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1. พุธที่ 11 พฤษภาคม 2565

กรุงเทพฯ – อิสตันบูล

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช (Row U) ประตูท่ี 10
เจ้าหน้าที่ชยั ทัวร์คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่าน
23.00 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TK 069 (10.15 ชม./ Dinner, Breakfast)
2. พฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565

อิสตันบูล – เอเธนส์ – โมเนมวาเซีย

05.15 น. ถึง สนามบินอิสตันบูล พักเปลี่ยนอิรยิ าบถและเปลี่ยนเครื่อง
07.40 น. ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบิน TK 1845 (1.25 ชม./ Snack)
09.05 น. ถึงสนามบินกรุ งเอเธนส์ (Athens) เมืองหลวงของประเทศกรีซ ผ่านขัน้ ตอนตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านสู่คลองโครินธ์ (Corinth Canal) (106 กม. / 1.30 ชม.) ซึ่งถูกขุดขึน้ ในปี ค.ศ. 1830 – 1893 เพื่อเป็ นทางเชื่อมต่อระหว่าง
อ่าวโคริน ธ์ (Corinth Gulf) กับ อ่าวซาโรนิ ค (Saronic Gulf) ท าให้ย่น ระยะการเดิน ทางระหว่างสองอ่าวนี ้ลงไปได้ถึ ง 700 กม.
ให้ท่านได้เดินชมทัศนียภาพของคลองและบันทึกภาพเป็ นที่ระลึก
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นาท่านสู่โมเนมวาเซีย (Monemvasia) (249 กม. / 3.30 ชม.) เมืองที่ตงั้ อยู่บนเกาะเล็กๆ ซึ่งในอดีตเคยติดกับเขตแผ่นดินใหญ่
แต่ เกิ ด เหตุแ ผ่ น ดิ น ไหวในปี ค .ศ. 375 ท าให้แ ผ่ น ดิ น ถู ก ตัด ขาดออกจากกัน แต่ ภ ายหลัง ได้มี ก ารสร้า งสะพานทางเชื่ อ มขึ น้
นาท่านชมเขตเมืองเก่า บริเวณจัตุรสั กลางเมืองด้านล่าง จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นถ่า ยภาพตามอัธยาศัยและชมร้านค้า
พืน้ เมืองที่มีงานหัตถกรรมสวยงามมากมาย คาว่า โมเนมวาเซีย มาจากภาษากรีก 2 คา คือ โมน (Mone) แปลว่า หนึ่งเดียว และ
เอมวาเซีย (Emvasia) แปลว่า ทางเข้า เมื่อรวมคากันหมายถึง “ทางเข้าเพียงหนึ่งเดียว” (Single Entrance) นอกจากนี ้ ด้วยเหตุท่มี ี
ลักษณะเป็ นเหมือนก้อนหินที่คล้ายคลึงกับเกาะยิบรอลตา (Gibraltar) ของประเทศอังกฤษ จึงมีการขนานนามว่า เป็ น “ยิบรอลตา
แห่งประเทศกรีซ (Gibraltar of Greece)”
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
่ ัก LIKINIA HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า
ทีพ

3. ศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 25635

โมเนมวาเซีย - นัฟพลิออน

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านชม Church of Agia Theodora (160 กม. / 2.30 ชม.) โบสถ์สถาปั ตยกรรมไบเซนไทน์ท่มี จี ดุ เด่นตรงหลังคาถูกปกคลุมด้วย
ต้นเมเปิ ล ว่ากันว่าโบสถ์นถี ้ กู สร้างขึน้ เพื่ออุทิศแด่การเสียสละของนักบุญธีโอโดราแห่งวาสตา (St.Theodora of Vasta)
จากนัน้ นาท่านสู่โรงละครเอพิดอรุส (Epidaurus) (155 กม. / 2.30 ชม.)
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
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นาท่านชมโรงละครเอพิดอรุ ส ที่คาดว่าถูกสร้างขึน้ เมื่อ 330 ปี กอ่ นคริสตกาล และถูกค้นพบในช่วงปี ค.ศ. 1881 จากดินที่กลบทับ
ถมมาอย่างยาวนาน แต่น่นั ทาให้สภาพโดยรวมของโรงละครยังสมบูรณ์อยู่มากแม้จะมีบางส่วนที่ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา จนใน
ปี ค.ศ. 1988 ได้มีการบูรณะครัง้ ใหญ่และได้ใช้ในการจัดคอนเสิรต์ กลางแจ้งในช่วงเทศกาลประจาฤดูรอ้ น และยังได้ขนึ ้ ทะเบียนเป็ น
มรดกโลกจากองค์การยูเนสโกด้วย จากนัน้ เดินทางสู่นัฟพลิออน (Nafplion) (36 กม. / 30 นาที) เมืองที่เคยเป็ นเมืองหลวงเก่า
ของกรีซในช่วงปี ค.ศ. 1829 – 1834 หลังได้รบั อิสรภาพจากการปกครองของจักรวรรดิออตโตมัน นาท่านเที่ยวชมวิวบริเวณท่าเรือ
และถ่ายรูปกับ ปราสาทบอร์ทซี (Bourtzi Castle) ปราสาทกลางนา้ ที่สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1473 และเคยเปิ ดให้บริการเป็ นโรงแรม
ในช่วงปี ค.ศ. 1930 – 1970 อีกด้วย เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซินแทกมา (Syntagma Square) ที่อยูใ่ จกลางเมืองซึ่งมีบา้ นเรือนเก่า
ตัง้ สลับร้านค้าสมัยใหม่ท่ตี กแต่งด้วยสีสนั น่ารัก จากนัน้ นาท่านขึน้ ชมวิวที่ ป้ อมพารามิดี (Fortress of Palamidi) ตัง้ อยู่บนเขาสูง
216 เมตร เมื่อมองจากด้านบนป้อมนีจ้ ะเห็นว่าเมืองนัฟพลิออนตัง้ อยู่บนแหลมที่ย่ืนออกไปในทะเล และด้านหลังเมืองยังมีกาแพง
ป้อมเป็ นแนวยาว ทาให้เมืองนีเ้ ปรียบเหมือนเมืองในเทพนิยายที่โอบล้อมด้วยป้อมและปราสาท
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
่ ัก HOTEL AMALIA NAFPLION (4*) หรือเทียบเท่า
ทีพ

4. เสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565

นัฟพลิออน – เดลฟี

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านสู่เมืองเดลฟี (Delphi) (254 กม. / 3.30 ชม.) ที่ได้รบั การขนานนามว่าเป็ นศูนย์กลางหรือสะดือของโลก (Navel of the
Earth) จากตานานของชาวกรีกที่เชื่อว่าเทพเจ้าซุส (Zeus) ผูท้ รงเป็ นองค์เทพบิดร ปล่อยนกอินทรีสองตัวให้บินจากสุดปลายโลก
สองด้า น และจุด ที่ น กทั้งสองบิ น มาพบกัน ที่ เมื อ งเดลฟี นั้น ให้ถื อว่ าเป็ น ศูน ย์กลางของโลกโดยมี หิ น ที่ เรียกว่ า "ออมฟาลอส"
(Omphalos) หรือ "หินสะดือ" เป็ นเครื่องหมาย
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นาชมคลังเก็บสมบัติของชาวเอเธนส์ (Treasury of the Athenians) สร้างจากหินอ่อนสีขาว เป็ นที่เก็บสมบัติของเอเธนส์ท่ีได้
จากการรบชนะเปอร์เซียในสงครามมาราธอน จากนัน้ ชมวิหารอพอลโล (Temple of Apollo) ซึ่งเป็ นเทพแห่งแสงสว่าง, การละคร
และดนตรี วิหารนีถ้ ือเป็ นหนึ่งในตัวแทนความศรัทธาของชาวกรีกที่มีต่อเทพเจ้าในอดีต
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อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
่ ัก AMALIA DELPHI (4*) หรือเทียบเท่า
ทีพ

5. อาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565

เดลฟี – คาลัมบากา - เมธีโอลา

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่ านสู่ค าลั ม บากา (Kalambaka) (231 กม. / 3.30 ชม.) นครแห่ งอารามลอยฟ้ าที่มี ช่ื อเสีย งไปทั่วโลก และถื อ เป็ น หนึ่งใน
จุดหมายปลายทางของผูจ้ าริกแสวงบุญ
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นาท่ านชมอารามเมธีโอลา (Meteora Monastery) อารามศิลปะแบบไบเซนไทน์ท่ีได้ขึน้ ทะเบี ยนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การ
ยูเนสโกในปี ค.ศ. 1988 ตัง้ อยู่บนยอดเขาที่มีรูปร่างแปลกตาอันเกิดจากการกัดเซาะของแม่นา้ ปิ นิออส (Pineios) มาเป็ นเวลาหลาย
ล้านปี เคยถูกใช้เป็ นที่พานักของนักบวชคริสต์นิกายออโธดอกซ์และจัดเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ท่ผี คู้ นเชื่อว่าจะได้ใกล้ชิดกับสวรรค์
จากนัน้ นาท่านกลับเข้าที่พกั
อาหารค่าที่โรงแรม
่ ัก ANANTI CITY RESORT (5*) หรือเทียบเท่า
ทีพ
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6. จันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565

