
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทั ชยัทวัร์ จำกดั 

มอลต้า ซิซิลี หมู่เกาะเอโอเลียน  
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01. วันแรกของการเดนิทาง      กรุงเทพฯ – อิสตันบูล 

20.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช (ROW U) ประตทูี่ 10  
เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่าน 

23.00 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TK 069 (10.20 ชม. / Dinner, Breakfast) 
 

02. วันที่สองของการเดินทาง       อิสตันบูล – วัลเลตตา – เซนต์จูเลยีน    
 

05.20 น. ถึงสนามบินอิสตนับลู ประเทศตรุกี พกัเปล่ียนอิริยาบถและเปล่ียนเคร่ือง 
08.10 น. ออกเดินทางต่อโดยเทีย่วบิน TK 1369  (2.30 ชม. / Breakfast) 
09.40 น. ถึง สนามบินเมืองวัลเลตตา (Valletta) เมืองหลวงของประเทศมอลต้า ชื่อเมืองได้ตัง้ตามชื่อของ Jean Parisot de La 
Valltte ผู้ซึง่ประสบความส าเร็จในการป้องกันเกาะมอลต้าจากการรุกรานของออตโตมาน เมืองวลัเลตตาได้รับการขึน้ทะเบียนเป็น
เมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1980   น าท่านชม วิหารเซนต์จอห์น (St.John’s Co-Cathedral)  ที่ในปัจจุบนัเป็น
ทัง้โบสถ์และพิพิธภัณฑ์ สร้างโดยอัศวินเซนต์จอห์น เพื่อมอบเป็นเกียรติแก่ผู้อุปถัมภ์เหล่าอัศวินทัง้หลาย ความพิเศษของวิหาร 
แห่งนีค้ือการออกแบบตกแต่งโดยสถาปนิกและศิลปินชาวมอลต้า ในช่วงศตวรรษที่16 ด้วยศิลปะแบบบารอคที่มีความยิ่งใหญ่และ
สวยงามสร้างขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 1673 – 1677 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร  

ชม สวนบารัคคา (Barrakka Garden) สวนสวยที่ครัง้หนึ่งเคยเป็นสถานที่ส่วนบุคคล แต่ภายหลงัได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมใน
ปี ค.ศ. 1824  น าท่านน่ังรถม้าKarrozin จาก Upper Barrakka สู่ Lower Barrakka  ในส่วนที่ของUpper Barrakka นัน้สร้างขึน้
ในปี ค.ศ.1661 โดยอศัวินชาวอิตาเลียน จากบริเวณสวนจะเห็นวิวทิวทศัน์ของอ่าวแกรนด์ฮาร์เบอร์ที่สวยงาม  จากนัน้น าท่านสู่ 
เมืองเซนต์จูเลียนส์ (St.Julians) เมืองที่อยู่บนชายฝ่ังทางด้านตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นศูนย์รวม
ทางด้านธุรกิจท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมทนัสมยั ภตัตาคาร และไนต์คลบั เป็นต้น ซึง่เป็นเขตที่รู้จกักนัในชื่อว่า “Paceville” 

อาหารค า่ที่โรงแรม 

ที่พกั    HOTEL CORINTHIA ST’ GEORGE’S BAY (5*)    หรือเทียบเทา่    (พกั 2 คืน)  
 
 
 
 
 
 
 

03. วนัที่สามของการเดินทาง     เซนตจ์ูเลียน – เกาะโกโซ     

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อลงเรือเฟอร์ร่ีสู่ เกาะโกโซ (Gozo Island)  มีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า “เกาะแห่งคาลิปโซ” (Isle of Calypso) ซึ่งมี
ต านานมาจาก ชนเผ่าโอจิเกีย (Ogygia) ในมหากาพย์โอดิซซี่ของโฮเมอร์ ที่เล่าขานกันว่าพวกคาลิปโซเป็นนางไม้ที่อาศัยอยู่ใน
เกาะแห่งนีแ้ละได้กกัขงัโอดิซซิอสุซึง่เป็นวีรบรุุษของเร่ืองไว้ในฐานะนกัโทษแห่งความรักเป็นเวลา ถึง 7 ปี  



- 3 - 

  

