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ลําดับ ประเทศ การลงทุนหรือเงื�อนไขที�กําหนด ผลประโยชน์ที�ได้รับ

1. สามารถทํางาน หรือ เรียนในออสเตรเลีย

ได้

2. วีซ่าจะมีระยะ 4 ปี และ 3 เดือนที�เป็น

เงื�อนไขการอยู่อาศัย

3. ยื�นขอรับสิทธิ�การอยู่อาศัยแบบถาวร

สําหรับผู้ลงทุนและครอบครัว, และในที�สุด, 

สิทธิ�พลเมือง

ผู้ที�จะขอรับสตาร์ทอัพวีซ่าจะต้องทําตามเงื�อนไขดังนี�
1.   สิทธิ�ในการอาศัยอยู่ ทํางาน และศึกษาที�

ไหนก็ได้ในแคนาดาอย่างถาวร

-ได้รับการยืนยันโดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจว่าธุรกิจของผู้

ยื�นขอรับสิทธิ�นั�นได้เป็นส่วนหนึ�งของหรือได้รับการ

ยอมรับจากโปรแกรมการบ่มเพาะธุรกิจ

2.   สิทธิ�ในการรับผลประโยชน์ที�มีในสังคม 

รวมถึงสิทธิ�ดูแลการรักษาพยาบาลของรัฐบาล

-ได้รับการยืนยันโดยกลุ่มนักลงทุนผู้อุปถัมภ์ว่าพวก

เขาได้ทําการลงทุนไปเป็นจํานวนอย่างตํ�า 75,000 

ดอลลาร์แคนาดา ในธุรกิจของผู้ยื�นขอรับสิทธิ�

3.   สิทธิ�ในการยื�นสมัครเป็นพลเมือง เมื�อ

ตรงตามเงื�อนไข

-ได้รับการยืนยันโดยกองทุนการลงทุนร่วมว่ากองทุน

ทําการลงทุนอย่างตํ�า 200,000 ดอลลาร์แคนาดา ใน

ธุรกิจของผู้ยื�นขอรับสิทธิ�

·'-ผู้ยื�นขอรับสิทธิ�ต้องทําการถือครองอย่างน้อย 10% 

ของหุ้นที�ให้สิทธิ�ออกเสียงในธุรกิจนั�น และรวมทั�ง

องค์กรที�ได้ระบุไว้อย่างน้อย 51% ของหุ้นที�ให้สิทธิ�

ออกเสียง

-ผู้ยื�นขอรับสิทธิ�ต้องบริหารและจัดการธุรกิจนั�นเมื�อได้

ก่อตั�งบริษัทในแคนาดา

-ผู้ยื�นขอรับสิทธิ�ต้องแสดงให้เห็นถึงความพร้อมทาง

การเงินในการครองชีพของตนและของผู้ที�อยู่ภายใต้

การดูแลหลังจากเดินมาถึงแคนาดาแล้ว

1 ออสเตรเลีย

ลงทุนขั�นตํ�า 1.5 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในพันธบัตร

รัฐหรือเขตปกครองโดยใช้ทุนที�ปราศจากภาระผูกพันที�

ได้มาจากธุรกิจหรือการลงทุนที�เหมาะสม และต้องถือ

ครองอย่างน้อย 4 ปี จากวันที�ออกหนังสือในรัฐหรือ

เขตปกครองที�ได้ร่วมรายการ โดยการลงทุนสามารถ

เปลี�ยนได้ แต่ถ้าถอนการลงทุนออกเมื�อใดวีซ่าจะถูก

ยกเลิกทันที

2 แคนาดา

4.   สิทธิ�ในการได้รับการคุ้มครองภายใต้

กฎหมายของแคนาดาและตามฎบัตรสิทธิ

และเสรีภาพของแคนาดา
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1.  สามารถขอรับบัตรการอยู่อาศัยใหม่ได้ทุก

