
 

 

รหัสทัวร  1900420 
ทัวรสวิตเซอรแลนด เจนีวา   โลซานน   มองเทรอซ   ลูเซิรน 
7 วัน 4 คืน (TG) 
ถายรูปกับน้ําพุเจทโด-นาฬิกาดอกไม   ชมความงามของเมืองโลซานน    
ขึ้นเขากลาเซียร 3000   ขึ้นเขาซุนเนกกา    ทะเลสาบไลเซ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพ 
22.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 3 

เคานเตอร D สายการบินไทย โดยมีเจาหนาที ่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 
  

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ซูริค – เบิรน – เจนีวา – โลซานน 
01.05 น. ออกเดินทางสูสวิสเซอรแลนด โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 970  

** สําหรับคณะที่ออกเดินทาง 18-24 พ.ย.62 , 06-12 ธ.ค.62 จะออกเดินทาง
เวลา 00.35 น.และจะไปถึงซูริคเวลา 06.55 น. *** 

07.50 น.  
 
 
 

เดินทางถึงสนามบินซูริค (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ช๋ัวโมง และจะ
เปล่ียนเปน 5 ช๋ัวโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
และศุลกากร นําทานเดินทางสูกรุงเบิรน (Bern) ซึ่งไดรับการยกยองจากองคการ
ยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกในป ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิรนยังถูกจัดอันดับอยู
ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในป ค.ศ.2010 นําทานชม
บอหมีสีน้ําตาล (Bear Park) สัตวที่เปนสัญลักษณของกรุงเบิรน นําทานชมมาร
กาสเซ ยานเมืองเกา ปจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไมและบูติค เปนยานที่ปลอด
รถยนต จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเกา อายุ 200-300 ป นําทานลัด
เลาะชม ถนนจุงเคอรนกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซึ่ง
เต็มไปดวยรานภาพวาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซท 
คล็อคเคนทรัม อายุ 800 ป ที่มี “โชว” ใหดูทุกๆช่ัวโมงในการตีบอกเวลาแตละ
คร้ัง นําทานแวะถายรูปกับโบสถ Munster สิ่งกอสรางทางศาสนาที่ใหญที่สุดใน
ประเทศสวิตเซอรแลนด ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถึง
การตัดสินคร้ังสุดทายของพระเจา   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองเจนีวา นําชมเมืองที่เปนศูนยกลางการประชุมนานาชาติ 

เมืองที่ต้ังองคการสากลระดับโลก อาทิ องคการการคาโลก, กาชาดสากล, แรงงาน
สากล ฯลฯ ถายรูปกับ น้ําพุเจทโด ที่ฉีดสายน้ําพุงสูงขึ้นไปในอากาศถึง 390 ฟุต 
(เปดเฉพาะวันอากาศดี) และถายรูปกับ นาฬิกาดอกไม สัญลักษณที่สําคัญของ
เมืองเจนีวา ทานเดินทางสูเมืองโลซานน (Lausanne) ซึ่งต้ังอยูตอนเหนือของ
ทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานนนับไดวาเปนเมืองที่มีเสนหโดยธรรมชาติมากที่สุด
เมืองหน่ึงของสวิตเซอรแลนด มีประวัติศาสตรอันยาวนานมาต้ังแตศตวรรษที่ 4 ใน



 

 

สมัยที่ชาวโรมนัมาต้ังหลักแหลงอยูบริเวณริมฝم�งทะเลสาบที่น่ี เมืองโลซานนมีความ
สวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศนที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูด
นักทองเที่ยวจากทั่วโลกใหมาพักผอนตากอากาศที่น่ี 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY หรือ

เทียบเทา 
 

วันที่ 3 โลซานน – เวเวย – มองเทรอซ – ขึ้นเขากลาเซียร 3000 – แทซ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเวเวย (Vevey) ต้ังอยูริมชายฝم�งดานเหนือของ

