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กรุงเทพฯ
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ แถว T ประตู 9
กรุงเทพฯ - มิลาน - ดูโอโม่ - โคโม่

00.40 น.

ออกเดินทางสู่ มิลาน โดยเที่ยวบิน TG 940

07.35 น.

เดินทางถึง มิลาน (Milan) หรือ มิลาโน่ มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่น ศิลปะ และเครื่องหนัง
เป็นเมืองแห่งแฟชั่นสำคัญเมืองหนึ่งของโลก
แวะถ่ายรูปกับ ดูโอโม่ (Duomo) หรือมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน เป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในยุโรป
“วิหารที่สร้างเลียนแบบเม่น”
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง แกลเลอเลีย วิตตอริโอ เอมานูเอเล 2 (Gallerlia Vittorio Emanuele II)
ท่านจะได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น LOUIS VUITTON, VERSACE, PRADA, TOD’S เป็นต้น

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

เดินทางสู่ เมืองโคโม่ หรือ เมืองโคโม (Como) เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องทพเลสาบ และถูกล้อมรอบด้วยภูเขา
เป็นที่คู่ควรแก่การพักผ่อน
ล่องเรือชมทะเลสาบโคโม่ (Lake Como) เมืองตากอากาศโคโม ตั้งอยู่ใกล้กับเมือง โคโม ในแคว้นลอมบาร์เดีย
ทางเหนือของประเทศอิตาลี มีพื้นที่ 146 ตารางกิโลเมตร ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบสวยงามที่สุด

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

โรงแรม Metropole Suisse หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
เช้า

โคโม่ - ทีราโน่ นั่งรถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส สู่เมืองเซ็นต์ มอริทซ์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองทีราโน่ (Tirano) เป็นเมืองเล็กๆ อยู่ในแคว้นเวทตินทางตอนเหนือของอิตาลี

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

เดินทางด้วย รถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส (Bernina Express) สู่ เมืองเซ็นต์ มอริทซ์ (St. Moritz)
เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก ตัวเมืองตั้งอยู่ในรัฐเกราบึนเดิน (Graubnden)
ตั้งอยู่จุดสูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงาม

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
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โรงแรม Sonne หรือเทียบเท่า
เซ็นต์ มอริทซ์ - อันเดอร์แมท นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส สู่เมืองเซอร์แมท

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่าน นั่งไฟสายโรแมนติก สายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) สู่ เดินทางสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt)
ตั้งอยู่เชิงเขาแมทเทอร์ฮอร์นยอดเขาแหลมสูงชันสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์
ครอบคลุมพื้นที่สกีฤดูหนาวและฤดูร้อนที่กว้างใหญ่
เมืองเซอร์แมทนี้ถือว่าเป็นเมืองที่ปราศจากมลภาวะโดยสิ้นเชิงเพราะเป็นเมืองที่ห้ามนำเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเข้าไปในตัวเมืองเด็
ดขาด
นำท่านเที่ยวชม ความงามของเมืองเซอร์แมท เมืองที่ปราศจากรถยนต์และไร้มลพิษ
นำท่านเดินเล่นชมความงามของเมืองที่มีชื่อเสียงมากอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

โรงแรม Simi หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
เช้า

เซอร์แมท - ยอดเขากอร์เนอร์กราท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - เวเว่ย์ - โลซานน์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขากอร์เนอร์กราท (Gornergrat)
โดยรถไฟที่ใช้กลไกเฟืองและโซ่แห่งแรกในสวิสเพื่อขึ้นไปที่โกเมอร์กราทจะใช้เวลาประมาณ 33 นาที ซึ่งเปิดตลอดปีบนยอดสูงถึง
3089 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล หากคุณใช้บริการคุณจะมองเห็นยอดเขาแอลป์ 29 ยอด
และที่นี่คุณจะพบกับโรงแรมที่อยู่สูงที่สุดบนยอดเขาแอลป์ของสวิส เพื่อชม ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn)
เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงมากในเทือกเขาแอลป์ (Alps) ตั้งอยู่ระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี
รูปทรงปิรามิดที่งดงามตั้งอยู่บนพื้นที่ Zermatt ในส่วนเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ และ Breuil-Cervinia ใน Val Tournanche
ในส่วนเมืองของอิตาลี

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

เดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส (Pearls of the Swiss Riviera)
ดินแดนที่เหมาะแก่การทำกิจกรรมแทบทุกฤดูกาล
นำท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปปั้น ชาร์ลี แชปลิน (Chaplin Statue) ผู้เป็นศิลปินตลกแห่งฮอลลีวู้ด
ซึ่งในอดีตได้เคยใช้บั้นปลายชีวิตที่เมืองนี้
นำท่านชม เมืองโลซานน์ (Lausanne) นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์
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มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

โรงแรม De la paix Lausanne หรือเทียบเท่า

วันที่ 6
เช้า

โลซานน์ - เจนีวา - อินเทอร์ลาเก้น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เจนีวา (Geneva) ตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บริเวณที่ทะเลสาบเจนีวาไหลเข้ารวมกับ แม่น้ำโรห์น (Rhone river)
เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรปกลาง
เที่ยวชม ย่านเมืองเก่า แวะถ่ายรูปกับ วิหารเซนต์ปิแอร์ (St.Pierre Cathedral)
อาคารทางศาสนาที่มีความสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆของกรุงเจนีวา /
แวะถ่ายรูปกับ Monument International de La Reformation หรือ Reformation Wall
รูปแกะสลักบนแนวกำแพงเมืองโบราณประกอบด้วยรูปปั้นของ William Farel, John Calvin, Theodore Beza และ John
Knox บุคคลซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปคริสต์ศาสนานิกายโปรแตสแตนท์

