
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ออกเดนิทางวนัที่  25 ส.ค.-02 ก.ย. 2561 
( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

 
 



  

 

วนัที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
22.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 

เคาน์เตอร์สายการบินไทย (เคาเตอร์ A – B) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

วนัที่2 เวยีนนา – ฮัลสตทัท์  - เที่ยวชมเมือง – ซาลส์บวร์ก - พสัเซา 
01.20 ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที ่TG 936 (บินตรง) สะสมไมล์การบินไทย 
07.15 ถึงสนามบินเมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย หลังผ่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว น าท่านออก

เดินทางสู่ "เมืองฮัลล์ชตัทท์" “Hallstatt” เมืองริมทะเ ลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก ตั้งอยูท่างฝ่ังตะวนัตกเฉียง
ใตข้องทะเลสาบฮลัล์ชตทัท ์“Lake Hallstatt”
หรือ ฮลัล์ชตทัท์เทอร์ ซี “Hallstatter See” 
ทะเลสาบในเขตภูมิภาคซาลซ์คัมเมอร์กุท 
“Salzkammergut” และยงัเป็นหน่ึงในเมือง
ท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมมากเป็นอนัดับ
ตน้ๆของประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮลัล์ช
ตทัท์นั้นอยู่ในรัฐอปัเปอร์ออสเตรีย “Upper 
Austria” ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศ
ออสเตรีย ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกันมานานถึง 3,500 ปี เดินเล่นชมเมือง ฮาลสตดัซ์ ชม
สถาปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์เฉพาะตวัดว้ยการประดบัเคร่ืองไมแ้ละเก็บเก่ียวประสบการณ์จากจารีตประเพณีท่ี
ยงัคงมีชีวติชีวา 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองซาลส์บวร์ก” เมืองอนุรักษ์ท่ีตั้งอยูส่องฝ่ังของแม่น ้ าซาลซคั ระหว่างเส้นทางผ่าน

ชม “ทะเลสาบมอนด์เซ” ท่ีใชเ้ป็นฉากถ่ายท า
ตอนหน่ึงในภาพยนตร์ “เดอะซาวด์ ออฟ มิว
สิค” ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลกจา  กนั้นถ่ายภาพท่ี
ระลึกหน้า “บ้านพักโมสาร์ท” ซ่ึงเป็นนัก
ดนตรีเอก ท่ีชาวออสเตรียภาคภูมิใจ เดินเล่น
ในบริเวณ “จัตุรัสโมซาร์ท” ชม อนุสาวรีย์
ของโมสาร์ท มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก 
ศิลปะแบบบารอคในยุคตน้…ขา้มสู่ฝ่ังเมือง
เก่าท่ีถนนเกรไทเดร้ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีการตกแต่งไวอ้ยา่งงดงามอีกเส้นหน่ึงของโลก ไดเ้วลาอนัควร น าท่าน
เดินทางสู่เมืองพสัเซา 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  IBB HOTEL PASSAU SUD                                                       ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง               



  

 

วนัที่3 พสัเซา - นูเรมเบิร์ก – ชมเมือง - เดรสเดน – ชมสวนเดอะสวงิเกอร์ – ชมเมือง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองนูเรมเบิร์ก” เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของแควน้บาวาเรีย ปัจจุบนัมีประชากร
ราว 5 แสนคน เป็นเมืองเก่าท่ีก่อตั้งมา
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1050 ยุคจกัรวรรดิโรมนั
เรืองอ านาจ และเป็นเมืองศูนย์กลาง
ของชาวโรมัน มีร่องรอยของอาคาร 
ทางเดิน แบบชาวโรมนั เวลาต่อมาก็
เป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้า  การ
อุตสาหกรรม ของประเทศเยอรมนี เคย
มีกษตัริยป์กครอง มีปราสาทแสนสวย
บนเนินเขา เม่ือถึงยุคฮิตเลอร์ ผูน้  านาซีแห่งอาณาจกัรไรช์ท่ี 3 ท่านผูน้ าก็ใช้เมืองน้ีเป็นศูนย์กลางทาง
การทหาร มีอาคารรัฐสภา และตั้งเป็นหน่วยระดมพลทหารเรือนแสน นาซีเปล่ียนเมืองแห่งเทพนิย ายให้ก
ลายเป็นเมืองแห่งสงครามในช่วงทศวรรษท่ี 1930 และไม่นานจากนั้นก็ถึงกาลล่มสลายแห่งอาณาจกัรไรช์ท่ี 
3 เมืองน้ีถูกบอมบอ์ยา่งพินาศยอ่ยยบั ก็ในเม่ือเป็นศูนยก์ลางทางการทหาร เหล่าพนัธมิตรก็มุ่งโจมตีจนแทบ
จะสูญหายไปจากแผน่ท่ีประเทศ ปัจจุบนั ไดซ่้อมแซมข้ึนมาใหม่อยา่งสวยงาม น าท่านชมจตุรัสกลางเมือง 
มีเวลาใหท้่านไดเ้ก็บภาพความงามอยา่งจุใจ 

