
 

 

รหัสทัวร  1900378 
ทัวรฝร่ังเศส สวิตเซอรแลนด 8 วัน 5 คืน (TG) 
ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร  มหาวิหารนอเทรอดามแหงรูอ็อง   
มหาวิหารมงตแซงตมิเชล  พระราชวังแวรซายน  หอไอเฟล  ยอดเขาทิตลิส 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพ 
21.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 2 

เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาทีค่อยอํานวยความสะดวก 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ปารีส – รูอ็อง – โดวิลล – แซ็ง มาโล 
00.05 น. ออกเดินทางสูปารีส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930 
07.10 น.
  
 
 

ถึง สนามบินถึงทาอากาศยานชารล เดอ โกลด ประเทศฝร่ังเศส นําทานผานพิธีตรวจคน
เขาเมืองและศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ช่ัวโมง และจะเปลี่ยนเปน 5 
ช่ัวโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากน้ัน
นําทานเดินทางสูเมืองรูอ็อง (Rouen) อดีตเมืองหลวงแหงแควนนอรมังดี เมืองที่ผูนํา
กองทัพฝร่ังเศส โจนออฟอารค ถูกตัดสินใหถูกเผาทั้งเปนในป ค.ศ. 1431 ขอหาเปนพวก
นอกรีต นําทานชม มหาวิหารรูอ็อง (Rouen Cathedral) หรือ มหาวิหารนอเทรอดาม
แห ง รู อ็ อ ง  (Cathedrale Notre-Dame de Rouen) เป นม หาวิ ห ารในนิ ก าย
โรมันคาทอลิกที่สรางขึ้นอยางสวยงามในสไตลโกธิค โดยในชวงระหวางป ค.ศ. 1876 ถึง 
ป ค.ศ. 1880 มหาวิหารรูอ็องเปนส่ิงกอสรางที่สงูที่สุดในโลก เมื่อป ค.ศ. 1944 ระหวาง
สงครามโลกคร้ังที่ 2มหาวิหารถูกระเบิดซึ่งเกือบทําลายหอกลางของมหาวิหารไป แต
ภายหลังไดมีการบูรณะใหมจนสวยงามเชนเดิม หลังจากน้ันนําทานเดินชม หอนาฬิกา
ดาราศาสตร (Gros Horloge) ที่มีความเกาแกยอนกลับไปในศตวรรษที่ 16 ปจจบัุนน้ัน
ถือวาเปนหน่ึงในอนุสรณสถานทางประวัติศาสตรที่ดีที่สุดของเมืองรูอ็อง ต้ังอยูบนถนน 
Rue du Gros Hologe  อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาและของที่ระลึก 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองโดวิลล (Deauville) เปนเมืองพักผอนไฮโซริมทะเล ที่มีทาเรือ  

รีสอรทระดับ 5 ดาว คาสิโน และรานคา และเมืองน้ีมีตึกสวยงามทั้งเมือง ถูกยกใหเปน 
"Queen of the Norman beaches" เมืองที่เต็มไปดวยบานไฮโซริมทะเล โดยถูก
ขนานนามวา Parisian Riviera ต้ังแตสมัยศตวรรษที่  19 เมืองโดวิลลแหงน้ีได
กลายเปนเมืองพักผอนของชนช้ันสูง คนรวย และคนมีช่ือเสียง อีกทั้งยังเปนเมืองแรกที่ 
Coco Chanel มาเปดรานคาของตนเอง ทั้งยังเปนสถานที่ถายภาพยนตช่ือดัง The 
Devil Wears Prada จากน้ันอิสระใหทานไดชอปปم�งสินคาแบรนดเนมตามอัธยาศัยบน
ถนน Deauville mail street อยางจุใจ จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองแซ็ง มาโล (St. 
Malo) เปนเมืองทาในกําแพง บนเกาะที่ปากแมน้ํารองซในมหาสมุทรแอตแลนติก 



 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก MERCURE ST. MALO FRONT DE MER หรือ

เทียบเทา 
 

วันที่ 3 แซ็ง มาโล – เขามหาวิหารมงตแซงตมิเชล – ตูร 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานสูมงตแซงตมเิชล (Mont Saint-Michel) เดินทางขึ้นสูศาสนสถานที่ยิ่งใหญที่สุด

