บริษัท ไวท์ เอเลแฟนท์ ทราเวล เอเยนซี่ จากัด
ทัวร์ศิลปวัฒนธรรม - ต้นฉบับของการนาเที่ยวครั้งละประเทศ
1091/153-4 ชั้น 6 อาคารเอส กรุ๊ป ศู นย์ การค้ าเมโทร ถ.เพชรบุรี ซอย 33 มักกะสั น ราชเทวี กรุ งเทพ 10400

โทร.02 651-6900(อัตโนมัติ) มือถือ 088 578 6666 LINE Id 14092498 ใบอนุญาต 11/097
-----------------------------------------------------------------------------(สงวนลิขสิ ทธิ์ตามกฎหมาย เนื่องจากโปรแกรมของบริ ษทั ฯ ถูก “คัดลอก” จากหลายบริ ษทั ทัวร์ )

สวิสฯ ในหมู่บ้านเล็กๆ ณ ที่เมฆและหมอกบรรจบกัน
เป็ นอีกครั้งหนึ่งที่ บริ ษทั ไวท์ เอเลแฟนท์ ทราเวล เอเยนซี่ จากัด มีความภูมิใจที่จะเสนอโปรแกรม
ท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์โปรแกรมที่ 2
เราขอนาท่านไปพักผ่อนในหมู่บา้ นเล็กๆ ที่มีประชากรเพียงแค่ไม่กี่ร้อยคนบนยอดเขา สถานที่ที่
คุณอาจจะเรี ยกได้วา่ “ ณ ที่ซ่ ึงเมฆและหมอกมาบรรจบกัน ” เราจะเดิน “ไฮกิ้ง” ออกกาลังกายไปตามท้อง
ทุ่งที่ปลอดโปร่ งและสวยงาม ให้คุณหายใจเอาอากาศบริ สุทธิ์ร้อยเปอร์เซนต์ ผสมกับเมฆและหมอกใน
อัตราส่วนเล็กน้อยเข้าไปในปอด
แน่นอนครับ ที่นนั่ คือ แอพเพนเซลล์ กวาดา มูร์เริ น ยังไม่พูดถึง ยอดเขาพิต กลอเรี ย ซึ่งเคยเป็ น
สถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์เรื่ องเจมส์ บอนด์มาแล้ว
โรงแรมที่เราเลือกสรรให้ท่านยังเป็ นโรงแรมในระดับมาตรฐานของไวท์ เอเลแฟนท์ นอกจากใน
หมู่บนบนยอดเขาแล้ว เรายังนาท่านพักโรงแรมริ มทะเลสาบที่สวยงาม และ เงียบสงบอีกด้วย รวมทั้ง
อาหารที่เน้นอาหารท้องถิ่นที่เลือกสรรแล้วทั้งสิ้ น โดยเฉพาะอย่างยิง่ อาหารค่าที่จะทานกันในโรงแรมที่พกั
เพื่อความสะดวกสบาย
“ณ ที่เมฆและหมอกบรรจบกัน” จะเป็ นโปรแกรมที่สุดแสนโรแมนติค อัดแน่นด้วยอากาศที่แสน
สะอาด อย่างที่ปอดของคุณถามหาแน่นอน
เรารับประกัน

