
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่องเที่ยวทวีปยุโรปสุดแสนโรแมนติคกบั 3 ประเทศในฝัน ฝรัง่เศส -
สวิสเซอรแ์ลนด-์อิตาลีเยือนกรุงเบิรน์ เมืองหลวงแห่งสวิสเซอรแ์ลนด ์ชอ้ป
ป้ิงเมืองแห่งแฟชัน่และชมมหาวิหารสุดยิ่งใหญ่ที่มิลานข้ึนกระเชา้โรแตร ์
พิชิตยอดเขาทิตลิส ชอ้ปป้ิงสินคา้สวิส โรแมนติดเมืองลูเซิรน์  นัง่รถไฟ 
TGV พระราชวังแวร์ซายส์  ล่องเรือบาโตมูส ช้อปป้ิงเต็มอิ่มย่านดัง 
เดินทางโดยสายการบินไทย คดัสรรที่พกัพกัอย่างมีระดบั  และการบริการ
สุดประทบัใจ 
 



ก าหนดการเดินทาง  9 - 18 เมษายน 2561             ส าหรบั 20 ท่าน      
วนัแรกของการเดินทาง   (1)    กรุงเทพฯ -  สุวรรณภูมิ  
21.00 น.   คณะพร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมิูเคาน์เตอร์ ประตู 2 Row C  ของสายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ทา่น 

วนัทีส่องของการเดินทาง  (2)  ปารีส - บา้นจิตรกร Claude Monet's House – มองมารท์ – วิหารพระหฤทยั - ล่องเรือ - Bateaux Mouehes    
00.10 น. ออกเดินทางสู่นครปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930  

06.50 น.  (เดินทางถึงสนามบินชารล์ เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วน าท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านเลก็ ๆ ที่ช่ือว่า จิแวรน์ี 
(Giverny) เข้าชมบ้านโมเนต์ ศิลปินอิมเพรสช่ันนิสม์ที่โด่งดัง บ้านสองช้ันหลังน้ีปกคลุมไปด้วยพืชพรรณไม้นานาชนิด, ห้องและเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ภายในบ้าน
ยังคงสภาพเดิม ห้องน่ังเล่น, ห้องนอนและห้องครัวขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ท าครัวครบครัน สะท้อนให้เหน็ว่าโมเนต์เป็นคนพิถีพิถัน ไฮไลทข์องบ้านคือ สวนสวย  
แห่งอยู่ในที่เดียวกัน สวนไม้ดอกคลาสสิคสไตล์ฝร่ังเศส “คลอส นอร์แมนด์”(Clos Normand) และสวนไม้น า้ ขึ้นมาคู่กับสวนไม้ดอก เหมือนกับโมเนต์ตวัดปลาย
พู่กนัลงบนผ้าใบ กลางสวนไม้น า้มีสระบัวที่เป็นต้นก าเนิดของภาพเขียนชุดอนัเล่ืองช่ือ “Water Lilies” เงาสะท้อนบนพ้ืนน า้ในสระบัวเป็นสิ่งที่โมเนต์ช่ืนชอบมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันน าทา่นเดินทางกลับสู่กรุงปารีส เพ่ือเดินทางไปยัง ย่านมองมารต์ ย่านที่ได้ช่ือว่าเป็นย่านแห่งศิลปะ เพราะอดีต เป็นย่านที่พักอาศัยและท ามาหางานของเหล่า
ศิลปิน จิตรกรช่ือดังมากมาย ทั้ง ปีกัสโซ, ซัลวาดอร์ ดาลี, แวนโกะ๊, เรอนัวร์ มาเนต์ เป็นต้น... น าท่านชม วิหารพระหฤทยั Sacre-Coeur ชมความงามของโบสถ์สี
ขาวสวยเด่นเป็นสง่าบนเนินเขามงมาร์ต น าท่านชมความงามของวิวสวยที่สุดของปารีส จนอาจกล่าวว่า “เนินเขามองมาร์ตเป็นเนินแห่งประวัติศาสตร์ และเนินแห่ง
ความฝันของบรรดาศิลปินทั้งหลาย ณ ที่แห่งน้ีคือ ที่นัดพบของศิลปินมาต้ังแต่ศตวรรษที่ 19 ผลงานศิลปะได้มีการสร้างสรรค์จากที่น่ีเป็นจ านวนมาก... อิสระให้ทุก
ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารีเซียงบริเวณจัตุรัสแตรร์ (Place de Tertre) สถานที่รวมตัวกันของเหล่าจิตรกรอิสระที่รับจ้างวาดภาพเหมือนให้เหล่า
นักทอ่งเที่ยว...  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านล่องเรือ Bateaux-Mouches ชมความงามของ “แม่น ้าแซนน์” ที่ตัดผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมทัศนียภาพของสองฝั่งแม่น ้า เพ่ือชมความงามของ
สถาปัตยกรรมสองฟากฝั่งแม่น า้ในกรุงปารีสและช่ืนชมทศันียภาพอันสวยงามของสองฝั่งแม่น า้ในยามค ่าคืนให้ทุกทา่น ได้สมัผัสบรรยากาศของชาวกรุงปารีส ซ่ึงเป็น
แม่น า้สายหลักแห่งกรุงปารีส   
 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการทา่นด้วยอาหารพ้ืนเมือง 
ทีพ่กั   MILLENNIUM PARIS OPERA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง     ( )     ปารีส – พพิธิภณัฑลู์ฟ   - ประตูชยั - หอไอเฟล - ปารีส  
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่  พิพิธภณัฑลู์ฟ พิพิธภัณฑ์ที่จัดว่าใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งตัวอาคารสถานที่และผลงานที่น ามาจัดแสดง ตัวตึกที่อยู่รายรอบน้ันเคยเป็นพระราชวังมา
ก่อนพิพิธภัณฑ์แห่งน้ีเกบ็รวบรวมผลงานมากกว่า ,  ช้ิน แต่น ามาจัดแสดงได้เพียง ,  ช้ินเท่าน้ัน ส่วนที่เหลือกจ็ะผลัดเปล่ียนกันมาออกแสดง ตัว
ทางเข้าโดดเด่นด้วยปิรามิดแก้ว ที่ออกแบบโดย ไอ.เอม็.เป่ย สถาปนิกเช้ือสายอเมริกัน-จีน... ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการผลงานด้านศิลปะจากทั่วโลก และที่
ส าคัญที่ทุกทา่นมาพิพิธภัณฑแ์ห่งน้ีต้องการมาชม คือ ภาพวาดโมนาลิซ่า ผลงานอนัลือช่ือของจิตกรเอกของโลก ลีโอนาโด ดาวินช่ี ปริศนาภาพวาดที่ยังไม่สามารถหา
ข้อสรุปได้ นอกจากน้ียังมีผลงานอกีมากมาย อาท ิภาพวาด The Last Supper, The Virgins of the Rocks, ภาพเสรีภาพน าประชาชน (Liberty Leading the People) 
ผลงานที่เย่ียมยอดของ เดอลาครัว (Delacroix) ที่แสดงถึงการปฏวัิติในฝร่ังเศส 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

