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บริษัท  ไวท์  เอเลแฟนท์  ทราเวล  เอเยนซ่ี  จ ากดั 

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

โทร.02 651-6900(อตัโนมติั)   มือถือ 088 578 6666     LINE Id 14092498   ใบอนุญาต 11/097 
------------------------------------------------------------------------------ 

(สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย  เน่ืองจากโปรแกรมของบริษทัฯ ถูก “คดัลอก” จากหลายบริษทัทวัร์) 
 

สวสิฯ ในหมู่บ้านเลก็ๆ ณ ที่เมฆและหมอกบรรจบกนั 
 

 เป็นอีกคร้ังหน่ึงท่ี บริษทั ไวท ์เอเลแฟนท ์ทราเวล เอเยนซ่ี จ ากดั มีความภูมิใจท่ีจะเสนอโปรแกรม
ท่องเท่ียวสวิตเซอร์แลนด์โปรแกรมท่ี 2  
 เราขอน าท่านไปพกัผ่อนในหมู่บา้นเลก็ๆ ท่ีมีประชากรเพียงแค่ไม่กี่ร้อยคนบนยอดเขา  สถานท่ีท่ี
คุณอาจจะเรียกไดว้า่ “ ณ ท่ีซ่ึงเมฆและหมอกมาบรรจบกนั ”  เราจะเดิน “ไฮก้ิง” ออกก าลงักายไปตามทอ้ง
ทุ่งท่ีปลอดโปร่งและสวยงาม ใหคุ้ณหายใจเอาอากาศบริสุทธ์ิร้อยเปอร์เซนต์ ผสมกบัเมฆและหมอกใน
อตัราส่วนเลก็นอ้ยเขา้ไปในปอด  
 แน่นอนครับ ท่ีนัน่คือ  แอพเพนเซลล ์  กวาดา  มูร์เริน ยงัไม่พูดถึง ยอดเขาพิต กลอเรีย ซ่ึงเคยเป็น
สถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองเจมส์ บอนดม์าแลว้ 
 โรงแรมท่ีเราเลือกสรรใหท้่านยงัเป็นโรงแรมในระดบัมาตรฐานของไวท ์ เอเลแฟนท ์ นอกจากใน
หมู่บนบนยอดเขาแลว้   เรายงัน าท่านพกัโรงแรมริมทะเลสาบท่ีสวยงาม และ เงียบสงบอีกดว้ย  รวมทั้ง
อาหารท่ีเนน้อาหารทอ้งถ่ินท่ีเลือกสรรแลว้ทั้งส้ิน  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ อาหารค ่าท่ีจะทานกนัในโรงแรมท่ีพกั
เพื่อความสะดวกสบาย 
 “ณ ท่ีเมฆและหมอกบรรจบกนั” จะเป็นโปรแกรมท่ีสุดแสนโรแมนติค  อดัแน่นดว้ยอากาศท่ีแสน
สะอาด อยา่งท่ีปอดของคุณถามหาแน่นอน  
 เรารับประกนั 
 

ก าหนดการเดินทาง 1 – 9 มิถุนายน 2563 
วันแรกของการเดินทาง วันจันทร์ท่ี 1 มิถุนายน 2563 กรุงเทพฯ – อสิตันบุล 
20.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์สายการบินไทย   ROW H  รหสั  TG  (ใช้

ประตูทางเขา้อาคารหมายเลข 3 ) 
23.00 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี TG 970 สู่ กรุงซูริค  ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์  
 



 

DATA-2019\SWITZ 2 2 WWW.WHITEELEPHANTTRAVEL.CO.TH 

วันท่ีสองของการเดินทาง  วันองัคาร ท่ี 2 มิถุนายน 2563  แอพเพนเซล    
06.00 น ถึงซูริค น าผา่นผา่นขั้นตอนตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อย  ไกดท์อ้งถ่ินมารอพบ เพื่อน าชม