ชม โบสถ์ตาปินู (Ta Pinu Church) โบสถ์แบบโรมนัคาทอลิก สร้างอุทิศให้กับพระแม่มารีแห่งตาปินู น าท่านล่องเรือชม  Dwejra 
เมืองริมทะเล ซึง่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตอินัน่าทึ่ง ไม่ว่าจะเป็นทะเลที่อยู่ในแผ่นดนิใหญ่ โดยมีธารน า้ตืน้ๆ เชื่อมต่อกบัทะเล
ไหลผ่านอุโมงค์แคบๆ ตรงหน้าผาและเมื่อมองออกไปในทะเลก็จะพบกับเกาะหินปูนขนาดเล็กๆ ท่ีสูง เพียง 60 เมตร ที่เรียกว่า 
“Fungus Rock”   บนเกาะแห่งนีม้ีพืชชนิดหนึ่งที่เหล่าอศัวินใช้เพื่อรักษาบาดแผลและโรคบิด เรียกว่า Fucus Coccineus Elitensis 
แต่ถกูเข้าใจผิดเรียกว่า Fungus ซึง่แปลว่า “รา” เพราะบริเวณส่วนบนของเกาะนีถ้กูปกคลมุไปด้วยราสีด าเต็มไปหมด  
หมายเหต ุ  การล่องเรือขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการ 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร   

ชม ป้อมปราการวิคตอเรีย (Victoria Fortress) ที่ตัง้ขึน้ตามพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรียแห่งอังกฤษ ในโอกาส
เฉลิมฉลองการครองราชย์ครบรอบ 25 ปี เมื่อปี ค.ศ.1897 จากนัน้เดินทางกลบัเมืองเซนต์จเูลียนส์ 

อาหารค า่ที่ภตัตาคาร  

 

 

 

 

 

 
 

04. วันที่สีข่องการเดนิทาง        วัลเลตตา – คาตาเนีย – ปาเลอร์โม 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านสู่สนามบิน  

อาหารกลางวนัท่ีสนามบิน  

12.40 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน KM 662 (50 นาที / No Meal) 

13.30 น. ถึง สนามบิน เมอืงปาเลอร์โม (Palermo) เมืองหลวงและเมืองท่าที่ส าคญัของเกาะซิซิลี 

น าท่านชม วหิารพาลาทนี (Palatine Chapel) ที่แสดงถงึความเจริญรุ่งเรืองของศิลปะไบเซนไทน์ ตกแต่งภายในอย่างวจิิตร
ตระการตาด้วยโมเสกสีทอง จากนัน้ชม วหิารดูโอโมแห่งปาเลอร์โม (Palermo Duomo) ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสดุยอด
สถาปัตยกรรมไบเซนไทน์แห่งหนึง่ของโลก สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิคสไตล์กาตาโลเนีย อทุิศแด่พระแม่มารี งานก่อสร้างส่วนใหญ่
เกิดขึน้ในราวคริสต์ศตวรรษที่ 15 – 16   
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อาหารค า่ที่ภตัตาคาร 

ที่พกั      NH PALERMO HOTEL (4*)   หรือเทียบเท่า     
 

05. วันที่ห้าของการเดนิทาง     ปาเลอร์โม – มองเรอลัเล - อกริเจนโต  

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองมองเรอัลเล (Monreale) (11 กม. / 30 นาที) น าชม มหาวิหารดูโอโม (Monreale Duomo) สมยัศตวรรษที่ 12 
ซึง่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเพชรน า้เอกของสถาปัตยกรรมอาหรับ–นอร์มนั ชมความงามของงานตกแต่งตัง้แต่ประตบูรอนซ์ด้านหน้า
จนถึงรายละเอียดต่างๆ ภายใน อาทิ พืน้หินอ่อน และงานโมเสกหินสีธรรมชาติหลากสีสัน ซึ่งน ามาประดับอย่างงดงาม   
คงความสมบูรณ์ที่สุดอีกทัง้ภาพจากพระคริสต์ธรรมเก่า และพระคริสต์ธรรมใหม่ ชม  ระเบียงคด (Cloister) กับพืน้ที่ขนาด
ประมาณสนามเทนนิส 2 สนามที่ท่านจะพบเสาหินถึง 228 คู่ เสาแต่ละต้นเป็นสถาปัตยกรรมแบบอาหรับแกะสลกัและประดบัด้วย
โมเสกเป็นเร่ืองราวตามคมัภีร์  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

น าท่านสู่ เมืองอกริเจนโต (Agrigento) (128 กม. / 2.30 ชม.) ที่ Pindar นักปราชญ์ชาวกรีกเคยกล่าวไว้ว่าเป็น Man’s Finest 
Town มีเมืองเก่ายคุกลางตัง้อยู่บนเนินเขาเหนือเมืองใหม่อนัทนัสมยั 

อาหารค า่ที่ภตัตาคาร  

ที่พกั     HOTEL DELLA VALLE WELLNESS & SPA (4*)   หรือเทียบเทา่    (พกั 2 คืน) 