ทะเลสาบเจนีวา เปนเมืองที่ไดช่ือวาเปน “ไขมุกแหงริเวียราสวิส” (Pearls of the 
Swiss Riviera) ดินแดนที่เหมาะแกการทํากิจกรรมแทบทุกฤดูกาล จากน้ันนํา
ทานเดินทางสู เมืองมองเทรอซ (Montreux) เมืองตากอากาศที่ต้ังอยูริมทะเลสาบ
เจนีวา ไดช่ือวาริเวียราของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน บานเรือน ริม
ทะเลสาบ  นําทานถายรูปกับปราสาทชิลยอง (ดานนอก) (Chillon castle) 
ปราสาทโบราณอายุกวา 800 ป สรางขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา  ตั้งแตยุค
โรมันเรืองอํานาจโดยราชวงศ SAVOY โดยมีจุดมุงหมายเพื่อควบคุมการเดินทาง
ของนักเดินทางและขบวนสินคาที่จะสัญจรผานไปมาจากเหนือสูใตหรือจาก
ตะวันตกสูตะวันออกของสวิตเซอรแลนด เน่ืองจากเปนเสนทางเดียวที่ไมตอง
เดินทางขามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแหงน้ีจึงเปรียบเสมือนดานเก็บภาษีซึ่งเอา
เปรียบชาวสวิสมานานนับรอยป 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสูเมอืงโกล เดอ ปยง (Col Du Pillon) เมืองที่ตั้งของสถานีกระเชา
ไฟฟ�าขนาดใหญที่จุผูโดยสารไดถึง 125 คน นําทานขึ้นกระเชายักษ ขึ้นสูเขากลา
เซี ย ร  3 0 0 0  (Glacier 3000) นํ าท าน เดิ นข าม ” The Peak Walk by 
Tissot”  สะพานแขวนที่มีความยาว 107 เมตร ขามหนาผาที่ระดับความสูง 
3,000 เมตร ทานจะไดชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป� อันสวยงาม
แบบกวางไกลสุดสายตา จากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมือง แทซ (Teasch) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก HOTEL TAESCH หรือเทียบเทา 

 
 



 

 

วันที่ 4 แทซ - เซอรแมท – ขึ้นเขาซุนเนกกา - ทะเลสาบไลเซ - อินเทอรลาเกน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองเซอรแมท (Zermatt) เมืองที่ไมอนุญาตใหรถยนตวิ่งและ

เปนเมืองที่ไดรับการยกยองวาปลอดมลพิษที่ดีของโลก เซอรแมท (Zermatt) 
เมืองแหงสกีรีสอรท ยอดนิยมที่ไดรับความนิยมสูง เน่ืองจากเปนเมืองที่ปลอด
มลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไมใชน้ํามันเช้ือเพลิง แตใชแบตเตอร่ี
เทาน้ัน และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเปนยอดเขาแมททอรฮอรน (Matterhorn) 
ที่ไดช่ือวาเปนยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส นําทานเดินทางโดยรถไฟ หรือ 
Funicular ที่วิ่งผานอุโมงคเจาะทะลุภูเขาสูเขาซุนเนกกา (Sunnegga) ที่มีความ
สูงเพียง 2,228 เมตร แตเรียกไดวาเปนจุดชมวิวของยอดเขาแมทเทอรฮอรน 
(Matterhorn) ที่สวยงามมากๆ โดยบริเวณบนยอดเขาน้ียังประกอบไปดวย
ทะเลสาบทั้ง 5 โดยจะนําทานเดินเทาไปชม 1 ใน 5 ทะเลสาบที่มีกลาวไดวามี
ช่ือเสียงและสวยงามที่สุดของการชมวิวยอดเขายอดเขาแมทเทอรฮอรน น้ันคือ 
ทะเลสาบไลเซ (Leisee Lake) ที่ต้ังบนความสูง 2,232 เมตรจากระดับน้ําทะเล 
ในชวงฤดูรอนน้ําในทะเลสาบที่ใสราวกับกระจก จะสะทอนภาพของยอดเขาแมท
เทอรฮอรนบนผิวน้ําที่สวยงามยิ่งนัก (ถาในชวงฤดูหนาวนํ้าในทะเลสาบจะ
กลายเปนพื้นน้ําแข็ง) นําทานเดินทางกลับลงมาที่เมืองเซอรแมท เชิญทานอิสระกับ
การเดินเที่ยวชมเมือง หรือเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
บาย 
 

ทานเดินทางตอสูเมืองอินเทอรลาเกน (Interlaken) เปนเมืองที่ต้ังอยูระหวาง 
ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (Lake Brienz)  อันเปน
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญ และ มีความสําคัญประหน่ึงเมืองหลวงของแบรนเนอรโอ
เบอลันด มีภาพของยอดเขาจูงเฟราเปนฉากหลัง 

ค่ํา  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  นําทานเขาสูทีพ่ัก CITY OBERLAND หรือเทียบเทา  

 
วันที่ 5 อินเทอรลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิรน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู เมืองกรินเดอวาลด (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงาม

และยังเปนที่ ต้ังสถานีรถไฟขึ้นสู ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อป คศ.
2001  องคการยูเนสโกประกาศใหยอดเขาจุงเฟรา เปนพื้นที่มรดกโลกทาง
ธรรมชาติแหงแรกของยุโรป นําคณะน่ังรถไฟทองเที่ยวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขา



 

 