แหงหน่ึงในยุโรป ต้ังอยูบนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ เปนสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยม
อันดับ 3 ของฝร่ังเศส รองลงมาจากหอไอเฟล และพระราชวังแวรซายน และยังไดรับการ
ประกาศจากองคการยูเนสโกใหเปนหน่ึงในมรดกโลกอีกดวย นําทานเขาชมมหาวหิารมงต
แซงตมิเชล (Mont Saint Michel Abbey) เปนวิหารที่ต้ังอยูบนเกาะโดดเดนเปนสงา 
กลางทะเลชายฝم�งตะวันตก บริเวณแควนนอรมองดี สูงจากระดับนํ้าทะเล ความสูงรวม
ฐานและตัววิหารสูงถึง 155 เมตร ใหทานไดเดินขึ้นไปสูบนยอดวิหารเพื่อชมรูปปم�นทอง
ของนักบุญมิเชล (ไมเคิล) สรางโดย เอมานูแอล เฟรมีเย (Emmanuel Frémiet) 
ระหวางทางเดินบนเนินเขา ในอดีตเปนหมูบานชุมชน บานเรือนไดรับการอนุรักษยังคง
สภาพเหมือนยุโรปยุคกลางใหบรรยากาศคลาสสิก ปจจุบันสวนดัดแปลงเปนรานรวงขาย
ของที่ระลึกเปดรับนักทองเที่ยวใหเลือกซื้อสินคาไดอยางเพลิดเพลิน   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองตูร (Tours) เมืองประวัติศาสตรแหงลุมแมน้ําลัวร (Loire) ต้ังอยู

ระหวางแมน้ําลัวรทางตอนเหนือ และแมน้ําแชรทางตอนใต ลุมแมน้ําลัวรเปนเสนเลือด
หลอเล้ียงแควนลัวร และเปนแมน้ําสายยาวที่สุดของฝร่ังเศส คือ 1,013 กิโลเมตรหลอ
เล้ียงตนองุนหลายรอยตําบลในหลายแควน สองฟากฝم�งมีปราสาทหรือชาโตสําคัญของ
กษัตรยฝร่ังเศส และเช้ือพระวงศที่สวยงามนับพันแหง 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก NOVOTEL TOURS CENTRE GARE หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 4 ตูร – เขาปราสาทเชอนงโซ - ปราสาทชอมบอรด – เขาพระราชวังแวรซายน –  ปารีส 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสูปราสาทเชอนงโซ (Château de Chenonceau) เขาชมความงาม

ของปราสาทที่สรางบนฝم�งแมน้ําแชร ออกแบบโดยฟลแบรตเดอลอรม สถาปนกิเรอเน
ซองสตระกูลเมเนียร (Menier) ลกัษณะของสถาปตยกรรมของเชอนงโซ เปนแบบผสม
ระหวางสถาปตยกรรมโกธิคและสถาปตยกรรมเรอเนซองสตอนตน ลานดานหนาวางแบบ



 

 

ลานปราสาทยุคกลางลอมรอบดวยคูน้ํา ประตทูางเขาขนาดใหญทําจากไมแกะสลัก ดาน
ในเปนชาเปล (Chapel) โดดเดนดวยหนาตางประดบั กระจกส,ี หองบรรทม, หองกรีน 
(Green) เปนลกัษณะศิลปะแบบโกธิคและเรอเนซองส หองรับรอง, หองบรรทมพระเจา
ฟรองซัวสที่ 1, หองพระเจาหลุยสที่ 14 และหองโถงตกแตงดวยเพดานโคงสันทีม่ีหินหลัก
แยกจากกันเปนเสนขาด ถือวาเปนหองทีแ่กะสลักที่สวยที่สุดหองหน่ึงในการตกแตงแบบ
เรอเนซองสแบบฝร่ังเศส  แลว จากน้ันนําทานเดินทางสูปราสาทชอมบอรด (Château 
de Chambord) มหาปราสาทแหงลุมน้ําลวัร ใหเวลาทานถายรูปคูกบัความงามของ
สถาปตยกรรมแหงฝร่ังเศส ทีม่ีขนาดใหญที่สุดในบรรดาปราสาทแถบลุมแมน้ําลวัรและ
กษตัริยฝร่ังเศสหลายพระองคเคยเสด็จมาประทับแรมที่น่ี 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูมหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองที่มี

มนตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด 
ปจจุบันกรุงปารีสเปนหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัยแหงหน่ึงของ
โลก ที่ทรงดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟช่ัน วิทยาศาสตรและ
ศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปนหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก แวะเขาเมืองแวร
ซายส เพื่อนําเขาชมความงดงามของพระราชวังแวรซายส (Versailles Palace) อัน
ยิ่งใหญ (มีไกดทองถิน่บรรยายในพระราชวัง) ที่สรางขึ้นตามพระราชประสงคของพระเจา
หลุยสที่ 14 ภายในตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปم�น รูปแกะสลัก
และเคร่ืองเรือน ซึ่งเปนการใชเงินอยางมหาศาล พาทานชมหองตางๆของพระราชวัง เชน 
โบสถหลวงประจําพระราชวัง,ทองพระโรงที่ตกแตงอยางวจิิตรบรรจง, หองอพอลโล, หอง
เมอคิวร่ี, หองกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเปนหองที่พระยา
โกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณมหาราชเคยเขาถวายสาสนตอพระเจา
หลุยสที่ 14 แหงฝร่ังเศส อีกทั้งยังเปนหองที่ใชสําหรับจัดงานเล้ียงและเตนรําของพระนาง
มารี อังตัวแนตต มเหสีของพระเจาหลุยสที่ 16, ชมหองบรรทมพระราชินีที่ตกแตงอยาง
งดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก MERCURE PARIS VELIZY หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 5 ปารีส – หอไอเฟล – รถไฟดวน TGV - สตราสบูรก 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จาก น้ั น นํ าท าน ผ านชม ลาน ป ระวั ติ ศ าสต ร จั ตุ รัสค อ งคอ รด  (Place de la 

Concorde) ลานประหารพระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเน็ตต อันเปน



 

 

จุดเร่ิมตนแหงการเปล่ียนแปลงการปกครองประเทศของฝร่ังเศส  นําทานเดินทางผายชม
ถนนสายโรแมนติก ชองป�เอลิเซ (Champs Elysees) ถนนสายยาวที่มีช่ือเสียงที่สุด
ของปารีสและเปนตนแบบถนนราชดําเนิน พรอมชมความยิ่งใหญของประตูชัย (Arc de 
Triumphe) อนุสรณสถานที่สําคัญของปารีส ไดรับการยอมรับใหเปนประตูชัยที่ย่ิงใหญ
เปนอันดับสองของโลก รวมทั้งยังมีความละเอียดออนในการออกแบบสถาปตยกรรม
สไตลศิลปะนีโอคลาสสิก โดยเฉพาะรูปแกะสลักลอยที่นับเปนผลงานช้ันยอดจากศิลปนช้ัน
เย่ียม ที่มีเลาเหตุการณการปฏิวติัและจักรวรรดฝิร่ังเศสผานผลงานศิลปะรอบๆประตูรอบ 
4 ทิศ จากน้ันนําทานถายภาพเปนสุดประทับใจกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) หอคอย
โครงสรางเหล็กประติมากรรมเหล็กขนาดใหญที่สรางขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ป 
หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมของฝร่ังเศสและเพื่อเปนสัญลักษณแหงงาน World Fair ป 
ค.ศ 1889 สัญลักษณที่โดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีส ที่บริเวณจัตุรัสทรอคาเดโร หอ
ไอเฟลเปนสัญลักษณของประเทศฝร่ังเศสที่เปนที่รูจักกันทั่วโลก ทั้งยังเปนหน่ึงใน
สิ่งกอสรางที่มีช่ือเสียงที่สุดในโลกอีกดวย จากน้ันนําทานสูศูนยกลางการชอปปم�ง 

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 อิสระเลือกซื้อสินคาแฟช่ันราคาถูกในรานคาปลอดภาษ ี(Duty Free Shop) อาทิ เชน 

เคร่ืองสําอาง น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป�า จากน้ันพาทานสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไป
ดวยนัก ชอปปم�งจากทั่วทุกมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญใจกลางกรุงปารีสที่แกลเลอร่ี 
ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) 