กาหนดการเดินทาง

1 – 9 มิถุนายน 2563

วันแรกของการเดินทาง
วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563
กรุงเทพฯ – อิสตันบุล
20.00 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ROW H รหัส TG (ใช้
ประตูทางเข้าอาคารหมายเลข 3 )
23.00 น.
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 970 สู่ กรุ งซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
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วันที่สองของการเดินทาง วันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2563
แอพเพนเซล
06.00 น
ถึงซูริค นาผ่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อย ไกด์ทอ้ งถิ่นมารอพบ เพื่อนาชม
แบบเจาะลึก เดินทางโดย
รถโค้ชสู่ หมู่บา้ นเล็กๆ
สไตน์ แอม ไรน์(STEIN
AM RHEIN) ซึ่งเป็ น
หมู่บา้ นเล็กๆของ
สวิตเซอร์แลนด์ที่มี
ชื่อเสี ยงมากที่สุดแห่งหนึ่ง
ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าไรน์ จึงมีทิวทัศน์ที่สวยงาม และ สงบอย่างยิง่ จากนั้น นาท่านเดินทางสู่
หมู่บ้าน แอพเพนเซลล์ แอพเพน
เซลล์ เป็ นแคว้นเก่าแก่ของสวิสฯ
สันนิษฐานว่า ชื่อ แอพเพน
เซลล์(APPENZELL)
มาจาก
ภาษาละตินที่แปลว่า ทรัพย์สิน
ของเจ้าอาวาท (CELL OF THE
ABBOT) ซึ่งหมายถึง เจ้าอาวาท
ของวิหารแห่งเซนต์
กัลล์(ABBEY OF ST.GALL) จากแคว้น เซนต์ กัลเลน ซึ่งเคยมีอิทธิพลอย่างมากเหนือ
ดินแนแถบนี้ และแอพเพนเซลล์ ได้
กลายเป็ นส่วนหนึ่งของชาติ
สวิตเซอร์แลนด์ ในปี ค.ศ. 1513 ด้วย
อดีตที่ยาวนาน เมืองแอพเพนเซลล์ มี
เศรษฐกิจขึ้นอยูก่ บั การเลี้ยงสัตว์ ตาม
แบบเศรษฐกิจของเทือกเขาเอลป์
ดังนั้น สิ นค้าที่สาคัญของภูมิภาคแถบนี้
ก็คือ เนื้อสัตว์ นม เนย และ ชีส นา
ท่านเดินชมหมู่บา้ นแอพเพนเซลล์
พร้อมไกด์ทอ้ งถิ่น เพื่อชมร้านค้า
เล็กๆอันเป็ นลมหายใจของหมู่บา้ น
แอพเพนเซลล์ มีชื่อเสี ยงในฐานะที่
มีบา้ นเรื อนเล็กๆที่นิยมวาดภาพ
เล็กๆด้านหน้าของอาคาร
ชิม
อาหารประเภทเนื้ อสัตว์ที่ร้านขาย
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13.00 น.

เนื้อเล็กๆ ชมร้านเบเกอร์รี่และชิมขนมปังรสชาติอร่ อย ร้านขายของที่ระลึก จากนั้น
เดินทางสู่ หมู่บา้ น ฟลาวิล เพื่อไปชมโรงงานช็อคโกแล็ต ซึ่งเป็ นสิ นค้าขึ้นหน้าขึ้นตา
ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากจะได้ชมขั้นตอนการผลิตช็อคโกแล็ตแล้ว ยังมี
โอกาสให้ทุกท่านได้ซ้ือช็อคโกแล็ตเป็ นของฝากทางบ้านอีกด้วย จากนั้น เดินทางไปยัง
โรงงานผลิต ชีส ที่มีชื่อเสี ยงของหมู่บา้ น
รับประทานอาหารเที่ยง
ชมโรงงานผลิตชีสของหมู่บา้ น เพื่อชมกรรมวิธีในการผลิตชิสของชาวบ้านแถบนี้ ซึ่ง
เป็ นชีสระดับคุณภาพ
จากนั้น
เดินทางกลับโรงแรมที่พกั เป็ น
โรงแรมในเครื อ ROMANTIC

HOTEL โรงแรม ROMANTIC

19.30 น.

HOTEL APPENZELL ท่าน
สมาชิกจะหลงรักโรงแรมนี้
รับประทานอาหารค่าที่โรงแรม

วันที่สามของการเดินทาง วันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 2563
แอพเพนเซล
08.00 น
รับประทานอาหารเช้ า
นาท่านออกเดินทางพร้อมกับไกด์ทอ้ งถิ่น ไปยังสถานีรถไฟของหมู่บา้ น จากนั้นเดินทาง

12.30 น.

โดยรถไฟไปยังเมือง เซนต์ กัลเลน ระหว่าง
ทาง ท่านสมาชิกจะได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงาม ไม่วา่ จะเป็ นท้องทุ่งที่
เขียวขจี ตัดกับท้องฟ้าทีน้ าเงิน ถึงเมืองเซนต์ กัลเลน นาท่านเดินไปยังวิหาร เซนต์ กัล
เลน ซึ่งเป็ นวิหารที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีชื่อเสี ยงในเรื่ องห้องสมุดของวิหารว่า
สวยงามที่สุดในโลก
รับประทานอาหารเที่ยงแบบท้องถิ่นจริงๆ ในบรรยากาศสุ ดโรแมนติค ที่อยู่ใต้ ชะง่ อนผา
ซึ่งจะเห็นวิวของหุบเขาที่สวยงามอย่ างชัดเจน
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19.30 น.

