่า 15 ท่าน)  116,000.-บาท 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ  29,000.-บาท 
 

 หมายเหต ุ    -      อตัรานีไ้ม่รวมตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศสายการบินเตอร์กิช (TK) 
  18 MAR TK 069  BKK – IST 23.00 – 06.25+1 
  19 MAR TK 1845  IST – ATH 08.30 – 09.10 

    27 MAR TK 1844  ATH – IST 22.25 – 23.55 
  28 MAR TK 068  IST – BKK 01.25 – 15.00 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร เร่ิมต้นท่ี 47,000.-บาท ถึง 55,000.-บาท 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินชัน้ธุรกิจ เร่ิมต้นท่ี 110,000.-บาท ถงึ 130,000.-บาท 
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อตัรานีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินสายการบินในประเทศ ชัน้ทศันาจร ตามรายการ 
24 MAR OA 304 ATH – HER  10.00 – 10.50 
26 MAR OA 333 CHQ – ATH  09.25 – 10.15 
26 MAR OA 366 ATH – JTR  13.10 – 13.55 
27 MAR  OA 359 JTR – ATH  17.25 – 18.10 

2. ที่พกัตามรายการ  (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
3. อาหารจดัเลีย้งตามระบใุนรายการ 
4. รถบสัปรับอากาศในการเดินทาง พร้อมค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ในรายการ 
5. ค่าวซี่า คา่ภาษีสนามบิน  และคา่ขนสมัภาระท่านละ 1 ชิน้  (น า้หนกัไม่เกิน 23 กิโลกรัม) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และมคัคเุทศก์ท้องถิ่น 
7. ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทางในวงเงินท่านละ  4,000,000 บาท  / ค่ารักษาพยาบาล 2,000,000 บาท  

- ผู้ เอาประกนัภยัอายตุ า่กว่า 16 ปี  หรือ มากกวา่ 75 ปี   ความคุ้มครอง  50 % จากวงเงินข้างต้น 
8. มคัคเุทศก์จากชยัทวัร์ 2 ท่านดแูลตลอดการเดินทาง  

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1.  ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศสายการบินเตอร์กชิ 
2. ค่าหนงัสือเดินทาง  
3. ค่าใช้จา่ยส่วนตวัอื่นๆ อาทิ ค่าโทรศพัท์  ค่าซกัรีด  อาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือรายการ   

 

สำรองการเดนิทาง 

ช าระมดัจ าท่านละ 50,000 บาท พร้อมส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง (มีอายใุช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน) เมื่อจอง  
ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 30 วนั  กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จา่ยตามทีเ่กิดขึน้จริง 

 

เอกสารการยืน่วซีา่ 

       1.   หนงัสือเดินทาง  มีอายใุช้งานเหลือไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 
       2.   รูปถ่าย สี  ฉากหลงัขาว ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม.  จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตา, ไม่ใส่เคร่ืองประดบัต่างๆ และไม่สวมเสือ้สีขาว) 
       3.   หลกัฐานการเงิน หนงัสือรับรองฐานะทางการเงิน  Bank Guarantee (ภาษาองักฤษ) และส าเนาสมดุบญัชี 
             ย้อนหลงั 6 เดือน ปรับยอดปัจจบุนัจากธนาคาร 
       4.  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบตัรประชาชน ( ใบสตูิบตัร ถ้าต ่ากวา่ 18 ปี ) 
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     5.  หลกัฐานอื่น ๆ - กรุณาระบวุนัเดินทางลงในเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า 
จดหมายรับรองการท างาน ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั กรณีเป็นลกูจ้าง 
ส าเนาหนงัสือรับรองจดทะเบียนบริษัท          กรณีเป็นเจ้าของกิจการ 
จดหมายลาราชการหรือหนงัสือรับรอง  กรณีเป็นข้าราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกจิ 
ส าเนาทะเบียนสมรส          กรณีเป็นแม่บ้าน 
จดหมายรับรองการศกึษา ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั  กรณีเป็นนกัศกึษา 

6.  หลกัฐานอื่นๆ ท่ีจะต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ - ใบสตูิบตัร, ใบเปล่ียนชื่อ-สกลุ, ใบทะเบียนสมรส, ใบมรณะบตัร, 
     หนงัสือรับรองจดทะเบียนบริษัท 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

www.chaitour.co.th 
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