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แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วนั  

พชิิต 2 ยอดเขา กลาเซียร์ 3000/จุงฟราวยอร์ค  
ซูริค-นํ�าตกไรน์-เซนต์ มอริทซ์-อนัเดอร์แมท-ทาช-เซอร์แมท 

มองโทรซ์-โกล ดู ปิยง-เวเว่ย์-มงเทรอซ์-เจนีวา-โลซานน์-อนิเทอร์ลาเก้น-ลูเซิร์น 

              กาํหนดเดนิทาง : วนัที� 08  – 15 เมษายน พ.ศ. 2560 
 

วนัแรก  (08เม.ย.60) ภูเกต็-สิงคโปร์-ซูริค(สวติเซอร์แลนด์) 

15.00 น. บริการรถรับท่านที�บา้น (เฉพาะพื�นที� จ.ภูเก็ต) 

17.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบินนานาชาติ ภูเกต็ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก 

พบกบัเจา้หนา้ที�ของทางบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกในเรื�องเอกสารการเดินทาง 

20.10 น. ออกเดินทางสู่สิงคโปร์ โดยสายการบินซิลแอร์ เที�ยวบิน MI757 

22.55 น. ถึงสิงคโปร์แวะเปลี�ยนเครื�อง 

วนัที�สอง (09เม.ย.60) สนามบินซูริค-นํ�าตกไรน์-ซูริค-เซนต์ มอริทซ์ 

01.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค ประเทศสวติเซอร์แลนด ์โดยสายการบินสิงคโปร์  

แอร์ไลน์ เที�ยวบินที� SQ 346 

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินซูริค หลงัผา่นการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นาํท่าน

 เดินทางสู่ เมืองชาฟเฮาเซ่น เมืองที�ตั�งของ นํ�าตกไรน์ ที�ยิ�งใหญ่และสวยที�สุด

 ของสวสิ ใหท้่าน เดินเล่นถ่ายรูป ชั�วครู่ ก่อนนาํท่าน  เดินทางสู่ เมืองซูริค  

 เมืองใหญ่ศูนยก์ลางธุรกิจ การคา้ การเงิน การธนาคาร เมืองตั�งอยูริ่มทะเลสาบ ซูริค นาํท่านถ่ายรูปววิสวยๆของ

ทะเลสาบ ซูริคเคยเป็นที�ตั�งโรงกษาปณ์ ช่วงศตวรรษที� 13 อนัเป็นจุดเริ�มตน้ของการเป็นเมืองศูนยก์ลางการเงิน-การ

ธนาคารของประเทศ  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมือง เซนต์ มอริทซ์ เมืองสกีรีสอร์ท ที�มีชื�อเสียงและอยู่ใกล้

กับอิตาลี จึงเป็นหนึ� งในสถานที�พกัผ่อน เล่นสกี ในช่วงฤดูหนาว หรือมา

พกัผอ่นตากอากาศในช่วงฤดูร้อนของบรรดาเศรษฐีชาวอิตาลี ให้ท่านไดชื้�นชม

กบับรรยากาศที�สยงามตลอดการเดินทาง ดว้ยบรรยากาศของภูเขาสูงที�มีหิมะปกคลุม – ทุ่งหญา้ที�มีฝงูววัเดินกินหญา้ 

และทะเลสาบที�นํ� าใสสะอาด นําท่านเดินเล่นบริเวณเมืองเก่าบนถนน เวีย เซอร์ลาส นําท่านเข้าที�พกั HOTEL 

LAUDINELLA หรือเทียบเท่า 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�าในโรงแรม 
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วนัที�สาม (10เม.ย.60) เซนต์ มอริทซ์-อนัเดอร์แมท-เซอร์แมท 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางเลาะไปตามแนวภูเขาแอลป์ที�สวยงาม สู่เมืองอันเดอร์แมท อีกหนึ�งสกีรีสอร์ทที�มีบรรดานกัสกีนิยมมา

พกัผอ่นในช่วงฤดูหนาวและยงัเป็นอีกหนึ�งชุมทางรถไฟที�สาํคญัของสวสิ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพื�นเมือง 

