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บริษัท  ไวท์  เอเลแฟนท์  ทราเวล  เอเยนซ่ี  จ ากดั 

ศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวสัดิ์    ประธานที่ปรึกษากติติมศักดิ์ 

ทวัร์ศิลปวฒันธรรม - ตน้ฉบบัของการน าเท่ียวคร้ังละประเทศ 
1091/153-4 ช้ัน 6 อาคารเอส กรุ๊ป ศูนย์การค้าเมโทร ถ.เพชรบุรี ซอย 33 มักกะสัน ราชเทว ีกรุงเทพ 10400 

โทร. 02 651-6900 (อตัโนมติั)   โทรสาร 02 651-7509   ใบอนุญาตเลขท่ี 11/097 
------------------------------------------------------------------------------ 

(สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย  เน่ืองจากโปรแกรมของบริษทัฯ ถูก “คดัลอก” จากหลายบริษทัทวัร์) 
 

สวติเซอร์แลนด์  2 – ณ ที่เมฆและหมอกบรรจบกนั 
 

 น่ีเป็นอีกคร้ังหน่ึงท่ี บริษทั ไวท ์เอเลแฟนท ์ทราเวล เอเยนซ่ี จ  ากดัมีความภูมิใจท่ีจะเสนอโปรแกรม
ท่องเท่ียวสวติเซอร์แลนด์โปรแกรมท่ี 2 ซ่ึงไม่เคยมีบริษทัไหนในประเทศไทยจดัมาก่อน 
 เราขอน าท่านไปพกัผอ่นในหมู่บา้นเล็กๆ ท่ีมีประชากรเพียงแค่ไม่ก่ีร้อยคนบนยอดเขา  สถานท่ีท่ี
คุณอาจจะเรียกไดว้า่ “ ณ ท่ีซ่ึงเมฆและหมอกมาบรรจบกนั ”  เราจะเดิน “ไฮก้ิง” ออกก าลงักายไปตามทอ้ง
ทุ่งท่ีปลอดโปร่งและสวยงาม ใหคุ้ณหายใจเอาอากาศบริสุทธ์ิร้อยเปอร์เซนตผ์สมกบัเมฆและหมอกใน
อตัราส่วนเล็กนอ้ยเขา้ไปในปอด  
 แน่นอนครับ ท่ีนัน่คือ  กวาดา  มูร์เริน  ยงัไม่พูดถึงหมู่บา้นซาสเฟ  อินเตอร์ลาเกนและเมือง 
โลซานน์  เราจะน าท่านข้ึนไปบนยอดเขาพิต กลอเรีย ซ่ึงเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองเจมส์ บอนด์
มาแลว้ 
 โรงแรมท่ีเราเลือกสรรใหท้่านยงัเป็นโรงแรมในระดบัมาตรฐานของไวท ์ เอเลแฟนท ์ เช่นเดิม 
รวมทั้งอาหารท่ีเนน้อาหารทอ้งถ่ินท่ีเลือกสรรแลว้ทั้งส้ิน  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ อาหารค ่าท่ีจะทานกนัใน
โรงแรมท่ีพกัเพื่อความสะดวกสบาย 
 “ณ ท่ีเมฆและหมอกบรรจบกนั” จะเป็นสถานท่ีสุดแสนโรแมนติคและสุดสะอาดอยา่งท่ีปอดของ
คุณถามหาแน่นอน  
 เรารับประกนั 
 

ก าหนดการเดินทาง  
วนัแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต 
21.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์สายการบินลุฟทฮ์นัซ่า  ROW G  รหสั  LH  

(ใชป้ระตูทางเขา้อาคารหมายเลข 4 ) 
23.55 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี LH 783 สู่แฟรงคเ์ฟิร์ต  ประเทศเยอรมนี 
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วนัทีส่องของการเดินทาง  แฟรงค์เฟิร์ต-ซูริค- สะควล 
06.10 น. ถึงสนามบินแฟรงคเ์ฟิร์ต  เปล่ียนเคร่ืองเพื่อเดินทางต่อไป ยงัซูริค  ประเทศสวติเซอร์แลนด์ 
07.45 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี LH 184 สู่ซูริค (ZURICH)  
08.40 น. ถึงซูริค น าผา่นผา่นขั้นตอนตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองสะควล 

