
 

 

รหัสทัวร B2B2000023 
ทัวรยุโรป อิตาลี สวิตเซอรแลนด 7 วนั 4 คืน 
มิลาน | เซอรแมท | เจนีวา | โลซานน | เบิรน  
อินเทอรลาเกน | เมืองซุก | ยอดเขาริกิ | ลูเซิรน 
 

 
 



 

 

 

  

 

 

 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ไตหวัน 
15.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร

สายการบินอีวีเอ แอร ประตู 8 แถว Q พบเจาหนาที่ คอยอํานวยความสะดวก 
17.10 น. ออกเดินทางสูไตหวัน โดยสายการบินอีวีเอ แอร เที่ยวบินที่ BR068 

**คณะที่ออกเดินทางต้ังแตวันที่ 07 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 16.25 น. ** 
21.45 น.  เดินทางถึง สนามบินไตหวัน แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 

**คณะที่ออกเดินทางต้ังแตวันที่ 07 เม.ย. 63 เดินทางถึงเมืองมิลานเวลา 21.15 น. 
** 

23.40 น. ออกเดินทางสูเมืองมิลาน โดยสายการบินอีวีเอ แอร เท่ียวบินที ่BR071 

วันที่ 2 ไตหวัน - มิลาน –  ซุก – ลูเซิรน 
06.30 น. ถึงสนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ

ไทย 5 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเปน 6 ชั่วโมงในวันที่ 27 ตุลาคม 2562) นําทาน
ถายรูปกับมหาวิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สรางดวยศิลปะ
แบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เปนสถาปตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟم�นฟูศิลปวิทยา
การ ชมแกลเลอรี วิคเตอร เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่
นับวาเปนชอปปم�งมอลลที่สวยงาม หรูหราและเกาแกที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย 
ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี และ
อนุสาวรียของศิลปนชื่อดังในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือ ลิโอนารโด ดารวินซี่ ท่ีอยูใน
บริเวณดานหนาของโรงละครสกาลา จากน้ันผานชม ปราสาทสฟอรเซสโก  
(Castello Sforzesco) เปนปราสาท เกาแกหลายรอยป อันเปนแหลงรวมแกลลอ

 เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ –ไตหวัน 
วันที่ 2. ไตหวัน - มิลาน –  ซุก – ลูเซิรน 
วันที่ 3. ลูเซิรน – เขาริกิ - อินเทอรลาเกน 
วันที่ 4. อินเทอรลาเกน - เขาชิลธอรน – เบิรน – เจนีวา – โลซานน 
วันที่ 5. โลซานน – มองเทรอซ – แทซ – เซอรแมท – มิลาน  
วันที่ 6. มิลาน - สนามบิน 
วันที่ 7. ไตหวัน – กรุงเทพฯ  



 

 

รี่และพิพิธภัณฑที่มีชื่อเสียงของเมืองมิลาน อดีตเคยเปนป�อมปราการของพวกตระกูล
วิสคอนติ (Visconti) ตอมาเปนที่พํานักของผูนําเผด็จการในชวงศตวรรษที่ 15 คือ
ตระกูลสฟอรซา (Sforza) นําจากน้ันเดินทางสูตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกได
วาเปนเมืองหลวงแหงแฟช่ันของโลก 
**คณะที่ออกเดินทางต้ังแตวันที่ 07 เม.ย. 63 เดินทางถึงเมืองมิลานเวลา 07.15 น. 
** 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
กลางวัน 

 
 
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บาย นําทานเดินทางตอสูเมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพ
นิยายตั้งอยูทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของ
ทัศนียภาพแลว เมืองน้ียังมีอัตราการเก็บภาษีที่คอนขางตํ่าจึงถือเปนที่ตากอากาศที่
นิยมของเหลาเศรษฐี คนดังสําคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ทานอาจจะเห็นซูเปอร
คารจอดเรียงรายอยู 2 ขางทาง จนเปนเรื่องธรรมดาไปเลย มีเวลาใหทานเดินชื่นชม
อาคาร งานศิลปะลํ้าคาและเครื่องประดับหายากแลว ในสวนของ Lohri Store ยังมี
นาฬิกาชั้นนําระดับโลกใหทานเลือกซื้อเลือกชมอาทิ เชน Patek Philippe, Franck 
Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, 
Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ เดิ นทางสู เมื องลู เซิ รน 
(Lucerne) เมืองทองเท่ียวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนด ท่ีถูกหอมลอมไป
ดวยทะเลสาบและขุนเขา 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก ALBANA MEIXIN หรือเทียบเทา  