บ่าย นําท่านเดินทางต่อสู่หมู่บ้าน ทาช ระหว่างเส้นทางท่านจะได้สัมผสักับ

ความงดงามของแนวเทือกเขา 2 ฝั�ง  วิ�งลดัเลาะไปตามหมู่บา้นที�ตั�งอยู่ใน

แนวธารนํ� าแข็งในอดีต เป็นความสวยงามที�ท่านจะประทับใจ นําท่าน

เปลี�ยนขึ�นรถไฟฟ้าชัตเติ�ล จากหมู่บ้านทาชสู่ เมืองเซอร์แมท เมืองสกีรี

สอร์ทที�ไดรั้บความนิยมสูง เนื�องจ  ากเป็นเมืองที�ปลอดมลพิษทางอากาศ

เพราะยานพาหนะในเมืองไม่มีใช้นํ� ามนัเชื�อเพลิง มีเพียงแบตเตอรี� และ

แรงงานสัตวเ์ท่านั�น และยงัมีฉากหลงัของตวัเมืองเป็น ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ที�ไดชื้�อวา่เป็นยอดเขาที�มีรูปทรงสวย

ที�สุดในสวสิ นําท่านเข้าที�พกั โรงแรมAMBASSADOR ZERMATT หรือเทยีบเท่า 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ.ภัตตาคารพื�นเมือง 

 

วนัที�สี�  (11เม.ย.60) เซอร์แมท-อสิระพกัผ่อนสบายๆ-ทาช – มองโทรซ์ – โลซานน์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ช่วงครึ� งวนัเชา้ให้ท่านพกัผอ่นเดินเล่น ชมเมืองที�มียรรยากาศที�สะอาด สดชื�น เนื�องจากเป็นเมืองที�ปลอดมลพิษไม่มี

รถยนตที์�ใชน้ํ� ามนัเชื�อเพลิงวิ�งในเขตเมือง มีแต่รถที�ใชพ้ลงังานไฟฟ้า – รถมา้ หรือจกัรยานเท่านั�นหรือท่านอาจใชเ้วลา

เดินเล่นชอ้ปปิ� งสินคา้คุณภาพดีของสวสิแบบสบายๆ   

สาํหรับบางท่านอาจซื�อตั�วไปขึ�นกระเชา้ลอยฟ้าที� แมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ ซึ� งท่านจะไดน้ั�งกระเชา้ไฟฟ้า ลอยขึ�นสู่

ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น จุดชมววิแมทเทอร์ออร์นที�ใกลที้�สุด บนความสูงระดบั 3,888 เมตร เหนือระดบันํ� าทะเล

ปานกลาง หรือท่านอาจเลือกขึ�นรถไฟไต่เขาสู่จุดชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ออร์นที� กรอนเนอร์แกรตบาหน์ ที�ความสูง

ระดบั 3,000-เมตรเหนือระดบันํ�าทะเลปานกลาง เพื�อนั�งรถไฟชมววิสบายๆ 

ทั�ง 2 รายการเลือกนี�  มีค่าใชจ่้ายพิเศษประมาณท่านละ 3,000-บาท กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์ ใหช่้วยดาํเนินการ 

 ใหเ้วลาท่านเล่นหิมะ ถ่ายรูปและชมถํ�านํ�าแขง็ที�ไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงาม จากนั�นนาํท่านเดินทางลงจากยอดเขา 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพื�นเมือง 

บ่าย  ไดเ้วลานดัหมาย นําท่านขึ�นรถไฟโดยสารสู่เมืองทาช เพื�อนาํท่านขึ�นรถโคช้คนัเดิม ออกเดินทางสู่เมืองมงเทรอซ์เมือง

ตากอากาศริมทะเลสาบเลอมงัคที์�สวยงาม แวะถ่ายรูปกบั ปราสาทชิลยง    

ที�สร้างอยูริ่มฝั�งทะเลสาปอายุกวา่ 1,000ปี แต่ยงัอนุรักษเ์อาไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 