(SCHULS / SCUOL) เมืองเล็กๆ ท่ีอยูติ่ดชายแดนต่อกบัออสเตรีย ในเขตท่ีเรียกวา่หุบเขา  

เองกาดีน  มีเอกลกัษณ์ท่ีน่าสนใจอยา่งยิง่เป็นของตนเอง  ไม่วา่จะเป็นภาษาพูดซ่ึงเป็น
ภาษาโรมานช์ ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากภาษาละติน อาหารการกินท่ีมีอิทธิพลของอิตาลีแต่
ผสมผสานกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ินท าใหไ้ดอ้าหารท่ีมีเอกลกัษณ์แปลกออกไป แต่ท่ีส าคญัก็
คือ สะควลมีน ้าแร่ธรรมชาติซ่ึงใชด่ื้มไดอ้ยา่งปลอดภยั  และวา่กนัวา่ช่วยรักษาโรคต่างๆ 
ดว้ย  นอกจากน้ีสะควลยงัมีช่ือเสียงในฐานะเมืองตากอากาศ  เพราะตั้งอยูบ่นท่ีราบสูง มี
อากาศบริสุทธ์ิ 

13.00 น. ถึงสะควล  รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าท่านเดินชมเมืองสะควล เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่บนท่ีลาดไหล่เขา เป็นสกีรีสอร์ทท่ีมีช่ือเสียง

ตั้ ง แ ต่ ส วิส ฯ  เร่ิม บุ ก เบิ ก ก าร
ท่องเท่ียวใหม่ๆ โดยชาวองักฤษ  
เชิ ญ ชม เมื อ ง ซ่ึ ง มี ศิ ล ป ะก าร
ก่อสร้างท่ีแปลกไปจากภูมิภาคอ่ืน 
อาทิ การท าลวดลายแบบกราฟิโต ้
หรือการเขียนคติพจน์หรือค าคม
เป็นภาษาละตินไว้บนผนังบ้าน  
เชิญชิมน ้ าแร่ธรรมชาติจากก๊อกน ้ า
ตามจัตุ รัสส าธารณ ะใน เมื อง  
จากนั้นน าเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม BELVEDERE  หรือระดบัเดียวกนั 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง  สะควล – กวาดา - สะควล 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 

http://www.about.ch/cantons/graubuenden/scuol/dorf.jpg
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08.00 น. เดินทางโดยรถโคช้ไปยงัหมู่บ้านกวาดา (GUARDA) เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขา  
เราจะต้องเปล่ียนรถเดินทาง
ต่อด้วยรถประจ าห มู่ บ้ าน  
ก ว า ด า เป็ น ห มู่ บ้ า น ท่ี มี
ป ร ะ ช าก ร   เพี ย ง แ ค่  170 
หลังคาเรือน เท่ านั้ น   แ ต่ มี
ความสวยงามตามธรรมชาติ
มากมาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อากาศท่ีแสนบริสุทธ์ิ  เชิญทุก
ท่านเดินเล่นและพกัผ่อนตาม
อธัยาศยั  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัในร้านอาหารของหมู่บา้น 
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสะควล เชิญเดินเล่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั เพราะในบริเวณโรงแรมมี

สถานท่ีใหเ้ดินเล่นท่ีมีทิวทศัน์สวยงามอยา่งมาก  
20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 พกัโรงแรม BELVEDERE  หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง  สะควล – ซาส เฟ 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
09.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซาส เฟ (SAAS FEE) เมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสุดอีกเมืองหน่ึงของ