17.00 น. นําคณะน่ังรถไฟความเร็วสูง TGV วิ่งดวยความเร็ว 300 กิโลเมตร ตอช่ัวโมง จนถึง
เดินทางมาถึงสถานีรถไฟเมืองสตราสบูรก (Strasbourg) ประเทศฝร่ังเศส เมืองหลวง
แหงแควนอัลซาส (Alszce) ที่มี 2 วัฒนธรรม คือฝร่ังเศสและเยอรมนี เน่ืองจากผลัดกัน
อยูภายใตการปกครองของ 2 ประเทศน้ีสลับกันไปมา สตราสบูรก เปนเมืองใหญมี
สถาปตยกรรมสมัยโบราณเปนรองรอยประวัติศาสตรใหชาวเมืองปจจุบันไดช่ืนชม 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก MERCURE STRASBOURG AEROPORT  หรือ

เทียบเทา 
 

วันที่ 6 สตราสบูรก – ลูเซิรน – ยอดเขาทติลิส – แองเกิ้ลเบิรก 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดิ นทางสู เมื อ งลู เซิ ร น  (Lucerne) เมื อ งท อ งเที่ ย วยอด นิยม อัน ดับห น่ึ งขอ ง

สวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ันพาทานชมสิงโตหิน
แกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปนอนุสรณ



 

 

รําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเมื่อป 
ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge)    ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร 
ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River)  อันงดงามซึ่งเปนเหมือนสัญลักษณของ
เมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1333 โดย
ใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน  จากน้ัน
ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวสิ เชน ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอ
ดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน 

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 จากน้ันเดินทางเขาสูหมูบานแองเกิ้ลเบิรก (Engelberg) ซึ่งตั้งอยูเชิงขุนเขาที่สวยงามมี

ระดับอีกแหงหน่ึงของเทือกเขาแอลป�  ผานเสนทางไฮไลทของสวิตเซอรแลนด และวิว
ทิวทัศนสวยงามของทุงหญาตัดกับหิมะอันขาวโพลนปกคลุมยอดเขา นําทานขึ้นกระเชา
ลอยฟ�าทันสมัยระบบใหมลาสุดหมุน 360 องศา รอบตัวเอง ชมทัศนียภาพอันตระการตา
ไดรอบทิศทางตามเสนทางขึ้นสูยอดเขาทิตลิส (Titlis) เขาชมถํ้าน้ําแข็ง (Ice Grotto) ที่
ไมเคยละลาย  เชิญเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเลนหิมะบนลานสกี สุดแสนประทับใจ
เปนอยางยิ่ง ชมทิวทัศนของยอดเขาตางๆ ที่ปกคลุมไปดวยหิมะอันขาวโพลนสรางความ
งดงามใหกับขุนเขาเปนอันมาก 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก HOTEL TERRACE หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 7 แองเกิ้ลเบิรก – ซูริค – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
08.00 น. นําคณะเดินทางสู เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาใน

การเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
13.30 น. อ อ ก เดิ น ท า ง ก ลั บ สู ก รุ ง เท พ  โด ย ส า ร ก า ร บิ น ไท ย  เที่ ย ว บิ น ที่  TG 971 

 
วันที่ 8 กรุงเทพ 
05.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ทานละ 

5-12 กันยายน 62 64,900 64,900 64,900 64,900 39,900 9,900 
19-26 กันยายน 62 64,900 64,900 64,900 64,900 39,900 9,900 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมือ่ไดรับเงินมดัจําแลว
เทาน้ัน 
2.สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิว
ยื่นวีซาภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการ
จองทวัรโดย อัตโนมติั 
3.เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4.หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวดั) ใหทานติดตอ
เจาหนาที ่ 
  กอนออกบัตรโดยสารทกุคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไม  
  รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5.การยื่นวีซาในแตละสถานทตูมกีารเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมอืนกัน ทั้งแบบ
หมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอน
การจองไดจากทางเจาหนาที ่
6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ มโีรค

ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หวัหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดูแล คณะทัวรทัง้หมด 

 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.คาตัว๋เคร่ืองบิน ช้ันประหยดั ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลมุเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมกบัทางบริษัทได **  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
   [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดืม่ที่สัง่พเิศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ช้ิน,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมคีาที่สูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศฝร่ังเศส (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปนจํานวน
เงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 



 

 

6. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น  (16 ยูโร) 
7. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (24 ยูโร) 

 
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลอื 

ทางบริษัทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมติัวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 

ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอง

จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท 

ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูต
ใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการ
พิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณา
เตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะ
เปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ 
การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา

จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึ่งมีคาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก
เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 
เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผู อ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg 
ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5.     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร
หรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการ
ยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว)   คาสวน
ตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม
คืนคาทัวรทั้งหมด 