จากนั�นนาํท่านเดินเล่นริมฝั�งทะเลสาปบรรยากาศสบายๆจ  ากนั�นเดินทาง

ต่อสู่     เมืองโลซานน์ (LAUSANNE) เมืองที�ตั�งศาลสูงของประเทศและ

เมืองนี�ยงัเคยเป็นเมืองที�ประทบัของสมเด็จยา่, สมเด็จพระพี�นางฯ ลน้เกลา้

รัชกาลที� 8 และรัชกาลปัจจุบนั ขณะทรงพระเยาว ์แวะถ่ายรูปกบั ศาลาไทย 

ที�สวยงามตั�งอยูใ่นสวนสาธารณะริมทะเลสาบเจนีวา 
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คํ�า   รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารจีน 

  นําท่านเดินทางเข้าสู่ที�พกั MOVENPICK LAUSANNE หรือเทยีบเท่า 

 

วนัที�ห้า (12 เม.ย.60) มองโทรซ์ – ยอดเขากลาเซียร์ 3000 – โลซานน์ – เจนีวา – อนิเทอร์ลาเก้น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโกล เดอ ปิยง Col De Pillon เมือง

ที�ตั�งของสถานีกระเชา้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที�จุผูโ้ดยสารไดถึ้ง 

125 คน นาํท่าน ขึ�นกระเช้ายักษ์ รุ่นใหม่  ล่องลอยกลาง 

ทศันียภาพที�งดงามสู่บริเวณ กลาเซียร์ เลอ ไดเบอเร็ตหรือที�

ได้รับการขนานนามใหม่ว่า กลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) 

นาํท่านสนุกสนานก ับ การ นั�งเก้าอี�เลื�อนไฟฟ้า ที�นกัสกีใช ้

เพื�อการนั�งขึ�นเขา สัมผสัประสพการ์ณที�ตื�นเตน้สนุกสนาน

แต่ปลอดภยั จากนั�นยงั นําท่านนั�งรถสโนว์บัส ลุยหิมะที�ขาวโพลนสู่จุดชมววิทศันียภาพที�งดงามหาก อากาศดี ทอ้งฟ้า

สดใส ท่านสามารถมองเห็นยอดเขาจุงฟราวหรือแมทเทอร์ฮอร์น ไดจ้ากที�นี� ให้เวลาท่านชื�นชมทศันียภาพที�งดงาม 

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภัตตาคารบนยอดเขากลาเซียร์ 3000 

บ่าย นาํท่านเดินทางลงจากเขาจากนั�นเดินทางต่อสู่ เมืองเจนีวา นาํชม

เมืองที�เป็นศูนยก์ลางการประชุมนานาชาติ เมืองที�ตั�งองค์การ

สากลระดบัโลก อาทิ องคก์ารการคา้โลก,กาชาดสากล,แรงงาน

สากล ฯลฯ ถ่า  ยรูปกบั นํ�าพุเจทโด ที�ฉีดสายนํ� าพุ่งสูงขึ�นไปใน

อากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวนัอากาศดี) และถ่ายรูปกับ 

นาฬิกาดอกไม้ สัญลกัษณ์ที�สําคญัของเมืองเจนีวา ก่อนเดินทาง

ต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) เมืองสวยในหุบเขาที�ตั�งริมฝั�งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และ

เบรียนซ์  

คํ�า              รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารไทย 

  นําท่านเดินทางเข้าสู่ที�พกั CITY OBERLAND หรือเทยีบเท่า  

 

วนัที�หก (13เม.ย.60) อนิเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงฟราว-ลูเซิร์น-ซูริค 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทาง โดยรถโค้ช สู่ เมืองกรินเดอร์วาลกรุน 

(GRINDERWALD GRUN) ชุมชนเล็กๆ น่ารัก เพื�อขึ�นรถไฟฟ้า 

(COG WHEEL) สายจุงฟราวบาห์เนน (JUNGFRAU BANEN) สู่ 

ยอดเขาจุงฟราว ซึ� งตลอด 2 ขา้งทาง ท่านจะไดส้ัมผสักบัธรรมชาติ

ของภูเขาที�มีหิมะปกคลุมและแนวป่าสนที�งดงาม ระหวา่งการ

เดินทางรถไฟจะจอดใหท้่านชมความงดงามและยิ�งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ จนเดินทางถึงยอดเขาจุงฟราวยอร์ค 3,454 