จากนั้นเดินทางกลับมายังแอพเพนเซล โดยรถไฟสายเดิม ช่วงบ่าย เชิญท่านสมาชิกเดิน
ชมเมืองแอพเพนเซล และ เลือกซื้อหาของฝากทางบ้าน
รับประทานอาหารค่าที่โรงแรม ROMANTIC HOTEL APPENZELL

วันที่สี่ของการเดินทาง
วันพฤหัสดีที่ 4 มิถุนายน 2563
แอพเพนเซล – สควล
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น.
เดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองสะควล (SCHULS / SCUOL) เมืองเล็กๆ ที่อยูต่ ิดชายแดนต่อ
กับออสเตรี ย ในเขตที่เรี ยกว่าหุบเขา เองกาดีน มีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจอย่างยิง่ เป็ นของ
ตนเอง ไม่วา่ จะ เป็ นภาษาพูดซึ่งเป็ นภาษาโรมานช์ ที่ได้รับอิทธิพลจากภาษาละติน อาหาร
การกินที่มีอิทธิพลของอิตาลีแต่ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นทาให้ได้อาหารที่มี
เอกลักษณ์แปลกออกไป แต่ที่สาคัญก็คือ สะควลมีน้ าแร่ ธรรมชาติซ่ ึงใช้ดื่มได้อย่าง
ปลอดภัย และว่ากันว่าช่วยรักษาโรคต่างๆ ด้วย นอกจากนี้สะควลยังมีชื่อเสี ยงในฐานะ
เมืองตากอากาศ เพราะตั้งอยู่บนที่ราบสู ง มีอากาศบริ สุทธิ์
13.00 น.
ถึงสะควล รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
นาท่ านเดินชมเมืองสะควล เป็ นเมืองที่ต้ งั อยู่บนที่ลาดไหล่เขา เป็ นสกีรีสอร์ ทที่มีชื่อเสี ยง
ตั้งแต่สวิสฯ เริ่ มบุกเบิ กการท่องเที่ ยวใหม่ๆ โดยชาวอังกฤษ เชิ ญชมเมืองซึ่ งมีศิลปะการ
ก่อสร้างที่แปลกไปจากภูมิภาคอื่น อาทิ การทาลวดลายแบบกราฟิ โต้ หรื อการเขียนคติพจน์
หรื อคาคมเป็ นภาษาละตินไว้บนผนังบ้าน เชิ ญชิ มน้ าแร่ ธรรมชาติจากก๊อกน้ าตามจัตุรัส

20.00 น.

สาธารณะในเมือง จากนั้นนาเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม BELVEDERE หรื อระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารค่าที่โรงแรม หลังจากนั้นเชิญพักผ่อนด้วยการนอนในบรรยากาศของ
อากาศที่บริ สุทธิ์ นอนห่มผ้า แง้มเปิ ดหน้าตาแล้วหลับอย่างฝันดี

วันที่ห้าของการเดินทาง
วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

สะควล – กวาดา - สะควล
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08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

20.00 น.

เดินทางโดยรถโค้ชไปยังหมู่บ้านกวาดา (GUARDA) เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆ ที่ต้ งั อยู่บนยอดเขา
เราจะต้อ งเปลี่ ย นรถเดิ น ทาง
ต่อด้วยรถประจาหมู่บา้ น กวา
ดาเป็ นหมู่ บ ้า นที่ มี ป ระชากร
เพี ยงแค่ 170 ห ลั ง ค าเรื อ น
เท่ า นั้ น แต่ มี ค วามสวยงาม
ต า ม ธ ร ร ม ช า ติ ม า ก ม า ย
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง อากาศที่
แสนบริ สุทธิ์ เชิญทุกท่านเดิน
เล่นและพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวันในร้านอาหารของหมู่บา้ น
นาท่านเดินทางกลับสะควล ระหว่างทาง ขอเชิญทุกท่านสมัมผัสกับบรรยากาศหมู่บา้ น
เล็กๆซึ่งอยูบ่ นเขาที่อากาศเย็นสบาย และ
แสนบริ สุทธิ์ ที่ชื่อ ทาราสพ์(TARASP)
เชิญเดินเล่นพักผ่อนตามอัธยาศัย เพราะ
ในบริ เวณโรงแรมมีสถานที่ให้เดินเล่นที่มี
ทิวทัศน์สวยงามอย่างมาก หรื อ หากท่าน
ต้องการจะอาบน้ าแร่ ธรรมชาติอย่าง
แท้จริ ง ก็สามารถใช้บริ การแช่น้ าแร่ ที่อยู่
ข้างๆได้
รับประทานอาหารค่า พักโรงแรม BELVEDERE

