
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอน ำท่ำนเดินทำงท่องเที่ยวในเสน้ทำงแสนสวย โดดเด่นดว้ย
ธรรมชำติ วัฒนธรรม และสถำปัตยกรรมที่งดงำม อ่ิมเอมกับ
ธรรมชำติที่ถูกรังสรรคไ์ดอ้ย่ำงลงตัว ไรก้ำรปรุงแต่งจนท ำให้
ไดร้บักำรยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลก” ละเลียดไปกบัสถำปัตยกรรม
ที่เป็นเอกลักษณ ์ควรค่ำแก่กำรเยี่ยมชมอย่ำงเต็มอ่ิมเดินทำง
โดยกำรบินไทย พรอ้มอำหำร กำรบรกิำร ที่พกัระดบัพรเีม่ียม 



ก ำหนดกำรเดินทำง   14 เมษำยน – 22 เมษำยน 2561 

 

วนัเสำรที์ ่  เมษำยน    (1)  สุวรรณภูมิ  
22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภมิู ชั้น  เคำนเ์ตอร ์D สำยกำรบินไทย แอรเ์วย ์เจ้าหน้าที่ ทีค่อยให้การต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวก ด้านกระเป๋าและสัมภาระ

แด่ทา่น 

 

วนัอำทิตยที์ ่  เมษำยน     (2)  เวียนนำ - หบุเขำวำเคำ – MELK ABBEY – เมืองฮลัสตดัท ์

01.30 น. ออกเดินทางสู่ เวียนนำ เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย โดยสายการบินไทย แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ TG936 

.  น. เดินทางถึง กรุงเวียนนำ เมืองหลวงของประเทศออสเตรียหลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับสมัภาระเรียบร้อย   

 จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ หบุเขำวำเคำ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมส าหรับนักท่องเที่ยวชาวออสเตรียและละแวกใกล้เคียง แต่ส าหรับคนไทยอาจจะยังไม่คุ้นหูสัก
เท่าไรนัก มีแม่น า้ดานูบ แม่น า้สายส าคัญของดินแดนยุโรปตะวันออกตัดผาดผ่านอยู่ในภายหุบเขาที่มีความงามตามธรรมชาติ มีซากปราสาทโบราณอยู่บนเนินผา 
หมู่บ้านเลก็ๆ ริมฝั่งสองข้างทางของแม่น า้เตม็ไปด้วยไร่องุ่นแ บบข้ันบันได ช่วงที่ทศันียภาพไร่องุ่นสวยงามมากที่สุดจะอยู่ระหว่างเมือง Melk และ Krems น าท่าน
เข้าชม Melk Abbey ที่มีมหาวิหารสตีฟเมลค์ (Stiff Melk) ตั้งสูงเด่นเป็นสง่าของเมือง มหาวิหารแห่งน้ีสร้างขึ้ นด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค ที่อาจกล่าวได้ว่า
สวยงามที่สดุในออสเตรีย ภายใน   มหาวิหารสตีฟเมลค์ มีความสวยงามของการตกแต่งอย่างหรูหรา ไฮไลทข์องที่น่ีคือ ห้องสมุด ที่ได้ช่ือว่างดงามที่สุดแห่งหน่ึงของ
โลก เพดานวาดด้วยภาพเขียนสไตล์เฟสโก้... อสิระให้ทุกทา่นได้เพลิดเพลินกบับรรยากาศของเมืองริมแม่น า้ดานูบ ที่โอบล้อมด้วยขุนเขาที่งดงาม... 
 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮลัสตดัท ์เมืองเลก็ๆ ริมทะเลสาบ ที่มีความน่ารักเป็นทุนเดิม พร้อมด้วยฉากหลังที่เป็นภเูขาสงู เบ้ืองหน้าเป็นทะเลสาบอันสงบน่ิง บ้านเรือน
ตั้งลดหล่ันตามระดับความสูง ให้ความรู้สึกเหมือนสวนลอยฟ้าขนาดย่อม ทั้งยังได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก... หรือถ่ายภาพความความ
สวยงามสสีนัของบ้านแต่ละหลัง ...  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
ทีพ่กั  SEEHOTEL GRUNER BAUM BOUTIGUE HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัจนัทรที์ ่  เมษำยน   (3) เหมืองเกลือโบรำณ – มิวนคิ – ถนนแมกซิมิเลียน - จตุรสัมำเรียมพลสั 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากน้ันสมัผัสประสบการณ์แบบใหม่ใน เหมืองเกลือโบรำณ อายุมากกว่า ,  ปี และยังคงใช้เป็นโรงงานผลิตเกลือได้ถึงปัจจุบัน น าทา่นนั่งกระเช้าขึ้นไปด้านบน
ต่อด้วยรถไฟฟ้า เปล่ียนเคร่ืองแต่งกายแบบเดียวกับคนงานในยุคเก่าเ ชมเมืองใต้ดินของเหมืองเกลือและเข้าไปเรียนรู้กรรมวิธกีารผลิตเกลือและน า้เกลือตั้งแต่สมัย
โบราณถึงปัจจุบัน จากน้ันกจ็ะให้ทา่นได้สไลด์ลงมาจากช้ันบนทลีะระดับ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ม้ือน้ีบริการทา่นด้วยเมนู ปลำเทรำ้สย่์ำง   
น าทา่นเดินทางสู่ เมืองมิวนคิ จากน้ันอสิระให้ทา่นได้ช้อปป้ิง ณ ถนนสายส าคัญคือ ถนนแมกซิมิเลียน สร้างข้ึนในศตวรรษที่  ได้ช่ือว่าเป็นถนนที่สวยอีกแห่งหน่ึง
ของเมืองน้ี จตุรัสมาเรียมพลัสเป็นที่ต้ังร้านขายของแบรนด์เนมมากมาย รอบจัตุสรัสน้ีถูกโอบล้อมไปด้วยอาคารและสิ่งก่อสร้างที่ส าคัญของเมืองมิวนิค ทา่นสามารถ
มองเหน็ หอคอยอิฐคู่ของวิหารเฟราเอนเคียร์เชอร์ สัญลักษณ์ของเมืองมิวนิคที่โดดเด่นด้วยโดมทรงหัวหอมจุกทองค า... พร้อมถ่ายภาพกับ เฟรำเอ่นเคียรเ์ช่อ 
โบสถ์พระแม่มารีทรงหัวหอมคู่ สร้างด้วยอฐิสแีดง สงู  เมตร เป็นสญัลักษณ์ที่ส าคัญอกีแห่งหน่ึงของมิวนิค...  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร RATSKELLER RESTAURANT ร้านอาหารท้องถิ่นสไตล์บาวาเร่ียน พร้อมเมนูขาหมูเยอรมันอันเล่ืองช่ือ ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับ
อาหารในบรรยากาศการตกแต่งร้านที่สวยงาม       

ทีพ่กั  SHERATON WEST PARK MUNICH หรือเทยีบเทา่  
 

วนัองัคำรที ่  เมษำยน   (4) มิวนคิ – ปรำสำทนอยชวำนสไตน ์– เมืองฟุสเซ่น 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ปรำสำทนอยชวำนชไตน ์เดินทางลัดเลาะไปตามเส้นทางไหล่เขา สู่ สะพำนควีนแมรี่ ซ่ึงเป็นจุดชมวิวปราสาทที่ดีที่สุด ชมความสวยงามของป่าไม้ 