เมตรจากระดบันํ�าทะเล และไดรั้บการขนานนามวา่ TOP OF EUROPE ที�เพิ�งฉลองครบรอบ 100 ปีของการก่อสร้าง 
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เส้นทางรถไฟสายนี�  เมื�อ วนัที� 21 กุมภาพนัธ์ ค.ศ.2012 ใหท้่านเดินชม

ประวติัของการก่อสร้าง นาํท่านชมววิสวยและสัมผสัอากาศที�หนาวเยน็

บนสถานีตรวจวดัสภาพภูมิอากาศ SPHINX จากนั�นนาํชม ถํ�านํ�าแข็ง     

ที�ไดรั้บการขุดเจาะและตกแต่งไวอ้ยา่งงดงามก่อนใหเ้วลาเดินเล่นสบายๆ 

หรือซื�อไปรษณียบตัรส่งกลบับา้นจาก TOP OF EUROPE 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพื�นเมืองบนยอดเขา 

บ่าย นาํท่านเดินทางจาก จุงฟราว ผา่น เมืองเวนเก้น สู่ เมืองเลาเท่นบรุนเน่น 

โดยเส้น ทางรถไฟ อีกดา้นหนึ�ง (แวะเปลี�ยนรถไฟที� สถานีไคลน์ไชเด็ค จุด

เปลี�ยนรถไฟ ลน้เกลา้รัชกาลที� 5 เคยเสด็จเมื�อวนัที� 29 พ.ค. 2440) จากนั�น

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERN) เมืองท่องเที�ยวอนั  ดบัหนึ�งของ

สวิส นาํท่านชม เมืองลูเซิร์น ถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์สิงโต ให้ท่านมีเวลา

อิสระเดินเล่นชม ทะเลสาบลูเซิร์น ที�ไดชื้�อวา่ถูกถ่ายรูปมากที�สุด รวมทั�ง 

สะพานไม้ สัญลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น และเลือกซื�อของที�ระลึก สินค้า

คุณภาพดีของสวสิ อาทิ นาฬิกาดงั, ช็อคโกแลต, มีดพบัของทหารสวสิ ฯลฯ   

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ.ภัตตาคารจีน  

จากนั�นนําท่านเดินทางเข้าสู่ที�พกั SHERATON ZURICH AIRPORT 

  

วนัที�เจ็ด (14 เม.ย.60) สนามบินซูริค-สิงคโปร์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระพกัผอ่นสบายๆ ก่อนนาํทา่นออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค เพื�อผา่นขั�นตอนการเช็คบตัรโดยสาร ขอคืนภาษี 

ตรวจหนงัสือเดินทาง 

11.45 น.    ออกเดินทางสู่สิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที�ยวบิน SQ 345  

05.55 น. ถึงสนามบินสิงคโปร์ แวะเปลี�ยนเครื�อง 

06.55 น. ออกเดินทางสู่ภูเกต็ โดยสายการบินซิลแอร์ เที�ยวบิน MI 750 

  (มีบริการอาหารกลางวนัและอาหารเชา้บนเครื�อง) 

 

วนัที�แปด(15เม.ย.60)  ภูเกต็ 

07.35 น. เดินทางถึง สนามบินภูเกต็โดยสวสัดิภาพ 

 

 

หมายเหตุ : รายการทวัร์อาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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อตัราค่าบริการ  

จาํนวนผู้เดนิทาง 15 ท่าน 

ผู้ใหญ่  ท่านละ 105,000  บาท (พกัห้องละ 2 ท่าน) 

เดก็อายุตํ�ากว่า 12 ขวบ  ท่านละ 84,000 บาท (พกัรวมกบัผู้ใหญ่ไม่มีเตยีงเสริม) 

พกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ 15,000 บาท 
 

จาํนวนผู้เดนิทาง 20 ท่าน 

ผู้ใหญ่  ท่านละ 99,500  บาท (พกัห้องละ 2 ท่าน) 

เดก็อายุตํ�ากว่า 12 ขวบ  ท่านละ 79,500 บาท (พกัรวมกบัผู้ใหญ่ไม่มีเตยีงเสริม) 

พกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ 15,000 บาท 
 
หมายเหตุ :  ขั�นตอนการทาํวซ่ีา ผู้เดินทางจะต้องขึ�นไปกรุงเทพฯ เพื�อทาํการสแกนลายนิ�วมือด้วยตัวเอง โดยบริษัทจะมีเจ้าหน้าที�ดูแล

