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แกรนด์โบลิเวีย 
เดินทาง : พุธที่ 16 – พธุที่ 30 พฤศจิกายน 2565 (15 วัน) 
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01. พุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565       กรุงเทพฯ 
 

22.00 น.  พรอ้มกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมูิ เคานเ์ตอรส์ายการบินเอมิเรสต ์(ROW T)  ประตทูางเขา้ 9 
 เจา้หนา้ที่ชยัทวัรค์อยอ านวยความสะดวก 

 

02. พฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565              กรุงเทพฯ – ดูไบ – เซาเปาโล (บราซิล) 
 

01.05 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน EK 385 (6.55 ชม.) 
05.00 น. ถึงสนามบินดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์พกัเปล่ียนอิรยิาบถและเปล่ียนเครื่อง  
09.05 น. ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบิน EK 261 (15.15 ชม.)    
17.20 น.  ถึงสนามบินเซาเปาโล  ประเทศบราซิล  ผ่านขัน้ตอนตรวจคนเขา้เมือง 

อาหารค ่าที่โรงแรม 

ที่พกั   HOTEL PULLMAN SP GUARULHOS AIRPORT (4*)   หรือเทียบเท่า 
 

03. ศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565     เซาเปาโล – ซานตา ครูซ (โบลิเวีย) 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

อิสระใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั ก่อนน าท่านสู่สนามบิน 
13.40 น.  ออกเดินทางโดยสายการบิน Boliviana de Aviacion เที่ยวบิน OB 735 (2.50 ชม.) 
15.30 น. ถึงสนามบินเมืองซานตา ครูซ (Santa Cruz) เมืองที่ ใหญ่ที่สุดของโบลิเวีย ซึ่งแรกเริ่มเป็นเพียงเมืองเล็กๆ  
ที่ก่อตัง้ขึน้ในปีค.ศ. 1561 โดยนโูฟล เดอ ชาเวซ (Nuflo de Chavez) นกัส ารวจชาวสเปน แต่หลงัการปฏิรูปในช่วงศตวรรษที่ 20 
ไดท้ าใหเ้มืองขยบัขยายอย่างรวดเรว็จนเป็นศนูยก์ลางธุรกิจของประเทศโบลิเวีย  

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร  

ที่พกั   LOS TAJIBOS HOTEL & CONVENTION CENTER (5*)   หรือเทียบเท่า    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04. เสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565         ซานตา ครูซ – ลาปาซ  
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

น าท่านชม Plaza 24 de Septiembre จตัรุสักลางเมืองซึ่งมีอายกุว่า 500 ปี และอยู่คู่มากบัการสรา้งเมืองซานตา ครูซนี ้ 
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ทางดา้นใตเ้ป็นที่ตัง้ของ Basilica Menor de San Lorenzo มหาวิหารอันเก่าแก่ อีกดา้นหนึ่งของจัตุรสัยังเป็นที่ตั้งของศาลาว่า
การเมือง, รา้นคา้, และอาคารส าคญัอื่นๆ ซึ่งแสดงถึงสถาปัตยกรรมของเมืองในประเทศโบลิเวียไดเ้ป็นอย่างดี  
ชม Museo de Historia Regional พิพิธภัณฑ์ที่ รวบรวมส่ิงของวัตถุโบราณทางประวัติศาสตร์ ซึ่งถูกค้นพบในบริเวณนี้ | 
ในช่วงปี ค.ศ. 1990 ระหว่างการขดุฝังท่อส่งล าเลียงน า้มนั 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

หลงัอาหาร น าท่านสู่สนามบิน 
15.25 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน OB 673 (1.05 ชม.) 
16.30 น. ถึงสนามบินกรุงลาปาซ เมืองที่หลวงดา้นการปกครองของโบลิเวีย ตวัเมืองตัง้อยู่สงูจากระดบัน า้ทะเลถึง 3,650 เมตร
และดว้ยภมูิประเทศที่รายลอ้มดว้ยภเูขาสงู ท าใหไ้ดร้บัการขนานนามว่าเป็นทิเบตแห่งอเมรกิาใตแ้ละยงัเป็นเมืองหลวงที่สงูที่สดุใน
โลกอีกดว้ย 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

ที่พกั   HOTEL ROSARIO LA PAZ (3*)   หรือเทียบเท่า    

  

 

 

 

 

 
 

 

05. อาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565                     ลาปาซ – โคปาคาบานา 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