จุงเฟราที่มีความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวาง
เสนทางขึ้นสูยอดเขาทานจะไดผานชมธารน้ําแขง็ทีม่ีขนาดใหญจนถึง สถานีรถไฟจุง
เฟรายอรค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยูสูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) 
เขาชมถํ้าน้ําแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักใหสวยงาม อยูใตธารน้ําแข็งลึกถึง 30 
เมตร 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
 พาทานชมวิวที่ ลานสฟงซ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป      ที่

ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดกวางไกลที่ถึงชายแดนสวิส 
สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป� 
ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม เคยละลาย อิสระใหทานได
สนุกสนานกับการถายรูป เลนหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอด
เขาและที่ไมควรพลาดกับการสงโปสการดโดยที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุดในยุโรป 
ออกเดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของ
สวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ันพาทานชมสิงโต
หินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปน
อนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติใน
ฝร่ังเศสเมื่อป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาว
ถึง 204 เมตร ทอดขามผานแม น้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซึ่งเปน
เหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป 
สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของ
ชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน   

ค่ํา  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก IBIS STYLES LUZERN หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 6 ลูเซิรน – เมอืงซกุ - ซูริค – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางตอสูเมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยาย

ต้ังอยูทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพ
แลว เมืองน้ียังมีอัตราการเก็บภาษีที่คอนขางตํ่าจึงถือเปนที่ตากอากาศที่นิยมของ
เหลาเศรษฐี คนดังสําคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ทานอาจจะเห็นซูเปอรคาร
จอดเรียงรายอยู 2 ขางทาง จนเปนเร่ืองธรรมดาไปเลย นําทานชมเมืองชมหอ
นาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนดมารกที่สําคัญแหงหนึ่งของเมือง ดวย



 

 

ความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดดเดน ของหลังคาซึ่งเปนสีน้ําเงินขาวโดน
เดนตัดกับสีหลังคาสีน้ําตาลของบานเมืองสวยงามอยางยิ่ง นําทานเขาชมรานทํา
ทองที่เกาแกที่สุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) 
ของครอบครัว Lohri เปดทําการต้ังแตสมัยศัตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการ
ตกแตงในรูปแบบสถาปตยกรรมสมัยจักวรรดินโปเลียน มีซุมประตูและเสาโรมัน มี
รูปปم�นและจิตรกรรมฝาผนัง ดวยการวาดลายหินออนดวยมือ ในป 1971 ไดเปด
รานน้ีเปนพิพิธภัณฑศิลปะลํ้าคาและเคร่ืองประดับหายาก และบางช้ินมีเพียงช้ิน
เดียวในโลก มีเวลาใหทานเดินช่ืนชมอาคาร งานศิลปะลํ้าคาและเคร่ืองประดับหา
ยากแลว ในสวนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาช้ันนําระดับโลกใหทานเลือกซื้อ
เลื อกชม อาทิ  เช น  Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, 
Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, 
Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ 

09.30 น. นําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาชอปปم�ง
สินคาปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน 

13.30 น.  ออกเดินทางสูกรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ TG 971 ** สาํหรับคณะที่ออกเดินทาง 18-
24 พ.ย. 62 , 06-12 ธ.ค.62 จะออกเดินทางเวลา 13.15 น.และจะไปถงึซูริค
เวลา 06.10 น. *** 

วันที่ 7 กรุงเทพฯ   
05.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

 

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 

19-25 ส.ค. 62 63,900 63,900 63,900 63,900 38,900 8,500 
23-29 ส.ค. 62 62,900 62,900 62,900 62,900 37,900 8,500 
06-12 ก.ย. 62 63,900 63,900 63,900 63,900 38,900 7,900 
13-19 ก.ย. 62 63,900 63,900 63,900 63,900 38,900 7,900 



 

 

23-29 ก.ย. 62 62,900 62,900 62,900 62,900 37,900 7,900 
27 ก.ย. – 04 ต.ค. 62 63,900 63,900 63,900 63,900 38,900 7,900 

04-10 ต.ค. 62 63,900 63,900 63,900 63,900 38,900 7,900 
21-27 ต.ค. 62 63,900 63,900 63,900 63,900 38,900 7,900 
18-24 พ.ย.62 59,900 59,900 59,900 59,900 34,900 6,500 
06-12 ธ.ค.62 62,900 62,900 62,900 62,900 37,900 6,500 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1. ชําระเงินมดัจาํทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมือ่ไดรับเงินมดัจําแลว
เทาน้ัน 
2.สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิว
ยื่นวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการ
จองทวัรโดยอัตโนมติั 
3.เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4.หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวดั) ใหทานติดตอ
เจาหนาที ่กอนออกบัตรโดยสารทกุคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5.การยื่นวีซาในแตละสถานทตูมกีารเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมอืนกัน ทั้งแบบ
หมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอน
การจองไดจากทางเจาหนาที ่
6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ มโีรค

