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        อิสตันบูล – เอเธนส์ – โมเนมวาเซีย    

1. พุธที่ 11 พฤษภาคม 2565             กรุงเทพฯ – อิสตันบูล   

21.00 น.  พรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ เคานเ์ตอรส์ายการบินเตอรก์ิช (Row U)  ประตทูี่ 10 
   เจา้หนา้ที่ชยัทวัรค์อยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน 
23.00 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TK 069  (10.15 ชม./ Dinner, Breakfast) 
 

2. พฤหัสบดทีี่ 12 พฤษภาคม 2565     

05.15 น.  ถึง สนามบินอิสตนับลู พกัเปล่ียนอิรยิาบถและเปล่ียนเครื่อง 
07.40 น.  ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบิน TK 1845  (1.25 ชม./ Snack) 
09.05 น.  ถึงสนามบินกรุงเอเธนส ์(Athens) เมืองหลวงของประเทศกรีซ ผ่านขัน้ตอนตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร  
น าท่านสู่คลองโครินธ ์(Corinth Canal) (106 กม. / 1.30 ชม.) ซึ่งถูกขุดขึน้ในปีค.ศ. 1830 – 1893 เพื่อเป็นทางเชื่อมต่อระหว่าง 
อ่าวโครินธ์ (Corinth Gulf) กับอ่าวซาโรนิค (Saronic Gulf) ท าให้ย่นระยะการเดินทางระหว่างสองอ่าวนี ้ลงไปได้ถึง 700 กม.  
ใหท้่านไดเ้ดินชมทศันียภาพของคลองและบนัทึกภาพเป็นท่ีระลกึ  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

น าท่านสู่โมเนมวาเซีย (Monemvasia) (249 กม. / 3.30 ชม.) เมืองที่ตัง้อยู่บนเกาะเล็กๆ ซึ่งในอดีตเคยติดกับเขตแผ่นดินใหญ่  
แต่เกิดเหตุแผ่นดินไหวในปีค.ศ. 375 ท าให้แผ่นดินถูกตัดขาดออกจากกัน แต่ภายหลังได้มีการสรา้งสะพานทางเชื่อมขึน้  
น าท่านชมเขตเมืองเก่า บริเวณจตัุรสักลางเมืองดา้นล่าง จากนั้นมีเวลาใหท้่านไดเ้ดินเล่นถ่ายภาพตามอัธยาศยัและชมรา้นคา้
พืน้เมืองที่มีงานหตัถกรรมสวยงามมากมาย ค าว่า โมเนมวาเซีย มาจากภาษากรีก 2 ค า คือ โมน (Mone) แปลว่า หนึ่งเดียว และ 
เอมวาเซีย (Emvasia) แปลว่า ทางเขา้ เมื่อรวมค ากนัหมายถงึ “ทางเขา้เพียงหน่ึงเดยีว” (Single Entrance) นอกจากนี ้ดว้ยเหตทุี่มี
ลกัษณะเป็นเหมือนกอ้นหินท่ีคลา้ยคลงึกบัเกาะยิบรอลตา (Gibraltar) ของประเทศองักฤษ  จึงมีการขนานนามว่า เป็น “ยิบรอลตา
แห่งประเทศกรีซ (Gibraltar of Greece)” 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก   LIKINIA HOTEL  (4*)   หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. ศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 25635           โมเนมวาเซีย - นัฟพลิออน    