เทีย่ง เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเดรสเดน” (DRESDEN) นครหลวงแห่งแควน้แซกโซน่ี ซ่ึงเป็นเมืองท่ีเคย

รุ่งเรืองและร ่ ารวยมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของยุโรป รวมทั้งศิลปวฒันธรรมและสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม
ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จน
ได้รับฉายาว่า “นครฟลอเร้นซ์แห่ง
ลุ่มแม่น ้าเอลเบ้” เดรสเดนมีประวติั
อนัยาวนานตั้งแต่สมยักลางศตวรรษท่ี 
11 เม่ือมีการตั้งศูนยมิ์ชชนันารีข้ึนจน
เจริญสืบเน่ืองมาเป็นศูนย์กลางของ
ศิลปะ และ ความรู้ของแคว้นแซก
โซนี จนมาถึงว ันท่ี  14 ก.พ.1945  
เมืองเดรสเดนถูกท าลายอยา่งหนกัจากเคร่ืองบินทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตร และ ในเวลาต่อมาผูค้นใน
เมืองก็ร่วมมือร่วมใจกนัค่อยๆ บูรณปฏิสังขรณ์บา้นเรือนข้ึนมาให้สวยงามเหมือนเม่ือคร้ังในอดีต น าคณะ
ผ่านชมความสวยงามของสถานท่ีส าคญัต่าง ๆ ภายในเมือง ชมความสวยงามอนัโดดเด่นของ “เดอะเซม
เพอร์โอเปร่าเฮ้าท์” โรงอุปรากรประจ าเมือง สร้างเสร็จในปี1878โดยเซมเพอร์ในสไตล์อิตาเลียนบาร็อค
อาคารหลงัน้ีมีความโดดเด่นอยา่งเท่าเทียมกนัทั้งดา้นสถาปัตยกรรม และดนตรี เพราะตวัอาคารออกแบบ



  

 