คาลัมบากา - เอเธนส์

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่กรุ งเอเธนส์ (350 กม. / 5 ชม.)
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นาชมอะโครโปลิส (Acropolis) วิหารและป้อมปราการที่ตงั้ เด่นเป็ นสง่าอยู่บนเนินเขากลางกรุงเอเธนส์ สิ่งก่อสร้างที่ชาวเอเธนส์
ถือว่ามีความสง่างามและยิ่งใหญ่ท่สี ดุ เป็ นศูนย์รวมความเชื่อศรัทธาของชาวกรีกโบราณ เป็ นสถานที่ประทับของเทพีเอเธนา
นอกจากนัน้ ยังมีวิหารที่สร้างขึน้ เพื่อบูชาเทพีเอเธนา อาทิ วิหารพาเธนอน (Parthenon) ที่ได้รบั การยอมรับว่าเป็ นผลงาน
ทางด้านสถาปัตยกรรมชิน้ เอกของโลกที่สร้างขึน้ ในยุคคลาสสิค หรือยุคทองของกรีกเป็ นวิหารหินอ่อนทัง้ หลัง หลังคามุงด้วยหิน
อ่อนที่ขดุ มาจากเกาะต่างๆ ในทะเลเอเจียน สนามกีฬาพานาธิไนโค (Panathinaiko Stadium) สถานที่เคยจัดกีฬาโอลิมปิ กในปี
ค.ศ. 1896 สามารถจุผชู้ มได้ถงึ 70,000 คน
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร (Lobster Menu)
่ ัก ATHENS MARIOTT HOTEL (5*) หรือเทียบเท่า
ทีพ

7. อังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565

เอเธนส์ - เฮราคลิออน

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านสู่สนามบิน
10.05 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเอเจียน (Aegean Airlines) เที่ยวบิน A3 306 (50 นาที / Snack)
10.55 น. ถึงสนามบินเมืองเฮราคลิออน (Heraklion) ที่ตงั้ อยู่บนเกาะครีต (Crete) ซึ่งเป็ นเกาะที่ใหญ่ท่ีสดุ ในกรีซและใหญ่เป็ น
อันดับห้าในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ตัวเมืองเฮราคลิออนถือเป็ นเมืองหลวงของเกาะและเป็ นแหล่งรวมอารยธรรมโบราณไมนวน
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นาชมพิพิธภัณฑ์ทางโบราณคดีเมืองเฮราคลิออน (Heraklion Archaeological Museum) ที่ถือเป็ นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ท่ีสาคัญ
ที่สดุ ในยุโรป ภายในรวบรวมวัตโุ บราณจากทั่วทัง้ เกาะครีตมาไว้ท่ีน่ี ซ่งึ สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์และความรุง่ เรืองในอดีตของ
อารยธรรมไมนวนกว่า 5,000 ปี ก่อน จากนัน้ นาท่านเดินชมตัวเมืองเฮราคลิออนและตลาดพืน้ เมือง นาชมคนอสซอส (Knossos)
แหล่งโบราณคดีท่ใี หญ่ท่สี ดุ บนเกาะ และเป็ นที่ตงั้ ของพระราชวังเก่าคนอสซอส (Knossos Palace) ซึ่งถูกสร้างขึน้ ประมาณ 1,900
ปี ก่อนคริสตกาล และคาดว่าได้พงั ทลายลงจากเหตุแผ่นดินไหว ตัวพระราชวังเป็ นกลุ่มห้องอันซับซ้อนมีจานวนห้องกว่า 1,000 ห้อง
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การสร้างบันไดมหึมาที่อาศัยเสาไม้ซีดาร์ รองรับ โดยเสาแต่ละต้นรับนา้ หนักไว้เพียบ และถ่ายทอดต่อกันลงมา เป็ นชัน้ ๆ หรือระบบ
แสงสว่างที่สถาปนิกออกแบบ โดยวางตาแหน่งของหน้าต่างและประตูได้อย่างเหมาะเจาะ นอกจากนีย้ งั มีตานานเล่าขานว่า
เขาวงกตใต้ดินของพระราชวังยังเป็ นที่คมุ ขังอสูรมิโนทอร์ (Minotaur) ที่มีรา่ งกายเป็ นมนุษย์แต่มีศีรษะเป็ นวัวอีกด้วย
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
่ ัก OLIVE GREEN HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า
ทีพ