อาหารเชา้ที่โรงแรม  

น าท่านชม Church of Agia Theodora (160 กม. / 2.30 ชม.) โบสถส์ถาปัตยกรรมไบเซนไทนท์ี่มจีดุเด่นตรงหลงัคาถกูปกคลมุดว้ย
ตน้เมเปิล ว่ากนัว่าโบสถน์ีถ้กูสรา้งขึน้เพื่ออทุิศแด่การเสียสละของนกับญุธีโอโดราแห่งวาสตา (St.Theodora of Vasta) 
จากนัน้น าท่านสู่โรงละครเอพดิอรุส (Epidaurus) (155 กม. / 2.30 ชม.)  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
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น าท่านชมโรงละครเอพดิอรุส ที่คาดว่าถกูสรา้งขึน้เมื่อ 330 ปีกอ่นครสิตกาล และถกูคน้พบในชว่งปีค.ศ. 1881 จากดินที่กลบทบั
ถมมาอย่างยาวนาน แต่นั่นท าใหส้ภาพโดยรวมของโรงละครยงัสมบรูณอ์ยู่มากแมจ้ะมีบางส่วนท่ีทรุดโทรมไปตามกาลเวลา จนใน
ปีค.ศ. 1988 ไดม้ีการบรูณะครัง้ใหญ่และไดใ้ชใ้นการจดัคอนเสิรต์กลางแจง้ในชว่งเทศกาลประจ าฤดรูอ้น และยงัไดข้ึน้ทะเบยีนเป็น
มรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกดว้ย  จากนัน้เดินทางสู่นัฟพลิออน (Nafplion) (36 กม. / 30 นาท)ี  เมืองที่เคยเป็นเมืองหลวงเก่า
ของกรีซในชว่งปีค.ศ. 1829 – 1834 หลงัไดร้บัอิสรภาพจากการปกครองของจกัรวรรดิออตโตมนั น าท่านเที่ยวชมวิวบรเิวณท่าเรือ
และถ่ายรูปกบั ปราสาทบอรท์ซ ี(Bourtzi Castle) ปราสาทกลางน า้ที่สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1473 และเคยเปิดใหบ้รกิารเป็นโรงแรม
ในช่วงปีค.ศ. 1930 – 1970 อีกดว้ย  เดินเล่นบรเิวณจตัุรัสซินแทกมา (Syntagma Square) ที่อยูใ่จกลางเมืองซึ่งมีบา้นเรือนเกา่
ตัง้สลบัรา้นคา้สมยัใหม่ที่ตกแต่งดว้ยสีสนัน่ารกั จากนัน้น าท่านขึน้ชมววิที่ ป้อมพารามดิี (Fortress of Palamidi) ตัง้อยู่บนเขาสงู 
216 เมตร เมื่อมองจากดา้นบนป้อมนีจ้ะเห็นว่าเมืองนฟัพลิออนตัง้อยู่บนแหลมที่ยื่นออกไปในทะเล และดา้นหลงัเมืองยงัมีก าแพง
ป้อมเป็นแนวยาว ท าใหเ้มืองนีเ้ปรียบเหมือนเมืองในเทพนิยายที่โอบลอ้มดว้ยป้อมและปราสาท  

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก   HOTEL AMALIA NAFPLION (4*)   หรือเทียบเท่า 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. เสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565                                              นัฟพลิออน – เดลฟ ี

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

น าท่านสู่เมืองเดลฟี (Delphi) (254 กม. / 3.30 ชม.) ที่ไดร้บัการขนานนามว่าเป็นศูนยก์ลางหรือสะดือของโลก (Navel of the 
Earth) จากต านานของชาวกรีกที่เชื่อว่าเทพเจา้ซุส (Zeus) ผูท้รงเป็นองคเ์ทพบิดร ปล่อยนกอินทรีสองตวัใหบ้ินจากสดุปลายโลก
สองด้าน และจุดที่นกทั้งสองบินมาพบกันที่ เมืองเดลฟีนั้นให้ถือว่าเป็นศูนย์กลางของโลกโดยมีหินที่เรียกว่า "ออมฟาลอส" 
(Omphalos) หรือ "หินสะดือ" เป็นเครื่องหมาย  

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

น าชมคลังเก็บสมบัติของชาวเอเธนส ์(Treasury of the Athenians) สรา้งจากหินอ่อนสีขาว เป็นที่เก็บสมบตัิของเอเธนสท์ี่ได้
จากการรบชนะเปอรเ์ซยีในสงครามมาราธอน จากนัน้ชมวิหารอพอลโล (Temple of Apollo) ซึ่งเป็นเทพแห่งแสงสว่าง, การละคร
และดนตรี วิหารนีถื้อเป็นหนึ่งในตวัแทนความศรทัธาของชาวกรีกที่มีต่อเทพเจา้ในอดีต  
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อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก   AMALIA DELPHI (4*)   หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

