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วันที่ 1

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

17.30 น.
20.45 น.
00.35 น.

สมาชิกทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ สาย
การการ์ ตาร์ แอร์ เวย์ พร้ อมเจ้ าหน้ าทีค่ อยดูแลเช็คสั มภาระและบัตรทีน่ ั่งบนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ ตาร์ ...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR835
เดินทางถึงประเทศกาตาร์ ให้ ท่านแวะพักเปลีย่ นเครื่ อง

วันที่ 2

มิวนิค(เยอรมนี) – โอเบอรามาเกา – โฮเฮนชวานเกา – เข้ าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ -- มิวนิค

02.15 น.
06.40 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงมิวนิค...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR059
เดินทางถึงท่ าอากาศยานนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ า เมื อง และด่ านศุ ลกากร
เรียบร้ อยแล้ ว นำท่ำนออกเดินทำงมุ่งหน้ำสู่ “เมือง โอเบอรามาเกา” Oberammergau (90 กม.) เมืองเล็กๆ ตัว
เมืองยังงดงามด้ วยภาพเขียนสี บนผนังบ้ านเรื อนที่เกีย่ วกับคริสต์ ศาสนาทั่วทั้งเมือง มีร้ำนรวงเล็กๆที่จำหน่ำยสิ นค้ำ
ของที่ระลึกสำหรับศำสนิ ก เก็บภำพประทับใจกับบรรยำกำศที่
คลำสสิ ก จำกนั่น น ำท่ ำนออกเดิ น ทำงมุ่ งหน้ำสู่ “เมื องโฮเฮน

ชวานเกา” Hohenschwangau (45 กม.) ในแคว้นบำวำเรี ย

เทีย่ ง

ของเยอรมนี เมื องชนบทเล็ก ๆ ที่ แ สนโรแมนติ ก ที่ ต้ งั อยู่ทำง
แคว้นบำวำเรี ยตอนใต้ของเยอรมนี ติดชำยแดน ชมกับทิวทัศน์
ริ มสองข้ำงทำงที่เต็มไปด้วยควำมเขียวขจีของขุนเขำ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

นาท่ านนั่งรถมินิบัสขึน้ สู่ ทตี่ ้งั ของ “ปราสาทนอยชวานสไตน์ ” (กรณีอากาศไม่ เอื้ออานวย เพื่อความปลอดภัยขอ
ผู้เดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการนาท่ านเดินเท้ าขึน้ แทน) นาท่ าน “เข้ าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ”
ซึ่ งเป็ นปรำสำทตั้งอยู่ในเทือกเขำแอลป์ สร้ำงในสมัยพระเจ้ำลุด
วิกที่ 2 แห่ งบำวำเรี ย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็ นปรำสำทที่งดงำม
มำกที่ สุดอี กแห่ งหนึ่ งของโลก ตัวปรำสำทตั้งอยู่บนบนหิ นผำ
ขนำดใหญ่ ย กั ษ์ สู ง กว่ ำ 200 เมตร เหนื อ เกำะแก่ ง ของแม่ น้ ำ
พอลลัท เป็ นปรำสำทหลังใหญ่สีขำว ตั้งอยูก่ ลำงป่ ำเขำลำเนำไพร
ที่ซ่ ึ งมีสีสันแปลกแปลง แตกต่ำงไปในแต่ละฤดูกำลได้ ปรำสำท
หลังนี้ เพิ่งได้รับขนำนนำมว่ำ “นอยชวำนสไตน์” ก็เพียงภำยหลังจำกที่ กษัตริ ยล์ ุดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี
1886 แม้กระทัง่ รำชำกำร์ตูนอย่ำง “วอล์ทดิสนีย”์ ยังได้จำลองแบบปรำสำทแห่ งนีไปเป็ นปรำสำทในเทพนิยำย อัน
เปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนียแ์ ลนด์ **กรณีคิวการเข้ าชม ปราสาทนอยชวานชไตน์ เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์
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คา่