 

 

 

 

 

 
 
 

06. วนัที่หกของการเดนิทาง    อกริเจนโต – เปียซซ่า อาร์เมรนิ่า  

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านสู่ เมืองเปียซซ่า อาร์เมริน่า (Piazza Armerina) (106 กม. / 1.30 ชม.) ชม Villa Romanadel Casale อดีตบ้านพัก 
ตากอากาศของขุนนางซึ่งสร้างขึน้ในช่วงศตวรรษที่  4 จุดเด่นของที่นี่คือฝาผนังและพืน้ทางเดินที่ประดับประดาไปด้วย 
งานศิลปะโมเสค  มีการไล่แสงสีท าให้ภาพมีมิติอย่างน่าอศัจรรย์และยงัได้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยเูนสโกอีกด้วย 
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อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

เดินทางกลับเมืองอริเจนโต น าท่านชม หุบเขาแห่งวิหาร (Valley of Temples) ที่ตัง้ของวิหารทัง้สิบที่สร้างขึน้เมื่อ 500 ปีก่อน
คริสตกาล ในปัจจุบันยังคงร่องรอยของวิหาร 9 แห่งให้ท่านชื่นชม อาทิ วิหารแห่งเทพซีอุส ที่ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างของงาน
สถาปัตยกรรมกรีกโบราณ วิหารแห่งเฮอร์คิวลิส ซึ่งเป็นศิลปะแบบดอริคที่เก่าแก่ที่สดุ และวิหารแห่งคองคอร์ด ท่ีได้รับการอนรัุกษ์
ไว้อย่างดีที่สดุ รวมทัง้ได้รับการยกย่องวา่เป็นวิหารท่ีงดงามที่สุด ตวัวิหารประกอบด้วยเสาหินถงึ 34 ต้น ตัง้อยู่บนเนินอย่างเด่นสง่า 
จากนัน้น าชม พิพิธภัณฑ์โบราณคดี (Archeological Museum) ที่เก็บสมบตัิล า้ค่าที่ได้ถกูขดุค้นพบ ณ หบุเขาแห่งนี ้

อาหารค า่ที่ภตัตาคาร 
 

หมายเหต ุ กรุณาจดักระเป๋าใบเล็ก ส าหรับพกัค้างคืนที่เกาะโวลคาโน 2 คืน 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

07. วนัที่เจ็ดของการเดนิทาง      หมู่เกาะเอโอเลียน – วัลคาโน  

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองมิลาซโซ (Milazzo) (287 กม. / 3 ชม.) จุดเร่ิมต้นของการเที่ยว หมู่เกาะเอโอเลียน (Aeolian Islands) ที่ตัง้อยู่
ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะซิซิลี   องค์การยเูนสโกประกาศให้หมู่เกาะเอโอเลียนเป็นมรดกโลกเนื่องจากเอกลกัษณ์ของ 
ภมูิทศัน์ภเูขาไฟท่ีทัง้สร้างสรรค์และท าลายในเวลาเดียวกนั 

อาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร  

15.00 น.  ออกจากมิลาซโซ เดินทางสู่ เกาะวลัคาโน โดยเรือเฟอร์รี 
16.10 น.  ถึง เกาะวัลคาโน (Vulcano) เป็นเกาะที่ได้ชื่อมาจากเทพเจ้าแห่งไฟของกรีก เนื่องจากที่นี่ยงัมีกลุ่มควนัพวยพุ่งออกมา
ตามจดุต่างๆ เปรียบเสมือนที่อยู่ของเทพวลัแคน (Vulcan) ปัจจบุนัท่ีเกาะแห่งนีม้ีชื่อเสียงในการอาบน า้แร่ และหมกัโคลนภเูขาไฟ 

อาหารค า่ที่โรงแรม 

ที่พกั     HOTEL THERASIA RESORT & SPA (5*)   หรือเทียบเท่า    (พกั 2 คืน) 
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08. วนัที่แปดของการเดนิทาง     เที่ยวชมเกาะภูเขาไฟ    

อาหารเช้าที่โรงแรม 

12.00 น. นัง่เรือเฟอร์รีสู่ เกาะพานาเรีย (Panarea)  เกาะที่ได้ชื่อวา่หรูหราที่สดุในบรรดาหมูเ่กาะเอโอเลยีน 

อาหารกลางวนัแบบกล่อง 

น าท่านเทีย่วชมเกาะพานาเรีย จากนัน้ขึน้เรือเฟอร์รีเดินทางสู่ เกาะสตรอมโบลี (Stromboli) หน่ึงในจดุหมายของนกัเดินทางที ่
มายงัหมู่เกาะเอโอเลียน เนื่องจากเป็นเกาะที่สามารถชมภเูขาไฟที่ยงัคงปะทอุยู่ 