 
 
 

5. อาทิตยท์ี่ 15 พฤษภาคม 2565     เดลฟี – คาลมับากา - เมธีโอลา    
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม      

น าท่านสู่คาลัมบากา (Kalambaka) (231 กม. / 3.30 ชม.) นครแห่งอารามลอยฟ้าที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก และถือเป็นหนึ่งใน
จดุหมายปลายทางของผูจ้ารกิแสวงบญุ 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

น าท่านชมอารามเมธีโอลา (Meteora Monastery) อารามศิลปะแบบไบเซนไทน์ที่ไดข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์าร
ยเูนสโกในปีค.ศ. 1988 ตัง้อยู่บนยอดเขาที่มีรูปรา่งแปลกตาอนัเกิดจากการกดัเซาะของแม่น า้ปินิออส (Pineios) มาเป็นเวลาหลาย
ลา้นปี เคยถกูใชเ้ป็นท่ีพ านกัของนกับวชครสิตนิ์กายออโธดอกซแ์ละจดัเป็นสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิท่ีผูค้นเชื่อว่าจะไดใ้กลช้ิดกบัสวรรค ์
จากนัน้น าท่านกลบัเขา้ที่พกั 

อาหารค ่าที่โรงแรม 

ทีพ่ัก   ANANTI CITY RESORT (5*)   หรือเทียบเท่า 
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6. จันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565        คาลัมบากา - เอเธนส์ 

อาหารเชา้ที่โรงแรม                     

น าท่านเดินทางสู่กรุงเอเธนส ์(350 กม. / 5 ชม.)  

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร  

น าชมอะโครโปลิส (Acropolis) วิหารและป้อมปราการท่ีตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขากลางกรุงเอเธนส ์ส่ิงก่อสรา้งที่ชาวเอเธนส์
ถือว่ามีความสง่างามและยิ่งใหญ่ที่สดุ เป็นศนูยร์วมความเชื่อศรทัธาของชาวกรีกโบราณ เป็นสถานท่ีประทบัของเทพีเอเธนา 
นอกจากนัน้ยงัมีวิหารท่ีสรา้งขึน้เพื่อบชูาเทพีเอเธนา  อาทิ  วิหารพาเธนอน  (Parthenon) ที่ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นผลงาน
ทางดา้นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกที่สรา้งขึน้ในยคุคลาสสิค หรือยคุทองของกรีกเป็นวิหารหินอ่อนทัง้หลงั หลงัคามงุดว้ยหิน
อ่อนที่ขดุมาจากเกาะตา่งๆ ในทะเลเอเจียน  สนามกีฬาพานาธไินโค (Panathinaiko Stadium) สถานท่ีเคยจดักีฬาโอลิมปิกในปี
ค.ศ. 1896 สามารถจผุูช้มไดถ้งึ 70,000 คน  

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร (Lobster Menu) 

ทีพ่ัก   ATHENS MARIOTT HOTEL  (5*)   หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

 

 

 
 

7. อังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565         เอเธนส์ - เฮราคลิออน  

อาหารเชา้ที่โรงแรม  

น าท่านสู่สนามบิน  
10.05 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินเอเจียน (Aegean Airlines) เที่ยวบิน A3 306  (50 นาที / Snack) 
10.55 น.  ถึงสนามบินเมืองเฮราคลิออน (Heraklion) ที่ตัง้อยู่บนเกาะครีต (Crete) ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สดุในกรีซและใหญ่เป็น
อนัดบัหา้ในทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน ตวัเมืองเฮราคลิออนถือเป็นเมืองหลวงของเกาะและเป็นแหล่งรวมอารยธรรมโบราณไมนวน 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร  