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านชม น้ำพุเจทโด ที่ฉีดสายน้ำพุ่งสูงขึ้นไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวันอากาศดี)
น้ำพุที่ได้รับการยอมรับว่าสูงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและแวะถ่ายรูปกับ นาฬิกาดอกไม้
สัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองเจนีวา
เดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlakan) อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (พิเศษ เมนู ฟองดู)

ที่พัก

โรงแรม Metropole หรือเทียบเท่า

วันที่ 7
เช้า

อินเทอร์ลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - เลาเทอร์บรุนเนน - ลูเซิร์น - ซูริค
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald)
ได้ชื่อว่าเป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่สวยที่สุดในโลกตั้งอยู่ในหุบเขารายล้อมด้วยภูเขาที่สวยงามเป็นสถานที่โรแมนติกที่สุด
นำท่านสู่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อขึ้นรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน สู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch)
ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านได้ชมความงดงามของเทือกเขาแอลป์ จนถึงยอดเขาจุงเฟรา
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ยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป (Top Of Europe) และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Top Of Europe

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เลาเทอร์บรุนเนน (lauterbrunnen) เป็นหมู่บ้านในรัฐแบร์นของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
อยู่ลึกเข้ามาจากเมืองอินเทอร์ลาเคินราว 12 กิโลเมตรและตั้งอยู่กลางหุบเขาสูงชัน
ด้วยทัศนียภาพที่สวยงามจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง
หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนินเป็นทางผ่านไปยังจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ในแถบเทือกเขาแอลป์ของสวิตเซอร์แลนด์
เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” (The roof of Europe)
เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ก็ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับเนินเขาและไหล่เขา
ถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) สะพานไม้ที่เก่าแก่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์
มุงหลังคาแบบโบราณ ที่จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิสเซอร์แลนด์
เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี
ชม อนุสาวรีย์สิงโต (Lion Monument) อนุสาวรีย์รูปสิงห์โตหิน สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ
ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดี ที่เสียชีวิตไปในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวัง
เดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) ไม่ใช่เมืองหลวง แต่เป็นเมืองใหญ่และศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางธนาคาร การเงิน ของโลก และตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

โรงแรม Holiday Inn Zurich Messe หรือเทียบเท่า

วันที่ 8
เช้า

ซูริค - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานโคลเทิน ซูริค (Kloten Airport Zurich)

13.30 น.
วันที่ 9
17.55 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 971
กรุงเทพฯ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกที่ศูนย์ยื่นวีซ่า
• ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ
• ค่าทิปพนักงานขับรถ
• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
• ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
• หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• เจ้าหน้าที่บริการและอำนวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
• Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์”
• อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง
• น้ำดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก สำหรับถือขึ้นเครื่อง (Baggage) น้ำหนักไม่เกิน 7
กิโลกรัม
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (จากค่าบริการ)
อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ประมาณ 900 บาท / ท่าน ตลอดการเดินทาง
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
• ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ
กรุณาดูแลและยกกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง
เงื่อนไขการสำรองที่
• งวดที่ 1 : สำรองที่นั่ง มัดจำท่านละ 30,000 บาท พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ
• งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
การยกเลิก
กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดินทาง
• นับตั้งแต่วันที่บริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ผู้ชำระเงินมัดจำภายใน 15 วันทำการ
• เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา
• สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น)
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กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้
• ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
• เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา
• สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง

60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย
41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 15,000 บาท
31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 30,000 บาท
21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
หมายเหตุ
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ
สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด
• เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน
ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้
• หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระแล้ว
• หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านชำรุด (อาทิ ขาด เปียกน้ำ) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (สถานฑูตสวิสเซอร์แลนด์)
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 1 อาทิตย์)
ณ ปัจจุบัน สถานฑูต ไม่อนุญาต ให้ดึงเล่ม Passport หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าลูกค้ามีแผนเดินทางที่ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบิน+โรงแรม ในช่วงที่ลูกค้าจะเดินทางมาด้วย
(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอย่าดื้อและยึดติดกับการยื่นวีซ่าในสมัยก่อน )
1.หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น(หากมีเล่มเก่ากรุณาแนบเล่มเก่าก่อนหน้าเล่มปัจจุบันมาด้วย)
2.รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จำนวน 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้)
ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้รับ)
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.สำเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5.สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา)
6.สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คำนำหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา)
7.สำเนาใบมรณะบัตร
8.สูติบัตร (กรณีเด็กต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)
9.กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
-เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า
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ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
-เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า
มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
-เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า
บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
10.หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน) ทำเป็นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ)
-กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (คัดสำเนาอายุไม่เกิน 3 เดือน)
-กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า
-กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน วันเดินทางที่จะไป
-กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
-กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
-กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา
11.หลักฐานการเงิน
ใช้บัญชีออมทรัพย์ยื่นขอวีซ่า โดยการขอ Statement หรือรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน โดยมียอด ณ เดือนปัจจุบันที่จะยื่นวีซ่า
(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี)
12.ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
-จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
-หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน
(เพื่อนและสามีภรรยาที่มิได้จดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตรไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่
สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ / สามีภรรยาที่ไม่จดทะเบียนสมรสไม่สามารถรับรองให้กันและกันได้ / ปู่, ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)
-กรุณาแนบรายการเดินบัญชีหรือ Statement พร้อมกับ Bank Certificate 1 ฉบับภาษาอังกฤษ
13.กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย
พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นหนังสือรับรองเงินฝากที่ออกให้โดยธนาคารต้องระบุชื่อลูกจ้างที่ต้องการจะรับรองค่าใช้จ่าย
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