น าท่านสัมผัสความย่ิงใหญ่ของ ประตูชยั (ARC DE TRIUMPH) ที่นโปเลียน โบนาปาร์ต มีบัญชาให้สร้างเพ่ือเป็นเกียรติแก่กองทพัของตนที่มีชัยในสงคราม และ
เพ่ือเชิดชูฐานะของ นโปเลียนให้ย่ิงให้ดุจด่ังจอมจักรพรรดิโรมันอสิระให้ทา่นได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย ชมจตุัรสัคองคอรท์ ที่ซ่ึงเคยเป็นลานประหารพระ
เจ้าหลุยสท์ี่ 16 และพระนางมารีองัตัวเนต ...  
 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันชม หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) สัญลักษณ์ส าคัญของนครปารีส (ไม่รวมค่าขึ้นชม) ให้ท่านได้มีประสบการณ์อันน่าประทบัใจของมหานครปารีส พร้อม
ถ่ายภาพอนัน่าประทบัใจไว้เป็นที่ระลึก ชม จัตุรัสคองคอร์ท ที่ซ่ึงเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีองัตัวเนต  อสิระให้ทุกทา่นถ่ายภาพเป็นที่
ระลึก  จากน้ันชมถนนสายโอ่อ่าโรแมนติคอนัมีช่ือเสียงที่สดุแห่งหน่ึงของโลก ถนนชองป์เอลิเซ่ ซ่ึงเป็นต้นแบบถนนราชด าเนิน ถนนแฟช่ันที่มีช่ือเสียง สองข้างถนน
เป็นที่ต้ังของส านักงาน, สายการบิน, บริษัท, ห้างร้าน, ภัตตาคาร, สถานที่ บันเทงิช่ือดังตลอดความยาวเกอืบสองกโิลเมตร 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