ในการนาท่ านไปถ่ ายรูปคู่กบั ปราสาทนอยชวานชไตน์ (ภายนอก) และนาท่ านเข้ าชม ปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน**
ได้เวลำอันควรนำท่ำนออกเดินทำงกลับสู่ กรุ งมิวนิค (130 กม.)
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :
วันที่ 3

Azimut Hotel / Leonardo Hotel หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง
มิวนิค – ซาลส์ บวร์ ก (ออสเตรีย) – อุทยานมิราเบลล์ – ฮัลสตัทท์ – พัสเซา (เยอรมนี)

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

เทีย่ ง

คา่

นำท่ำนเดินทำงสู่ “เมื องซาลส์ บวร์ ก” Salzburg (145 กม.) เมืองอนุ รักษ์ที่ต้ งั อยู่สองฝั่งของแม่น้ ำซำลซัค
ระหว่ำงเส้นทำงผ่ำนชม “ทะเลสำบมอนด์เซ” ที่ใช้เป็ นฉำกถ่ำยทำตอนหนึ่งในภำพยนตร์ “เดอะซำวด์ ออฟ มิวสิ ค”
ที่โด่งดังไปทัว่ โลก ชม “อุทยานมิราเบลล์ ” อุทยำน
ของปรำสำทที่ ใ ช้เ ป็ นสถำนที่ แ ต่ ง งำนที่ จ ัด ได้ว่ ำ สวย
ที่ สุด แห่ งหนึ่ งของโลก ชมสวนแคระ “ซแวร์ เกิ ล กำร์
เท่น” และทิวทัศน์ของ “ป้อมโฮเฮนซำลส์บวร์ ก” เป็ น
ฉำกหลังเพิ่มควำมมีเสน่ ห์ให้กบั สวนแห่ งนี้ …ข้ำมสู่ ฝั่ง
เมืองเก่ำที่ถนนเกรไทเดร้ ถนนช้อปปิ้ งที่มีกำรตกแต่งไว้
อย่ำงงดงำมอีกเส้นหนึ่งของโลก จำกนั้นถ่ำยภำพที่ระลึก
หน้ำ “บ้ านพักโมสาร์ ท” ซึ่ งเป็ นนักดนตรี เอก ที่ชำวออสเตรี ยภำคภูมิใจ เดินเล่นในบริ เวณ “จัตุรัสโมซำร์ ท” ชม
อนุสำวรี ยข์ องโมสำร์ท มหำวิหำรแห่งซำลส์บวร์ก ศิลปะแบบบำรอคในยุคต้น
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินทำงสู่ “เมื องฮัลล์ สตัทท์ ” Hallstatt (75 กม.) เมืองริ มทะเลสำบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทำงฝั่ง
ตะวันตกเฉี ยงใต้ของทะเลสำบฮัลล์ชตัทท์ ทะเลสำบใน
เขตภู มิภำคซำลซ์คมั เมอร์ กุท และยังเป็ นหนึ่ งในเมื อง
ท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ด้รั บ ควำมนิ ย มมำกเป็ นอัน ดับ ต้น ๆของ
ประเทศออสเตรี ย โดยเมื อ งฮั ล ล์ ช ตั ท ท์ น้ ั นอยู่ ใ น
รัฐอัปเปอร์ ออสเตรี ย ซึ่ งเป็ น 1 ใน 9 รัฐของประเทศ
ออสเตรี ย ดินแดนซึ่งมีวฒั นธรรมสื บทอดต่อกันมำนำน
ถึง 3,500 ปี เดิ นเล่นชมเมือง ฮำลสตัดซ์ ชม
สถำปั ตยกรรมที่มีเสน่ห์เฉพำะตัวด้วยกำรประดับเครื่ อง
ไม้และเก็บเกี่ยวประสบกำรณ์จำกจำรี ตประเพณี ที่ยงั คงมีชีวติ ชีวำ ได้เวลำอันควร นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองพัสเซำ (185
กม.)
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