 4 ปี

2.  ผู้อยู่ภายใต้การปกครอง: คู่สมรส & บุตร

อายุตํ�ากว่า 18 สามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้

3.  สิทธิ�ทํางานในฝรั�งเศส

4.  ไม่ต้องการความชํานาญด้านภาษา

5.  สิทธิ�เดินทางเข้า-ออกฝรั�งเศสสําหรับ 4 ปี

6.  สามารถเดินทางในประเทศในกลุ่มเช้งเก้

นได้อย่าง (26 ประเทศ) สําหรับระยะเวลา 6 

เดือน/ปี

7.  สามารถเดินทางไปเขตที�อยู่ภายใต้

ฝรั�งเศสได้

8.  สิทธิ�ขอยื�นรับการอยู่อาศัยถาวรและ/หรือ

สิทธิ�พลเมืองหลังจาก 5 ปี

9. สามารถมีสิทธิ�เข้าถึงการศึกษาและระบบ

สุขภาพของรัฐฟรี

-ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อย่างตํ�า 250,000 ยูโรโดย

จะถือครองแบบซื�อขายหรือเช่าซื�อก็ได้ และเป็นแบบ

เชิงพาณิชย์หรือเพื�อการอยู่อาศัยก็ได้

1.  โดยการลงทุนในกรีซ, ผู้ลงทุนสามารถได้

เป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศสมาชิกของ

สหภาพยุโรป

-การลงทุนสามารถมีผู้ถือครองคนเดียวหรือถือครอง

ร่วมก็ได้ ถ้าถือครองร่วมผู้ยื�นขอรับสิทธิ�แต่ละคน

จะต้องลงทุนอย่างน้อย 250,000 ยูโร

2.  การดํานานการที�รวดเร็ว: สําหรับผู้ยื�น

ขอรับสิทธิ�ที�ผ่านการดําเนินการ, จะได้รับ

ใบอนุญาตการอยู่อาศัยในประเทศกรีซ

ภายใน 6 เดือนหลังการสมัคร

-การเช่าต้องถือครองอย่างน้อย 10 ปีและมูลค่าการ

ชําระหนี�ขั�นตํ�า 250,000 ยูโร

3.  ไม่มีเงื�อนไขด้านภาษา การศึกษา การอยู่

อาศัย หรือ ประสบการณ์ทางด้านธุรกิจ

ฝรั�งเศส

ลงทุน 300,000 ยูโรในธุรกิจซึ�งมีเงื�อนไขที�สําคัญคือ

ต้องแสดงให้ French Authorities เห็นว่าการลงทุนนี�

จะสามารถสร้างงานสําหรับเศรษฐกิจในฝรั�งเศสได้ 

เนื�องจากไม่มีการกําหนดภายใต้กฎหมายของฝรั�งเศส

 แต่เราแนะนําให้การลงทุนนี�สร้างงานอย่างน้อย 4 งาน

กรีซ4
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ลําดับ ประเทศ การลงทุนหรือเงื�อนไขที�กําหนด ผลประโยชน์ที�ได้รับ