 

 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) 
หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพกัแบบ 3 ทาน แตอาจจะ
ไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภมูิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม  
    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มลีักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองทีม่ี
ขนาดกะทัดรัต  
     และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหอง
อาจมีลักษณะแตกตาง 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (ฝร่ังเศส) 

ใชเวลาทาํการอนุมติัวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7-10 วนัทําการ 
ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา TLS Contact 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 
ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทตูแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 
 

**ลูกคากรุณาอยายดึตดิกับการยืน่ขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมกีารเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเร่ือย ๆ** 

 
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ

สําหรับประทบัวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
 



 

 

***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิ่มเติม 
และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผู
เดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 
 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 
***ใบหนาสูง2.5- 3 CM.ขึ้นอยูกบัลักษณะใบหนาของแตละบุคคล  พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถาย
ไมเกิน 6 เดือน รวบผม ใหเห็นหู เห็นค้ิว หามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทค
เลนส รูปไมเลอะหมึก.และไมมรีองรอยชํารุด*** 
ตัวอยางรูป 

 

 
3. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มช่ืีอของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ

หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 

สัญญาเชาที ่โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบริษทัฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํา

งาน, วันลา 
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 

- นักเรียนหรือนักศกึษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันทีก่ําลงัศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 
 



 

 

4. หลักฐานการเงิน  
- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดาของ

ธนาคารทัว่ไป ยอนหลงั 3 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน (รบกวนลูกคาทํารายการ
เดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement เพื่อใหอัพเดทไม
เกิน 15 วันหรืออยูในเดือนที่ยื่นวีซา 

- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใชสําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย
ยอนหลัง 3 เดือน(ของผูที่ออกคาใชจาย)  

- **Bank Statement จะตองสะกดช่ือ-นามสกุลใหตรงกับพาสปอรต แสดงเลขที่บัญชีครบ
ทุกตัว และจะตองมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถาธนาคารออกมาเปนรูปแบบที่เปนตัวคร่ึง
กระดาษ A4 ไมสามารถใชยื่นได รบกวนแจงธนาคารใหออกเปนรูปแบบฉบับเด็ม 
 

**สถานทตูไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีกระแสรายวัน 
 พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามกีารเปลี่ยน) 

 
6. กรณีเด็กอายุไมถงึ 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมหีนังสือยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตนสงักดั (โดยบิดา

จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตองมหีนังสอืยนิยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเดก็ไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอ
ตนสังกดั พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมี



 

 

รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีเด็กอายต่ํุากวา 18 ป บิดาและมารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมคัรวีซา 
 

                      
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิม่เติมไดทกุเวลา 

 หากทางสถานทตูแจงขอเพิม่เตมิ 
 

แบบฟอรมสําหรบักรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศฝรั่งเศส 
   (กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากทางเราจะใชขอมูลนี้ในการจองคิวนัดหมาย

ใหทานกอนและไมสามารถแกไขไดอีก เพราะฉะน้ันเอกสารที่ทานสงตามมาที่หลังจะตองตรงกับขอมูลที่
ทานกรอกใหมาเทาน้ัน) 

ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  
6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….………………… 
7. สัญชาติปจจุบัน ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ  ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ   โสด            แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

  หยา                แยกกันอยู            หมาย (คูสมรสเสียชีวิต) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีที่ผูสมัครขอวีซาเปนเด็ก อายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ใหใสช่ือ และท่ีอยู ผูปกครอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………รหัสไปรษณีย………………..… 
 
11. ทีอ่ยูปจจุบันของผูขอวีซา 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……………..…………… 

   E-MAIL (ตองระบุ)............................................................................................ 
   หมายเลขโทรศัพทมือถือที่ติดตอได.................................................................. 
12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน) 
     ....................................................................................................... 



 

 

13. ช่ือบริษัทหรือรานคา และท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยู
ของสถาบันศึกษา  
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………….…… 

 
14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
            ไมเคย                   เคยได   ใชไดต้ังแตวันที่..........................ถึงวันที่............................ 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย   
(กรุณาระบุวันที่ หากทราบ).............................................. 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 
16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุช่ือ ......................................................   

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…   
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

   
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ี
บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

 

 