 
 



 

 

วันที่ 3 ลูเซิรน – เขาริกิ - อินเทอรลาเกน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 จากน้ันพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผา
หินธรรมชาติ เพื่อเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิด
จากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเมื่อป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge)    
ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมนํ้ารอยส (Reuss River)  อันงดงาม
ซึ่งเปนเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดใน
ยุโรป สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร
ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน  จากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวิส เชน 
ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag 
Heuer เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางไปนั่งรถไฟไตเขาริกิ (Rigi) ที่ถือไดวาเปนรถไฟไตเขาท่ีเกาแกที่สุดใน

ยุโรป และยังเปนอันดับ 2 รองจากยอดเขาวอชิงตัน ในมลรัฐนิวแฮมป�เชียร ใน
สหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) น้ีมี
ที่ ม าจากคํ าว า  Mons Regina แปลได ว า  ราชิ นิ แห งภู เขา(Queen of the 
mountains) เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศนของยอดเขาอ่ืนๆ ไดรอบ 360 องศา 
ชมวิวแบบพาโนรามาโอบลอมดวยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug นํา
ทานเดินทางตอสูเมืองอินเทอรลาเกน (Interlaken) เปนเมืองที่ตั้งอยูระหวาง 
ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (Lake Brienz)  อันเปน



 

 

แหลงทองเที่ยวที่สําคัญ และ มีความสําคัญประหน่ึงเมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอ
ลันด มีภาพของยอดเขาจูงเฟราเปนฉากหลัง มีเวลาใหทานเดินเลนชมเมืองที่นารัก
แหงน้ี 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก CITY OBERLAND หรือเทียบเทา 

วันที่ 4 อินเทอรลาเกน - เขาชิลธอรน – เบิรน – เจนีวา – โลซานน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู เมืองเมอรเรน (Murren)  ขึ้นกระเชาท่ียาวที่สุดในสวิตเซอรแลนด
สู ยอดเขาชิลธอรน (Schilthorn) โดยยอดเขาแหงน้ีตั้งอยูในแถบบริเวณเทือกเขา
แอลป� เปนยอดเขาที่มีความสูงกวา 2,970 เมตร และเปนหน่ึงในแลนดมารกที่มี
ชื่อเสียงของสวิตเซอรแลนด ยอดเขาแหงน้ีน้ันมีชื่อเสียงไปทั่วโลกจากการที่เคยถูกใช
เป นสถานที่ ถ ายทํ า เจมส  บอนด  007  ภาค  “On her majesty’s secret 
service” หรือในชื่อไทย "ยอดพยัคฆราชินี" ดานบนของยอดเขาน้ันเปนที่ตั้งของ
ภัตตาคารหมุนได 360 องศา พิตซ กลอเรีย (Piz Gloria) ภัตตาคารแหงน้ีสามารถ
หมุนไดเปนวงกลม เพื่อใหลูกคาสามารถชมทิวทัศนของเทือกเขาแอลป�ไดรอบทิศทาง 
นอกจากน้ันแลวชั้นลางของภัตตาคารยังจัดเปนที่แสดงนิทรรศการของเจมสบอนด 
หรือ เรียกวา Bond World 007 อีกดวย ตื่นเตนกับระเบียงวัดใจ Skyline walk 
เปนระเบียงชมวิวที่มีพื้นเปนกระจกใสมองทะลุลงไปยังเบื้องลาง โดยในวันที่อากาศดี
น้ันจากยอดเขาชิลธอรน สามารถมองเห็นยอดเขาตางๆของสวิตเซอรแลนดไดหลาย
ยอดเขาเลยทีเดียว เชน ยอดเขาไอเกอร , ยอดเขาทิตลิส , ยอดเขาเมินซ รวมถึงยอด
เขาจุงฟราวดดวย นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยแวะที่ Birg ที่มีทางเดินเรียบ
หนาผา 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําทานเดินทางสูกรุงเบิรน (Bern) ซึ่งไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปน

เมืองมรดกโลกในป ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิรนยังถูกจัดอันดับอยูใน 1 ใน 10 ของ
เมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในป ค.ศ.2010 นําทานชมบอหมีสีนํ้าตาล
(Bear Park) สัตวที่เปนสัญลักษณของกรุงเบิรน นําทานชมมารกาสเซ ยานเมืองเกา 
ปจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไมและบูติค จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเกา อายุ 
200-300 ป นําทานลัดเลาะชม ถนนจุงเคอรนกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี้ 
ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปดวยรานภาพวาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ ชม
นาฬิกาไซท คล็อคเคนทรัม อายุ 800 ป ที่มี “โชว” ใหดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอก
เวลาแตละครั้ง นําทานเขาถายภาพ The Parliament Building ซึ่งก็คือตึกรัฐสภา



 

 

ของประเทศสวิตเซอรแลนด เขาชม The Cathedral of Bern เปนมหาวิหารแหง
การปฏิรูปสวิส ในกรุงเบิรน วิหารน้ีถูกสรางขึ้นในสไตลกอธิคตั้งแตปค. ศ. 1964 
หอคอยมีความสูง 100.6 ม. สรางแลวเสร็จในป 1893 ถือเปนมหาวิหารที่สูงที่สุดใน
สวิตเซอรแลนดและถือเปนสมบัติทางวัฒนธรรมของสวิส จากน้ันนําทานเดินทางสู 
เมืองเจนีวา(Geneva) นําชมเมืองที่เปนศูนยกลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตั้ง
องคการสากลระดับโลก อาทิ องคการการคาโลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ 
ถายรูปกับนํ้าพุเจทโด (jet d'eau) ที่ฉีดสายน้ําพุงสูงขึ้นไปในอากาศถึง 390 ฟุต 
(เปดเฉพาะวันอากาศดี) และถายรูปกับ นาฬิกาดอกไม(L’horioge Fleurie) 
สัญลักษณ ที่ สํ าคัญของเมืองเจนีวา นําทานเขาชม มหาวิหารแซงตปแอร  
(Cathedral St.Piere)  เปนวิหารใหญของเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด 
ของนิกายโปรเตสแตนท สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1160 โดยมีตนแบบจากสไตลโรมาเนสก 
แตหลังจากน้ันก็มีการปรับปรุง ซอมแซมอยูหลายครั้ง จากน้ันนําทานเดินทางสู
เมืองโลซานน (Lausanne) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOTEL B&B LULLY หรือเทียบเทา 

วันที่ 5 โลซาน – มองเทรอซ – แทซ – เซอรแมท – มิลาน  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําชมเมืองโลซานนซึ่งตั้งอยูตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานนนับไดวาเปน
เมืองที่มีเสนหโดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหน่ึงของสวิตเซอรแลนด มีประวัติศาสตรอัน
ยาวนานมาตั้งแตศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหลงอยูบริเวณริมฝم�ง
ทะเลสาบที่น่ี เมืองโลซานนมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศนที่สวยงาม และ
อากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่วโลกใหมาพักผอนตากอากาศ



 

 