แบบเจาะลึก  เดินทางโดย
รถโคช้สู่  หมู่บา้นเลก็ๆ 
สไตน์ แอม ไรน์(STEIN 
AM RHEIN) ซ่ึงเป็น
หมู่บา้นเลก็ๆของ
สวิตเซอร์แลนดท่ี์มี
ช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึง  
ตั้งอยูริ่มแม่น ้าไรน์  จึงมีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม และ สงบอยา่งยิง่  จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ 
หมู่บ้าน แอพเพนเซลล์   แอพเพน
เซลล ์ เป็นแควน้เก่าแก่ของสวิสฯ  
สันนิษฐานวา่ ช่ือ แอพเพน
เซลล(์APPENZELL) มาจาก
ภาษาละตินท่ีแปลวา่  ทรัพยสิ์น
ของเจา้อาวาท (CELL OF THE 
ABBOT) ซ่ึงหมายถึง เจา้อาวาท
ของวิหารแห่งเซนต ์
กลัล(์ABBEY OF ST.GALL) จากแควน้ เซนต ์กลัเลน  ซ่ึงเคยมีอิทธิพลอยา่งมากเหนือ
ดินแนแถบน้ี  และแอพเพนเซลล ์ ได้
กลายเป็นส่วนหน่ึงของชาติ 
สวิตเซอร์แลนด ์ ในปีค.ศ. 1513  ดว้ย
อดีตท่ียาวนาน  เมืองแอพเพนเซลล ์ มี
เศรษฐกิจขึ้นอยูก่บัการเล้ียงสัตว ์ ตาม
แบบเศรษฐกิจของเทือกเขาเอลป์  
ดงันั้น สินคา้ท่ีส าคญัของภูมิภาคแถบน้ี
ก็คือ  เน้ือสัตว ์ นม  เนย  และ  ชีส    น า
ท่านเดินชมหมู่บา้นแอพเพนเซลล ์
พร้อมไกดท์อ้งถ่ิน  เพื่อชมร้านคา้
เลก็ๆอนัเป็นลมหายใจของหมู่บา้น  
แอพเพนเซลล ์มีช่ือเสียงในฐานะท่ี
มีบา้นเรือนเลก็ๆท่ีนิยมวาดภาพ
เลก็ๆดา้นหนา้ของอาคาร   ชิม
อาหารประเภทเน้ือสัตวท่ี์ร้านขาย
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เน้ือเลก็ๆ  ชมร้านเบเกอร์ร่ีและชิมขนมปังรสชาติอร่อย  ร้านขายของท่ีระลึก  จากนั้น
เดินทางสู่หมู่บา้น ฟลาวิล  เพื่อไปชมโรงงานช็อคโกแลต็  ซ่ึงเป็นสินคา้ขึ้นหนา้ขึ้นตา
ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  นอกจากจะไดช้มขั้นตอนการผลิตช็อคโกแลต็แลว้  ยงัมี
โอกาสใหทุ้กท่านไดซ้ื้อช็อคโกแลต็เป็นของฝากทางบา้นอีกดว้ย   จากนั้น  เดินทางไปยงั
โรงงานผลิต ชีส ท่ีมีช่ือเสียงของหมู่บา้น   

13.00 น. รับประทานอาหารเท่ียง  
 ชมโรงงานผลิตชีสของหมู่บา้น  เพื่อชมกรรมวิธีในการผลิตชิสของชาวบา้นแถบน้ี ซ่ึง

เป็นชีสระดบัคุณภาพ  จากนั้น
เดินทางกลบัโรงแรมท่ีพกัเป็น

โรงแรมในเครือ ROMANTIC 
HOTEL  โรงแรม ROMANTIC 

HOTEL APPENZELL  ท่าน
สมาชิกจะหลงรักโรงแรมน้ี   

19.30 น. รับประทานอาหารค ่าท่ีโรงแรม   
 
วันท่ีสามของการเดินทาง  วันพุธ ท่ี 3 มิถุนายน 2563 แอพเพนเซล  
08.00 น  รับประทานอาหารเช้า   

น าท่านออกเดินทางพร้อมกบัไกดท์อ้งถ่ิน  ไปยงัสถานีรถไฟของหมู่บา้น  จากนั้นเดินทาง

โดยรถไฟไปยงัเมือง เซนต ์ กลัเลน  ระหวา่ง
ทาง  ท่านสมาชิกจะไดส้ัมผสักบับรรยากาศธรรมชาติท่ีสวยงาม  ไม่วา่จะเป็นทอ้งทุ่งท่ี
เขียวขจี  ตดักบัทอ้งฟ้าทีน ้าเงิน  ถึงเมืองเซนต ์ กลัเลน  น าท่านเดินไปยงัวิหาร เซนต ์ กลั
เลน  ซ่ึงเป็นวิหารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  มีช่ือเสียงในเร่ืองห้องสมุดของวิหารวา่  
สวยงามท่ีสุดในโลก    