วันที่เจ็ดของการเดินทาง วันเสาร์ 6 มิถนุ ายน 2563
สควล - มูร์เริน
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
08.00 น.
เดิ น ทางสู่ หมู่ บ้ านมู ร์
เริน ซึ่ งตั้งอยู่บนหน้าผา
กึ่งกลางระหว่างพื้นราบ
เบื้ องล่ า งกับ ยอดเขาสู ง
อั น มี ชื่ อ เรี ย ก ว่ า ว่ า
“ชิลธอร์น” เมื่อมองออก
จากหมู่บา้ นไปก็จะเห็ น
แต่ ท ้องฟ้ าเวิ้งว้างท าให้
ท่านรู ้สึกราวกับว่ากาลัง
โบยบินอย่างอิสระกลางท้องฟ้า มูร์เริ นเป็ นหมู่บา้ นเล็กๆ ที่มีประชากรเพียงประมาณ 500
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13.00 น.
บ่าย

20.00 น.

คนเท่านั้น การเดินทางสู่ มูร์เริ นต้องใช้รถไฟหรื อกระเช้าลอยฟ้าขึ้นไป ณ ที่นี่ ยามเช้าหรื อ
ยามค่าบางครั้งจะมีหมอกบางๆ โรยตัวไปทัว่ ขณะเดียวกันบางครั้งท่านอาจจะได้เห็นกลุ่ม
ก้อนเมฆเลื่อนไหลผ่านไปอย่างอ้อยอิ่ง ผสมผสานกันกับหมอกที่โรยตัวอยูจ่ นแทบจะแยก
ไม่ออกว่า ไหนเป็ นเมฆไหนเป็ นหมอก
รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง
ขึ้นกระเช้าไฟฟ้ าไปสู่ หมู่บา้ น มูร์เริ่ น หมู่บา้ นที่จะให้บรรยากาศ และ ความรู ้สึกที่เงียบ
และ สงบ ราวกับโลกนี้ไม่มีใครอื่นอีกเลย
นาเข้าสู่ที่พกั โรงแรม EIGER
รับประทานอาหารค่าในโรงแรมที่พกั

วันที่แปดของการเดินทาง วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน 2563
มูร์เริน – สปิ ส
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
09.00 น.
เชิญท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศยามเช้า ที่หมอกกาลังละลายหายไป ผสมผสานกับก้อน
เมฆที่ ก าลังอ้อยอิ่ งละเลี ยดไปตามพื้ น หรื อ
ยอดไม้อย่างช้าๆ ราวกับ ไม่ อยากไปไหน
นาท่ านไฮกิง้ หรื อการเดินออกกาลังกายเบาๆ
ไปตามท่ ามกลางบรรยากาศที่สวยงามและ
อากาศแสนบริ สุทธิ์ ออกกาลังกายพร้อมกับ
ชมนานาพัน ธุ์ ไ ม้ที่ ข้ ึ น อยู่ ริม ทาง บางช่ ว ง
อาจจะมี ล าธารเล็ ก ๆ ไหลผ่ า น ได้ เวลา
พอสมควรนาท่านเดินทางโดยกระเช้ าไฟฟ้ าขึ้นสู่ ยอดเขาชิ ลธอร์ น (SCHILTHORN) ซึ่ ง
เป็ นสถานที่ ถ่ า ยท าภาพยนตร์ เรื่ อ งเจมส์ บอนด์ม าก่ อ น บนนั้ น ท่ า นจะสามารถชมวิ ว
ทิวทัศน์ที่สวยงามรอบๆ เขาชิลธอร์ นได้ เพราะยอดเขานี้ อยู่สูงที่สุดและมองไปไกลและ
รอบตัวที่สุด
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันบนยอดเขา ซึ่ งอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลถึง 3,000 เมตร พร้อม
กั บ รั บ ประทานอาหารทาง
สายตา ด้วยการชมทิ วทัศน์ ที่
สวยงามจากภัต ตาคารที่ ห มุ น
ได้ ร อบตัว 360 องศา เพราะ
ยอดเขาชิลธอร์ นเป็ นยอดเขาที่
สู งที่สุดในย่านนี้ จะเป็ นอาหาร
ที่อร่ อยทั้งรสชาติ และสายตาที่
ท่านจะไม่ลืมเป็ นอันขาด
บ่าย
เดินทางลงเขาไปยัง หมู่บ้าน
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19.00 น.