น าท่านชมหุบเขาพระจันทร ์(Moon Valley) บรเิวณที่เกิดความผิดปกติทางธรณีวิทยาท าใหพ้ืน้ท่ีมีลกัษณะเหมือนพืน้ผิว 

บนดวงจนัทร ์ใหท้่านไดเ้ดินไปตามเสน้ทางของหินงอกขนาดใหญ่และรอ่งลกึอนัเกิดจากการกดักรอ่นของลมและฝน 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

เดินทางสู่โคปาคาบานา (Copacabana) (154 กม. / 3.30 ชม.) เมืองริมทะเลสาบติติกากา น าท่านชมมหาวิหาร Virgen de 

Copacabana ที่สรา้งขึน้ในช่วงสตวรรษที่ 17  ชื่อวิหารมีความหมายว่า “พระแม่แห่งโคปาคาบานา (Our Lady of Copacabana)” 
ภายในมีแท่นบชูาเป็นรูปเคารพของนกับญุองคอ์ปุถมัภป์ระจ าเมอืงนั่นคือพระแม่แห่งโคปาคาบานา บรรดานกัแสวงบญุเดินทางมา
จากแดนไกลเพื่อสกัการะรูปเคารพนีท้ี่ว่ากนัว่าจะน าความโชคดีมาให้ 
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อาหารค ่าที่โรงแรม 

ที่พกั   HOTEL ROSARIO DEL LAGO TITICACA (3*)   หรือเทียบเท่า   (พกั 2 คืน) 
 

06. จันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565   เกาะดวงจันทร์ - เกาะดวงอาทิตย์   
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

เดินทางไปชมความงามของทะเลสาบติติกากา (Lake Titicaca) ทะเลสาบท่ีสงูที่สดุในโลก ตัง้อยู่สงูจากระดบัน า้ทะเล  
3,812 เมตร อยู่ระหว่างเขตชายแดนของประเทศโบลิเวียและเปรู ชื่อของทะเลสาบไม่ทราบที่มาแน่ชดั แต่ชาวพืน้เมืองให้ 
ความหมายไวว้่า “หินเสือพมู่า” ดว้ยรูปรา่งของทะเลสาบเหมือนรูปรา่งของเสือพมู่าก าลงัล่ากระต่าย  
ชมเกาะดวงจันทร ์(Moon Island) ที่มีซากปรกัหกัพงัเป็นวิหารแห่งพรหมจรรย ์และมีหมู่บา้นเล็กๆที่มีประชากรอยู่อาศยั 
ประมาณ 80 คน โดยไม่มีกระแสไฟฟ้า พบปะชาวบา้นท่ีเป็นมิตรพรอ้มชมวิวทิวทศันท์ี่มีบรรยากาศอนัเงียบสงบ  

อาหารกลางวนัแบบ Lunch Box 

ชมเกาะดวงอาทติย ์(Sun Island) สมัผสัการใชช้ีวิตของชาวอินคาในอดีต ณ โบราณสถาน Pilkocaina และหมู่บา้นYumani 
อนัเป็นแหล่งรวมของวฒันธรรมอนัหลากหลายของอเมรกิาใต ้ในความเชื่อของชาวอินคาเชื่อว่าเทพพระอาทิตยถื์อก าเนิดขึน้บน 
เกาะแห่งนี ้สมควรแก่เวลา น าท่านกลบัท่ีพกั 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07. อังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565     โคปาคาบานา - ลาปาซ  
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

เดินทางกลบักรุงลาปาซ (155 กม. / 3.30 ชม.) 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

ชมโบสถซ์านฟรานซิสโก (San Francisco Church) หน่ึงในโบสถเ์ก่าแก่ที่สดุของเมือง เดินเล่นในตลาดแม่มด (Witches  

Market) หน่ึงในตลาดที่แปลกที่สดุในทวีปอเมรกิาใต ้เต็มไปดว้ยสินคา้แปลกๆไม่ธรรมดา เช่น ซากลกูลามะตากแหง้ ซึ่งเชื่อว่าจะ 
น าความโชคดีมาให ้ แม่มดหมอผีท่ีสวมหมวกสีด ามาพรอ้มกบัการดูดวงชะตา จากนัน้เปิดประสบการณใ์หม่กบัการเดินทางใน 
เมืองโดยกระเช้าไฟฟ้า (Cable Car) ที่รฐับาลจดัตัง้ขึน้ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการสญัจร ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความ 
ประทบัใจแบบพาโนราม่าจากมมุสงู 
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อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

ที่พกั   HOTEL ROSARIO LA PAZ (3*)   หรือเทียบเท่า    

 