-การลงทุนสามารถทําได้แบบส่วนบุคคลหรือบริษัทที�

ผู้ลงทุนถือครองแบบสมบูรณ์แบบก็ได้

4.  ได้รับสิทธิ�ผู้พักอาศัยแบบสมบูรณ์แบบ

ในกรีซ คู่สมรส บุตรที�อายุน้อยกว่า 21 ปี 

และ พ่อแม่ของผู้ลงทุนและคู่สมรส

-การลงทุนสามารถเป็นอสังหาริมทรัพย์ที�เดียวหรือ

หลายที�ก็ได้โดยที�มูลค่ารวม 250,000 ยูโร
5.  บุตรสามารถได้รับการศึกษาฟรีได้

-มีอสังหาริมทรัพย์ที�ติดชายหาดมากมายที�พร้อม

สําหรับการถือครองในตําแหน่งที�สวยงาม เช่น ฮาเนีย,

 ซานโตรินี� และ ปาโรส

6.  ใบอนุญาตการอยู่อาศัยในประเทศกรีซมี

อายุ 5 ปีและสามารถต่ออายุได้อีก 5 ปีถ้า

ยังถือครองการลงทุนอยู่

-การลงทุนองค์กร ที�มีมูลค่าอย่างน้อย 1 ล้าน ยูโรใน 

1องค์กรหรือหลายองค์กรรวมกันก็ได้ และต้องถือ

ครองอย่างน้อย 3 ปี

1.  ผู้ยื�นขอรับสิทธิ�และผู้ที�อยู่ภายใต้การ

ปกครองสามารถอาศัยอยู่ ทํางาน และ เรียน

ในไอร์แลนด์ได้

-การลงทุนขั�นตํ�า 1 ล้าน ยูโรในกองทุนการลงทุนที�

ได้รับการอนุมัต ิและถือครองไม่น้อยกว่า 3 ปี

2.  สิ�งแวดล้อมที�ปลอดภัย มาตรฐานการ

ครองชีพที�สูง

-การลงทุนขั�นตํ�า 2 ล้านยูโรในการลงทุนอัง

สังหาริมทรัพย์ที�ได้รับการอนุมัต ิที�มีรายชื�อในตลาด

หลักทรัพย์ของไอร์แลนด์และต้องถือครองไม่ตํ�ากว่า 3

 ปี

3.  สังคมที�หลากหลายวัฒนธรรมที�ส่งเสริม

เสรีภาพการแสดงออก สิทธิ�ที�เท่าเทียมกัน 

และ ความเคารพในความแตกต่าง

4.  สามารถรวมผู้ที�อยู่ภายใต้การปกครองที�

มีอายุถึง 24 ปี

5.  ส่วนลดคุณภาพสูง หรือ การศึกษาฟรี

6.  ระบบสุขภาพและสวัสดิการขั�นสูง

7.  สามารถได้รับส่วนลดในการลงทุน

สําหรับการศึกษาเอกชน

6

มาเลเซีย

(Malaysia My

Second

Home)

-ผู้ยื�นขอรับสิทธิ�อายุน้อยกว่า 50 ป:ี ต้องฝากเงิน

จํานวน 300,000 ริงกิตมาเลเซีย ถอนได้ 150,000 ริง

กิตมาเลเซีย หลังจาก 1 ปี ของการฝากสําหรับการ

อนุมัติค่าใช้จ่าย

1. ผู้ถือ MM2H ได้รับอนุญาตในการซื�อ

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการอยู่อาศัยแบบการ

ครอบครองแบบสมบูรณ์ หรือ แบบเช่าซื�อที�มี

ราคามากกว่า 1,000,000 ริงกิตมาเลเซีย

พร้อมโฉนดที�ดินในชื�อของผู้ถือMM2H

5 ไอร์แลนด์

-การบริจาค (ไม่สามารถคืนเงินได)้ ที�มีมูลค่า 500,000

 ยูโรในงานศิลปะ กีฬา สุขภาพ วัฒนธรรม และ

การศึกษา

4 กรีซ
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ลําดับ ประเทศ การลงทุนหรือเงื�อนไขที�กําหนด ผลประโยชน์ที�ได้รับ

-ผู้ยื�นขอรับสิทธิ�อายุมากกว่า 50 ปีขึ�นไป: ต้องฝาก

เงินจํานวน 150,000 ริงกิตมาเลเซีย ถอนได้ 50,000 

ริงกิตมาเลเซีย หลังจาก 1 ปี ของการฝากสําหรับการ

อนุมัติค่าใช้จ่าย

2. ใบอนุญาตเดินทางแบบสังคมที�มีอายุ 10

 ปี พร้อมกับสิทธิ�การเดินทางเข้า-ออกหลาย

รอบ

3. ผู้ยื�นขอรับสิทธิ�สามารถอยู่อาศัยหรือ

เดินทางออกนอกมาเลเซียได้ตามต้องการ

4. วีซ่าแบบเดินทางเข้า-ออกแบบไม่จํากัด 

ต่ออายุได้หลัง 10 ปี

5. คู่สมรส และบุตร 2 คนสามารถเข้าร่วม

รายการได้

6. โปรแกรมไม่มีโควตาและจะได้รับการ

อนุมัติเมื�อผ่านเกณฑ์

ผู้สมัครต้องลงทุนเป็นจํานวนขั�นตํ�า 10 ล้าน ดอลลาร์

นิวซีแลนด์ เป็นระยะเวลามากกว่า 3 ปีในการลงทุน

ต่างๆ เหล่านี�

1. อายุวีซ่า: ไม่จํากัด

-พันธบัตรที�ออกโดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ ผู้มีอํานาจรัฐ

ส่วนท้องถิ�น หรือธนาคารนิวซีแลนด์ที�ได้รับอนุญาต

2. คู่สมรสและบุตรอายุ 24 ปี หรือ ตํ�ากว่า

สามารถเข้าร่วมรายการได้

-หุ้นส่วนในบริษัทในนิวซีแลนด์ ของรัฐหรือเอกชนก็ได้
3. โอกาสที�จะยื�นขอรับสิทธิ�พลเมืองหลังจาก