เขตวาเลย ์(VALAIS) เป็นสกีรีสอร์ทท่ีตั้งอยู่บนระดบัความสูงประมาณ 1,600 เมตรจาก
ระดบัน ้ าทะเล  ถึงแมจ้ะเป็นเพียงเมืองเล็กๆ ทว่ามีเอกลกัษณ์ท่ีส าคญัเป็นของตนเอง คือ 
เป็นเมืองปลอดมลพิษ  เพราะไม่อนุญาตให้รถท่ีใชเ้คร่ืองยนตท่ี์เดินเคร่ืองดว้ยน ้ ามนัมาวิ่ง
ในเมือง  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัระหวา่งทาง 
บ่าย น าท่านชมเมืองซาส เฟ  ซ่ึงแมจ้ะเป็นเมืองท่ีถูกอิทธิพลของกระแสการท่องเท่ียวกระหน ่า

จนกระทัง่ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นตอ้งสูญสลายไปก็
ต าม  ท ว่ า ช าว เมื อ งก็ ย ัง พ ย าย าม ท่ี จ ะ รั ก ษ า
ศิลปวฒันธรรมท่ีเก่าแก่ของตนเองเอาไว ้ใหแ้ขกบา้น
แขกเมืองและคนรุ่นหลังได้ศึกษา  ท่านจะได้ชม
พิพิธภณัฑ์กลางแจง้ของเมือง  จากนั้นชมพิพิธภัณฑ์
เมืองซาส เฟ ซ่ึงจดัแสดงชีวิตความเป็นอยู่ของชาว
ซาสเฟในยุคก่อนท่ีจะมามีวิถี ชีวิตข้ึนอยู่กับการ
ท่องเท่ียวเช่นปัจจุบนั  ท่านจะได้ชมการจ าลองภาพ

ชีวิต เพื่อดูว่าชีวิตความเป็นอยู่ของชาวซาสเฟ  ซ่ึงมีชีวิตเปล่ียนแปลงไปโดยส้ินเชิงเม่ือ

http://static.panoramio.com/photos/original/2094207.jpg
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เปล่ียนจากเมืองเกษตรกรรมกลายมาเป็นเมืองท่องเท่ียว  จากนั้นน าเข้าท่ีพักโรงแรม 
SCHWEIZERHOF หรือระดบัเดียวกนั 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั 
 

วนัที่ห้าของการเดินทาง  ซาส เฟ - โลซานน์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
08.00 น. น าท่านขึน้กระเช้าไปยงัยอดเขาอลัลาลนิ (MITTLEALLALIN) ซ่ึงมีความสูงเหนือ

ระดบัน ้าทะเลถึง 11,500 ฟุต หรือ 3,500 เมตร  เป็นสถานท่ีเล่นสกีท่ีมีช่ือเสียงของซาสเฟ 
บนยอดเขาท่านจะไดเ้ห็น “กราเซีย” หรือ “ธารน ้าแขง็” และทิวทศัน์รอบดา้นท่ีงดงาม 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย เดินทางต่อไปยงั เมืองโลซานน์ (LAUSANNE) เมืองท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ของ

เราเคยประทบัขณะทรงศึกษาในประเทศสวติเซอร์แลนด ์  
น าท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม MOEVENPICK หรือระดบัเดียวกนั 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั 
 

วนัที่หกของการเดินทาง  โลซานน์ – มูร์เริน 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
08.00 น. น าชมเมืองโลซานน์ เมืองหลวงของเขต “โวด์” (VAUD) ซ่ึงเป็นเขตท่ีใชภ้าษาฝร่ังเศสเป็น