 

 

 

 

 

 
 

08. พุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565            ลาปาซ - อูยูนิ 
 

อาหารเชา้แบบBreakfast Box 
น าท่านสู่สนามบิน 
07.30 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน OB 603 (45 นาที) 
08.15 น. ถึงสนามบินเมืองโคชาบมับา (Cochabamba) พกัเปล่ียนอิรยิาบถและเปล่ียนเครื่อง 
09.20 น. ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบิน OB 306 (50 นาที) 
10.10 น. ถึงสนามบินเมืองอยูนูิ (Uyuni) 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

ชม สุสานรถไฟ (Train Cemetery) ในอดีตรถไฟเหล่านีเ้คยถูกใชใ้นการขนส่งของอุตสาหกรรมเหมืองแร่จนถึงช่วงปีค.ศ. 1980  
ที่ เศรษฐกิจของโบลิเวียตกต ่ าลงจนธุรกิจเหมืองแร่ต้องปิดตัวลง และรถไฟเหล่านี ้ก็ถูกปล่อยทิ ้งร ้างไว้จนถึงทุกวันนี ้  
ช ม  ศู น ย์ ผ ลิ ต เก ลื อ โค ล ช า นิ  (Colchani) ซึ่ ง เ ป็ น แ ห ล่ ง ผ ลิ ต เก ลื อ ที่ ใ ช้ ก ร รม วิ ธี ดั้ ง เดิ ม ข อ ง ช า ว โบ ลิ เวี ย  
จากนัน้เดินทางสู่ ทะเลเกลือซาลาร ์เดอ อูยูนิ (Salar de Uyuni) ถือว่าเป็นทะเลเกลือท่ีมีขนาดใหญ่ที่สดุในโลก เมื่อมีฝนตกจน
เกิดผืนน า้ปกคลมุผลกึเกลือ เราจะไดพ้บกับภาพการสะทอ้นอย่างสมบูรณแ์บบระหว่างทิวทศันท์ี่เห็นอยู่เบือ้งหนา้กบัภาพสะทอ้น
จากผืนน า้ จนเกิดเป็นค ากล่าวที่ว่า "ผืนฟ้าจรดผืนโลก อนังดงามชวนหยดุหายใจ 

อาหารค ่าที่โรงแรม 

ที่พกั   HOTEL PALACIO DEL SAL (4*)   หรือเทียบเท่า   (พกั 2 คืน) 
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09. พฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565                 ทะเลเกลืออูยูนิ 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

น าท่านเขา้สู่บริเวณพืน้ที่อินคาฮัวสิ (Inkahuasi) หรือที่รูจ้ักในชื่อ เกาะปลา (Fish Island) เป็นเกาะหินที่เกิดขึน้ใจกลางทะเล
เกลือแห่งนี ้คาดว่าเกิดจากการทับถมของซากปะการงัเป็นเนินขึน้มา และเต็มไปดว้ยตน้กระบองเพชร ใหท้่านไดถ้่ายรูปชื่นชม
ความมหศัจรรยท์างธรรมชาติของทะเลเกลือ  

อาหารกลางวนัแบบ OUTDOOR กลางทะเลเกลือ 

น าชมโคคิวซา (Coquesa) หมู่บา้นเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางเหนือของทะเลเกลือซึ่งเป็นจุดที่สามารถชมวิวภูเขาไฟทูนูปา (Tunupa 
Volcano) และบรเิวณรอบๆของภเูขาไฟนีย้งัมีทะเลสาบนอ้ยใหญ่กระจายอยู่ 

อาหารค ่าที่โรงแรม 

พิเศษกับ Stargazing Tour สัมผัสประสบการณก์ารดูดาวทีน่่าอัศจรรยแ์ละโรแมนติกทีท่ะเลเกลือยามค ่าคืน 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. ศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565       อูยูนิ -โปโตสิ - ซูเคร    
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

เดินทางสู่เมืองโปโตสิ (Potosi) (204 กม. / 3.30 ชม.) เป็นหนึ่งในเมืองที่ อยู่สูงที่สุด (4,090 เมตร จากระดับน ้าทะเล )  
เคยเป็นแหล่งของเหมืองแร่เงินที่ส  าคญัของอาณาจกัรสเปน แมจ้ะเป็นเมืองเล็กๆแต่ก็เต็มไปดว้ยเรื่องราวทางประวตัิศาสตรแ์ละ
วฒันธรรม จนไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