พักที:่

Ibb Sud Hotel หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง

บ่ำย

วันที่ 4
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พัสเซา – เชสกีค้ ลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) – ปราสาทคลุมลอฟ – ปร๊ าก – ปราสาทปร๊ ากเขตเมืองเก่ า – อนุสาวรีย์ยานฮุส – สะพานชาร์ ลส์

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
น ำท่ ำ นออกเดิ น ทำงสู่ “เมื อ งเชสกี้ คุ ม ลอฟ” Cesky

Krumlov (เมืองมรดกโลก) (123 กม.) เป็ นเมืองขนำดเล็ก

เทีย่ ง
บ่ำย

ในภู มิ ภ ำคโบฮี เ มี ย ใต้ข องสำธำรณรั ฐ เช็ ก มี ชื่ อ เสี ย งจำก
สถำปั ตยกรรมและศิ ลปะของเขตเมื องเก่ ำและปรำสำทครุ
มลอฟซึ่ งเขตเมื องเก่ านี้ได้ รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้
เป็ นมรดกโลกด้วยทำเลที่ต้ งั ของตัวเมืองที่มีน้ ำล้อมรอบทำให้
กลำยเป็ นปรำกำรที่สำคัญในกำรป้ องกันข้ำศึกในอดีตเคยเป็ นศูนย์กลำงด้ำนกำรปกครองกำรพิพำกษำคดีและกำร
จัดเก็บภำษี ต่อมำในปี ค.ศ.1963 ได้รับกำรประกำศว่ำเป็ นเมื องที่ ได้รับกำรอนุ รักษ์และภำยหลังจำกมี กำร
เปลี่ยนแปลงทำงสังคมของประเทศ ในตอนปลำยปี ค.ศ.1989 ได้มีกำรบูรณะอำคำรและปรำสำทครั้งใหญ่โดยยังคง
รั ก ษำรู ป แบบเดิ ม ไว้อ ย่ำ งน่ ำ ชื่ น ชม จำกประวัติ ศ ำสตร์ ที่ ย ำวนำน มี ค วำมส ำคัญ และโดดเด่ น ในกำรอนุ รั ก ษ์
สถำปั ตยกรรมอัน ทรงคุ ณ ค่ำ ทำให้องค์ก ำรยูเ นสโก้ไ ด้ข้ ึ นทะเบี ย นเมื องครุ มลอฟให้เ ป็ นเมื องมรดกโลกในปี
ค.ศ.1992 จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ “กรุ งปร๊ าก” Prague (172 กม.) เมืองหลวงของสำธำรณรัฐเช็ค ซึ่งตั้งอยูร่ ิ ม
สองฟำกฝั่งแม่น้ ำวัลตำวำ แวะพักรับประทำนอำหำรระหว่ำงกำรเดินทำง
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำน “ถ่ ายรู ปคู่กบั ความยิง่ ใหญ่ ของปราสาทปร๊ าก ” (ภำยนอก) ปรำสำทนี้ ถูกสร้ำงขึ้นในปี ค.ศ.885เป็ น
ศิลปะสไตล์ โกธิ ค สร้ ำงขึ้นโดยเจ้ำชำยบริ โวจเดิ มในสมัยกลำงเคยเป็ นที่ประทับของกษัตริ ยส์ มัยต่ำงๆ ใน
จัก รวรรดิ โ บฮี เ มี ย ตลอดมำนับ เป็ นศู น ย์ก ลำงอ ำนำจทำง
กำรเมืองของกรุ งปร๊ ำกมำตั้งแต่ศตวรรษที่12 ปั จจุบนั นี้ ได้
ถู ก ใ ช้ เ ป็ น ท ำ เ นี ย บ รั ฐ บ ำ ล แ ล ะ เ ป็ น ที่ พ ำ นั ก ข อ ง
ประธำนำธิ บดีแห่ งสำธำรณรัฐเช็ค จำกนั้นนำท่ำนท่ำนเดิน
ทำงเข้ ำ สู่ ศู น ย์ ก ลำงของปรำสำทที่ แ วดล้ อ มไปด้ ว ย
โบรำณสถำนเก่ำแก่อำยุกว่ำ650ปี ชมควำมใหญ่โตโอ่อ่ำของ
“ มหาวิหารเซนต์ วติ ัส ” โบสถ์เก่ำแก่สไตล์โกธิค ที่สร้ำง
ขึ้นในปี ค.ศ.1929 เป็ นมหำวิหำรอันศักดิ์สิ ทธิ์ และทรงคุณค่ำ
ที่สุดอย่ำงยิ่งของชำวเช็ค ทุกคนเนื่ องจำกใช้เป็ นที่เก็บพระศพ
ของกษัตริ ยพ์ ระองค์ต่ำงๆ อีกทั้งยังเป็ นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้น
ในสมัยพระเจ้ำชำร์ ลส์ที่ 4 กษัตริ ยผ์ สู ้ ร้ำงควำมเจริ ญสู งสุ ดที่ทำ
ให้ ก รุ ง ปร๊ ำ กกลำยเป็ นเมื อ งหลวงอัน ยิ่ ง ใหญ่ ข องอำณำจัก ร
โบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ชมหน้ำต่ำงที่
ประดับด้วยกระจกสี อนั งดงำมเป็ นรู ปภำพของนักบุญองค์ต่ำงๆ
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จำกนั้นนำท่ำนเข้ำสู่ เขตเมืองเก่ำ นำชม “สะพานชาร์ ลส์ ” สะพานสั ญลักษณ์ ของกรุงปร๊ าก ที่สร้ำงข้ำมแม่น้ ำวัลตำ
วำในช่วงศตวรรษที่14 ด้วยสถำปั ตยกรรมแบบโกธิก ตลอดรำวสะพำนมีประติมำกรรมหิ นทรำยรู ปปั้ นของนักบุญ
ต่ำงๆ ถึง 30 รู ป ชม “จัตุรัสเมืองเก่ าสตาเรเมสโต” บริ เวณโดยรอบ ล้วนเป็ นอำคำร และวิหำรเก่ำแก่อำยุกว่ำ
600 - 700 ปี ที่มีควำมงดงำมโดดเด่น ชม “อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผูน้ ำฝ่ ำยปฏิรูปศำสนำซึ่งถูกกล่ำวหำว่ำเป็ นพวก