12.30 น. รับประทานอาหารเท่ียงแบบท้องถิ่นจริงๆ  ในบรรยากาศสุดโรแมนติค ท่ีอยู่ใต้ชะง่อนผา  
ซ่ึงจะเห็นวิวของหุบเขาท่ีสวยงามอย่างชัดเจน      
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จากนั้นเดินทางกลบัมายงัแอพเพนเซล  โดยรถไฟสายเดิม  ช่วงบ่าย  เชิญท่านสมาชิกเดิน
ชมเมืองแอพเพนเซล  และ เลือกซ้ือหาของฝากทางบา้น 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่าท่ีโรงแรม ROMANTIC HOTEL APPENZELL   
 
วันท่ีส่ีของการเดินทาง วันพฤหัสดีท่ี 4 มิถุนายน 2563 แอพเพนเซล – สควล   
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
09.00 น. เดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองสะควล (SCHULS / SCUOL) เมืองเลก็ๆ ท่ีอยูติ่ดชายแดนต่อ

กบัออสเตรีย ในเขตท่ีเรียกว่าหุบเขา  เองกาดีน  มีเอกลกัษณ์ท่ีน่าสนใจอยา่งยิง่เป็นของ
ตนเอง  ไม่วา่จะ เป็นภาษาพูดซ่ึงเป็นภาษาโรมานช ์ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากภาษาละติน อาหาร
การกินท่ีมีอิทธิพลของอิตาลีแต่ผสมผสานกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ินท าใหไ้ดอ้าหารท่ีมี
เอกลกัษณ์แปลกออกไป แต่ท่ีส าคญัก็คือ สะควลมีน ้าแร่ธรรมชาติซ่ึงใชด่ื้มไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั  และวา่กนัวา่ช่วยรักษาโรคต่างๆ ดว้ย  นอกจากน้ีสะควลยงัมีช่ือเสียงในฐานะ
เมืองตากอากาศ  เพราะตั้งอยู่บนท่ีราบสูง มีอากาศบริสุทธ์ิ 

13.00 น. ถึงสะควล  รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าท่านเดินชมเมืองสะควล เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่บนท่ีลาดไหล่เขา เป็นสกีรีสอร์ทท่ีมีช่ือเสียง

ตั้งแต่สวิสฯ เร่ิมบุกเบิกการท่องเท่ียวใหม่ๆ โดยชาวองักฤษ  เชิญชมเมืองซ่ึงมีศิลปะการ
ก่อสร้างท่ีแปลกไปจากภูมิภาคอ่ืน อาทิ การท าลวดลายแบบกราฟิโต ้หรือการเขียนคติพจน์
หรือค าคมเป็นภาษาละตินไวบ้นผนังบา้น  เชิญชิมน ้ าแร่ธรรมชาติจากก๊อกน ้ าตามจตัุรัส

สาธารณะในเมือง  จากนั้นน าเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม BELVEDERE  หรือระดบัเดียวกนั 
20.00 น. รับประทานอาหารค ่าท่ีโรงแรม  หลงัจากนั้นเชิญพกัผอ่นดว้ยการนอนในบรรยากาศของ

อากาศท่ีบริสุทธ์ิ  นอนห่มผา้  แงม้เปิดหนา้ตาแลว้หลบัอยา่งฝันดี    
 

วันท่ีห้าของการเดินทาง วันศุกร์ท่ี 5 มิถุนายน 2563 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) เป็นหมู่บา้นเลก็ๆ ท่ีตั้งอยู่บนยอดเขา  
เราจะต้องเปล่ียนรถเดินทาง
ต่อดว้ยรถประจ าหมู่บา้น  กวา
ดาเป็นหมู่บ้านท่ีมีประชากร  
เพี ย งแค่  170 ห ลั งค า เรือน
เท่านั้ น   แต่มีความสวยงาม
ต าม ธ ร ร ม ช า ติ ม า ก ม า ย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอากาศท่ี
แสนบริสุทธ์ิ  เชิญทุกท่านเดิน
เล่นและพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัในร้านอาหารของหมู่บา้น 
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสะควล ระหวา่งทาง  ขอเชิญทุกท่านสมมัผสักบับรรยากาศหมู่บา้น