น าชมพิพิธภัณฑท์างโบราณคดีเมืองเฮราคลิออน (Heraklion Archaeological Museum) ที่ถือเป็นหนึ่งในพิพิธภณัฑท์ี่ส  าคญั
ที่สดุในยโุรป ภายในรวบรวมวตัโุบราณจากทั่วทัง้เกาะครีตมาไวท้ี่นี่ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประวตัิศาสตรแ์ละความรุง่เรืองในอดีตของ
อารยธรรมไมนวนกว่า 5,000 ปีก่อน  จากนัน้น าท่านเดินชมตวัเมืองเฮราคลิออนและตลาดพืน้เมือง น าชมคนอสซอส (Knossos) 
แหล่งโบราณคดีที่ใหญ่ที่สดุบนเกาะ และเป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัเก่าคนอสซอส (Knossos Palace) ซึ่งถกูสรา้งขึน้ประมาณ 1,900 
ปีก่อนครสิตกาล และคาดว่าไดพ้งัทลายลงจากเหตแุผ่นดินไหว ตวัพระราชวงัเป็นกลุ่มหอ้งอนัซบัซอ้นมจี านวนหอ้งกวา่ 1,000 หอ้ง 
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การสรา้งบนัไดมหึมาที่อาศยัเสาไมซ้ีดาร ์รองรบั โดยเสาแต่ละตน้รบัน า้หนกัไวเ้พียบ และถ่ายทอดต่อกนัลงมา เป็นชัน้ๆ หรือระบบ
แสงสว่างที่สถาปนิกออกแบบ โดยวางต าแหน่งของหนา้ต่างและประตไูดอ้ย่างเหมาะเจาะ นอกจากนีย้งัมีต  านานเล่าขานว่า  
เขาวงกตใตด้ินของพระราชวงัยงัเป็นท่ีคมุขงัอสรูมิโนทอร ์(Minotaur) ที่มีรา่งกายเป็นมนษุยแ์ต่มีศีรษะเป็นววัอีกดว้ย 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก   OLIVE GREEN HOTEL  (4*)   หรือเทียบเท่า 
 
 
 

 

 

 

 

 

8. พุธที่ 18 พฤษภาคม 2565         เฮราคลิออน – เรธิมนอน – ชาเนีย  

อาหารเชา้ที่โรงแรม  

น าท่านสู่เมืองเรธิมนอน (Rethymnon) (81 กม. / 1.30 ชม.) เมอืงเกา่แก่ที่บา้นเรือนยงัคงเอกลกัษณข์องสถาปัตยกรรมในช่วง
ศตวรรษที่ 16 ไวอ้ยา่งดี ชมเขตเมืองเก่า, ปราสาทฟอรเ์ทซซา (Forttezza Castle) ที่ถือเป็นมรดกตกทอดจากสมยัที่
จกัรวรรดเิวนิสและจกัรวรรดิออตโตมนัเรืองอ านาจ  

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร  

เดินทางสู่เมืองชาเนีย (Chania) (65 กม. / 1 ชม.) อดีตเมืองท่าของจักรวรรดิเวนิส และเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของเกาะครีต  
น าชมเมืองและท่าเรือที่มีความสวยงามและการผสมผสานของสถาปัตยกรรมอันหลากหลาย เนื่องจาก เคยถูกปกครองโดย
อาณาจกัรใหญ่ๆ ทัง้อาณาจกัรไบแซนไทน,์ เวนิส, อียิปต,์ เติรก์ และอาหรบั 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก   KYDON, THE HEART CITY HOTEL (4*)   หรือเทียบเท่า 
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9. พฤหัสบดทีี่ 19 พฤษภาคม 2565     ชาเนีย - เอเธนส์ - ซานโตรินี  

อาหารเชา้ที่โรงแรม  

น าท่านสู่สนามบิน  
09.20 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน A3 333  (50 นาที./ Snack) 
10.20 น.  ถึงสนามบินกรุงเอเธนส ์พกัเปล่ียนอิรยิาบทและเปล่ียนเครื่อง 

11.10 น.   ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน A3 356 (45 นาที / Snack) 