คา่

นอกรี ตและถูกเผำทั้งเป็ น ชม “หอนาฬิ กาดาราศาสตร์ ” ที่ทุกๆ 1 ชัว่ โมงจะมีตุ๊กตำสำวกพระคริ สต์ (12
Apostles) ออกมำเดินผ่ำนหน้ำต่ำงเล็กๆ ด้ำนบนจำกนั้นอิสระกับกำรเดินเล่น หรื อช้อปปิ้ งสิ นค้ำที่ระลึกพื้นเมือง
ไตล์เช็ค และโบฮีเมียน อำทิเช่น เครื่ องแก้วสี ต่ำงๆ ตุก๊ ตำหุ่นกระบอก ฯลฯ
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที:่
วันที่ 5

Duo Hotel / International Hotel หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง
ปร๊ าก – เวียนนา(ออสเตรีย) – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ – สวนสาธารณะสตัดปาร์ ค –
โบสถ์ เซนต์ สตีเฟน – ช้ อปปิ้ งถนนคาร์ ทเนอร์ – บราติสลาวา (สโลวาเกีย)

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนออกเดินทำงสู่ “กรุ งเวียนนา” Vienna (335 กม.) เมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย ผ่ำนชม “ถนนวง
แหวน ” Ring Strasse ผ่ำนชม โรงอุปรำกร (โอเปร่ ำเฮำส์), พระรำชวังฮอฟบวร์ ก, อำคำรรัฐสภำ, ศำลำว่ำกำร,
มหำวิทยำลัยเวียนนำ,โบสถ์ประจำเมือง, ศำลสู ง ฯลฯ
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำน ถ่ำยรู ปคู่กบั “พระราชวังเชินบรุ นน์ ” Schonbrunn Palace (ภายนอก) พระรำชวังฤดูร้อนอันยิง่ ใหญ่
ของรำชวงศ์ฮปั สบวร์ กที่ถูกสร้ำงขึ้นในปลำยศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ “พระนางมาเรี ยเทเรซ่ า ”
จัก รพรรดิ นี แ ห่ ง จัก รวรรดิ โ รมัน ที่ ต้ งั พระทัย ว่ำ จะสร้ า ง
พระราชวัง แห่ ง นี้ให้ มี ความงดงามไม่ แ พ้ พ ระราชวัง แวร์
ซายส์ ในกรุ งปารีส” ด้ำนหลังของพระรำชวังในอดีตเคยใช้
เป็ นที่ล่ำสัตว์ปัจจุบนั ได้ตกแต่งเป็ น สวนและ น้ ำพุอย่ำง
สวยงำม อันเป็ นที่มำของชื่ อพระรำชวังเชิ นบรุ นน์ในอดี ต
นั้นพระรำชิ นีฝรั่ งเศส มำรี องั ตัวเนต ได้เคยใช้ชีวิตช่ วงวัย
เด็ก ณ พระรำชวังแห่ งนี้ และ โมสำร์ ทยังเคยมำบรรเลง
ดนตรี จักพรรดินโปเลียนเคยได้เสด็จมำประทับอยูก่ บั พระรำชโอรสของพระองค์ ชมอุทยำนและสวนดอกไม้นำนำ
พันธุ์ จำกนั้นนำท่ำนเดิ นทำงสู่ “สวนสาธารณะสตัดปาร์ ค ” สวนสำธำรณะอันร่ มรื่ นใจกลำงเมื อง ชม

เที่ยง
บ่ำย

“อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้ าส์ จูเนียร์ ” Johann Strauss Junior ศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยงก้องโลก จำกนั้นนำท่ำนเดิน
ทำงเข้ำสู่ “ถนนคาร์ ทเนอร์ ” ย่ำนถนนกำรค้ำที่ต้ งั อยู่ใจกลำงเมือง มีห้ำงสรรพสิ นค้ำและร้ำนค้ำต่ำงๆ มำกมำย
เชิญท่ำนเลือกซื้อหำของฝำกจำกออ สเตรี ย อำทิเช่น เครื่ องแก้วเจียระไน, คริ สตัล ของที่ระลึก และ สิ นค้ำแบรนด์
เนมชื่อดังของยุโรป พร้อมชม “โบสถ์ เซนต์ สตีเฟน” (St.Stephen Cathedral) เป็ นโบสถ์เก่ำแก่สร้ำงในศิลปะ
โกธิกตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 13 ถือเป็ นโบสถ์คู่บำ้ นคู่เมืองของประเทศออสเตรี ย นำท่ำนออกเดินทำง “กรุ งบราติ

สลาวา” Bratislava (80 กม.) เมืองหลวงและเมืองทีใ่ หญ่ทสี่ ุ ดของประเทศสโลวัค รวมทั้งเป็ นเมืองที่มีประชำกร

รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-22FEB-18OCT20
คา่

หนำแน่นที่สุดในภูมิภำคยุโรปกลำง น กรุ งบรำติสลำวำตั้งอยูบ่ นสองฝั่งแม่น้ ำดำนูบ ที่บริ เวณพรมแดนของสโลวำ
เกียกับออสเตรี ยและฮังกำรี ใกล้กบั พรมแดนสำธำรณรัฐเชก ปรำสำทที่เคยใช้เป็ นป้อมปรำกำรสมัยโบรำณ
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง

พักที:่
วันที่ 6

Ibis Hotel Bratislava หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง
บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – บูดาเปสต์ – มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่ น – ฮีโร่ สแควร์