ที่น่ี เมืองน้ียังเปนเมืองที่มีความสําคัญสําหรับชาวไทยเน่ืองจากเปนเมืองที่เคยเปนที่
ประทับของสมเด็จยา นําทานชม สวนสาธารณะที่มีรูปปم�นลิง 3 ตัว ปดหู ปดปาก ปด
ตา อันเปนสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเม่ือทรงพระเยาว และถายรูปกับ ศาลาไทย ท่ี
รัฐบาลไทยสงไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง
มองเทรอซ (Montreux) เมืองตากอากาศที่ตั้งอยูริมทะเลสาบเจนีวา ไดชื่อวาริเวีย
ราของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน บานเรือน ริมทะเลสาบ  นําทานถายรูปกับ
ปราสาทชิลยอง (ดานนอก) (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกวา 800 ป 
สรางขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา  ตั้งแตยุคโรมันเรืองอํานาจโดยราชวงศ 
SAVOY โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินคาที่
จะสัญจรผานไปมาจากเหนือสูใตหรือจากตะวันตกสูตะวันออกของสวิตเซอรแลนด 
เน่ืองจากเปนเสนทางเดียวที่ไมตองเดินทางขามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแหงน้ีจึง
เปรียบเสมือนดานเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับรอยป เดินทางสูสถานี
รถไฟเมืองแทซ (Tasch) เพื่อเดินทางสูเมืองเซอรแมท (Zermatt) เมืองแหงสกีรี
สอรทยอดนิยมที่ไดรับความนิยมสูง เน่ืองจากเปนเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศ
เพราะยานพาหนะในเมืองไมใชน้ํามันเชื้อเพลิง แตใชแบตเตอรี่เทาน้ัน และยังมีฉาก
หลังของตัวเมืองเปนยอดเขาแมททอรฮอรน (Matterhorn) ที่ไดชื่อวาเปนยอดเขา
ที่มีรูปทรงสวยที่สดุในสวิส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย จากน้ันเดินทางสูเมืองมิลาน 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่ พัก BEST WESTERN HOTEL GOLDENMILE หรือ
เทียบเทา 



 

 

วันที่ 6 มิลาน - สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา  

09.00 น. เดินทางสูสนามบินมิลาน ประเทศอิตาลี เพื่อใหทานมีเวลาทําคืนภาษี (Tax 
Refund) และมีเวลาชอปปم�งสินคาปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน 

11.00 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอ แอร เที่ยวบินที่ BR072  
**คณะที่ออกเดินทางต้ังแตวันที่ 07 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 11.50 น. ** 

วันที่ 7 ไตหวัน – กรุงเทพฯ 
06.30 น. 
08.50 น. 

เดินทางถึงสนามบินไตหวัน เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 
ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินอีวีเอ แอร เที่ยวบินที่ BR067 
**คณะที่ออกเดินทางต้ังแตวันที่ 07 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 09.00 น. ** 

11.50 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
**คณะที่ออกเดินทางต้ังแตวันที่ 07 เม.ย. 63 เดินทางถึงเวลา 11.35 น. ** 
 

ราคาแนะนําเริ่มตนเพียง  
Wonderful Countries อิตาลี สวิตเซอรแลนด  

7 วัน 4 คืน  โดยสายการบินอีวีเอ แอร [BR] 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ทานละ 

20 – 26 ก.พ. 63 41,900.- 41,900.- 41,900.- 23,330.- 4,900.- 
3 – 9 มี.ค. 63 41,900.- 41,900.- 41,900.- 23,330.- 4,900.- 
10-16 มี.ค. 63 41,900.- 41,900.- 41,900.- 23,330.- 4,900.- 
17-23 มี.ค. 63 41,900.- 41,900.- 41,900.- 23,330.- 4,900.- 
7-13 เม.ย. 63 52,900.- 52,900.- 52,900.- 29,330.- 6,900.- 
9-15 เม.ย. 63 53,900.- 53,900.- 53,900.- 29,330.- 6,900.- 

23 – 29 เม.ย. 63 46,900.- 46,900.- 46,900.- 26,330.- 6,900.- 
7 – 13 พ.ค. 63 46,900.- 46,900.- 46,900.- 26,330.- 6,900.- 
28 พ.ค. – 3 มิ.ย. 

63 46,900.- 46,900.- 46,900.- 26,330.- 6,900.- 

4-10 มิ.ย. 63 46,900.- 46,900.- 46,900.- 26,330.- 6,900.- 
23-29 มิ.ย. 63 46,900.- 46,900.- 46,900.- 26,330.- 6,900.- 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้ งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 



 

 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  

 เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 
2 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทาง
หรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศสวิตเซอรแลนด (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวัน

ยื่น เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (15 สวิตฟรังก) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (21 สวิตฟรังก) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง 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. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 



 

 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สวิตเซอรแลนด) 

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ 7 วันทาํการ 

ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา TLS Contact 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด  

เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตวัจริง 1 ชดุ และสําเนา 1 ชุด 