11.55 น.   ถึงสนามบิน เกาะซานโตรินี (Santorini) เกาะที่มีความงามดั่งสรวงสวรรค ์ดว้ยกลุ่มบา้นเรือนทรงกระบอกสีขาว
สะอาดตดักบัยอดโดมและหนา้ต่างสีฟ้าสด  

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

น าท่านสู่ หมู่บ้านเอีย (Oia Village) เดินชมและเก็บภาพความสวยงามของบา้นเรือนที่ตัง้ลดหลั่นอยู่ตามเนิน ก่อใหเ้กิดความงาม
และเป็นเสน่หอ์นัน่าหลงใหล จากนัน้น าท่านสมัผสับรรยากาศสดุโรแมนติกดว้ยการชมววิพระอาทิตยต์ก ณ จดุที่สวยที่สดุของเกาะ 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร (Grill Octopus Menu)  

ทีพ่ัก   APEIRON BLUE SANTORINI  (4*)   หรือเทียบเท่า 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

10. ศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565      ซานโตรินี – เอเธนส์ - อิสตันบูล  

อาหารเชา้ที่โรงแรม  

น าท่านสู่ฟิรา (Fira) เมืองหลวงของเกาะซานโตรนิี ที่เตม็ไปดว้ยรา้นคา้จ าหน่ายของที่ระลกึต่างๆ เป็นถนนทอดยาวไป 
ตามรมิผา สามารถมองเห็นเรือส าราญที่จอดอยู่กลางทะเลเบือ้งลา่ง จากนัน้น าทา่นชมภมูิประเทศอนัแปลกตาที่ หาดทรายด า 
(Black Beach) ชายหาดที่ไดผ้ลกระทบจากการระเบิดของภเูขาไฟในอดีต ท าใหห้าดทรายของที่นี่เปล่ียนเป็นสีด า 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

น าชม หมู่บ้านไพรก์อส (Pyrgos Kallistus) ชุมชนเล็กๆ ที่มีบรรยากาศเงียบสงบแตกต่างจากฟิราที่ค่อนขา้งครึกครีน้ไปดว้ย
นกัท่องเที่ยว นอกจากนีย้งัสามารถชมวิวของเกาะซานโตรนิีไดแ้บบ 360 องศา จากจดุชมวิวที่สงูที่สดุของที่นี่  
หลงัจากนัน้น าท่านสู่สนามบิน  
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18.35 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน A3 359 (45 นาที / Snack) 

19.20 น. ถึงสนามบินกรุงเอเธนส ์พกัเปล่ียนอิรยิาบทและเปล่ียนเครื่อง 

อาหารค ่าตามอธัยาศยัที่สนามบิน 

22.00 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TK 1844 (1.30 ชม. / Snack) 

23.30 น. ถึงสนามบินอิสตนับลู พกัเปล่ียนอิรยิาบทและเปล่ียนเครื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

11. เสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565          อิสตันบูล - กรุงเทพฯ  

01.45 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TK 068 (9.40 ชม. / Dinner, Breakfast) 

15.25 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ    

หมายเหต ุ      ก าหนดการนีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงบา้งตามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GREECE ODYSSEY |  9 

 

อตัราคา่บรกิาร  (ไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิระหวา่งประเทศ) 

ท่านละ (ผูเ้ดินทาง 15 ท่าน) 139,000.-บาท 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ  16,500.-บาท 
 

 หมายเหต ุ    -      อตัรานีไ้ม่รวมตั๋วเครื่องบินระหวา่งประเทศสายการบินเตอรก์ิช (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 

- ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ทศันาจร เริม่ตน้ท่ี 47,000.-บาท ถึง 55,000.-บาท 
- ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ธุรกิจ เริ่มตน้ท่ี 110,000.-บาท ถงึ 130,000.-บาท 