และบ้านพักสไตล์ชาเล่ย์ที่ประดับประดาไปด้วยดอกไม้หลากหลายสี ชมทิวทัศน์อันงดงามของตัวปราสาทที่โดดเด่น มีทะเลสาบและธารน ้าล้อมรอบ ภายในตัว
ปราสาทที่ตกแต่งไว้อย่างอลังการ ปราสาทน้ีสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 18–19 รัชสมัยของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 ตามจินตนาการของคีตกวีชาวเยอรมนี ริชาร์ดวากเนอร์ 
พระสหายคู่พระทยั ชม ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสร์ิต ชมความงดงามของปราสาทที่ยากเกนิกว่าจะบรรยาย แม้กระทั่ง
ราชาการ์ตูนวอล์ทดิสนีย์ยังได้จ าลองแบบไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อนัเปรียบเสมือนสญัลักษณ์ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 
 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริเวณ ปราสาทนอยชวานสไตน์  
จากน้ันน าทา่นออกเดินทางสู่ ฟุสเซ่น เมืองเลก็ๆ ที่อบอวลไปด้วยความงามของธรรมชาติและบ้านเรือน ในสมัยก่อนเป็นทางเช่ือมระหว่างอติาลีเหนือกบัเมือง เอาร์
กบูร์ก ของรัฐบาเยิร์น มีอายุมากว่า  ปี โดยต้ังอยู่สูงสุดในบาเยิร์นคือ  เมตร จากระดับน า้ทะเล อดีตเคยเป็นที่พักตากอากาศของบิชอปแห่งเอาร์กบูร์ก ฟุส



เซ่น เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเน่ืองจากเป็นที่ต้ังของสองปราสาทดังอย่าง นอยชวานสไตน์ และโฮเฮนชวานเกา จากน้ันน าท่านเร่ิมต้นชมบรรยากาศอันสวยงามของ
ภมิูภาคบาวาเรียนอลัไพล์ ที่รอบๆ ทา่นจะเตม็ไปด้วย ภเูขา ทะเลสาบ ปราสาทแสนสวย พร้อมนิยายปรัมปราที่จะมาคู่กบัปราสาทต่างๆ ถือว่าเป็นภมิูภาคที่สวยที่สุด
แห่งหน่ึงของเยอรมนี  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
ทีพ่กั  HOTEL MULLER หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัพุธที ่18 เมษำยน   (5) เมืองฟุสเซ่น – เมืองคอนสแตนซ ์ - เกำะไมเนำ – น ้ำตกไรน ์- ชไตน ์อมั ไรน ์

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู่ เมืองคอนสแตนซ ์(Konstanz) อกีหน่ึงจุดหมายปลายทางด้านการทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสียง และน่ามาเยือนมากแห่งหน่ึงของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่
บนทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) หรือ ทะเลสาบโบเดนเซ (Bodensee) ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอนัดับที่สามของยุโรป น าทา่นเข้าสู่  เกำะไมเนำ (Mainau) 
หรือ เกำะพฤกษชำติไมเนำ หรือ เกำะดอกไม ้ไมเนำ (Blumeninsel Mainau) อกีหน่ึงจุดหมายปลายทางด้านการทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสยีงมากเป็นอนัดับต้นๆ ของ
ประเทศเยอรมนี โดยเกาะตั้งอยู่ในทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) หรือ ทะเลสาบโบเดนเซ (Bodensee) ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอนัดับที่สามของ ยุโรป  เป็น
เกาะที่ได้ช่ือว่าเป็นเกาะแห่ง พฤกษชาติ ซ่ึงพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของเกาะน้ันได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยไม้ดอกและไม้เมืองร้อนที่มีมากกว่า 500 ชนิด น าทา่นชม 
สวนพระราชวัง (Palace Gardens)ที่สร้างมาต้ังแต่ปี ค.ศ.1853 โดย Frederick I, Grand Duke of Baden 

 

 

  

 

 

 

 



เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่ น ้ำตกไรน ์(Rhein Fall) เป็นน า้ตกที่เกิดจากแม่น า้ไรน์  เป็นน า้ตกที่ใหญ่ที่สดุในยุโรป อยู่ระหว่างเมืองเลก็ๆช่ือ Neuhausen am Rheinfall 