อาหารค า่ที่ภตัตาคาร  

22.00 น. นัง่เรือเฟอร์รีเดินทางกลบัเกาะวลัคาโน โดยระหว่างทางท่านสามารถชมวิวลาวาที่ไหลออกจากริมปล่องภเูขา ซึ่งแสงสี
แดงของลาวาตดักบัท้องฟ้ายามค ่าคืนจะให้ภาพท่ีสวยงามต่างจากตอนกลางวนัโดยสิน้เชิง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

09. วนัที่เก้าของการเดนิทาง          วัลคาโน – ทาโอร์มินา  

อาหารเช้าที่โรงแรม 

11.55 น. นัง่เรือเฟอร์รีกลบัสู่ท่าเรือมิลาซโซ 
12.45 น. ถึงท่าเรือมิลาซโซ 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

เดินทางสู่ เมืองทาโอร์มินา (Taormina) (87 กม. / 1.30 ชม.) เมอืงตากอากาศส าคญัของเกาะซิซลีิ ตัง้อยู่เชิงเขาที่ระดบัความสงู 
800 ฟตุจากระดบัน า้ทะเล เปรียบเสมือนตัง้อยู่บนระเบียงริมทะเล  น าชม โรงละครแบบกรีกโบราณ ( Greek Theatre) ที่สร้าง
ตัง้แต่ 300 ปีก่อนคริสตกาล ด้วยโครงหินที่ค่อนข้างสมบรูณ์ท าให้จินตนาการตวัอฒัจนัทร์คร่ึงวงกลมได้ว่า ในอดีตเคยตระการตา
เพียงใด อีกทัง้มีท าเลที่ตัง้ที่ท่านจะประทบัใจกบัทิวทศัน์ทีม่ีภเูขาไฟเอทนาเป็นฉากหลงั  จากนัน้ชมย่านกลางเมืองที่มีนกัท่องเที่ยว
คกึคกับน ถนนคอร์โซ อุมแบร์โต (Corso Umberto) มเีวลาให้ท่านเดินเล่นเพลิดเพลินกบัความน่ารักของเมือง  
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อาหารค า่ที่ภตัตาคาร  

ที่พกั     NH COLLECTION TAORMINA (5*)   หรือเทียบเทา่ 
 

10. วันที่สิบของการเดินทาง           ซีราคิวส์ – คาตาเนีย – อิสตันบูล 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสู่  เมืองซีราคิวส์ (Syracuse) (120 กม. / 1.30 ชม.) เป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,700 ปี  
ด้วยความได้เปรียบทางภูมิประเทศที่เป็นทางผ่านทางการค้า น าความเจริญมาสู่เมืองนีใ้นทุกยุคทุกสมยั ตัง้แต่ยุคโรมนัจนมาถึง
ยคุไบเซนไทน์ สะท้อนมาทางสถาปัตยกรรมที่ทรงคณุค่าทางบ้านเรือน โบสถ์วิหาร จนองค์การยเูนสโกได้ขึน้ทะเบียนให้เป็น 
มรดกโลก  น าท่านชม เขตเมืองเก่า และ มหาวิหารแห่งซีราคิวส์ (Cathedral of Syracuse) ที่สร้างขึน้ตัง้แต่ช่วงศตวรรษที่ 5 
ก่อนคริสตกาล และได้ผ่านมือผู้ปกครองมามากมายในช่วงยุคอาณานิคม ตวัโบสถ์ที่เห็นในปัจจุบนันัน้ได้รับการบูรณะซ่อมแซม
มาแล้วในช่วงปีค.ศ. 1725 – 1753 หลงัจากบางส่วนได้พงัทลายจากเหตแุผ่นดินไหวในปีค.ศ. 1693  นอกจากนีใ้นปีค.ศ. 2005  
องค์การยูเนสโกได้ประกาสให้เมืองซีราคิวส์เป็นแหล่งมรดกโลก เนื่องด้วยความหลากหลายด้านศิลปะวฒันธรรมที่ผสมผสานกัน 
ไม่ว่าจะเป็น กรีก, โรมนัและบารอค 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

หลงัอาหาร เดินทางสู่สนามบินคาตาเนีย   

19.50 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TK 1396  (2.10 ชม. / Dinner) 
23.10 น. ถึงสนามบินอิสตนับลู ประเทศตรุกี พกัเปล่ียนอิริยาบถและเปล่ียนเคร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. วันที่สิบเอด็ของการเดินทาง       อิสตันบูล – กรุงเทพฯ   