เที่ยวชมเมืองโดยเริ่มจากพิพิธภัณฑ์การท าเหมือง (Casa de La Moneda) ภายในแสดงวิวัฒนาการของการท าเหมือง 
ตลอดจนภาพเขียนและหตัถกรรมพืน้เมือง จากนัน้ผ่านชมโบสถท์ี่ส  าคญัของเมือง เช่น Church of San Francisco, San Lorenzo 
และโบสถแ์ม่ชี (Convenant de Santa Teresa) สถานท่ีแห่งนีใ้นอดีตลกูสาวของคหบดีผูม้ั่งมีต่างๆ จะส่งลกูสาวเขา้มาศกึษา ซึ่ง
เธอเหล่านั้นก็จะน าทรัพยส์มบัติ   เครื่องประดับ  ภาพเขียน มาบรรณาการด้วย ปัจจุบันส่ิงเหล่านี ้ไดถู้กน ามาจัดแสดงไว้ใน
พิพิธภณัฑข์องโบสถ ์จากนัน้เดินทางสู่เมืองซูเคร (Sucre) (155 กม. / 3 ชม.)  
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อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

ที่พกั  HOTEL PARADOR SANTA MARIA LA REAL (4*)  หรือเทียบเท่า     (พกั 2 คืน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

11. เสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565                                        ซูเคร    
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

ชมFreedom House อาคารที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตรม์ากที่สุดของเมืองซูเคร ที่ซึ่งนายพลไซมอน  โบลิวาร ์(Simon 
Bolivar) ประธานาธิบดีคนแรกของโบลิเวียไดล้งนามประกาศอิสรภาพจากการปกครองของสเปนที่นี ้  
จากนัน้น าชมMuseum of Indigenous Arts พิพิธภณัฑศ์ิลปวฒันธรรมที่ก่อตัง้โดยองคก์าร ASUR (Anthropologists of the  
Southern Andes) โดยมีจดุประสงคเ์พื่อเสรมิสรา้งทกัษะงานอาชีพส่ิงถกัทอที่เปรียบเสมือนตวัแทนวฒันธรรมของโบลิเวีย และ 
เพื่อเพิ่มรายไดแ้ก่ชมุชน ภายในพิพิธภณัฑจ์ะแบ่งเป็น 8 หอ้ง จดัแสดงเนือ้หาที่แตกต่างกนั อาทิ เครื่องแต่งกายของชนพืน้เมือง  

และขัน้ตอนการผลิตสิ่งทอผา้ 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

ชมโบสถ์เซนต์ฟิลลิปเนรี (Templo de San Felipe Neri) สร้างขึ ้นในปี  ค.ศ.1795   สถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิก  
บรเิวณหลงัคาของโบสถม์ีการท าเป็นทางเดินและจดุชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวพาโนรามาของเมืองซูเครได้ 
ชมMuseum of La Recoleta เป็นทัง้โบสถ ์และพิพิธภณัฑท์ี่เก็บรวบรวมศาสนวตัถุ  ผลงานศิลปะต่างๆ ไวจ้ดัแสดง   

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 
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12. อาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565     ซูเคร – ซานตา ครูซ 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

น าท่านสู่สนามบิน 
09.55 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน OB 581 (45 นาที) 
10.40 น. ถึงสนามบินเมืองซานตา ครูซ 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

น าท่านสู่เขตอุทยานโลมาส เดอ อารีนา (Lomas de Arena Regional Park) (17 กม. / 30 นาที) ซึ่งเป็นที่ตั้งของเนินทราย 
(Sand Dunes) สงูถึง 12 เมตร อีกทัง้ยงัมีความอดุมสมบูรณข์องระบบนิเวศทัง้ทะเลสาบ และป่าไม ้น าท่านเปล่ียนพาหนะเป็นรถ 
4x4 เขา้ชมและถ่ายรูปเก็บบรรยากาศของภูมิประเทศอันน่าทึ่ง และยังมีโอกาสพบเห็นสัตวป่์าที่อาศัยอยู่ฝนละแวกนี ้อาทิ ตัว
สลอธ และลิงสายพนัธุต์่างๆ     หมายเหต ุ   เสน้ทางเดินชมเนินทรายบางจดุ ตอ้งเดินผ่านแอ่งน า้จึงแนะน าใหส้วมรองเทา้แตะ 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

ที่พกั   LOS TAJIBOS HOTEL & CONVENTION CENTER (5*)   หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 
 

13. จันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565     ซานตา ครูซ – เซาเปาโล (บราซิล) 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