ประจําตัว หรือไม สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปน
หมูคณะ หวัหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดูแล คณะทัวรทัง้หมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1 คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด ( 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  
        คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไข

กรมธรรม) 
         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพิม่เตมิกับทางบริษัทได **  
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสยีอวัยวะจากอุบัติเหต ุ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. คาธรรมเนียมวีซาประเทศสวิตเซอรแลนด (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกบัศูนยยื่นวีซาในวันยืน่ เปน
จํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขบัรถ (18 สวติฟรังก)  
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมอืงไทย (21 สวติฟรังก) 
 

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. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา 



 

 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม  
    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มลีักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองทีม่ี
ขนาดกะทัดรัต  
     และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหอง
อาจมีลักษณะแตกตาง 
 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สวิตเซอรแลนด) 
ใชเวลาทาํการอนุมติัวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15 วันทาํการ หรือมากกวาน้ัน ขึน้อยูกับดุลยพนิิจ

ของสถานทูต 
ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 

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 CM. จํานวน 2 ใบ 
***ความยาวใบหนาตองมีเน้ือที่ในรูปถาย 70-80% ของพื้นที่ พื้นหลังสีขาวเทานั้น ถายไม
เกิน 6 เดือน รวบผมใหเห็นหู เห็นค้ิว หามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดบั หามใสคอนแทค
เลนส รูปไมเลอะหมึกและไมมรีองรอยชํารุด *** 
 



 

 

 
 

3. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มช่ืีอของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ

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

สัญญาเชาที ่โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทาํงานจากบริษัทฯระบุตําแหนง,เงินเดือน,วันเร่ิมทํางาน,

วันที่ลาพักรอน 
(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 ตัวจริง บัญชีออมทรัพยธรรมดา

ของธนาคารทั่วไป ยอนหลัง 6 เดือน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทาน้ัน พรอมกับมตีราประทบั
จากธนาคาร ทางสถานทตูจะไมรับ Bank Statement ที่ปร้ินเองจาก Internet (รบกวน
ลูกคาทํารายการเดินบัญชีโดยการฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement 
เพื่อใหอัพเดทไมเกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซา) 

- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement ตัวจริง บัญชีออมทรัพย
ยอนหลัง 6 เดือน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทาน้ัน พรอมกับมีตราประกับจากธนาคาร อัพเดท
ไมเกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซา (ของผูที่ออกคาใชจาย) และตองมีหนา Passport ของผูที่
ออกคาใชจาย พรอมหนังสือช้ีแจงออกคาใชจายเปนภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง แตบริษทัออกคาใชจายให ใช Bank Statement ตัว



 

 

จริง บัญชีออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทาน้ัน พรอมกับมตีรา
ประกับจากธนาคาร อัพเดทไมเกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซา (ของผูที่ออกคาใชจาย) หรือ 
หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank certificate) และตองแนบหนังสือรับรองการจด
ทะเบียน(DBD) หรือสําเนาใบทะเบียนการคา (พ.ค.0403) พรอมหนังสือช้ีแจงออก
คาใชจายเปนภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

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

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

 
**สถานทตูไมรับพิจารณา Bank Statement ทีป่ร้ินจากอินเตอรเน็ต หรือ Bank 
Statement ทีอ่อกจากธนาคารแตไมมตีราประทับ , บัญชีติดลบ 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 (โดย

มารดาจะตองคัดหนังสือยนิยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตองมหีนังสอืยนิยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเดก็ไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอ
ตนสังกดั พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมี



 

 

รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีเด็กอายต่ํุากวา 18 ป บิดาและมารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมคัรวีซา 
 
*** ในวันยื่นวีซากรุณาถอืเอกสารตัวจริงตางๆ เชน ทะเบียนพาณิชย DBD สูติบัตร ใบ
เปล่ียนช่ือ-สกุล เปนตน พรอมสมดุบัญชีอัพเดทไมเกิน 7 วนักอนยื่นวีซา *** 

                                                                               
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิม่เติมไดทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง
ขอเพิม่เตมิ 
 

แบบฟอรมสําหรบักรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศสวิตเซอรแลนด 
 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริงทกุขอ   
เน่ืองจากจะมผีลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 

 
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 ที่อยูของสถาบันศึกษา  
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………….…… 

 
14. วีซาเชงเกนทีเ่คยไดรับในระยะเวลา 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 ......................................................   

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิน้ ทั้งน้ี
บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