ทีพ่กั   MILLENNIUM PARIS OPERA HOTEL หรือเทียบเท่า 
วนัทีสี่ข่องการเดินทาง  (4)  ปารีส – พระราชวงัแวรซ์าย  – มหาวิหารนอทเทรอะดาม  - ชอ้ปป้ิง - ปารีส 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางไปสู่ เมืองแวรซ์ายส ์อดีตเมืองหลวง และศูนย์กลางการเมือง การปกครอง ในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 อยู่ห่างจากปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ให้
ทา่นได้เข้าชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versailles Palace) สัมผัสความอลังการของพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโลก อกีทั้งงบค่าใช้จ่ายให้การสร้าง
จากอดีตจนถึงปัจจุบันแพงที่สดุในโลก มีศิลปะ วัฒนธรรม ภาพวาด งานศิลป์มากมายซ่ึงได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ 
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆ และเฟอร์นิเจอร์ช้ันดี ที่เป็นต้นแบบของเฟอร์นิเจอร์หลุยส์ที่โด่งดังไปทั่วโลก… ให้ท่านได้ชมความ
งดงามของแต่ละห้อง อาท ิSALON  OF  WAR , SALON OF PEACE, HALL OF MIRRORS, เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทา่นด้วยเมนูอาหารจีน 

 จากน้ันน าทา่นสู่ มหาวิหารนอทเทรอดาม โบสถ์ศิลปะโกธกิอนัเก่าแก่และศักด์ิสทิธิ์แห่งน้ี เป็นโบสถ์ที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของฝร่ังเศสกว่็าได้ โบสถ์สงูใหญ่คล้ายตึก 3 

ช้ัน สร้างด้วยหินที่ตัดเป็นช้ินและวางเรียงกัน มีรูปแกะสลักบอกเร่ืองราวของพระเยซูที่ซุ้มประตู เหนือส่วนโค้งของประตูข้ึนไป เรียงรายด้วยประติมากรรมหินสลัก
เป็นรูปนักบุญต่างๆ ในคริสตศาสนาขนาดเท่าตัวจริงประมาณ 27 รูป องค์เด่นที่สดุคือนักบุญแซงต์ เดอนีส์ ที่ยืนถือหางตัวเองอยู่ ภายในโบสถ์มีหน้าต่างที่ประกอบ
ขึ้นจากกระจกหลากสี บอกเล่าเร่ืองราวตามพระคัมภีร์โบราณ อิสระให้ท่านได้มีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าแบรนด์นมที่โด่งดังของฝร่ังเศส ย่านถนนออสแมนบูโล
วารด์ และสนิค้าปลอดภาษีมากมายเป็นการส่งท้าย หรือให้ทา่นเดินเล่นช้อปป้ิงในห้างสรรพสนิค้าช่ือดัง อย่างแกลเลอรี ่ลาฟาแยต ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 



 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการทา่นด้วยอาหารพ้ืนเมือง  
ทีพ่กั   MILLENNIUM PARIS OPERA HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง  ( )    ปารีส - TGV ดีจอง – เบริน์ - ชมเมือง  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าทา่นเดินทางสู่ สถานีรถไฟปารีส น าคณะนัง่รถไฟความเร็วสูง TGV สู่เมืองดิจอง วิง่ดว้ยความเร็ว 300 กิโลเมตร ต่อชัว่โมง จนถึงเดินทางมาถึงเมืองดิจอง  
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทา่นด้วยเมนูอาหารจีน 

 น าทา่นออกเดินทางสู่ กรุงเบริน์ เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซ่ึงช่ือของเมืองเบิร์น (BERN) มีความหมายว่า หมี ได้มาจากการที่ทา่นดยุคแห่งเบิร์ตโทลต์
ที่  แห่งชาริงเกนต้ังช่ือสัตว์ตัวแรกที่ท่านพบขณะออกล่าสัตว์ ชม บ่อหมีสีน ้ าตาล หรือ เบเร็นกราเบ็น “สัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น”  ให้ทา่นได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 
เมืองแห่งน้ีได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จนได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ของสหประชาชาติ ให้เป็น “เมืองมรดกทางวฒันธรรมของโลก” น าท่าน
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ หอนาฬิกาไซท ์กล็อคเค่นทารม์ หอนาฬิกาที่มีอายุถึง  ปี ซ่ึงมี “โชว์” ให้ดูทุกช่ัวโมงเม่ือนาฬิกาตีครบเวลา จากน้ันให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับย่านการค้ามาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่าปัจจุบันซ่ึงเตม็ไปด้วยร้านดอกไม้ และบูติค ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนทมีีระดับสูงสุดๆของเมืองน้ี ถนนกรัม
กาสเซ ซ่ึงเตม็ไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณสไตล์บารอ็ค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ -300 