 5 ปี และตั�งใจจะอยู่อาศัยในนิวซีแลนด์

-ทุนที�ทําการลงทุนโดยที�การลงทุนนั�นเกี�ยวข้องเป็น

หุ้นส่วนทั�งหมดของบริษัทนิวซีแลนด์

-โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื�อการอยู่อาศัยใหม่

 ที�ได้รับการอนุมัติโดยเจ้าพนักงานที�มีอํานาจรัฐ

-อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

-การลงทุนเพื�อการกุศล

มาเลเซีย 

(Malaysia My 

Second 

Home)
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4. โอกาสที�จะนํารถยนต์ เรือ หรือ ของใช้ใน

บ้านเข้านิวซีแลนด์ได้โดยไม่ต้องเสียภาษี

ศุลกากร

7 นิวซีแลนด์



ลําดับ ประเทศ การลงทุนหรือเงื�อนไขที�กําหนด ผลประโยชน์ที�ได้รับ

-การลงทุนขั�นตํ�า 500,000 ยูโร (ยังไม่รวมภาษ)ี ใน

อสังหาริมทรัพย์ โดยซื�ออสังหาริมทรัพย์ 1 แห่งหรือ

หลายแห่งรวมกันก็ได้ในอสังหาริมทรัพย์ที�ได้รับการ

อนุมัติ และสามารถใช้อยู่อาศัยหรือปล่อยเช่าก็ได้

1. ผู้ลงทุนสามารถเดินทางเข้า อยู่อาศัย 

ทํางาน และ ศึกษาในโปรตุเกสได้

2. สามารถเดินทางได้อย่างอิสระในประเทศ

กลุ่มเชงเก้น

3. คู่สมรส บุตรผู้ที�อยู่ภายใต้การปกครอง 

และ พ่อแม่

4. สามรถยื�นขอรับสิทธิ�การอยู่อาศัยถาวรได้

หลังจาก 5 ปี

5. สามรถยื�นขอรับสิทธิ�พลเมืองได้หลังจาก 5

 ปี

-ลงทุนอย่างน้อย 2.5 ล้าน ดอลลาร์สิงคโปร์ ในบริษัท

ใหม่ หรือ ในการขยายธุรกิจของธุรกิจเดิมใน

อุตสาหกรรมที�ได้รับการอนุมัติ

1. ผู้ลงทุนสามารถได้รับการอยู่อาศัยแบบ

ถาวรในสิงคโปร์โดยการจัดตั�งธุรกิจใหม่ใน

สิงคโปรหรือลงทุนในกองทุนที�ได้รับการอนุมัติ

2. คู่สมรส และ ผู้ที�อยู่ภายใต้การปกครองที�

อายุน้อยกว่า 21 ปี สามารถเข้าร่วมรายการ

ได้

3. พ่อแม่และบุตรที�อายุเกินเกณฑ์ดังกล่าว

สามารถได้วีซ่าแบบ 5 ปี

4. สามารถยื�นขอรับสิทธิ�พลเมืองหลังจาก

ถือการอยู่อาศัยแบบถาวรอย่างน้อย 2 ปี

โปรตุเกส

-การลงทุนขั�นตํ�า 350,000 ยูโร ในกองทุนการลงทุน

ของโปรตุเกสโดยมีระยะการลงทุนอย่างน้อย 5 ปี การ

ลงทุนอย่างตํ�า 60% ของเงินลงทุนที�ใช้สําหรับบริษัท

โปรตุเกส

9 สิงคโปร์

ตารางที� 2 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือการลงทุนรูปแบบอื�นๆ เพื�อได้สัญชาติและสิทธิการพํานักในระยะยาว (ต่อ)

-ลงทุนอย่างน้อย 2.5 ล้าน ดอลลาร์สิงคโปร์ ใน

กองทุนที�ได้รับการอนุมัติที�ลงทุนในบริษัทที�อยู่ใน

สิงคโปร์

8



ลําดับ ประเทศ การลงทุนหรือเงื�อนไขที�กําหนด ผลประโยชน์ที�ได้รับ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ขั�นตํ�า 500,000 ยูโร โดย

การซื�อสินทรัพย์จํานวน 1 แห่ง หรือมากกว่าก็ได้ 

อสังหาริมทรัพย์นั�นเป็นแบบสําหรับอยู่อาศัยหรือเชิง

พาณิชย์ก็ได้ โดยผู้ซื�อร่วมสามารถร่วมลงทุนให้เป็น

อสังหาริมทรัพย์หนึ�งแห่ง ( มูลค่าขั�นตํ�า 500,000 ยูโร

 ต่อผู้ร่วมซื�อ 1 คน)