กบั เมือง Laufen-Uhwiesen ใกล้ๆเมือง Schaffhausen ทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จากน้ันชม ชไตน ์อมั ไรน ์(Stein am Rhein) โดยมีฐานะขึ้นกับ
เมือง Schaffhausen ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองโบราณเลก็ๆ มีแม่น า้ไรน์ไหลผ่านกลางเมือง และมีถนน สายหลักเพียงสายเดียวอาคารบ้านเรือนปลูกสร้าง
มาแต่โบราณ โดยบางบ้านจะมีมุขหน้าต่างย่ืนออกมา ผนังนอกบ้านมีการวาดภาพสีน า้ปูนเปียก fresco บอกเล่าเร่ืองราว ต่างๆ เอาไว้ โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่า 
บริเวณศูนย์กลางเมืองคือจตุรัสราธอส (Rathausplatz) มีน า้พุอยู่ตรงกลางจตุรัส กลางน ้าพุมีอัศวินสวมเสื้ อเกราะยืนอยู่คุณสามารถเกบ็ภาพ บรรยากาศอันน่า
ประทบัใจของที่น่ีได้  เมือง ชไตน์ อัม ไรน์ ได้รับรางวัล the First Wakker Prize เมื่อปี 1972 ในฐานะที่อนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดี... ได้เวลา
อนัสมควร น าทา่นเดินทางสู่ซูริค ศูนย์กลางทางการเงินและเศรษฐกจิของสวิตเซอร์แลนด์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  
ทีพ่กั  MARRIOTT ZURICH HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัพฤหสับดีที ่  เมษำยน   (6) ซูริค - กรุงเบริน์ – ชมเมือง - อินเทอรล์ำเกน้ 

 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงเบริน์ เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซ่ึงช่ือของเมืองเบิร์น(BERN) น าท่านชม บ่อหมีสีน า้ตาล หรือ เบเรน็กราเบน็ “สัญลักษณ์
ของกรุงเบิร์น” ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเมืองแห่งน้ีได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จนได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ของสหประชาชาติ ให้เป็น 
“เมืองมรดกทางวัฒนธรรมของโลก”น าท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ หอนาฬิกาไซท ์กลอ็คเค่นทาร์ม หอนาฬิกาที่มีอายุถึง  ปี ซ่ึงมี “โชว์” ให้ดูทุกช่ัวโมงเมื่อ
นาฬิกาตีครบเวลา จากน้ันให้ท่านได้เพลิดเพลินกับย่านการค้ามาร์กาสเซย่านเมืองเก่าปัจจุบันซ่ึงเตม็ไปด้วยร้านดอกไม้ และบูติค ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ  ถนนทมีี
ระดับสูงสุดๆของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซ่ึงเตม็ไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณสไตล์บารอ็คเป็นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดิน
เที่ยวชมอาคารเก่าอายุ - ปี 

 



 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  
 น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอินเทอรล์ำเกน้ (Interlaken) อิสระให้ท่านหามุมถ่ายรูปกับเทอืกเขาจุงเฟรายอร์คอันสวยงามที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี หรือเดิน

เล่นไปตาม ถนน HOHEWEG หรือ HIGH STREET แหล่งชอ้ปป้ิงใจกลำงเมือง เลือกซ้ือนาฬิกาแบรนด์เนมของสวิส อาทิ Patek Philippe, Oris, Tissot, Tag 

Heuer เป็นต้น, ชอคโกแลต, มีดพับ Victorinox ที่มีช่ือเสียงไปทั่วโลก, เคร่ืองหนังแบรนด์เนม, นาฬิกากุก๊กู และของฝากนานาชนิด ที่ร้านปลอดภาษีเคียร์ชโฮฟ
เฟอร์ และใกล้กนันั้นมีคาสโิน Kursaal ให้ส าหรับทา่นที่ต้องการเสี่ยงโชคอสิระตามอัธยาศัย... 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย  
ทีพ่กั  LINDNER GRAND BEAU RIVAGE INTERLAKEN หรือเทียบเท่ำ 
วนัศุกรที์ ่  เมษำยน   (7) อินเทอรล์ำเกน้ –กรินเดอวำลด ์– ยอดเขำจุงเฟรำ -ธำรน ้ ำแข็งอเลิทซ์ กลำเซียร ์- ลูเซิรน์ – สะพำนไมช้ำเปล - อนุสำวรียสิ์งโต 

 