01.25 น. ออกเดินทางต่อโดยเทีย่วบินที่ TK 068 (9.35 ชม. / Breakfast, Lunch) 

15.00 น. ถึง ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

หมายเหต ุ ก าหนดการนีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงบ้างตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม 
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อัตราคา่บรกิาร  (ไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิระหวา่งประเทศ) 

ท่านละ (ผู้ เดินทางไม่ต า่กว่า 15 ท่าน)  155,000.-บาท 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ   56,900.-บาท 
 

 หมายเหต ุ    -      อตัรานีไ้ม่รวมตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศสายการบินเตอร์กิช (TK) 
  05 MAY / 06 OCT TK 069 BKK – IST  23.00 – 05.20+1 
  06 MAY / 07 OCT TK 1369 IST – MLA  08.10 – 09.40 

    14 MAY / 15 OCT TK 1396 CTA – IST  19.50 – 23.10 
  15 MAY / 16 OCT TK 068 IST – BKK  01.25 – 15.25 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร เร่ิมต้นท่ี 37,000.-บาท ถึง 55,000.-บาท 
       ราคาเร่ิมต้นท่ี 37,000.-บาท ถึง 40,000.-บาท ไม่สามารถรีฟันได้ กรณียกเลิก 

ราคาเร่ิมต้นท่ี 43,000.-บาท ถึง 55,000.-บาท มีคา่ธรรมเนยีม 4,000.-บาท กรณียกเลิก 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินชัน้ธุรกิจ เร่ิมต้นท่ี 111,000.-บาท ถงึ 129,000.-บาท 

มีค่าธรรมเนียม 6,000.-บาท กรณียกเลิก 

อตัรานีร้วม 

1. ที่พกัตามรายการ  (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
2. ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายใน สายการบินแอร์มอลต้า (KM) 

08 MAY / 09 OCT   KM662   MLA – PMO  12.40 – 13.30 
3. อาหารจดัเลีย้งตามระบใุนรายการ 
4. รถบสัปรับอากาศในการเดินทาง พร้อมค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ในรายการ 
5. ค่าวซี่า คา่ภาษีสนามบิน  และคา่ขนสมัภาระท่านละ 1 ชิน้  (น า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และมคัคเุทศก์ท้องถิ่น 
7. ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทางในวงเงินท่านละ  1,000,000 บาท  / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  

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

 

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 
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เอกสารประกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศอติาล ี(วซีา่เชงเกน้)  

***ทกุท่านต้องแสดงตนที่สถานทตู ณ วนัทีนั่ดหมายย่ืนวีซ่า*** 
 

1. หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายเุหลืออยา่งน้อยที่สดุ 6 เดือน นบัจากวนั
เดินทาง  และ หนงัสือเดินทางเล่มเกา่ที่มีประวตัิการยื่นวซี่าเชงเก้น 

2. รูปถ่ายสี ขนาด 4.5 ซม. X 3.5 ซม. จ านวน 2 รูป พืน้หลงัสีขาว  
3. ห้ามยิม้เห็นฟัน ไม่ใส่แว่น และคอนแทคเลนส์สี   
3. หลกัฐานการท างาน  
 - หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ (ในกรณีที่เป็นพนกังาน) 

อายเุอกสารไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากวนัท่ีจะยื่น) ท่ีระบ ุ: อาชีพ, 
เงินเดือน และ ระยะเวลาในการท างาน  

 - หนงัสือรับรองจดทะเบียนการค้า (ในกรณีที่เป็นเจ้าของกจิการ) 
ต้องคดัส าเนา ให้มีอาย ุ3 เดือนนบัจากวนัท่ีออกจนถึงวนัท่ียื่น 

4. STATEMENT จากแบงคย้์อนหลงั 6 เดือน ปรับอยอดปัจจบุนั (ไมเ่กิน 15 วนั นบัจากวนัท่ีจะยื่น) เตรียมสมดุการเงินเลม่จริง
ไปวนัยื่นท่ีวีซา่ 

5.  ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมน าฉบับจริงมาด้วยในวนัยื่น 
6. ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ/นามสกลุ/ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พร้อมน าฉบบัจริงมาด้วยในวนัยื่น 

 
 
 
 
 
 
 

ตดิตอ่  :  ซัง / ไปร์ท  โทร. 0 2212 8431  ต่อ  123, 124 

           Line ID: @chaitour     E-mail : outbound@chaitour.co.th    โทรสาร. 0 2211 0119   
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