ในวันย่ืนวีซาหนังสอืเดนิทางตองนําสงเขาสถานทตู  

และระหวางรอผลการอนุมัตวิีซา ไมสามารถดึงหนังสอืเดนิทางออกมาได 

**ลูกคากรุณาอยายดึตดิกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเร่ือย ๆ** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลอืสาํหรับประทบัวีซาอยางนอย 2 หนา 
อายุการใชงานเหลอืไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสอืเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา 
กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษา
อยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของ
ทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผู
เดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 
***ใบหนาสูง2.5- 3 CM.ขึ้นอยูกับลักษณะใบหนาของแตละบุคคล  พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือน รวบผม 
ใหเห็นหู เห็นคิ้ว หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมกึ.และไมมีรองรอยชํารุด*** 

ตัวอยางรูป 



 

 

 

3. หลักฐานการทาํงาน   
- เจาของกิจการ หนังสอืรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ 

สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน    หนังสอืรับรองการทาํงาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทาํงาน, วันลา 

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ่-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” 
แทนช่ือสถานทูตทีย่ื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ่-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน
ช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

4. หลักฐานการเงิน  
- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บญัชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทัว่ไป ยอนหลงั 6 เดือน 

ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน (รบกวนลูกคาทาํรายการเดินบัญชี โดยการฝากหรอืถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ 
Statement เพือ่ใหอัพเดทไมเกิน 15 วันหรืออยูในเดือนทีย่ืน่วีซา 

- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใชสําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน(ของผูที่ออก
คาใชจาย)  

- **Bank Statement จะตองสะกดช่ือ-นามสกุลใหตรงกับพาสปอรต แสดงเลขที่บัญชีครบทุกตัว และจะตองมแีสดงทัง้หมด
ในทุก ๆ หนา 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถาธนาคารออกมาเปนรูปแบบที่เปนตัวคร่ึงกระดาษ A4 ไมสามารถใชยื่นได 
รบกวนแจงธนาคารใหออกเปนรูปแบบฉบับเด็ม 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีกระแสรายวัน 



 

 

 พันธบตัร ตราสารหน้ี กองทนุ และสลากออมสิน** 

5. เอกสารสวนตวั 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ (ถามีการเปลี่ยน) 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบดิา จะตองมีหนังสอืยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสอืยินยอมระบุให

บุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสอืยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสอืยินยอมระบุให

บุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตองคัดหนังสอืระบุยนิยอมใหบุตรเดินทางไป

ตางประเทศกบัใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอาํเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรต
บิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสาํเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจ
ปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา 

เอกสารย่ืนวซีาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเตมิไดทุกเวลา 

หากทางสถานทตูแจงขอเพ่ิมเติม 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวซีาเชงเกนประเทศสวิตเซอรแลนด 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริงทุกขอ   

เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 

ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 



 

 

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กิด……………………………………………………………………………….………………… 

7. สัญชาติปจจุบัน ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

  หยา                แยกกันอยู                       หมาย (คูสมรสเสียชีวิต) 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีที่ผูสมัครขอวีซาเปนเด็ก อายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ใหใสช่ือ และที่อยู ผูปกครอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………รหสัไปรษณีย………………..… 

11. ที่อยูปจจุบันของผูขอวีซา 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย……………..…………… 

   E-MAIL (ตองระบุ)............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทมือถอืที่ติดตอได.................................................................. 

12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสือ้ผา ขายอาหาร เปนตน) 

     ....................................................................................................... 

13. ช่ือบริษัทหรือรานคา และที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สาํหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยูของสถาบันศึกษา  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย………….…… 
 



 

 

14. วีซาเชงเกนทีเ่คยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

            ไมเคย                   เคยได   ใชไดต้ังแตวันที่..........................ถึงวันที่............................ 

15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพือ่การขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกน 

ตัวลาสดุแนบมาดวย** 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

 

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

       กรุณาระบุช่ือ ......................................................   

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ     

   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายทัง้หมดระหวางพํานักมีผูออกให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 

หมายเหต ุ การอนุมัตวิีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิน้ ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียง
ตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวก 

ใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

 