ภาษาหลกั  ตั้งอยูริ่มฝ่ังของทะเลสาบเจนีวา  เพราะความท่ีมีทิวทศัน์สวยงามอยา่งยิง่ จึงท า  
ให้โลซานน์เป็นเมืองท่ีมหาเศรษฐีไฮโซจาก
ทัว่โลกนิยมมาพกัร้อน หรือมีบา้นหลงัท่ีสอง
กนั  แมก้ระทัง่ท่ีท  าการของโอลิมปิคโลกยงั
ต้องมาตั้ งท่ี น่ี   โลซานน์ตั้ งอยู่บนเนินเขา
หลายลูก ท าให้เมืองโลซานน์ยิ่งกลายเป็น
เมืองท่ีสวยงามด้วยบ้านเรือนท่ีลดหลั่นไป
ตามระดบัของเนินเขา  ชม เมืองเก่าซ่ึงมีอายุ
เก่าแก่ตั้ งแต่ประมาณศตวรรษท่ี 16 วิหาร
ประจ าเมื อง  ซ่ึ ง เป็นสถาน ท่ีส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์  เพราะเป็นท่ีโต้วาทีคร้ังแรกของนิกายคาทอลิก และ
โปรเตสแตนต ์และชมศาลาวา่การเมืองโลซานน์  

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
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บ่าย เดินทางสู่ หมู่บ้านมูร์เริน ซ่ึงตั้งอยูบ่นหน้าผาก่ึงกลางระหว่างพื้นราบเบ้ืองล่างกบัยอดเขา
สูงอนัมีช่ือเรียกวา่วา่ “ชิลธอร์น” เม่ือมองออกจากหมู่บา้นไปก็จะเห็นแต่ทอ้งฟ้าเวิง้วา้งท า
ให้ท่านรู้สึกราวกบัว่าก าลงัโบยบิน
อยา่งอิสระกลางทอ้งฟ้า  มูร์เรินเป็น
หมู่บ้านเล็กๆ ท่ีมีประชากรเพียง
ป ระม าณ  500 คน เท่ านั้ น   ก าร
เดินทางสู่มูร์เรินต้องใช้รถไฟหรือ
กระเช้าลอยฟ้าข้ึนไป ณ ท่ีน่ี  ยาม
เช้าหรือยามค ่าบางคร้ังจะมีหมอก
บางๆ โรยตวัไปทั่ว  ขณะเดียวกัน
บางคร้ังท่านอาจจะไดเ้ห็นกลุ่มกอ้นเมฆเล่ือนไหลผา่นไปอยา่งออ้ยอ่ิง  ผสมผสานกนักบั
หมอกท่ีโรยตวัอยูจ่นแทบจะแยกไม่ออกวา่ ไหนเป็นเมฆไหนเป็นหมอก   
น าเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม EIGER หรือระดบัเดียวกนั 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั 
 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง  มูร์เริน – อนิเตอร์ลาเกน 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม  
09.00 น. น าท่านไฮกิง้ หรือการเดินออกก าลังกายเบาๆ ไปตามท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามและ

อากาศแสนบริสุทธ์ิ  ออกก าลงักายพร้อมกับชมนานาพนัธ์ุไม้ท่ีข้ึนอยู่ริมทาง  บางช่วง
อาจจะมีล าธารเล็กๆ ไหลผ่าน  ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางโดยกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่
ยอดเขาชิลธอร์น (SCHILTHORN) ซ่ึงเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองเจมส์ บอนด์มา
ก่อน  บนนั้นท่านจะสามารถชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามรอบๆ เขาชิลธอร์นได ้ เพราะยอดเขา
น้ีอยูสู่งท่ีสุดและมองไปไกลและรอบตวัท่ีสุด 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันบนยอดเขาซ่ึงอยู่
สูงจากระดบัน ้ าทะเลถึง 3,000 เมตร  พร้อม
กบัรับประทานอาหารทางสายตา  ดว้ยการชม
ทิวทัศน์ท่ีสวยงามจากภัตตาคารท่ีหมุนได้
รอบตัว 360 องศา  เพราะยอดเขาชิลธอร์น
เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในยา่นน้ี จะเป็นอาหาร
ท่ีอร่อยทั้งรสชาติและสายตาท่ีท่านจะไม่ลืม
เป็นอนัขาด 