ได้สวยงามสมส่วน เป็นท่ีจดัแสดงดนตรี และอุปรากรในโอกาสส าคญัๆ น าคณะผ่านชมสวนแสนสวย 
“เดอะสวงิเกอร์” (Zwinger) สวนประจ าวงัท่ีสวยงาม 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  AZIMUT HOTEL DRESDEN                                                                หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่4 เดรสเดน - เบอร์ลนิ – ก าแพงเบอร์ลนิ – ประตูชัยบราเดนเบิร์ก – ชมเมือง - พอสดมั 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าคณะออกเดินทางสู่ “กรุงเบอร์ลิน” (Berlin) มหานครอนัยิ่งใหญ่ท่ีไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมให้สวยงาม
และดูยิง่ใหญ่ดงัเดิม หลงัจากการรวมตวัของเยอรมนัตะวนัตกในค่ายโลกเสรี และเยอรมนัตะวนัออกในฝ่าย
คอมมิวนิสตท่ี์แบ่งแยกกนัมานานร่วม 50 ปี ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เท่ียวชมความสวยงามของ 2 ฝ่ัง
นคร เบอร์ ลิน  ทั้ งตะว ันตกและ
ตะวนัออก เก็บภาพก า  แพงเบอร์ลิน
อดีตแห่งการแบ่งแยกท่ีปัจจุบัน
เหลือเพียงไม่ก่ีกิโลเมตร เพื่อเก็บไว้
เป็นอนุสรณ์ให้กับคนรุ่นหลัง น า
คณะชม  “เช็คพ้อยส์ ชาร์ลี” จุด
ตรวจคนเข้า - ออก ระหว่าง 2 ฝ่ัง
เบอร์ลิน ซ่ึงท่านจะไดเ้ห็นภาพของ
ความพยายามในการหลบหนีของ
ผูค้นจากฝ่ังตะวนัออกสู่ฝ่ังตะวนัตก และเป็นจุดท่ีใชแ้ลกตวัเชลยในช่วงแบ่งแยกดินแดน ปัจจุบนัจดัเป็นจุด
แสดงเร่ืองราวของก าแพงเบอร์ลิน ตั้งแต่แรกเร่ิมจนถึงวนัท่ีผูค้นช่วยกนัทลายก าแพง 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านผ่านชมพระราชวงั “ชาล็อตเทนเบิร์ก” อนัสวยงาม เดิมเป็นท่ีประทบัฤดูร้อนในสมเด็จพระราชินี

โซเฟียชาล็อต  ชม “โบสถ์ไกเซอร์วิลเฮม เกต คนิสเคิร์ช”  หรือ “ เมโมเรียลเชิร์ช ” Wilhelm Memorial 
Church ท่ียงัคงร่องรอยความเสียหายจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ปัจจุบนัไดมี้การสร้างโบสถ์กระจกสีน ้ าเงิน
ครามอยูเ่คียงขา้ง แวะให้ท่านบนัทึกภาพ จากนั้นผา่นชม “ประตูบรันเดนเบิร์ก” อดีตประตูเมืองท่ีถูกสร้าง
ข้ึนใหม่ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 18 เป็นประตูชัยท่ีสร้างแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูคลาสสิก 
(Neoclassical) และปัจจุบนัถือวา่เป็นสถานท่ีส าคญัท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งดีในกรุงเบอร์ลิน ประตู บรันเดน
เบิร์กตั้งอยูฝ่ั่งตะวนัของใจกลางกรุงเบอร์ลินบริเวณชุมทางระหวา่งถนนหลวงอุนเทอร์ เดน ลินเดน (Unter 
den Linden) กบัถนนอีบทัสทราสเซ่ (Ebertstraße) และอยู่ทางทิศตะวนัตกของจตุัรัสพาริเซอร์ (Pariser 
Platz) ห่างประตูออกไปทางเหนือหน่ึงบล็อก เป็นท่ีตั้งของอาคารรัฐสภาไรชส์ทาค  ไดเ้วลาสมควรน าคณะ
ออกเดินทางสู่“เมืองพอสดัม” เป็นเมืองหลวงของรัฐบรันเดนบูร์กทางดา้นตะวนัออกของประเทศเยอรมนี 
ตั้งอยู่บนแม่น ้ าฮาเฟิล (Havel) 26 ก.ม. ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องเบอร์ลิน และเป็นส่วนหน่ึงของเขตนคร
เบอร์ลิน มีประชากรประมาณ 154,606 คน น าท่านชมเมือง พอทสดัม Potsdam ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกั จากการเป็น



  

 