ปี น าทา่นเดินเล่นชมเมืองไปตามถนนสายส าคัญกลางเมืองที่มีน า้พุทั้งหมด  กว่าบ่อประดับไปทั่วเมืองซ่ึงแต่ละบ่อจะมีสัญลักษณ์รูปป้ันแตกต่างกันไปจนได้รับ
การขนานนามว่า “City of Fountains”...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารสไตล์ท้องถิ่น 

ทีพ่กั  HOTEL AMBASSADOR BERN หรือเทียบเท่า 
วนัทีห่กของการเดินทาง  ( )    เบริน์ – อินเทอรล์าเกน้ - ชทานเซอรฮ์อรน์  - กระเชา้ “Cabrio” - แองเกิลเบริก์  
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอรล์าเกน้ (Interlaken) เมืองที่มีทวิทศัน์อันงดงาม เสมือนประหน่ึงเมืองแห่งน้ีถูกโอบล้อมอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขา และสายน า้สีฟ้า
ครามสดใสของทะเลสาบที่จะท าให้ทา่นรู้สึกสดช่ืน อสิระให้ทา่นหามุมถ่ายรูปกบัเทอืกเขาจุงเฟรายอร์คอนัสวยงาม ที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี หรือเดินเล่นไปตาม 
ถนน HOHEWEG หรือ HIGH STREET แหล่งชอ้ปป้ิงใจกลางเมือง เลือกซ้ือนาฬิกาแบรนด์เนมของสวิส อาท ิPatek Philippe, Oris, Tissot, Tag Heuer เป็นต้น
, ชอคโกแลต, มีดพับ Victorinox ที่มีช่ือเสยีงไปทั่วโลก, เคร่ืองหนังแบรนด์เนม, นาฬิกากุก๊กู และของฝากนานาชนิด ที่ร้านปลอดภาษีเคียร์ชโฮฟเฟอร์ และใกล้กัน
น้ันมีคาสโิน Kursaal ให้ส าหรับทา่นที่ต้องการเสี่ยงโชคอสิระตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทา่นด้วยเมนูอาหารไทย 

จากน้ันน าท่านสู่ ยอดเขาชทานเซอรฮ์อรน์ (Mt.Stanserhorn) ตั้งอยู่ในต าบล Nidwalden ใกล้กับชายแดนรัฐ Obwalden มีความสูงที่ 1,898 เมตร(6,227 ฟุต) 
การเดินทางโดยขึ้ น กระเชา้ “Cabrio” กระเชา้ลอยฟ้าเปิดประทุนแห่งแรกของโลก (แถมมี 2ช้ันอีกต่างหาก” ที่คงมีความหมายมาจากค าว่า “Cabriolet” หรือ 
“Convertible” ซ่ึงหมายถึง คล้ายรถเปิดประทุน ขึ้ นสู่ยอดเขา Mount Stanserhorn โดยก่อนอื่นจะพาท่านข้ึนรถรางที่มีอายุกว่า  ปี ไต่ข้ึนเนินเขา สองข้างกาย
ทา่นจะโอบล้อมไปด้วยทุง่หญ้า ฟาร์มสัตว์ เป็นประสบการณ์ที่ยากจะหาได้... จากน้ันเปล่ียนเป็น Cabrio กระเช้าลอยฟ้า 2 ช้ัน แห่งแรกของโลก พาหนะลอยฟ้าที่พา
นักท่องเที่ยวทะยานขึ้น ภเูขา Stanserhorn ที่ระดับ แต่ เคเบลิคารส์องชั้น ของทั้งสองแห่งน้ี ไม่มีช้ันดาดฟ้า เป็นช้ันสองแบบปิดด้วยหลังคา Cabrio (แคบริโอ) จึง
กลายเป็นความพิเศษที่นักท่องเทีย่วจะได้สมัผัสวิวแบบไร้ขอบ เมื่อขึ้นสู่ยอดเขา ให้ทา่นได้ชมความงามของเมือง ชทาน น าคณะเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบริก์  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารสไตล์ท้องถิ่น 