บ่าย เดินทางลงเขาไปยงัเมืองอินเตอร์ลาเกน (INTERLAKEN) เมืองท่ีอยูร่ะหวา่ง 2 ทะเลสาบ
คือทะเลสาบทูน (TUNE LAKE) และทะเลสาบเบรียนซ์ (BRIENZ) ท่ีถูกเช่ือมต่อกนัดว้ย
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แม่น ้าสายเล็กๆ และมีเทือกเขาแอลป์รายลอ้มอยูโ่ดยรอบ  น าเขา้ท่ีพกัโรงแรม ROYAL 
ST.GEORGE หรือระดับเดียวกนั 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั  
 

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง  อนิเตอร์ ลาเกน 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดินเล่นชมเมืองอนิเตอร์ลาเกน  เมืองเล็กๆ ท่ีมีอากาศเหมาะแก่การพกัผอ่นและเดิน

เล่น นอกจากน้ี อินเตอร์ลาเกนยงัเก็บรักษาบา้นเรือนเก่าๆ ท่ีเป็นประวติัศาสตร์ของสวสิฯ 
ไปแลว้ไวใ้หน้กัท่องเท่ียวไดช้มดว้ย 

  
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย อิสระในการเลือกซ้ือสินคา้ฝากทางบา้น จากนั้นน าเขา้ท่ีพกัโรงแรม ROYAL 

ST.GEORGE  หรือระดับเดียวกนั 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั 
 

วนัทีเ่ก้าของการเดินทาง  อนิเตอร์ลาเก็น – เจนีวา - กรุงเทพ 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงงแรม 
09.00 น. ออกเดินทางสู่เดินทางสู่เมืองเจนีวา (GENEVA) พนัธรัฐท่ีเล็กท่ีสุดของสวิส  ตั้งอยู่ริม

ทะเลสาบเจนีวา  
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย เชิญท่านเดินเล่นชมเมืองเจนีวา  

   
15.30 น. เดินทางสู่สนามบิน เจนีวา 
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18.35 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี LH 1225 สู่ แฟรงค์เฟิร์ต 
19.55 น. ถึงแฟรงคเ์ฟิร์ต  เปล่ียนเคร่ืองเพื่อเดินทางต่อกลบักรุงเทพมหานคร 
22.15 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี LH 782 กลบักรุงเทพมหานคร 
 

วนัทีสิ่บของการเดินทาง กรุงเทพ 
13.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ และความประทบัใจ 
 

------------------------------------------------------- 
 

อตัราค่าบริการ ผูใ้หญ่ท่านละ       บาท  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี ท่านละ    บาท   (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

 พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ  บาท 
 

อตัรานีร้วม ค่าตัว๋เคร่ืองบินกรุงเทพฯ-ซูริค// เจนีวา -กรุงเทพฯ ชั้นธรรมดาของสายการบินลุฟทฮ์นัซ่า   
 ค่าท่ีพกัในสวติเซอร์แลนดต์ามท่ีระบุในโปรแกรมจ านวน 7 คืน (ระดบั 4 ดาว) 
 ค่าอาหารอยา่งดีทุกม้ือตามท่ีระบุในโปรแกรม 
 ค่ารถโคช้น าเท่ียวตามท่ีระบุในโปรแกรม 
 ค่ารถไฟหรือกระเชา้ลอยฟ้าข้ึนเขาตามท่ีระบุในโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ  ตามท่ีระบุในโปรแกรม 
 ค่ามคัคุเทศกผ์ูมี้ความรู้บรรยายเป็นภาษาไทยตลอดรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศสวติเซอร์แลนด์ 
 ค่าภาษีสนามบินทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงินท่านละ  2,000,000  บาท (สองลา้นบาทถว้น) 
 

อตัรานีไ้ม่รวม ค่าหนงัสือเดินทาง  
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากท่ีระบุ  
 ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดเส้ือผา้  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกินจากท่ีสายการบินก าหนดท่านละ 20 กิโลกรัม    
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืน ๆ  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  
 