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นำท่ำนเก็บภำพควำมสวยงำมของ “ปราสาทบราติสลาวา” อันเป็ นสั ญลักษณ์ ของเมือง และแนวเทือกเขำคำร์ เป
เทียนเริ่ มต้นในบริ เวณเมืองนี้ดว้ ย, ภูเขำลิตเทิลคำร์ เปเทียน (ส่ วน
หนึ่ งของเทือกเขำคำร์ เปเทียน) หำกมีเวลำให้ท่ำนเลือกซื้ อสิ นค้ำ
ของที่ ร ะลึ ก ซึ่ ง เป็ นเอกลัก ษณ์ ข องประเทศ อำทิ เ ช่ น ผ้ำ ลู ก ไม้,
เครื่ องกระเบื้อง ฯลฯ จำกนั้นนำท่ำนออกเดินทำงเข้ำสู่ “Outlet

Parndorf” ให้ท่ำนได้มีเวลำเลือกซื้ อสิ นค้ำแบรนด์เนมมำกมำย

บ่ำย

ในรำคำพิเศษ เช่น Lacoste, Samsonite, McGregor, Prada, New
Balance, Hallhuber, Gucci, Michael Kors, Guess, Polo Ralplauren, Geox, Bally, Armani, Burberry, Camel,
Timberland, Vans, Levi’s, Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ
อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง
นำท่ำนเดินทำงสู่ “กรุ งบูดาเปสต์ ” Budapest เมืองหลวงของประเทศฮังการี เมืองที่มีแม่น้ ำดำนูบไหลผ่ำน

คา่

กลำงเมือง ชม “ฮีโร่ สแควร์ ” ซึ่งเป็ นลำนโล่งกว้ำงขนำดใหญ่ พร้ อมชม “อนุสาวรีย์แห่ งสหัสวรรษ” ที่สร้ำงขึ้น
เพื่อเฉลิมฉลองกำรก่อตั้งอำณำจักรฮังกำรี ครบรอบ 1,000 ปี
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที:่
วันที่ 7

Mercure Budapest Buda Hotel / Green Hotel หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง
บูดาเปสต์ – ป้ อมฟิ ชเชอร์ แมนบาสเตียน – มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่ น – ช้ อปปิ้ ง

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

เทีย่ ง

นาท่ านขึน้ สู่ “คาสเซิ่ลฮิลล์ ” ชม “ป้ อมฟิ ชเชอร์ แมนบาสเตียน” ที่สร้ำงขึ้นเพื่อระลึกถึงควำมกล้ำหำญของ
ชำวประมงผูเ้ สี ย สละชี วิ ต เพื่ อ ปกป้ อ งบ้ำ นเมื อ ง
ในช่ วงที่ ถูก มองโกลรุ กรำนในปี ค.ศ.1241-1242
ชม “อนุ สาวรี ย์ของพระเจ้ าสตีเฟ่ น” ปฐม
กษัตริ ยข์ องชำวแมกยำร์ ทรงม้ำเด่นเป็ นสง่ำอยู่หน้ำ
ป้ อมปรำกำร ผ่ำนชม “สะพำนเชน” หรื อสะพำน
โซ่” สัญลักษณ์ของกรุ งบูดำเปสต์ นาท่ านชมความ
ยิ่งใหญ่ อลังการของ “มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่ น”
สร้ ำงขึ้ น ในปี ค.ศ.1851 เสร็ จ สมบู รณ์ เ มื่ อปี ค.ศ.
1905 ใช้เวลำกว่ำ 54 ปี ในกำรก่อสร้ำง มีควำมสู งถึง 96 เมตรถือว่ำเป็ นอำคำรที่มีควำมสู งที่สุดในบูดำเปสต์ สมควร
แก่เวลำ นำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบิน
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16.20 น.

เหิรฟ้ าสู่ กรุงโดฮาโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR200

วันที่ 8

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

23.35 น.
02.00 น.
12.30 น.