เชำ้   บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวำลด ์(Grinderwald) หมู่บ้านกลางหุบเขาที่เป็นแหล่งพักผ่อนตากอากาศที่มีช่ือเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นจุดเร่ิมต้น
ของการผจญภัยแห่งสวิสแอลป์ที่สวยงามคร้ังย่ิงใหญ่ และประทบัใจ น าท่าน นัง่รถไฟ ขึ้นสู่สถานีบน ยอดเขำจุงเฟรำ ที่เป็นสถานีรถไฟสงูที่สุดของยุโรปมีความสูง
เหนือระดับน า้ทะเลถึง ,  เมตร ( ,  ฟุต) ซ่ึงได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of Europe และได้ช่ือว่าเป็นหลังคาแห่งยุโรปชม ถ ้ ำน ้ ำแข็ง (ICE PALACE) 

ที่มีอุณหภมิูต ่ากว่า  องศาเซลเซียสตลอดทั้งปี และเกบ็รวบรวมสตัว์ที่อาศัยอยู่บริเวณเทอืกเขา ชมรูปป้ันต่างๆที่เกดิจากการแกะสลักน า้แขง็ สมัผัสความงดงามของ 



 

  
 

 

 

 

 

ธำรน ้ ำแข็งอเลิทซ์ กลำเซียร ์(ALETSCH GLACIER) ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็น “มรดกโลกทำงธรรมชำติ” มีความยาวถึง  กิโลเมตร 
ยาวที่สุดในบรรดาทุง่น า้แขง็ของเทอืกเขาแอลป์ทั้งยุโรป และหนา  เมตรโดยไม่เคยละลาย อสิระให้ทา่นได้สนุกสนาน และเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาจุง
เฟรา อาท ิสโนว์บอร์ด, สนัุขลากเล่ือน และไม่ควรพลาดกบัการส่งโปสการ์ดจากที่ท  าการไปรษณีย์ที่สงูที่สุดในยุโรป (กิจกรรมต่ำงๆยงัไม่รวมในค่ำทวัร)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา เสร์ิฟทา่นด้วย Asian Menu  

 

บ่าย น าท่านน่ังรถไฟลงจากยอดเขาจุงเฟรา ผ่านอุโมงค์ที่เจาะใต้ภูเขา Eiger และ Mönch รถไฟจะจอดให้ท่านได้ชมวิวเทือกเขาจุงเฟรายอร์ค ในอีกบรรยากาศหน่ึงให้
ทา่นได้เพลิดเพลินกับการชมทศันียภาพอันแสนโรแมนติกได้จากสองข้างทาง น าทา่นเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองที่เป็นจุดหมายหลักของนักทอ่งเที่ยวที่
เดินทางไปสวิสฯ เพราะเป็น เมืองทีไ่ดร้บัสมญำนำมว่ำถูกถ่ำยรูปมำกทีสุ่ดของสวิตเซอรแ์ลนด ์น าทา่นชม สะพำนไมช้ำเปล สญัลักษณ์ของเมือง 

 ลูเซิร์นที่มีอายุกว่า  ปี อันมีช่ือเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซ่ึงสะพานไม้แห่งน้ีมีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวยาวข้ามแม่น า้ “รอยส์” (Reuss) ที่มีอายุเก่าแก่กว่า  ปี 
และยังเป็นสัญลักษณ์ของสวิสฯ ชม อนุสำวรียสิ์งโต (Lion Monument) อนุสาวรีย์รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ซ่ือสัตย์ และ
เสียสละ... อิสระให้ทา่นเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงที่มีร้านตัวแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดัง อาท ิบุคเคอเลอร์ / กอืเบอลิน /เอม็บาสซ่ี ร้านขายของที่ระลึก,ร้านชอ็คโก
แลต็ และช้อปป้ิงสนิค้าช้ันดีที่มี โดยเฉพาะกล่องดนตรีที่ท  าจากไม้ ท าอย่างสวยงามและประณีต... 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการทา่นด้วยเมนูอาหารพ้ืนเมือง   
ทีพ่กั   RADDISON BLU LUZERN HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
วนัเสำรที์ ่  เมษำยน   (8) ลูเซิรน์ - ซูริค - สนำมบนิ  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  น าทา่นเดินทางสนามบินซูริค เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ทา่นได้ท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเชค็อนิ  