หมายเหตุ เน่ืองจากรายการข้างต้นเป็นรายการทีเ่สนอขายตลอดปี  บริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปลีย่นแปลงรายการเดินทางอนัเกดิจากเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ เช่น  การเปลีย่นแปลงตารางการ
บินภายในประเทศน้ัน ๆ  หรือบังเอญิตรงกบัวนัหยุดเทศกาลประจ าปี  หรือเน่ืองจาก
ฤดูกาลทีเ่ปลีย่นแปลง  จนท าให้ไม่สามารถด าเนินไปตามรายการข้างต้นได้  ในกรณีทีไ่ม่
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สามารถเข้าเข้าชมตามรายการได้บริษัทฯ จะชดเชยค่าเข้าชมคืน  หรือจัดโปรแกรมอ่ืน
ทดแทนตามความเหมาะสม  ทั้งนีจ้ะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ  

 

เอกสารทีใ่ช้ในการขอวซ่ีา  (ผู้เดินทางอาจต้องไปแสดงตนทีส่ถานทูตด้วยตนเอง แล้วแต่กรณ)ี 
 1. หนงัสือเดินทาง มีอายุเหลือใชง้านเกิน 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง  
 2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 น้ิว จ  านวน 2 รูป พื้นหลงัตอ้งเป็นสีขาวเท่านั้น  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
 3. หลกัฐานแสดงฐานะทางการเงินจากธนาคาร โดยระบุช่ือผู้เดินทางทุกท่านที่ร่วมเดินทาง พร้อม

ทั้งส าเนาสมุดฝากธนาคารย้อนหลงั 6 เดือน (สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนั) 
 4. จดหมายรับรองการท างาน (เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
  - ถา้ประกอบธุรกิจส่วนตวั ขอเอกสารการจดทะเบียนและหนงัสือรับรองการจดทะเบียน

บริษทั  (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 
  - ถา้หากเป็นเด็กนกัเรียน  ขอหนงัสือรับรองวา่เป็นนกัเรียนจากโรงเรียนนั้น 
 5. ส าเนาทะเบียนบา้น และ ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด พร้อมเขียนเบอร์โทรท่ีติดต่อได ้
 6. ท่ีอยูปั่จจุบนั  ท่ีอยูท่ี่ท  างาน โดยละเอียดชดัเจน  พร้อมเบอร์โทรศพัท ์
 7.คู่สมรส  กรุณาแนบส าเนาทะเบียนสมรส 1 ชุด 
 8. ผูเ้ดินทางท่ีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี  ถา้ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา-มารดา  ตอ้งแสดงหนงัสือยนิยอมให้

เดินทางไดจ้ากบิดา-มารดา  หรือบุคคลผูมี้อ านาจปกครองตามกฏหมาย  กรณีบิดาหรือมารดาเพียง
ฝ่ายเดียวท าหนงัสือยนิยอม  ผูร้้องตอ้งแสดงหลกัฐานดว้ยวา่บิดาหรือมารดาผูน้ั้นดว้ยวา่บิดาหรือ
มารดาผูน้ั้นเป็นผูมี้อ  านาจปกครองแต่เพียงผูเ้ดียวจริง 

หลงัจากทีก่รุ๊ปเดินทางกลบัมาถึงกรุงเทพแล้ว ต้องน าหนังสือเดินทางไปให้สถานทูตตรวจเช็คอกีคร้ัง 
 

หมายเหตุ ในกรณีที่ท่านเดินทางไป – กลบั ไม่พร้อมกรุ๊ป  ท่านจะต้องย่ืนวซ่ีาทีส่ถานฑูตด้วยตนเอง  
โดยมีเอกสารเพิม่เติมดังนี้ 

- ตั๋วเคร่ืองบินทีร่ะบุวนัเดินทาง ไป – กลบั 
- เอกสารแสดงทีพ่กัหลังจากกรุ๊ปเดินทางกลบั 
- ประกนัอุบัติเหตุเพิม่เติมในวันทีพ่กัต่อ 