เดินทางถึงประเทศการ์ ตาร์ ให้ ท่านแวะพักเปลีย่ นเครื่ อง
เหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR834
เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

หมำยเหตุ

โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่ องจำกสภำพ ลม ฟ้ ำ อำกำศ กำรจรำจร กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน
และสถำนกำรณ์ทำงกำรเมื องในต่ำงประเทศที่ ทำงคณะเดิ นทำงในขณะนั้น เพื่อควำมเหมำะ และควำมปลอดภัยในกำรเดิ นทำง
บริ ษทั ฯ ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ ผูน้ ำทัวร์ มีอำนำจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้ กำรตัดสิ นใจ จะคำนึ งถึงควำมเป็ นไปได้ ควำม
เหมำะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสำคัญ

อัตราค่ าบริการ (ไม่ รวมค่ าวีซ่า)
ออกเดินทางช่ วง

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

ก.พ. – ต.ค.63

49,900

49,900

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิม่
( มีเตียงเสริม )

49,900

16,900

ต้ องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ – มิวนิค // บูดำเปสต์- กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ชำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้ คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน

โรงแรมที่พกั ตำมระบุหรื อเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยูใ่ นแถบที่มี
อุณหภูมิต่ำและรำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์หรื อกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็ นผลที่
ทำให้ตอ้ งมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็ นหลัก
ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
หัวหน้ำทัวร์ผมู ้ ีประสบกำรณ์นำเที่ยวให้ควำมรู ้ และคอยดูแลอำนวยควำมสะดวกตลอดกำร เดินทำง 1 ท่ำน
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท *** ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขกรมธรรม์ *** หำกท่ำนอำยุเกิน 75 ปี
หรื อไม่ได้ไปหรื อกลับพร้อมคณะทัวร์ ท่ำนต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %
ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรี ด, ค่ำเครื่ องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร
ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ ำ ณ โรงแรมที่พกั (ทำงบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่ำนเนื่องจำกป้องกันกำรสู ญหำยจำกมิจฉำชีพที่แฝงตัวเข้ำมำ
ในโรงแรมที่พกั และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็ วในกำรเข้ำห้องพักสำหรับทุกท่ำน)
ค่ าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้ นวีซ่า และค่ าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่ คืนให้ ท่านไม่ ว่าท่ านจะผ่ านการ
พิจารณาหรื อไม่ กต็ าม ค่ าบริการ 4,800.ค่ าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่ านละ 12 ยูโร
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ 100 บาทต่ อวัน
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เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณำจองล่วงหน้ำพร้อมชำระงวดแรก 25,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์สำเนำหน้ำหนังสื อเดินทำง Passport มำยัง
บริ ษทั และค่ำใช้จ่ำยส่ วนที่เหลือกรุ ณำชำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถทำกรุ๊ ปได้อย่ำงน้อย 20 ท่ำน
และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ำน ซึ่งในกรณี น้ ี ทำงบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมด
หักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรื อจัดหำคณะทัวร์อื่นให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจำเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหำย สู ญเสี ยหรื อได้รับบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสยั บำง
ประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
เนื่ องจำกรำยกำรทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็ จ หำกท่ำนสละสิ ทธิ์ กำรใช้บริ กำรใดๆตำมรำยกำร หรื อถูกปฏิเสธกำรเข้ำ และ