เลก็ๆซ่ึงอยูบ่นเขาท่ีอากาศเยน็สบาย และ 
แสนบริสุทธ์ิ ท่ีช่ือ  ทาราสพ(์TARASP)   
เชิญเดินเล่นพกัผ่อนตามอธัยาศยั เพราะ
ในบริเวณโรงแรมมีสถานท่ีใหเ้ดินเล่นท่ีมี
ทิวทศัน์สวยงามอยา่งมาก หรือ หากท่าน
ตอ้งการจะอาบน ้าแร่ธรรมชาติอยา่ง
แทจ้ริง  ก็สามารถใชบ้ริการแช่น ้าแร่ท่ีอยู่
ขา้งๆได ้  

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า พกัโรงแรม BELVEDERE   
 

วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง วันเสาร์ 6 มิถุนายน 2563  สควล - มูร์เริน  
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู่  หมู่บ้านมู ร์

เริน ซ่ึงตั้งอยู่บนหน้าผา
ก่ึงกลางระหว่างพื้นราบ
เบ้ืองล่างกับยอดเขาสูง
อั น มี ช่ื อ เ รี ย ก ว่ า ว่ า 
“ชิลธอร์น” เม่ือมองออก
จากหมู่บา้นไปก็จะเห็น
แต่ท้องฟ้าเวิ้งวา้งท าให้
ท่านรู้สึกราวกบัว่าก าลงั
โบยบินอย่างอิสระกลางทอ้งฟ้า  มูร์เรินเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ท่ีมีประชากรเพียงประมาณ 500 

http://static.panoramio.com/photos/original/2094207.jpg
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คนเท่านั้น  การเดินทางสู่มูร์เรินตอ้งใชร้ถไฟหรือกระเชา้ลอยฟ้าขึ้นไป ณ ท่ีน่ี  ยามเชา้หรือ
ยามค ่าบางคร้ังจะมีหมอกบางๆ โรยตวัไปทัว่  ขณะเดียวกนับางคร้ังท่านอาจจะไดเ้ห็นกลุ่ม
กอ้นเมฆเล่ือนไหลผ่านไปอยา่งออ้ยอ่ิง  ผสมผสานกนักบัหมอกท่ีโรยตวัอยูจ่นแทบจะแยก
ไม่ออกวา่ ไหนเป็นเมฆไหนเป็นหมอก   

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัระหวา่งทาง  
บ่าย ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าไปสู่หมู่บา้น มูร์เร่ิน  หมู่บา้นท่ีจะให้บรรยากาศ  และ ความรู้สึกท่ีเงียบ  

และ  สงบ ราวกบัโลกน้ีไม่มีใครอ่ืนอีกเลย     
น าเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม EIGER  

20.00 น. รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั 
 
 

วันท่ีแปดของการเดินทาง วันอาทิตย์ ท่ี 7 มิถุนายน 2563 มูร์เริน – สปิส 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม  
09.00 น. เชิญท่านเพลิดเพลินกบับรรยากาศยามเชา้  ท่ีหมอกก าลงัละลายหายไป ผสมผสานกบักอ้น