http://travel.mthai.com/


ทีพ่กั HOTEL WALDEGG  หรือเทียบเท่า  
 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง  (7)    แองเกิลเบริก์ – กระเชา้โรแตร ์– ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิรน์   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าคณะเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบริก์ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ ชมทวิทศัน์ของเทอืกเขาแอลป์ บนกระเช้าโรแตร์ที่หมุนได้ 360 องศา สู่ ยอดเขาทิตลิส ที่มีความสูง 
3,028 เมตร ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี เป็นยอดเขาที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นสกีเป็นจ านวนมาก น าชม ถ ้ า น ้ าแข็ง  Glacier Grottoที่มีความยาวถึง 130 

เมตร และมีความลึกที่สดุถึง 15 เมตร มีน า้แขง็ปกคลุมตลอดทั้งปี จากน้ันขึ้นสู่ ลานสกี อสิระให้ทา่นได้เล่นหิมะกนัอย่างสนุกสนาน  
 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขาทติลิส  
บ่าย      จากน้ันน าทุกทา่นเดินทางกลับเมืองลูเซิรน์ เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงที่มีร้านตัวแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดัง เช่น บุคเคอเรอร์, กอืเบอลิน, เอม็บาสซ่ี ร้านขายของที่

ระลึกร้านชอ็คโกแลต็ และช้อปป้ิงสนิค้าช้ันดีที่มีช่ือเสยีงตามอธัยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารสไตล์ท้องถิ่น ... บริการทา่นด้วย ฟองดูวสบู์กิยองส ์อาหารท้องถิ่นของชาวสวิส ทั้งฟองดูวสน์ า้มัน, ฟองดูวสชี์สและของหวานเป็นฟอง
ดูวสผ์ลไม้ชอ็คโกแลต 

ทีพ่กั RADISSON BLU LUCERNE HOTEL หรือเทียบเท่า 



 

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง  (8)    ลูเซิรน์ - ลูกาโน่ – มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ – ชอ้ปป้ิง 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าออกเดินทางข้ามพรมแดนอิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์สู่ เมืองลูกาโน่ (Lugano) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองตากอากาศอันแสนสวยของสวิตเซอร์แลนด์ และยัง
เป็นเมืองในฝันของชาวสวิสในภมิูภาคอื่นๆ ที่อยากมาอยู่เมืองที่อบอุ่นด้วยแสงแดดสว่างไสว น าทา่นชมเมืองลูกาโน่ที่สวยงามไปด้วยเทอืกเขา 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารสไตล์เอเชีย 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน หรือในภาษาอิตาลีเรียกว่า “MILANO” เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศอิตาลี เมืองแห่งแฟช่ัน และเป็นศูนย์กลางการเดินทางที่
ส าคัญเมืองหน่ึงของยุโรป  น าท่านเข้าชม มหาวิหารดูโอโม่ (DUOMO CATHEDRAL ) สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหน่ึงของโลก เร่ิมสร้าง
เมื่อเมื่อ ค.ศ.1386 แต่เสรจ็สมบูรณ์ใน ค.ศ.1813 รวมระยะเวลาการก่อสร้างกว่า 427 ปี การตกแต่งภายนอกเป็นหลังคายอดเรียวจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ัน
หินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ช้ิน บนยอดของวิหารมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตร (13 ฟุต) ของพระแม่มาดอนน่าซ่ึงตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ อิสระให้ท่านได้
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก... ชมอาคารแกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 ที่เป็นอาคารศูนย์การค้าทรงโบราณ ต้ังช่ือตามพระนามกษัตริย์ที่ทรงรวบรวมอาณาจักร
ต่างๆ ให้เป็นประเทศอิตาลีทุกวันน้ี อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัยในย่านช้อปป้ิงใหญ่ของมิลานที่หลากหลายด้วยสินค้านานาชนิดทั้งแบรนด์เนมที่เราคุ้นเคยหรือ
ผลิตภัณฑคุ์ณภาพของอติาลี... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารสไตล์ท้องถิ่น 

ทีพ่กั MILAN MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีเ่กา้ของการเดินทาง  (9)    สนามบนิมิลาน – สุวรรณภูม ิ