ออกประเทศไม่วำ่ ในกรณี ใดก็ตำม ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรื อทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริ ษทั ฯ ทำง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
o ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ ูสารองที่นั่งครบ 25 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่ องจำกบริ ษทั จะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆที่
เป็ นกรุ๊ ปในกำรยืน่ วีซ่ำ อำทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์มมำจำกทำงยุโรป ,ประกันกำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่ วีซ่ำ
ให้กบั ทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง
o หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทำงบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยว ซึ่ งทำงท่ำนจะต้องเดินทำงมำยื่นวีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และ
เวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอำนวยควำมสะดวก
o เอกสารต่ างๆทีใ่ ช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเทีย่ วทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็ นผูก้ ำหนดออกมำ มิใช่บริ ษทั ทัวร์เป็ นผูก้ ำหนด ท่ำนที่มีควำมประสงค์จะยืน่ วีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป
กรุ ณำจัดเตรี ยมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูตต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลำง และอำนวยควำม
สะดวกในกำรยืน่ วีซ่ำเท่ำนั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กบั ทำงท่ำน
 กรณีวซี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้วำ่ จะผ่ำนหรื อไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำ
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสำรที่สำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋ เครื่ องบินถ้ำออกตัว๋
มำแล้วจะต้องทำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนี ยมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่ วน และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยัง
ไม่ออกตัว๋ ท่ำนจะเสี ยแต่ค่ำมัดจำตัว๋ ตำมจริ งเท่ำนั้น
- ค่ าห้ องพักในการเข้ าพัก ถ้ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจำห้องพักทุกคืน ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏ
ตัวตำมวันที่เข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรชี้ แจงให้ท่ำนเข้ำใจ(ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับการต่ อรองระหว่ าง
บริษทั ฯกับแลนด์ โอเปอเรเตอร์ ต่างประเทศหรื อโรงแรมทีพ่ กั ต่ างประเทศเพื่อทีจ่ ะได้ ประโยชน์ สูงสุ ดแก่ ลูกค้ าเป็ นสาคัญ)
 หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
 ทางบริ ษัทเริ่ มต้ น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรื อต่ำงประเทศ และจะสำรองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพำหนะอย่ำงหนึ่ ง
อย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่ วนนี้ เพรำะเป็ นค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนื อจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริ ษทั ฉะนั้นท่ำน
ควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยำนพำหนะ
 ในกรณี ที่เกิ ดกำรล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน หรื อกระเป๋ ำเดินทำงไม่มำตำมกำหนด ทำงบริ ษท
ั จะเป็ นตัวแทนในกำรเรี ยกร้องค่ำชดเชยจำกสำยกำรบินให้กบั ท่ำน ซึ่ งกำร
พิจำรณำขึ้นอยูก่ บั กฎเกณฑ์ของสำยกำรบินเท่ำนั้น
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เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วัน - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับ
สายการบิน หรื อ กรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจ
ขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย ของมัดจำทั้งหมด
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย 80 % ของรำคำทัวร์
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 25 วัน - เก็บค่ำบริ กำรทั้งหมด 100 %