.  น.  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย เที่ยวบินที่ TG971 

วนัอำทิตยที์ ่   เมษำยน   (9) กรุงเทพฯ  
.   น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ 

หมำยเหตุ: รำยกำรและรำคำอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบนิ และ อตัรำแลกเปลีย่น เป็นตน้ 

อมิเมจ ฮอลิเดย์ แล้วคุณ...จะรักเรา  
 

อตัรำค่ำบริกำร 

ประเภทผูเ้ดินทำง ลูกคำ้ปกติ สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 176,500.- 173,500.- 174,500.- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 167,500.- 164,500.- 165,500.- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 158,500.- 155,500.- 156,500.- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 141,500.- 138,500.- 139,500.- 

พกัเดีย่วเพิม่ 35,000.- 35,000.- 35,000.- 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) ส่วนลดท่ำนละ 30,000.- 30,000.- 30,000.- 

กรณีบนิชั้นธุรกิจ เพิม่ประมำณ ท่ำนละ  85,000.- 85,000.- 85,000.- 



** ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทำง  ท่ำนข้ึนไป** 
**กรณีออกเดินทำงระหว่ำง -14 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บเพิม่ท่ำนละ 20,  บำท** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขกำรช ำระเงิน : ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่ำนละ 30,000.- บำท   
ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ช่ือบัญชี  บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ธนำคำรกสิกรไทย  สำขำ สุขุมวิท  (เอ็กเชน ทำวเวอร)์    เลขที ่ 639-1-00264-7  บญัชีกระแสรำยวนั 

หรือ ธนำคำรกรุงไทย   สำขำย่อยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร ์   เลขที ่ 081-6-00318-1   บญัชีกระแสรำยวนั 

  “กำรจ่ำยส่วนทีเ่หลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 

 

 

 

 

 

 

http://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=184&PeriodID=299


คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดีย่วเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  
กรณีบนิชั้นธุรกิจ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

1735 

1645 

1555 

1385 

350 

1435 

850 

1735 

1645 

1555 

1385 

350 

1435 

850 

 

- สำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดไดสู้งสุด ,  คะแนน 

- คะแนนสะสมทีไ่ดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

- สมำชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลับช้ันประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พรอ้มค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง 

2. ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผู้ถือหนังสอืเดินทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 
5. ค่ามัคคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัทา่นในตลอดการเดินทาง 
6. ค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 5,000,000.- บำท เง่ือนไขตามกรมธรรม์ 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย % และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม % 

3. ค่าท าหนังสอืเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดินทาง 
4. ค่าภาษีน า้มันที่ทางสายการบินเรียกเกบ็เพ่ิมอกี 

 

 

 



หมำยเหตุ  

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯโดย
บริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ เนื่องจำกกำรท่องเที่ยวนี้ เป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกบับริษทัตวัแทนในต่ำงประเทศ  ท่ำนไม่สำมำรถที่จะ
เรียกรอ้งเงินคืน ในกรณีที่ท่ำนปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิในกำรใชบ้ริกำรนั้นที่ทำงทวัรจ์ัดให ้ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน บริษัทฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ทา่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติ
ส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้า เมืองพิจารณาแล้ว  

 ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินไห้ทา่นได้ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่สถานฑตูงดออกวีซ่า อนัสบืเน่ืองมาจากตัวผู้โดยสารเอง  
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย 

 

เอกสำรส ำหรบักำรยืน่วีซ่ำ 

.  หนังสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไม่น้อยกว่า  เดือน (มีหน้าว่างที่ยังไม่ประทบัตรา  หน้าขึ้นไป) โปรดตรวจดูอย่างละเอยีด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย) 

.  รูปถ่ายสขีนาด  น้ิว  จ านวน  รูป ฉากหลังสขีาว (หน้าตรง) ถ่ายไว้ไม่เกนิ  เดือน  อดัจากฟิล์ม หรือโพลารอยด์เทา่นั้น 