อตัรานีร้วม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินในประเทศ ชัน้ทศันาจร 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. ที่พกัตามรายการ  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
3. อาหารจดัเลีย้งตามระบใุนรายการ 
4. ค่าพาหนะน าเที่ยวโดยรถบสั 40 ที่นั่ง ปรบัอากาศ  พรอ้มค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตลอดรายการ  
5. ค่าวซี่า คา่ภาษีสนามบิน  และคา่ขนสมัภาระ 
6. ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทางในวงเงินท่านละ  3,000,000 บาท  / ค่ารกัษาพยาบาล 2,500,000 บาท  

- ผูเ้อาประกนัภยัอายตุ  ่ากว่า 16 ปี  หรือ มากกวา่ 75 ปี   ความคุม้ครอง  50 % จากวงเงินขา้งตน้ 
7. มคัคเุทศกจ์ากชยัทวัร ์2 ท่าน ดแูลตลอดการเดินทาง  
8. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1.  ค่าตั๋วเครื่องบินระหวา่งประเทศสายการบินเตอรก์ชิ 
2. ค่าหนงัสือเดินทาง  
3. ค่าตรวจ Covid-19 แบบ RT-PCR ที่กรุงเทพฯ ก่อนเดินทางไปกรซี (ถา้มี) 
4. ค่าตรวจ Covid-19 แบบ RT-PCR เมื่อกลบัมาถึงกรุงเทพฯ (ถา้ม)ี 
5. ค่าโรงแรมที่พกัที่กรุงเทพฯ 1 คืน เพื่อรอผลตรวจ Covid-19 แบบ RT-PCR เมื่อกลบัถงึกรุงเทพฯ (ถา้ม)ี 
6. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอื่นๆ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี  อาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือรายการ   
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สำรองการเดนิทาง 

ช าระมดัจ าท่านละ 50,000 บาท พรอ้มส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง (มีอายใุชง้านเหลืออย่างนอ้ย 6 เดือน) เมื่อจอง  
ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 30 วนั  กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได ้ทางบรษิัทฯสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามที่เกิดขึน้จรงิ 
 

เอกสารการยืน่วซีา่ 

       1.   หนงัสือเดินทาง  มีอายใุชง้านเหลือไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 
       2.   รูปถ่าย สี  ฉากหลงัขาว ขนาด 2 นิว้  จ านวน 1 รูป (ไม่สวมแว่นตา, ไม่ใส่เครื่องประดบัตา่งๆ และไม่สวมเสือ้สีขาว) 
       3.   หลกัฐานการเงิน หนงัสือรบัรองฐานะทางการเงิน  Bank Guarantee (ภาษาองักฤษ) และส าเนาสมดุบญัชี 
             ยอ้นหลงั 6 เดือน ปรบัยอดปัจจบุนัจากธนาคาร 
       4.  ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประชาชน ( ใบสตูิบตัร ถา้ต ่ากวา่ 18 ปี ) 
       5.  หลกัฐานอื่น ๆ - กรุณาระบวุนัเดินทางลงในเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า 

จดหมายรบัรองการท างาน ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั กรณีเป็นลกูจา้ง 
ส าเนาหนงัสือรบัรองจดทะเบียนบรษิัท          กรณีเป็นเจา้ของกิจการ 
จดหมายลาราชการหรือหนงัสือรบัรอง  กรณีเป็นขา้ราชการหรือพนกังานรฐัวิสาหกจิ 
ส าเนาทะเบียนสมรส          กรณีเป็นแม่บา้น 
จดหมายรบัรองการศกึษา ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั  กรณีเป็นนกัศกึษา 

6.  หลกัฐานอื่นๆ ท่ีจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ - ใบสตูิบตัร, ใบเปล่ียนชื่อ-สกลุ, ใบทะเบียนสมรส, ใบมรณะบตัร, 
     หนงัสือรบัรองจดทะเบียนบรษิัท 
 
 
 
 

 
 

           ตดิตอ่  :   080 571 5551 , 065 635 1997                 

                  Line ID: @chaitour     E-mail : outbound@chaitour.co.th     
   

           จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

www.chaitour.co.th 

mailto:outbound@chaitour.co.th

