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สุดพเิศษ  
เข้าชมมหาวิหารเซนต์วิตัส / ล่องเรือชมวิว สองฝ่ังแม่น ้าดานูบ / เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ / เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ 

อาหารสุดพิเศษ เมนูพิเศษ เป็ดโบฮีเมีย ท้องถิ่น แห่งเมืองคลุมลอฟ / เมนูพิเศษแบบท้องถิ่น กูลาซฮังกาเรียน  
 เมนูพิเศษ ปลาเทร้าส์ ณ ฮัลสตัทท์ /เมนูพิเศษซ่ีโครงหมูเวียนนา / เมนูพิเศษขาหมูเยอรมันเสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมนัรสเลิศ 
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วนัที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
17.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์

สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 
20.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองอาบูดาบี ...โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY401 
วนัที่2 มิวนิค – เชสกีค้ลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) – เที่ยวชมเมือง – กรุงปร๊าก 
00.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ (รอเปลี่ยนเคร่ือง) 
02.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY005 
06.15 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค  ประเทศเยอรมนี  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่าน

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองเชสกี้ คุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)” เป็นเมืองขนำดเล็กใน
ภูมิภำคโบฮีเมียใต้ของสำธำรณรัฐเช็ก มีช่ือเสียง
จำกสถำปัตยกรรม และศิลปะของเขตเมืองเก่ำและ
ปรำสำทครุมลอฟ ซ่ึง เขตเมืองเก่านี้ได้รับการขึ้น
ทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ด้วยท ำเล
ที่ตั้ งของตวัเมืองที่มีน ้ ำล้อมรอบ ท ำให้กลำยเป็น
ปรำกำรที่ส ำคญัในกำรป้องกนัขำ้ศึก ในอดีตเคยเป็  
นศูนยก์ลำงดำ้นกำรปกครอง กำรพิพำกษำคดีและ
กำรจัดเก็บภำษี ต่อมำในปี ค .ศ.1963 ได้รับกำร
ประกำศว่ำเป็นเมืองที่ได้รับกำรอนุรักษ์และภำยหลังจำกมีกำรเปล่ียนแปลงทำงสังคมของประเทศ ในตอน
ปลำยปี ค.ศ.1989 ไดมี้กำรบูรณะอำคำรและปรำสำทคร้ังใหญ่โดยยงัคงรักษำรูปแบบเดิมไวอ้ยำ่งน่ำช่ืนชม จำก
ประวติัศำสตร์ที่ยำวนำน มีควำมส ำคญัและโดดเด่นในกำรอนุรักษส์ถำปัตยกรรมอนัทรงคุณค่ำ ท  ำให้องคก์ำร
ยเูนสโกไ้ดข้ึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992 

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนูพเิศษ เป็ดโบฮีเมยี แบบท้องถิน่ แห่งเมืองคลมุลอฟ)  
บ่าย น ำท่ำนเดินเที่ยวชมเมืองโดยรอบ ชมจตุรัสกลางเมืองที่สวยงาม ซ่ึงเป็นที่ตั้งของศำลำว่ำกำรเมืองอนัเก่ำแก่และ