เรื�องขั�นตอนการทาํวซ่ีา (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทาํวซ่ีาไม่ได้รวมอยู่ในรายการทวัร์) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัฐานการยื�นวซ่ีาสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ 
***ยื�นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด ์การแสดงตวัเพื�อสแกนลายนิ�วมือที� TLS SWITZERLAND*** 

** กรณีที�ท่านเคยสแกนลายนิ�วมือเพื�อยื�นขอวซ่ีาเชงเกน้มาแลว้ และวซ่ีาที�ไดม้าระบุคาํวา่"VIS” สาํหรับการขอวซ่ีาครั� ง

ต่อไป ท่านไม่จาํเป็นตอ้ง แสกนลายนิ�วมือ แต่ตอ้งมาแสดงตวัทุกครั� งที�มีการเดินทางเพื�อถ่ายรูป 

** กรณีที�ท่านไม่เคยสแกนลายนิ�วมือมาก่อนท่านจาํเป็นตอ้งมาแสดงตนเพื�อยื�นขอวซ่ีา 

** กรณีที�ท่านเคยสแกนลายนิ�วมือมาแลว้แต่ไม่ไดว้ซ่ีาเชงเกน้ ท่านจะตอ้งสแกนลายนิ�วมืออีกครั� ง 

หมายเหตุ หา้มมิใหใ้ส่คอนแทคเลนส์ ที�ก่อใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงลกัษณะของดวงตา เช่น คอนแทคเลนส์สี คอนแทคเลนส์บิ�ก

อายส์ ในระหวา่งการทาํการจดับนัทึกขอ้มูลทางชีวภาพ (ไบโอเมตริกซ์) 

ใช้เวลาพจิารณาอนุมตัิวซ่ีา 7-10 วนัทาํการ 

 
***สิ�งที�ท่านควรทราบก่อนยื�นวซ่ีา*** 

1. สถานทูตสวติเซอร์แลนดไ์ม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดึงเล่มพาสปอร์ตระหวา่งที�สถานทูตพิจารณาวซ่ีา  

2. สาํหรับผูเ้ดินทางที�ศึกษาหรือทาํงานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื�องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศที�ตน

พาํนกัหรือศึกษาอยูเ่ท่านั�น 

3. การพิจารณาวซ่ีาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทัทวัร์ การเตรียมเอกสารที�ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พิจารณาของสถานทูตง่ายขึ�น 

หมายเหตุ  กรณีลูกคา้ท่านใดมีการใชพ้าสปอร์ตเดินทางระหวา่งกรุ๊ปยื�นวซ่ีา ลูกคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบล่วงหนา้

เพื�อวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน 
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1. เอกสารส่วนตัว 

* หนงัสือเดินทางมีอายไุม่ต ํ�ากวา่ 6 เดือนหากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าใหแ้นบ มา ดว้ย

เพื�อประกอบการพิจารณาวซ่ีา 

* รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซม.จํานวน 2 รูป  ขนาดของใบหน้าวดัจากศรีษะถึงคาง 3 

ซม. (ตัวอย่างขนาดรูปด้านขวามือ) และฉากหลงัตอ้งเป็น สีขาวเท่านั�น (ไม่สวม

แวน่ตา,ไม่สวมเครื�องประดบั) 

* สาํเนาทะเบียนบา้น/บตัรประจาํตวัประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศพัทที์�

 สามารถติดต่อไดท้ั�งเบอร์บา้นเบอร์มือถือ 

* สาํเนาสูติบตัร (ในกรณีที�อายยุงัไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบมาดว้ย) 

* สาํเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหยา่ และใบมรณะ (ถา้มี) 

* ใบเปลี�ยนชื�อ-สกุล (ถา้มี) 

* สาํเนาบตัรขา้ราชการ 

2. หลกัฐานการทาํงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “ TO WHOM IT MAY CONCERN  แทนการใชชื้�อของแต่ละ

สถานทูต) 

* พนักงานบริษัท  : ใชห้นงัสือรับรองจากสถานที�ทาํงาน (เป็นภาษาองักฤษตัวจริง) ระบุตาํแหน่ง อตัราเงินเดือน และวนัเริ�มทาํงาน  