ท่ีประทบัของกษตัริยป์รัสเซียหลายพระองค ์ตั้งแต่ ค.ศ. 1918 ตวัเมืองประกอบดว้ยทะเลสาบเช่ือมต่อกนั
เป็นจ านวนมากและมีภูมิทศัน์ทางวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะสวนและพระราชวงัซ็องซูซี 
(Sanssouci Palace ไกลกงัวล) ซ่ึงเป็นพื้นท่ีมรดกโลกท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศเยอรมนี 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  MERCURE HOTEL POTSDAM CITY                                    หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่5 พอสดมั - คาร์โลว ีวารี – เที่ยวชมเมือง – กรุงปร๊าก - ชมเขตเมืองเก่า – ช้อปป้ิง 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านเดินทางสู่เมือง “คาร์โลววีาร่ี”เมืองตากอากาศท่ีน่ารัก มีบ่อน ้าพุร้อนท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัดี สร้าง
ข้ึนในสมยัพระเจา้ชาร์ลท่ี 4 ชมความสวยงามของเมือง และความสวยงามของ “แม่น ้าเทปลา” ท่ีไหลผา่นใจ
กลางเมืองซ่ึงช่วยเพิ่มความงดงามให้แก่ตวั
เมืองแห่งน้ีมากยิ่งข้ึน ชมโบสถ์ประจ า
เมืองเล็กๆ ท่ี มีสัญลักษณ์ของเมืองอยู่
บริเวณหนา้โบสถ์ แลว้เดินลดัเลาะไปตาม
ล าน ้ า เ ทปล าท่ ามกลา ง หุบ เข าคล้า ย
สวิตเซอร์แลนด์เป็นอย่างมาก และมีเวลา
ให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกมากมายตาม
อธัยาศยั 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านคณะเดินทางสู่ กรุงปร๊าก พร้อมชมความสวยงามของวิวทิวทศัน์ของทุ่งหญา้อนัเขียวขจี ทุ่งดอกเร

บซีดสีเหลืองอร่าม และหมู่บา้นชนบทอนัเงียบสงบ ตลอดเส้นทางการเดินทางจนกระทัง่เขา้สู่ “กรุงปร๊าก” 
เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้งอยูริ่มสองฟากฝ่ังแม่น ้ าวลัตาวา น าท่านเดินทางข้าม “สะพานชาร์ลส์” 
สะพานสัญลักษณ์ของเมืองท่ีสร้างข้าม
แม่น ้ าวลัตาวาในช่วงศตวรรษท่ี14ด้วย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราว
สะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปป้ัน
ของนักบุญต่างๆ ถึง 30 รูปซ่ึงมีความ
งดงามและไม่ซ ้ าแบบ สัมผสัเหล่าศิลปิน
ท่ีน าผลงานมาแสดงอยู่ ริมสองข้า ง
สะพานน าท่านเท่ียวชม “จัตุรัสเมืองเก่าส
ตาเรเมสโต” สถานท่ีนดัพบของชาวปร๊าก  บริเวณโดยรอบลว้น  เป็นอาคาร และวิหารเก่าแก่อายุกวา่ 600 - 
700 ปี ท่ีมีความงดงามโดดเด่น ชม “อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผูน้ าฝ่ายปฏิรูปศาสนาซ่ึงถูกกล่าวหาว่าเป็นพวก
นอกรีต ถูกเผาทั้งเป็นโดย ผูป้กครองของฝ่ายคริสต์ศาสนจกัรโรมันคาทอลิค และ “หอนาฬิกาดารา
ศาสตร์”  ท่ีทุกๆ 1 ชัว่โมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต ์(12 Apostles) ออกมาเดินผา่นหนา้ต่างเล็กๆ ดา้นบน 



  

 

หอคอยจนครบ 12 องค ์บริเวณใกลเ้คียงกนัน้ียงัเป็นท่ีตั้งของชุมชนชาวยิวท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรปหลงั มีเวลา
ใหค้ณะไดเ้ดินเล่นชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีระลึกพื้นเมืองไตล์เช็ค และโบฮีเมียน อาทิเช่น เคร่ืองแกว้สีต่างๆ ,ตุ๊กตา
หุ่นกระบอก ,งานผา้ปักรวมถึงช้ินงานแกะสลกัต่างรูปแบบ ฯลฯ 

ค า่                                      *** อสิระอาหารค า่ เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง *** 

พกัที่:   INTERNATIONAL HOTEL                                             หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6 กรุงปร๊าก -  ปราสาทปร๊าก - เชสกีค้ลุมลอฟ เมืองมรดกโลก – ชมเมือง  
                 เชสกี ้บูเดอโจวชิ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