สปิ ส (SPIEZ) ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบทูน (TUNE LAKE) นาท่านเข้าพักที่ โรงแรม ซีการ์
เทน มารินา (HOTEL SEEGARTEN MARINA) ริมทะเลสาปทูน เพลิดเพลินกับ
ทิวทัศน์ ทะเลสาบที่สวยงาม เพื่อให้ มั่นใจว่า ท่านจะหลับไหลไปในความฝันพร้ อมกับ
ภาพทะเลสาบทูนที่สวยงามแห่ งนี้
รับประทานอาหารค่าในโรงแรมที่พกั

วันที่เก้าของการเดินทาง
วันจันทร์ ที่ 8 มิถุนายน 2563
สปิ ส - ซู ริค - กรุงเทพ
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
09.00 น.
ออกเดินทางสู่ เดินทางสู่ เมือง ซู ริค พันธรัฐที่เล็กที่สุดของสวิส ตั้งอยูร่ ิ มทะเลสาบเจนีวา
13.30 น.
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 971 สู่ กรุงเทพมหานคร
วันที่เก้าของการเดินทาง วันพฤหัส ฯที่ 27 มิถุนายน 2562
กรุงเทพ
05.30 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ
------------------------------------------------------อัตราค่าบริการ (จานวน 10 ท่านขึ้นไป)

158,500
126,500

ผูใ้ หญ่ท่านละ
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ท่านละ
(จานวน 15 ท่านขึ้นไป)
ผูใ้ หญ่ท่านละ
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ท่านละ
พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ
อัตรานีร้ วม

บาท
บาท

(พักห้องละ 2 ท่าน)

145,500 บาท
116,500 บาท
12,000 บาท

(พักห้องละ 2 ท่าน)

(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

ค่าตัว๋ เครื่ องบินกรุ งเทพฯ-ซูริค -กรุ งเทพฯ ชั้นธรรมดาของสายการบินไทย
ค่าที่พกั ในสวิตเซอร์แลนด์ตามที่ระบุในโปรแกรมจานวน 6 คืน (ระดับ 4 ดาว)
ค่าอาหารอย่างดีทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
ค่ารถโค้ชนาเที่ยวตามที่ระบุในโปรแกรม
ค่ารถไฟหรื อกระเช้าลอยฟ้าขึ้นเขาตามที่ระบุในโปรแกรม
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นชาวสวิสฯ นาชม
ค่ามัคคุเทศก์ผมู ้ ีความรู ้บรรยายเป็ นภาษาไทยตลอดรายการ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ค่าภาษีสนามบินทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
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อัตรานีไ้ ม่รวม ค่าหนังสื อเดินทาง
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุ
ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ดเสื้ อผ้า
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเกินจากที่สายการบินกาหนดท่านละ 25 กิโลกรัม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
หมายเหตุ

เนื่องจากรายการข้างต้นเป็ นรายการที่เสนอขายตลอดปี
บริษัทจึงขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
เปลีย่ นแปลงรายการเดินทางอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ เช่ น การเปลีย่ นแปลงตารางการ
บินภายในประเทศนั้น ๆ หรื อบังเอิญตรงกับวันหยุดเทศกาลประจาปี หรื อเนื่องจาก
ฤดูกาลที่เปลีย่ นแปลง จนทาให้ ไม่ สามารถดาเนินไปตามรายการข้ างต้ นได้ ในกรณีที่ไม่
สามารถเข้าเข้าชมตามรายการได้บริษัทฯ จะชดเชยค่าเข้ าชมคืน หรื อจัดโปรแกรมอื่น
ทดแทนตามความเหมาะสม ทั้งนีจ้ ะยึดถือประโยชน์ ของท่านเป็ นสาคัญ