เอกสารทีใ่ ช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ ตวั ทีส่ ถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้ำพำสปอร์ตว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ
รูปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทำง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิ ชย์หรื อใบทะเบียนกำรค้ำที่มีชื่อผูเ้ ดินทำง อำยุยอ้ นหลังไม่เกิน 3
เดือนนับจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองกำรทำงำนเป็ นภำษำอังกฤษ ในกำรออกจดหมำยรับรอง
กรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจำกต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภำษำอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่ านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่ านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์ และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่
ละสถำนทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณำสะกดชื่อให้ตรง
กับหน้ำพำสปอร์ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนำที่ท่ำนจะใช้ยนื่ วีซ่ำ (ใช้เวลำดำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วันทำกำร)
* เด็กต้องทำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรื อมำรดำ
*สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้เอกสำรกำรเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริบูรณ์ / หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงทั้งสองคน
ต้องมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซึ่งจดหมำยต้องออกโดยที่วำ่ กำรอำเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบัตร 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่ า 1 ชุ ด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วำ่ ท่ำนจะถูก
ปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยืน่ คำร้องใหม่กต็ อ้ งชำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

หากสถานทูตมีการเรี ยกสั มภาษณ์ ทางบริ ษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิ ญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำย
สุ ภำพ ทั้งนี้ทำงบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้ำหน้ำที่ไปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติม
ทำงบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่ำนจัดส่ งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่ องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนำมของ
บริ ษทั ฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ที่จะเดินทางไปท่ องเที่ยวยังประเทศตามที่

รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-22FEB-18OCT20
ระบุเท่ านั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยืน่ วีซ่ำปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในกำรยืน่ ขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วัน
โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ จะคำนึ งถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ น
หลัก