คณะถ่ายรูปคู่กบัความยิ่งใหญ่ของ “ ปราสาทปร๊าก ” ซ่ึงถูกสร้างข้ึนในปีค.ศ.885โดยเจา้ชายบริโวจเดิมใน
สมยักลางเคยเป็นท่ีประทบัของกษตัริยส์มยัต่างๆ ในจกัรวรรดิโบฮีเมีย ปัจจุบนัน้ีได้ถูกใช้เป็นท าเนียบ
รัฐบาลและเป็นท่ีพ  านกัของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ค น าคณะเดินทางเขา้สู่ศูนยก์ลางของปราสาท
ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยโบราณสถานเก่าแก่
อายกุวา่650ปี ขา้ชมความใหญ่โตโอ่อ่า
ของ “ มหาวิหารเซนต์วิตัส ” โบสถ์
เก่าแก่สไตล์โกธิกท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ.
1929 เป็นมหาวิหารอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมี
คุณค่าอย่างยิ่งของชาวเช็กฯ ทุกคน
เน่ืองจากใช้เป็นท่ี เก็บพระศพของ
กษตัริย์พระองค์ต่างๆ อีกทั้งยงัเป็นท่ี
เก็บมงกุฎเพชรท่ีท าข้ึนในสมยัพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 4  น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเชสกี ้คุมลอฟ (เมืองมรดก
โลก)” เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใตข้องสาธารณรัฐเช็ก มีช่ือเสียงจากสถาปัตยกรรม และศิลปะ
ของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุมลอฟ ซ่ึงเขตเมืองเก่านี้ได้รับการขึน้ทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก 
ด้ว ยท า เ ล ท่ี ตั้ ง ของตัว เ มื อ ง ท่ี มีน ้ า
ล้อมรอบ ท าให้กลายเป็นปราการท่ี
ส าคญัในการป้องกนัขา้ศึก ในอดีตเคย
เป็  นศูนยก์ลางดา้นการปกครอง การ
พิพากษาคดีและการจดัเก็บภาษี ต่อมา
ในปี ค.ศ.1963 ไดรั้บการประกาศวา่เป็น
เมืองท่ีได้รับการอนุรักษ์และภายหลัง
จากมีการเปล่ียนแปลงทางสังคมของ
ประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ.1989 ไดมี้
การบูรณะอาคารและปราสาทคร้ังใหญ่โดยยงัคงรักษารูปแบบเดิมไวอ้ย่างน่าช่ืนชม จากประวติัศาสตร์ท่ี

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


  

 

ยาวนาน มีความส าคญัและโดดเด่นในการอนุรักษส์ถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่า ท าให้องค์การยูเนสโกไ้ด้
ข้ึนทะเบียนเมืองครุมลอฟใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินเท่ียวชมเมืองโดยรอบ ชมจตุรัสกลางเมืองที่สวยงาม ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของศาลาวา่การเมืองอนัเก่าแก่

และยงัคงใช้อยู่จนกระทัง่ปัจจุบนั ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ีระลึกภายนอกของ “ปราสาทคุมลอฟ” ซ่ึงเป็น
ปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศรองจ  ากปราสาทปร๊ากมีห้องต่างๆ ถึง 40 ห้องลานปราสาท 5 
แห่งและอุทยานอีก 1 แห่งท่ีตั้งตระหง่านอยูบ่นเนินเขา ชมทศันียภาพของตวัเมืองจากลานหนา้อุทยาน ภาพ
ที่ท่านเห็นคือบ้านเรือนหลังเล็กหลังน้อยหลังคาสีส้มเรียงรายกันเป็นกระจุกๆ เหมือนบ้านตุ๊กตาที่สวยงาม
ยิง่นัก  จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เชสก้ี บูเดอโจวชิ                                                               

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร   

พกัที่:  SPA HOTEL VISTA / CLARION CONGRESS HOTEL     หรือระดบัใกล้เคยีง           
วนัที่7 เชสกี ้บูเดอโจวชิ - Outlet Parndorf – เวยีนนา - ช้อปป้ิงย่านถนนคาร์ทเนอร์   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