1. คู่สมรส บุตรที�อยู่ภายใต้การดูแล และพ่อ

แม่สามารถเข้าร่วมได้

-การลงทุนขั�นตํ�า 500,000 ยูโร ต้องมาจากเงินลงทุน

ของผู้ลงทุนเอง

2. สิทธิ�ในการพํานักอาศัย ทํางาน และศึกษา

ในสเปน

3. สามารถยื�นขอสิทธิ�การพํานักอาศัยถาวร

ได้หลังจากการพํานักอาศัยจริงในสเปนเป็น

ระยะเวลา 5 ปี

4. สามารถยื�นขอสิทธิ�พลเมืองได้หลังจาก

การพํานักอาศัยจริงในสเปนเป็นระยะเวลา 

10 ปี หรือ 2 ปี ในกรณีที�เป็นพลเมืองใน

ประเทศที�เป็นเมืองขึ�นของสเปน

5. สามารถเดินทางได้อย่างอิสระในประเทศ

กลุ่มเชงเก้น

-ลงทุน (ขั�นตํ�า 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ในธุรกิจใหม่

แฟรนไชส์ หรือซื�อบริษัทที�มีอยู่แล้วในสหรัฐอเมริกา

1. ขั�นตอนการดําเนินการที�รวดเร็ว โดยใช้

ระยะเวลาดําเนินการเพียง 3 เดือน

-จําเป็นต้องมีการจ้างขั�นตํ�า 2 งานให้กับประชากร

ของสหรัฐอเมริกา

2. คู่สมรสและบุตรที�มีอายุตํ�ากว่า 21 ปี 

สามารถสมัครรับวีซ่าได้พร้อมกัน

-ธุรกิจต้องมีกําไรภายในระยะเวลาที�สมเหตุสมผล 3. คู่สมรสสามารถทํางานได้ในสหรัฐอเมริกา

-ธุรกิจต้องมีส่วนสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจใน

สหรัฐอเมริกา

4. บุตรของผู้ลงทุนสามารถเข้าศึกษาได้ใน

สหรัฐอเมริกา

11 สหรัฐ อเมริกา

ตารางที� 2 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือการลงทุนรูปแบบอื�นๆ เพื�อได้สัญชาติและสิทธิการพํานักในระยะยาว (ต่อ)

10 สเปน

-การลงทุนสามารถทําได้โดยผ่านบริษัทที�ผู้ลงทุนถือ

หุ้นเป็นส่วนใหญ่



ลําดับ ประเทศ การลงทุนหรือเงื�อนไขที�กําหนด ผลประโยชน์ที�ได้รับ

5. ไม่มีข้อกําหนดด้านการศึกษาหรือ

ความสามารถทางภาษา

6. ผู้ที�ผ่านการสมัครสามารถพํานักอาศัยใน

สหรัฐอเมริกาได้อย่างไม่มีกําหนด

1. สามารถเข้าถึงโอกาสในการทําธุรกิจใน

สหภาพยุโรปได้

2. คู่สมรส บุตรที�มีอายุตํ�ากว่า 18 ปี หรือ

บุตรที�มีมากกว่า 18 ปีที�อาศัยอยู่ในสหราช

อาณาจักและอยู่ภายใต้การดูแล

3. พลเมืองจากต่างประเทศต้องยื�นการทํา 

Indefinite Leave to Remain เพื�อได้สิทธิ�

การพํานักอาศัยถาวรในสหราชอาณาจักร

4. ผู้ถือสิทธิ�การพํานักอาศัยถาวรสามารถ

พํานักอาศัย ทํางาน และศึกษาในสหราช

อาณาจักรโดยไม่มีเงื�อนไขกําหนด สามารถ

เดินทางเข้าออกได้ทุกเมื�อ

5. สามารถยื�นขอสิทธิ�พลเมืองได้หลังจากถือ

สิทธิ�การพํานักอาศัยถาวรเป็นระยะเวลา

อย่างน้อย 1 ปี และต้องพํานักอาศัยในส

หราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี

ประเทศไทย 1. ค่าธรรมเนียมสมาชิก: (รวมทั�งภาษีมูลค่าเพิ�ม)

1. โปรแกรมของทางรัฐที�มีผลประโยชน์ที�

ได้รับมากมายไม่ว่าจะ สิทธิ�พิเศษเรื�องวีซ่า 

ความสัมพันธ์ด้านธุรกิจ และ การยอมรับ

เป็นพิเศษ

(Thailand 

Elite Card)