เมฆท่ีก าลังอ้อยอ่ิงละเลียดไปตามพื้น หรือ 
ยอดไม้อย่างช้าๆ   ราวกับไม่อยากไปไหน    
น าท่านไฮกิง้ หรือการเดินออกก าลังกายเบาๆ 
ไปตามท่ามกลางบรรยากาศท่ีสวยงามและ
อากาศแสนบริสุทธิ์  ออกก าลงักายพร้อมกบั
ชมนานาพันธุ์ไม้ท่ีขึ้ นอยู่ริมทาง  บางช่วง
อาจจะมีล าธารเล็กๆ  ไหลผ่าน   ได้ เวลา
พอสมควรน าท่านเดินทางโดยกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาชิลธอร์น (SCHILTHORN) ซ่ึง
เป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองเจมส์ บอนด์มาก่อน  บนนั้ นท่านจะสามารถชมวิว
ทิวทศัน์ท่ีสวยงามรอบๆ เขาชิลธอร์นได ้ เพราะยอดเขาน้ีอยู่สูงท่ีสุดและมองไปไกลและ
รอบตวัท่ีสุด 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันบนยอดเขา  ซ่ึงอยู่สูงจากระดบัน ้ าทะเลถึง 3,000 เมตร  พร้อม
กับ รับประทานอาหารทาง
สายตา  ด้วยการชมทิวทัศน์ท่ี
สวยงามจากภัตตาคารท่ีหมุน
ได้รอบตัว 360 องศา  เพราะ
ยอดเขาชิลธอร์นเป็นยอดเขาท่ี
สูงท่ีสุดในย่านน้ี จะเป็นอาหาร
ท่ีอร่อยทั้งรสชาติและสายตาท่ี
ท่านจะไม่ลืมเป็นอนัขาด 

บ่าย เดินทางลงเขาไปยงั หมู่บ้าน 
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สปิส (SPIEZ)  ซ่ึงตั้งอยู่ริมทะเลสาบทูน (TUNE LAKE)   น าท่านเขา้พกัท่ี โรงแรม ซีการ์
เทน มารินา (HOTEL SEEGARTEN MARINA)  ริมทะเลสาปทูน   เพลดิเพลนิกบั
ทิวทัศน์ทะเลสาบท่ีสวยงาม   เพ่ือให้มั่นใจว่า  ท่านจะหลบัไหลไปในความฝันพร้อมกบั
ภาพทะเลสาบทูนท่ีสวยงามแห่งนี ้ 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั  
 

วันท่ีเก้าของการเดินทาง วันจันทร์ ท่ี 8 มิถุนายน 2563 สปิส - ซูริค - กรุงเทพ 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
09.00 น. ออกเดินทางสู่เดินทางสู่ เมือง ซูริค  พนัธรัฐท่ีเลก็ท่ีสุดของสวิส  ตั้งอยูริ่มทะเลสาบเจนีวา  
13.30 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี TG 971 สู่ กรุงเทพมหานคร  
 
วันท่ีเก้าของการเดินทาง   วันพฤหัส ฯท่ี 27 มิถุนายน 2562   กรุงเทพ 
05.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ และความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบริการ (จ านวน 10 ท่านขึ้นไป)  

  ผูใ้หญ่ท่านละ      158,500 บาท  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี ท่านละ   126,500  บาท   (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

 (จ านวน 15 ท่านขึ้นไป)  

  ผูใ้หญ่ท่านละ      145,500 บาท  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี ท่านละ   116,500  บาท  (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

 พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 12,000 บาท 
 

อตัรานีร้วม ค่าตัว๋เคร่ืองบินกรุงเทพฯ-ซูริค -กรุงเทพฯ ชั้นธรรมดาของสายการบินไทย   
 ค่าท่ีพกัในสวิตเซอร์แลนดต์ามท่ีระบุในโปรแกรมจ านวน 6 คืน (ระดบั 4 ดาว) 
 ค่าอาหารอยา่งดีทุกม้ือตามท่ีระบุในโปรแกรม 
 ค่ารถโคช้น าเท่ียวตามท่ีระบุในโปรแกรม 
 ค่ารถไฟหรือกระเชา้ลอยฟ้าขึ้นเขาตามท่ีระบุในโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ  ตามท่ีระบุในโปรแกรม 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินชาวสวิสฯ น าชม 
 ค่ามคัคุเทศกผ์ูมี้ความรู้บรรยายเป็นภาษาไทยตลอดรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
 ค่าภาษีสนามบินทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงินท่านละ  3,000,000  บาท (สามลา้นบาทถว้น) 



 

DATA-2019\SWITZ 2 8 WWW.WHITEELEPHANTTRAVEL.CO.TH 

 

อตัรานีไ้ม่รวม ค่าหนงัสือเดินทาง  
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากท่ีระบุ  
 ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดเส้ือผา้  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกินจากท่ีสายการบินก าหนดท่านละ 25 กิโลกรัม    
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืน ๆ  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  
 