น าคณะออกเดินทางเขา้สู่  “Outlet Parndorf” ใหท้่านไดมี้เวลาเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมมากมายในราคา
พิเศษ  

เทีย่ง                                *** อสิระอาหารเทีย่ง เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง *** 
บ่าย จากนั้นน าคณะเดินทางเขา้สู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ยา่นถนนการคา้ท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมือง มีห้างสรรพสินคา้และ

ร้านคา้ต่างๆ มากมาย  เชิญท่านเลือกซ้ือหา
ของฝากจากออ สเตรีย อาทิเช่น เคร่ืองแกว้
เจียระไน, คริสตลั ของท่ีระลึก และ สินคา้   
แบรนด์ เนมช่ือดังของยุโรป พร้อมชม 
“โบสถ์ เซนต์สตี เฟน” (St.Stephen 
Cathedral) เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะ
โกธิกตั้ งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 13 ถือเป็น
โบสถคู์่บา้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร   

ที่พกั:  ANANAS  HOTEL, FOURSIDE CITY HOTEL          หรือระดบัใกล้เคยีง 

 
 
 
 



  

 

วนัที่8 เวยีนนา – พระราชวงัเชิร์นบรุนน์ –  - สนามบิน  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าคณะ “ถ่ายรูปคู่กบัพระราชวงัเชินบรุนน์” Schonbrunn Palace พระราชวงัฤดูร้อนอนัยิ่งใหญ่ของราชวงศ์
ฮปัสบวร์กท่ีถูกสร้างข้ึนในปลายศตวรรษท่ี 17 โดยพระประสงคข์อง “พระนางมาเรียเทเรซ่า” จกัรพรรดินี
แห่ งจักรวรร ดิโรมัน  ด้านหลังของ
พระราชวงัในอดีตในอดีตนั้นพระราชินี
ฝร่ั  งเศส มารีองัตวัเนต ได้เคยใช้ชีวิต
ช่วงวยัเด็ก ณ พระราชวงัแห่งน้ี และโม
สาร์ทยงัเคยมาบรรเลงดนตรี จกัพรรดิน
โปเลียนเคยไดเ้สด็จมาประทบัอยูก่บัพระ
ราชโอรสของพระองค์จากนั้นน าท่านชม  
“กรุงเวียนนา” ผา่นชม “ถนนวงแหวน ” 
Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร (โอเปร่าเฮาส์), พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, 
มหาวิทยาลัยเวียนนา ,โบสถ์ประจ าเมือง, ศาลสูง ฯลฯ  เดินเล่นใน “สวนสาธารณะสตัดปาร์ค” 
สวนสาธารณะอนัร่มร่ืนใจกลางเมือง ชม “อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์” Johann Strauss ศิลปินท่ีมี
ช่ือเสียงก้องโลกได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเวียนนา เพื่อผ่านขั้นตอนการ
ตรวจเช็คบตัรโดยสารและท าคืนภาษี 

14.30 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที ่TG937 

วนัที่9  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
05.30 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ **โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ
สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดนิทาง โดยบริษทัฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ 
ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการ 

เดนิทางโดยสารการบิน 

TG 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / หอ้ง 
จ่ายเพิม่ 

 

25 ส.ค.-02 ก.ย. 2561 49,900 49,900 49,900 17,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 
 อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เวยีนนา-กรุงเทพฯ  



  

 

 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ
พิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา 

 ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 14 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
 เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 



  

 

 

 หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก
บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมา
ยืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
- ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว
เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

 
 
 



  

 

 เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลทีต้่องการันตมีดัจ ากบัสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

  



  

 

 

เอกสารทีใ่ช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวทีส่ถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดนิทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบัจาก
เดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM 
IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
  หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทพัย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทาง
การเงนิอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงนิของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต

พร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และ

หมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมาย
ยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทาง
บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่าน
จดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาใน
แต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจาก
หลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้
ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทาง
เป็นหลกั 