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
.  น. ออกเดินทางสู่สนามบินมัลเพนซา เพ่ือเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ                 

13.05 น. เดินทางสู่สนามบิน แล้วออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่   TG 941              
 

วนัทีสิ่บของการเดินทาง  (10)   สุวรรณภูมิ  
05.50 น.           เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 

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

หมายเหต ุ: รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากสภาวะอากาศ,การเมือง,สายการบิน หรืออตัราแลกเปล่ียนโดยค านึงถึงความปลอดภยั
ของท่านเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการ 
ประเภทผูเ้ดินทาง ลูกคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุต า่กว่า  ปี (พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน) 
เด็กอายุต า่กว่า  ปี (พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน ... มีเตียงเสริม) 
เด็กอายุต า่กว่า  ปี (พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม) 
พกัเดีย่ว (ช าระเพิม่ท่านล่ะ) 
มีตัว๋ ส าหรบัผูใ้หญ่ (ลดราคาท่านล่ะ) 

168,800.- 

160,800.- 

151,800.- 

143,800.- 

28,000.- 

32,000.- 

165,800.- 

157,800.- 

148,800.- 

140,800.- 

28,000.- 

32,000.- 

166,800.- 

158,800.- 

149,800.- 

141,800.- 

28,000.- 

32,000.- 

 

** ขอสงวนสทิธิ์ออกเดินทางข้ันต ่า 15 ทา่น หากผู้เดินทางอยู่ระหว่าง 10-14 ทา่น เพ่ิมทา่นละ 20,000 บาท ** 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการช าระเงิน : ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 30,000.- บาท   
ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ช่ือบัญชี  บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ธนาคารกสิกรไทย  สาขา สุขุมวิท 8 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์    เลขที ่ 639-1-00264-7  บญัชีกระแสรายวนั 

หรือ ธนาคารกรุงไทย   สาขาย่อยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร ์   เลขที ่ 081-6-00318-1   บญัชีกระแสรายวนั 

 “การจ่ายส่วนทีเ่หลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 

 

การยกเลิก   

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินมัดจ า 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  21 วัน  ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วัน   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 

 

 

http://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=183&PeriodID=298


คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดีย่วเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 
มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

1658 

1578 

1488 

1408 

280 

1338 

1658 

1578 

1488 

1408 

280 

1338 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด ,  คะแนน 

- คะแนนสะสมทีไ่ดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 
- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลับชั้นทศันาจรตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
2. ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผู้ถือหนังสอืเดินทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 
5. ค่ามัคคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัทา่นในตลอดการเดินทาง 
6. ค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 3,000,000.- บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม์ 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

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

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย % และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม % 

3. ค่าท าหนังสอืเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดินทาง 
4. ค่าภาษีน า้มันที่ทางสายการบินเรียกเกบ็เพ่ิมอกี 

 

 

 

 



 

เอกสารส าหรบัการยืน่วีซ่า 
 

.  หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไม่น้อยกว่า  เดือน (มีหน้าว่างที่ยังไม่ประทบัตรา  หน้าข้ึนไป)      โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย
คะ) 
.  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 และวันที่อนุญาติให้ลางาน  
·       ข้าราชการ ใช้หนังสอืรับรองต าแหน่งจากต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ (ไม่จ าเป็นต้องระบุว่าไปต่างประเทศ)     กรณีเกษียณอายุ ใช้ส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 

·       เจ้าของกจิการ ใช้ส าเนาทะเบียนการค้า และหนังสอืรับรองจดหมายจดทะเบียนหุ้นส่วน กรณีไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการเสยีภาษี 

·       นักเรียน / นักศึกษา หนังสอืรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ ระบุช้ันเรียน 

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

ย้อนหลัง  เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบัน)  
b.       กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว ให้บุคคลในครอบครัวท าหนังสือรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษและระบุว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้ และถ่ ายส าเนาสมุดบัญชี 

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

.  ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาสติูบัตร ในกรณีที่อายุต ่ากว่า  ปี  

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

.  หนังสือยินยอมให้เดก็เดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีที่เดก็อายุไม่เกิน  ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา หรือ เดินทางไปกับท่านใดท่านหน่ึง ท าที่เขต หรืออ าเภอเท่าน้ัน 
พร้อมส าเนาบัตรประชาชน 

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

หมายเหตุและเงือ่นไขในการรบับริการ 
 

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 าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

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. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

 