หมายเหต ุ เน่ืองจากรายการข้างต้นเป็นรายการท่ีเสนอขายตลอดปี  บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลีย่นแปลงรายการเดินทางอนัเกดิจากเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น  การเปลีย่นแปลงตารางการ
บินภายในประเทศน้ัน ๆ  หรือบังเอญิตรงกบัวันหยุดเทศกาลประจ าปี  หรือเน่ืองจาก
ฤดูกาลท่ีเปลีย่นแปลง  จนท าให้ไม่สามารถด าเนินไปตามรายการข้างต้นได้  ในกรณีท่ีไม่
สามารถเข้าเข้าชมตามรายการได้บริษัทฯ จะชดเชยค่าเข้าชมคืน  หรือจัดโปรแกรมอ่ืน
ทดแทนตามความเหมาะสม  ท้ังนีจ้ะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ  

 

เอกสารท่ีใช้ในการขอวีซ่า  (ผู้เดินทางอาจต้องไปแสดงตนท่ีสถานทูตด้วยตนเอง แล้วแต่กรณี) 
 1. หนงัสือเดินทาง มีอายุเหลือใชง้านเกิน 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง  
 2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รูป พื้นหลงัตอ้งเป็นสีขาวเท่านั้น  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
 3. หลกัฐานแสดงฐานะทางการเงินจากธนาคาร โดยระบุช่ือผู้เดินทางทุกท่านท่ีร่วมเดินทาง พร้อม

ท้ังส าเนาสมุดฝากธนาคารย้อนหลงั 6 เดือน (สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน) 
 4. จดหมายรับรองการท างาน (เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น) 
  - ถา้ประกอบธุรกิจส่วนตวั ขอเอกสารการจดทะเบียนและหนงัสือรับรองการจดทะเบียน

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

เดินทางไดจ้ากบิดา-มารดา  หรือบุคคลผูมี้อ านาจปกครองตามกฏหมาย  กรณีบิดาหรือมารดาเพียง
ฝ่ายเดียวท าหนงัสือยนิยอม  ผูร้้องตอ้งแสดงหลกัฐานดว้ยวา่บิดาหรือมารดาผูน้ั้นดว้ยวา่บิดาหรือ
มารดาผูน้ั้นเป็นผูมี้อ  านาจปกครองแต่เพียงผูเ้ดียวจริง 

 

หมายเหต ุ ในกรณีท่ีท่านเดินทางไป – กลบั ไม่พร้อมกรุ๊ป  ท่านจะต้องย่ืนวีซ่าท่ีสถานฑูตด้วยตนเอง  
โดยมีเอกสารเพิม่เติมดังนี้ 

- ตั๋วเคร่ืองบินท่ีระบุวันเดินทาง ไป – กลบั 
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- เอกสารแสดงท่ีพกัหลังจากกรุ๊ปเดินทางกลบั 
- ประกนัอุบัติเหตุเพิม่เติมในวันท่ีพกัต่อ 

เง่ือนไขการจอง 
1. มดัจ าท่านละ 20,000 บาท พร้อมส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง  
2. ค่าเดินทางส่วนท่ีเหลือ  ช าระก่อนเดินทาง 20 วนั 
กรุณาโอนเข้าบัญชีดังนี้ ช่ือบญัชี คุณเสรษฐวิทย ์ ชีรวินิจ 

 ธนาคาร  กสิกรไทย   สาขาซอยจารุรัตน์ ออมทรัพย ์ เลขท่ี  071-2-71003-9 
หรือ ธนาคารกรุงเทพ     สาขา อาคารวานิช ออมทรัพย ์ เลขท่ี  220-0-48394-5 
หรือ ธนาคารธนชาต   สาขาส านกัเพชรบุรี ออมทรัพย ์ เลขท่ี  777-2-84182-3 
หรือ ธนาคารทหารไทย    สาขา เดอะ แพลทินัม่ฯ ออมทรัพย ์ เลขท่ี  210-2-11915-9 
 

เม่ือโอนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งใบโอนเงิน พร้อมท้ังเขยีนช่ือผู้โอน + เบอร์ติดต่อ + และวันท่ีออก
เดินทาง และหน้าพาสปอร์ต 

มาท่ี บริษัท ไวท์ เอเลแฟนท์ เพ่ือทางบริษัทฯ จะได้เก็บไว้เป็นหลกัฐานต่อไป 

 
-  