น าท่านสู่สนามบิน 

อาหารกลางวนัตามอธัยาศยัที่สนามบิน 

13.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Gol เที่ยวบิน G3 7717 (2.55 ชม.) 
17.50 น. ถึงสนามบินเมืองเซาเปาโล ประเทศบราซิล  

น าท่านเขา้ที่พกั HOTEL PULLMAN SP AIRPORT   หรือเทียบเท่า  มีเวลาใหท้่านไดอ้าบน า้ เปล่ียนเสือ้ผา้ตามอธัยาศยั 

อาหารค ่าที่โรงแรม 

หลงัอาหาร น าท่านสู่สนามบิน 
 

14. อังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565                     เซาเปาโล – ดูไบ 
 

01.25 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน EK 262 (14.10 ชม.) 
22.55 น. ถึงสนามบินดไูบ พกัเปล่ียนอิรยิาบถและเปล่ียนเครื่อง 
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15. พุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565           ดูไบ – กรุงเทพฯ   
 

03.05 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน EK 384 (6 ชม. ) 
12.05 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

- กลบับา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจยิ่ง 
 

หมายเหตุ    ก าหนดการนีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงบา้งตามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม 
  
 

อตัราคา่บรกิาร  (ไมร่วมคา่ตัว๋เครือ่งบนิ EK) 

ท่านละ (ผูเ้ดินทาง 10 ท่าน) 219,000.-บาท 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ 23,000.-บาท 
 
 หมายเหตุ          สายการบินเอมิเรสต ์(EK)  
                                                   17 Nov     BKK – DXB       EK 385       01.05 – 05.00 

 17 Nov     DXB – GRU      EK 261       09.05 – 17.20 
 29 Nov     GRU – DXB      EK 262       01.25 – 22.35 
 30 Nov     DXB – BKK       EK 384       03.05 – 12.05 

- ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ทศันาจร เริม่ตน้ท่ี 72,000.-บาท  
- ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ธุรกิจ เริ่มตน้ท่ี 279,000.-บาท  

 

อตัรานีร้วม 
 

1. ตั๋วเครื่องบินสายการบินภายในประเทศ 
19 Nov VVI – LPB       OB 673       15.25 – 16.30 
23 Nov LPB – CBB     OB 603       07.30 – 08.15 
23 Nov       CBB – UYU     OB 306       09.20 – 10.10 
27 Nov       SRE – VVI       OB 581       09.55 – 10.40 
28 Nov        VVI – GRU     G3 7717      13.55 – 17.50  

2. ที่พกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  
3. อาหารจดัเลีย้งตามรายการ  
4. ค่าธรรมเนียมวีซา่โบลิเวีย 
5. น าเที่ยวโดยรถโคช้ปรบัอากาศ, รถ 4x4 (นั่งคนัละ 4 ท่าน) พรอ้มคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ   
6. ค่าภาษีสนามบิน  
7. ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทางในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท   

- ผูเ้อาประกนัภยัอายตุ  ่ากว่า 16 ปี  หรือ มากกวา่ 75 ปี   ความคุม้ครอง  50% จากวงเงินขา้งตน้ 
8. มคัคเุทศกจ์ากชยัทวัรด์แูลท่านตลอดการเดินทาง  
9. ค่าทิปพนกังานขบัรถ 
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อตัรานีไ้มร่วม 
 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินเอมิเรสต ์(EK)  
2. ค่าหนงัสือเดินทาง  
3. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่าง ๆ อาทิ  ค่าอาหาร คา่เครื่องดื่มพเิศษ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 
 
  

เอกสารการยืน่วซีา่โบลเิวยี 

1. หนงัสือเดินทางมีอายใุชง้านเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือน (นบัจากวนัเดินทาง) และมีหนา้กระดาษเหลืออย่างนอ้ย 2 หนา้ 
2. รูปถ่ายปัจจบุนั  พืน้ฉากหลังต้องเป็นสีขาวเท่าน้ัน  ขนาด 2 นิว้  จ านวน 2  รูป                                               
3. Statement จากธนาคารยอ้นหลงั 6 เดือน ปรบัยอดปัจจบุนั (ไม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัท่ียื่น) 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี) ส าหรบักรอกขอ้มลูใน Application Form 
5. อาชีพ, ต าแหน่ง, หนา้ที่ของงาน, ชื่อและที่อยู่ของสถานท่ีท างาน ส าหรบักรอกขอ้มลูใน Application Form 
6. หนงัสือรบัรองการฉีดวคัซีนไขเ้หลือง (Yellow Fever) 
 

 

           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