8. พุธที่ 18 พฤษภาคม 2565

เฮราคลิออน – เรธิมนอน – ชาเนีย

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านสู่เมืองเรธิมนอน (Rethymnon) (81 กม. / 1.30 ชม.) เมืองเก่าแก่ท่บี า้ นเรือนยังคงเอกลักษณ์ของสถาปั ตยกรรมในช่วง
ศตวรรษที่ 16 ไว้อย่างดี ชมเขตเมืองเก่า, ปราสาทฟอร์เทซซา (Forttezza Castle) ที่ถือเป็ นมรดกตกทอดจากสมัยที่
จักรวรรดิเวนิสและจักรวรรดิออตโตมันเรืองอานาจ
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
เดินทางสู่เมืองชาเนีย (Chania) (65 กม. / 1 ชม.) อดีตเมืองท่าของจักรวรรดิเวนิส และเป็ นเมืองใหญ่อันดับสองของเกาะครีต
นาชมเมืองและท่าเรือที่มี ความสวยงามและการผสมผสานของสถาปั ตยกรรมอันหลากหลาย เนื่ องจาก เคยถูกปกครองโดย
อาณาจักรใหญ่ๆ ทัง้ อาณาจักรไบแซนไทน์, เวนิส, อียิปต์, เติรก์ และอาหรับ
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
่ ัก KYDON, THE HEART CITY HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า
ทีพ
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9. พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565

ชาเนีย - เอเธนส์ - ซานโตรินี

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านสู่สนามบิน
09.20 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน A3 333 (50 นาที./ Snack)
10.20 น. ถึงสนามบินกรุงเอเธนส์ พักเปลี่ยนอิรยิ าบทและเปลี่ยนเครื่อง
11.10 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน A3 356 (45 นาที / Snack)
11.55 น. ถึงสนามบิน เกาะซานโตรินี (Santorini) เกาะที่มีความงามดั่งสรวงสวรรค์ ด้วยกลุ่มบ้านเรือนทรงกระบอกสีขาว
สะอาดตัดกับยอดโดมและหน้าต่างสีฟ้าสด
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นาท่านสู่ หมู่บ้านเอีย (Oia Village) เดินชมและเก็บภาพความสวยงามของบ้านเรือนที่ตงั้ ลดหลั่นอยู่ตามเนิน ก่อให้เกิดความงาม
และเป็ นเสน่หอ์ นั น่าหลงใหล จากนัน้ นาท่านสัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกด้วยการชมวิวพระอาทิตย์ตก ณ จุดที่สวยที่สดุ ของเกาะ
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร (Grill Octopus Menu)
่ ัก APEIRON BLUE SANTORINI (4*) หรือเทียบเท่า
ทีพ

10. ศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

ซานโตรินี – เอเธนส์ - อิสตันบูล

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านสู่ฟิรา (Fira) เมืองหลวงของเกาะซานโตรินี ที่เต็มไปด้วยร้านค้าจาหน่ายของที่ระลึกต่างๆ เป็ นถนนทอดยาวไป
ตามริมผา สามารถมองเห็นเรือสาราญที่จอดอยู่กลางทะเลเบือ้ งล่าง จากนัน้ นาท่านชมภูมิประเทศอันแปลกตาที่ หาดทรายดา
(Black Beach) ชายหาดที่ได้ผลกระทบจากการระเบิดของภูเขาไฟในอดีต ทาให้หาดทรายของที่น่เี ปลี่ยนเป็ นสีดา
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นาชม หมู่บ้านไพร์กอส (Pyrgos Kallistus) ชุมชนเล็กๆ ที่มีบรรยากาศเงียบสงบแตกต่างจากฟิ ราที่ค่อนข้างครึกครีน้ ไปด้วย
นักท่องเที่ยว นอกจากนีย้ งั สามารถชมวิวของเกาะซานโตรินีได้แบบ 360 องศา จากจุดชมวิวที่สงู ที่สดุ ของที่น่ี
หลังจากนัน้ นาท่านสู่สนามบิน
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18.35 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน A3 359 (45 นาที / Snack)
19.20 น. ถึงสนามบินกรุงเอเธนส์ พักเปลี่ยนอิรยิ าบทและเปลี่ยนเครื่อง
อาหารค่าตามอัธยาศัยที่สนามบิน
22.00 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TK 1844 (1.30 ชม. / Snack)
23.30 น. ถึงสนามบินอิสตันบูล พักเปลี่ยนอิรยิ าบทและเปลี่ยนเครื่อง

11. เสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565

อิสตันบูล - กรุงเทพฯ

01.45 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TK 068 (9.40 ชม. / Dinner, Breakfast)
15.25 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ

กาหนดการนีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม
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อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตัว๋ เครือ่ งบินระหว่างประเทศ)
ท่านละ (ผูเ้ ดินทาง 15 ท่าน)
พักเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
หมายเหตุ -

-

139,000.-บาท
16,500.-บาท

อัตรานีไ้ ม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศสายการบินเตอร์กิช (TK)
11 MAY TK 065
BKK – IST
23.00 – 05.15+1
12 MAY TK 1845
IST – ATH
07.40 – 09.05
20 MAY TK 1844
ATH – IST
22.00 – 23.30
21 MAY TK 068
IST – BKK
01.45 – 15.25
ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ ทัศนาจร เริม่ ต้นที่ 47,000.-บาท ถึง 55,000.-บาท
ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ ธุรกิจ เริ่มต้นที่ 110,000.-บาท ถึง 130,000.-บาท

อัตรานีร
้ วม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินในประเทศ ชัน้ ทัศนาจร ตามรายการ
17 MAY A3 306 ATH – HER
10.05 – 10.55
19 MAY A3 333 CHQ – ATH
09.30 – 10.20
19 MAY A3 356 ATH – JTR
11.10 – 11.55
20 MAY A3 359 JTR – ATH
18.35 – 19.20
2. ที่พกั ตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
3. อาหารจัดเลีย้ งตามระบุในรายการ
4. ค่าพาหนะนาเที่ยวโดยรถบัส 40 ที่น่งั ปรับอากาศ พร้อมค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตลอดรายการ
5. ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน และค่าขนสัมภาระ
6. ประกันอุบตั ิเหตุการเดินทางในวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 2,500,000 บาท
- ผูเ้ อาประกันภัยอายุต่ากว่า 16 ปี หรือ มากกว่า 75 ปี ความคุม้ ครอง 50 % จากวงเงินข้างต้น
7. มัคคุเทศก์จากชัยทัวร์ 2 ท่าน ดูแลตลอดการเดินทาง
8. ค่าทิปพนักงานขับรถ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
อัตรานีไ้ ม่รวม

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศสายการบินเตอร์กชิ
ค่าหนังสือเดินทาง
ค่าตรวจ Covid-19 แบบ RT-PCR ที่กรุงเทพฯ ก่อนเดินทางไปกรีซ (ถ้ามี)
ค่าตรวจ Covid-19 แบบ RT-PCR เมื่อกลับมาถึงกรุงเทพฯ (ถ้ามี)
ค่าโรงแรมที่พกั ที่กรุงเทพฯ 1 คืน เพื่อรอผลตรวจ Covid-19 แบบ RT-PCR เมื่อกลับถึงกรุงเทพฯ (ถ้ามี)
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด อาหารและเครือ่ งดื่มนอกเหนือรายการ
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สำรองการเดินทาง

ชาระมัดจาท่านละ 50,000 บาท พร้อมส่งสาเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน) เมื่อจอง
ชาระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีท่ไี ม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯสงวนสิทธิใ์ นการเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึน้ จริง
เอกสารการยืน
่ วีซา่
1. หนังสือเดินทาง มีอายุใช้งานเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. รูปถ่าย สี ฉากหลังขาว ขนาด 2 นิว้ จานวน 1 รูป (ไม่สวมแว่นตา, ไม่ใส่เครื่องประดับต่างๆ และไม่สวมเสือ้ สีขาว)
3. หลักฐานการเงิน หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน Bank Guarantee (ภาษาอังกฤษ) และสาเนาสมุดบัญชี
ย้อนหลัง 6 เดือน ปรับยอดปั จจุบนั จากธนาคาร
4. สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชน ( ใบสูติบตั ร ถ้าต่ากว่า 18 ปี )
5. หลักฐานอื่น ๆ - กรุณาระบุวนั เดินทางลงในเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า
จดหมายรับรองการทางาน ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
กรณีเป็ นลูกจ้าง
สาเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท
กรณีเป็ นเจ้าของกิจการ
จดหมายลาราชการหรือหนังสือรับรอง
กรณีเป็ นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
สาเนาทะเบียนสมรส
กรณีเป็ นแม่บา้ น
จดหมายรับรองการศึกษา ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
กรณีเป็ นนักศึกษา
6. หลักฐานอื่นๆ ที่จะต้องแปลเป็ นภาษาอังกฤษ - ใบสูติบตั ร, ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบทะเบียนสมรส, ใบมรณะบัตร,
หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท

ติดต่อ : 080 571 5551 , 065 635 1997

Line ID: @chaitour

E-mail : outbound@chaitour.co.th

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.

www.chaitour.co.th