.  หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ช่ือของแต่ละสถานฑตู 

·       พนักงานบริษัท ใช้หนังสอืรับรองจากสถานที่ท  างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดือน วันเข้าท างาน และวันที่อนุญาตให้ลางาน  
·       ข้าราชการ ใช้หนังสอืรับรองต าแหน่งจากต้นสังกดัเป็นภาษาองักฤษ (ไม่จ าเป็นต้องระบุว่าไปต่างประเทศ)     กรณีเกษียณอายุ ใช้  ส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 

·       เจ้าของกจิการ ใช้ส าเนาทะเบียนการค้า และหนังสอืรับรองจดหมายจดทะเบียนหุ้นส่วน กรณีไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการเสยีภาษี 

·       นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ ระบุช้ันเรียน 

.  หลักฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรองการเงิน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ช่ือของแต่ละสถานฑตู) 
a. กรณีมีบัญชีส่วนตัว ใช้จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจ า ออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษ (ไม่รับกระแสรายวัน) และถ่ายส าเนาสมุดบัญชี 

ย้อนหลัง  เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบัน)  
b. กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว ให้บุคคลในครอบครัวท าหนังสือรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษและระบุว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้ และถ่ายส าเนาสมุดบัญชี

ย้อนหลัง  เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบัน) และเอกสารผู้ออค่าใช้จ่าย  .ส าเนาบัตรประชาชน .หลักฐานการงาน .จดหมายระบุความสมัพันธข์องผู้ออกค่าใช้จ่าย 

.  ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาสติูบัตร ในกรณีที่อายุต ่ากว่า  ปี  

.  ส าเนาใบส าคัญสมรส , หรือหย่า (กรณีที่สมรสแล้ว หรือหย่าแล้ว) ส าเนาใบส าคัญเปล่ียนช่ือ หรือนามสกุล (ถ้ามี) 

.  หนังสอืยินยอมให้เดก็เดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีที่เดก็อายุไม่เกนิ  ปี ไม่ได้เดินทางกบับิดาและมารดา หรือ เดินทางไปกบัทา่นใดทา่นหน่ึง ท าที่เขต หรืออ าเภอเทา่น้ัน 
พร้อมส าเนาบัตรประชาชน 

*** การพิจารณาว่าจะให้วีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑตู มิใช้บริษัททวัร์ 
*** กรณีก่อนเดินทางไม่ถึง  วัน ผู้เดินทางถูกปฏเิสธวีซ่า บริษัทฯ จ าเป็นต้องยึดมัดจ า ,  บาท เป็นค่าวีซ่า-ค่ายกเลิกตัว๋ 



 

หมำยเหตุและเงือ่นไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับทา่นผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบ
คาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสขุของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับทา่นผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกนิ  เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของทา่นผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับทา่นผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอนัมิใช่การทอ่งเที่ยว 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ทา่นที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขอ

อภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับทา่นที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ทา่นที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า  ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุป

ร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้เดินทางทา่นอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 
6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ทา่นที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก  าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งช่ือรอไว้ ทั้งน้ีเพ่ือ

ประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางทา่นอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ทา่น โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหา
คณะทวัร์อื่นทดแทนหากทา่นต้องการ 

9. ในกรณีที่ทา่นยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง    วัน  ขอหักร้อยละ  ของอตัราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง    วัน  ขอหักร้อยละ  ของอัตราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่า
เปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเทา่น้ัน เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการ

เดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. ส าหรับทา่นผู้เดินทางที่ประสงค์จะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัท
ฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทวัร์น้ันๆ หากทา่นผู้เดินทางซ้ือตัว๋หรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทวัร์น้ัน ๆ 
ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์
ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า  วัน หากทา่นยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสดุวิสัย 



อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟ
นอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของทา่นให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ใน
เอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่
สามารถเข้าชมสถานที่ทอ่งเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ทา่น 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัว
นักทอ่งเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วม
เดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่น่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่น่ังได้เอง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดที่
น่ังให้แก่ทา่นและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สดุภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ทา่นผู้เดินทางที่เช่ือม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทางไปทอ่งเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถี
ชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทา่นได้เดินทางไป 

20. เม่ือทา่นจองทวัร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงทา่นยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 