(1.1) 2,140,000 บาท (หรือ 66,875 ดอลลาร์สหรัฐ) 

สําหรับ ผู้ยื�นขอรับสิทธิ�หลัก

2. สมาชิกมีอายุ 20 ปี และ สามารถต่ออายุ

ได้แบบ 5 ปี พร้อมทั�ง การเดินทางเข้า-ออก

ประเทศได้อย่างอิสระ

-สามารถลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ที�มีตัวเลือก

หลากหลาย

12 อังกฤษ

ผู้ยื�นขอรับสิทธิ�วีซ่า Investor Tier 1 ต้องทําการลงทุน

อย่างน้อย 2,000,000 ยูโร ผู้ยื�นขอรับสิทธิ�ต้องลงทุน 

100% ของจํานวนการลงทุนที�ระบุไว้โดยทุนเรือนหุ้น 

หรือ สินเชื�อเงินลงทุนในบริษัทที�จดทะเบียนในของส

หราชอาณาจักรที�ยังทําการค้าขายอยู่ ต้องไม่ใช้ทุนใน

การลงทุนนอกสหราชอาณาจักร

11 สหรัฐ อเมริกา

ตารางที� 2 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือการลงทุนรูปแบบอื�นๆ เพื�อได้สัญชาติและสิทธิการพํานักในระยะยาว (ต่อ)
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ลําดับ ประเทศ การลงทุนหรือเงื�อนไขที�กําหนด ผลประโยชน์ที�ได้รับ

(1.2) 1,000,000 บาท (หรือ 31,250 ดอลลาร์สหรัฐ) 

ต่อสมาชิกครอบครัวเพิ�มอีกหนึ�งคน

3. ระบบสมาชิกสามารถรวมสมาชิกใน

ครอบครัวของผู้ยื�นขอรับสิทธิ�ได้ (คู่สมรส 

บุตร หรือ พ่อแม)่

2. ค่าธรรมเนียมรายป:ี (รวมทั�งภาษีมูลค่าเพิ�ม)
4. ขยายการอยู่อาศัยได้หนึ�งปีสําหรับหนึ�ง

ครั�งของการเดินทางมาไทย

(2.1) 21,400 บาท (หรือ 670 ดอลลาร์สหรัฐ) สําหรับ

 ผู้ยื�นขอรับสิทธิ�หลัก

5. ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีแบบVIP และ

 ยังมีรถมารับและส่งเพื�อเป็นการอํานวย

ความสะดวกโดยผู้ช่วยเหลือส่วนบุคคล

6. มีระบบการต้อนรับสุดพิเศษเมื�อมาถึง

สนามบินหรือเดินทางออกนอกประเทศเพื�อ

เพิ�มความรวดเร็วในการตรวจคนเข้าเมือง

และพาสปอร์ต

7. มีบริการลีมูซีนไปและกลับสนามบินให้

แบบไม่จํากัด

8. มีบริการเลานจ์สุดพิเศษเมื�อเดินทางเข้า

หรือออกนอกประเทศ

9. บริการการอํานวยความสะดวกของรัฐที�

ครอบคลุมสําหรับ

o      - เครือข่ายธุรกิจ

o      - บริการการย้ายถิ�นฐาน

o      - การอํานวยความสะดวกด้านใบขับขี�

o      - การดําเนินการใบอนุญาตทํางาน

o      - บริการสปาที�ร้านที�ร่วมรายการได้ปีละ

o        24 ครั�ง

o      - บริการตรวจสุขภาพรายปี

o      - ส่วนลดพิเศษทีร้านทีเข้าร่วมรายการ

เช่น
o        ร้านสินค้าปลอดภาษี โรงแรม 

ภัตตาคาร

o        และ ศูนย์การค้า
·      10. สามารถไปไดร์ฟกอล์ฟทีสนาม

กอล์ฟที�ดี
·            ที�สุดในไทยได้ถึงปีละ 24 ครั�ง โดยไม่
·            เสียค่าใช้จ่ายใดๆทังสิน

13

ประเทศไทย 

(Thailand 

Elite Card)

(2.2) 10,000 บาท (หรือ 315 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อ

สมาชิกครอบครัวเพิ�มอีกหนึ�งคน

ตารางที� 2 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือการลงทุนรูปแบบอื�นๆ เพื�อได้สัญชาติและสิทธิการพํานักในระยะยาว (ต่อ)
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