เอกสารที่ใช้ ในการขอวีซ่า (ผู้เดินทางอาจต้ องไปแสดงตนที่สถานทูตด้ วยตนเอง แล้วแต่กรณี)
1. หนังสื อเดินทาง มีอายุเหลือใช้งานเกิน 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
2. รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รู ป พื้นหลังต้องเป็ นสี ขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
3. หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินจากธนาคาร โดยระบุชื่อผู้เดินทางทุกท่ านที่ร่วมเดินทาง พร้ อม
ทั้งสาเนาสมุดฝากธนาคารย้ อนหลัง 6 เดือน (สถานทูตไม่ รับบัญชีกระแสรายวัน)
4. จดหมายรับรองการทางาน (เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
- ถ้าประกอบธุรกิจส่วนตัว ขอเอกสารการจดทะเบียนและหนังสื อรับรองการจดทะเบียน
บริ ษทั (แปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
- ถ้าหากเป็ นเด็กนักเรี ยน ขอหนังสื อรับรองว่าเป็ นนักเรี ยนจากโรงเรี ยนนั้น
5. สาเนาทะเบียนบ้าน และ สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด พร้อมเขียนเบอร์โทรที่ติดต่อได้
6. ที่อยูป่ ัจจุบนั ที่อยูท่ ี่ทางาน โดยละเอียดชัดเจน พร้อมเบอร์โทรศัพท์
7.คู่สมรส กรุ ณาแนบสาเนาทะเบียนสมรส 1 ชุด
8. ผูเ้ ดินทางที่อายุต่ากว่า 20 ปี ถ้าไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา ต้องแสดงหนังสื อยินยอมให้
เดินทางได้จากบิดา-มารดา หรื อบุคคลผูม้ ีอานาจปกครองตามกฏหมาย กรณีบิดาหรื อมารดาเพียง
ฝ่ ายเดียวทาหนังสื อยินยอม ผูร้ ้องต้องแสดงหลักฐานด้วยว่าบิดาหรื อมารดาผูน้ ้ นั ด้วยว่าบิดาหรื อ
มารดาผูน้ ้ นั เป็ นผูม้ ีอานาจปกครองแต่เพียงผูเ้ ดียวจริ ง
หมายเหตุ

ในกรณีที่ท่านเดินทางไป – กลับ ไม่ พร้ อมกรุ๊ป ท่ านจะต้ องยื่นวีซ่าที่สถานฑูตด้ วยตนเอง
โดยมีเอกสารเพิม่ เติมดังนี้
- ตั๋วเครื่ องบินที่ระบุวันเดินทาง ไป – กลับ
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- เอกสารแสดงที่พกั หลังจากกรุ๊ปเดินทางกลับ
- ประกันอุบัติเหตุเพิม่ เติมในวันที่พกั ต่ อ

เงื่อนไขการจอง
1. มัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
2. ค่าเดินทางส่ วนที่เหลือ ชาระก่อนเดินทาง 20 วัน
กรุณาโอนเข้ าบัญชีดังนี้
ชื่อบัญชี
คุณเสรษฐวิทย์ ชีรวินิจ
ธนาคาร กสิ กรไทย สาขาซอยจารุ รัตน์
ออมทรัพย์ เลขที่ 071-2-71003-9
หรื อ ธนาคารกรุ งเทพ
สาขา อาคารวานิช
ออมทรัพย์ เลขที่ 220-0-48394-5
หรื อ ธนาคารธนชาต
สาขาสานักเพชรบุรี
ออมทรัพย์ เลขที่ 777-2-84182-3
หรื อ ธนาคารทหารไทย
สาขา เดอะ แพลทินมั่ ฯ ออมทรัพย์ เลขที่ 210-2-11915-9
เมื่อโอนเรียบร้ อยแล้ว กรุณาส่ งใบโอนเงิน พร้ อมทั้งเขียนชื่ อผู้โอน + เบอร์ ติดต่ อ + และวันที่ออก
เดินทาง และหน้ าพาสปอร์ ต
มาที่ บริษัท ไวท์ เอเลแฟนท์ เพื่อทางบริษัทฯ จะได้เก็บไว้เป็ นหลักฐานต่ อไป
-
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