* ข้าราชการ : ใชห้นงัสือรับรองตาํแหน่งจากหน่วยงานตน้สังกดั (เป็นภาษาองักฤษตัวจริง) ระบุตาํแหน่ง อตัราเงินเดือน และวนัเริ�ม

ทาํงาน 

* กรณเีกษียณอายุ  : ใชส้าํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ  

* เจ้าของบริษัท : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทั , หนงัสือจดทะเบียนหา้งหุ้นส่วน (คัดสําเนาไม่เกนิ 3 เดือนนับจากวนัยื�นวซ่ีา) 

* เจ้าของร้านค้า : ใชท้ะเบียนพาณิชย ์(ทพ.4) , พค. 0403 

* ประกอบอาชีพอสิระ : พิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง (เป็นภาษาองักฤษตัวจริง) ระบุรายไดต่้อเดือน พร้อม 

หลกัฐานแสดงอาชีพตวัเอง เช่น ภาพถ่าย,สัญญาเช่า,ใบเสร็จแสดงการซื�อขาย,เอกสารการเสียภาษี 

* นักเรียน/นักศึกษา : ใชห้นงัสือรับรองจากสถานศึกษา (เป็นภาษาองักฤษตัวจริง) ระบุชั�นเรียน  

 

หมายเหตุ (เอกสารต้องออกไม่เกนิ 1 เดือนนับจากวนัยื�นวีซ่า) 

 

3. หลกัฐานการเงิน 

 * สําเนาถ่ายสมุดเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือน ต้องเป็นบัญชีเงินฝากแบบ ออมทรัพย์ หรือบัญชีฝากประจํา เท่านั�น ***สถานทูต

ไม่รับพจิารณาสมุดเงินฝากกระแสรายวัน และ พนัธบัตร ฯลฯ*** 

-กรณบีัญชีออมทรัพย์ บญัชีจะตอ้งมี 100,000 บาท ขึ�นไป พร้อมหนา้บญัชีหนา้แรกที�มีชื�อเจา้ของ 

บญัชี (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสาํเนาหนา้แรกที�มีชื�อเจา้ของบญัชีของเล่มที�ต่อพร้อมกบัตวัเลขบญัชีเงินฝากเป็นปัจจุบนั)  

-กรณบีัญชีฝากประจํา บญัชีจะตอ้งมี 100,000 บาท ขึ�นไป พร้อมหนา้บญัชีหนา้แรกที�มีชื�อเจา้ของบญัชี 

 * ในกรณีที�การเงินส่วนตวัมีตวัเลขเงินฝากนอ้ยหรือมีผูรั้บรองค่าใชจ่้ายให ้สามารถใช้บัญชีเงินฝากของบิดามารดา หรือ พี�

น้อง และคู่สมรส ต้องมีเอกสารของผู้ออกค่าใช้จ่าย 4 อย่างดังนี� 
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1. สาํเนาสมุดบญัชีของผูรั้บรองค่าใชจ่้ายยอ้นหลงั 6 เดือนอพัเดตเป็นปัจจุบนั  

 

2. หนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายระบุความสัมพนัธ์ 

3. หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ เช่น ทะเบียนบา้น,ใบสูติบตัร 

4. สาํเนาพาสปอร์ตหรือสาํเนาบตัรประชนของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย 

4.กรณีที�ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุตํ�ากว่า 20 ปี 

* เด็กอายตุ ํ�ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกบัท่านใดท่านหนึ�ง  

จะตอ้งทาํ หนังสือให้ความยินยอมจากอาํเภอ โดยที�บิดา-มารดาจะตอ้งไปยื�นเรื�องแสดงความจาํนงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัอีกท่านหนึ�งได ้ณ ที�วา่การอาํเภอหรือเขต โดยมีนายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือชื�อและประทบัตราจากทาง

ราชการอยา่งถูกตอ้ง 

* กรณีบุตรอยูใ่นความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง จะตอ้งมีหนงัสือรับรองการปกครองบุตร และเอกสารการหยา่

ร้าง โดยมีขอ้ความระบุวา่ “มีอาํนาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว” 