ยงัคงใช้อยูจ่นกระทัง่ปัจจุบนั ให้ท่ำนได้ถ่ำยรูปที่
ระลึกภำยนอกของ “ปราสาทคุมลอฟ” ซ่ึงเป็น
ปรำสำทที่ใหญ่ เป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจ  
ำกปรำสำทปร๊ำกมีห้องต่ำงๆ ถึง 40 ห้องลำน
ปรำส ำท  5 แ ห่ งแล ะ อุท ยำน อี ก  1 แห่ งที่ ตั้ ง
ตระหง่ำนอยูบ่นเนินเขำ ชมทศันียภำพของตวัเมือง
จำกลำนหน้ำอุทยำน ภาพที่ท่านเห็นคือบ้านเรือน
หลังเล็กหลังน้อยหลังคาสีส้มเรียงรายกันเป็นกระจุกๆ เหมือนบ้านตุ๊กตาที่สวยงามยิ่งนัก  หลังจากน้ันน าท่าน
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คณะเดินทางสู่ กรุงปร๊าก พร้อมชมควำมสวยงำมของววิทิวทศัน์ของทุ่งหญำ้อนัเขียวขจี ทุ่งดอกเรบซีดสีเหลือง
อร่ำม และหมู่บำ้นชนบทอนัเงียบสงบ ตลอดเส้นทำงกำรเดินทำงจนกระทัง่เขำ้สู่ “กรุงปร๊าก” เมืองหลวงของ
สำธำรณรัฐเช็ค ซ่ึงตั้งอยูริ่มสองฟำกฝ่ังแม่น ้ ำวลัตำวำ 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :         DUO HOTEL / INTERNATIONAL HOTEL                          หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                                
วนัที่3         กรุงปร๊าก – ปราสาทปร๊าก - มหาวหิารเซนต์วติัส - เขตเมืองเก่า – อนุสาวรีย์ยานฮุส  
                   สะพานชาร์ลส์ - บราติสลาวา 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น าท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ “ ปราสาทปร๊าก ” ซ่ึงถูกสร้ำงขึ้นในปีค.ศ.885โดยเจำ้ชำยบริโวจเดิมใน

สมัยกลำงเคยเป็นที่ประทบัของกษัตริยส์มัยต่ำงๆ 
ในจักรวรรดิโบ ฮี เมีย  ปั จจุบัน น้ี ได้ถู กใช้เป็ น
ท ำเนียบรัฐบำลและเป็นที่พ  ำนักของประธำนำธิบดี
แห่งสำธำรณรัฐเช็ค น ำคณะเดินทำงเขำ้สู่ศูนยก์ลำง
ของปรำสำทที่แวดลอ้มไปดว้ยโบรำณสถำนเก่ำแก่

อำยุกว่ำ650ปี  เข้าชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ 
“ มหาวิหารเซนต์วิตัส ” (ในกรณีปรำสำทและ
มหำวหิำรปิดหรือมีท ำพธีิต่ำงๆจะเปล่ียนไปเที่ยวในเมืองเก่ำแทน) โบสถเ์ก่ำแก่สไตลโ์กธิกที่สร้ำงขึ้นในปี ค.ศ.
1929 เป็นมหำวหิำรอนัศกัด์ิสิทธ์ิที่มีคุณค่ำอยำ่งยิง่ของชำวเช็กฯ ทุกคนเน่ืองจำกใชเ้ป็นที่เก็บพระศพของกษตัริย ์
พระองคต่์ำงๆ อีกทั้งยงัเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ท  ำขึ้นในสมยัพระเจำ้ชำร์ลส์ที่ 4   

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางข้าม “สะพานชาร์ลส์” สะพำนสัญลกัษณ์ของเมืองที่สร้ำงขำ้มแม่น ้ ำวลัตำวำในช่วงศตวรรษที่14

ดว้ยสถำปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดรำวสะพำนมีประติมำกรรมหินทรำยรูปป้ันของนักบุญต่ำงๆ ถึง 30 รูปซ่ึงมี
ควำมงดงำมและไม่ซ ้ ำแบบ สัมผสัเหล่ำศิลปินที่น ำ
ผลงำนมำแสดงอยูริ่มสองขำ้งสะพำนน ำท่ำนเที่ยว
ชม “จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต” สถำนที่นัดพบ
ของชำวปร๊ำก   บริเวณโดยรอบล้วน   เป็นอำคำร 
และวิหำรเก่ำแก่อำยุกว่ำ 600 - 700 ปี  ที่ มีควำม
งดงำมโดดเด่น ชม “อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผูน้ ำฝ่ำย
ปฏิรูปศำสนำซ่ึงถูกกล่ำวหำว่ำเป็นพวกนอกรีต ถูก
เผำทั้งเป็นโดย ผูป้กครองของฝ่ำยคริสต์ศำสนจกัร
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โรมันคำทอลิค และ “หอนาฬิกาดาราศาสตร์”  ที่ทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุ๊กตำสำวกพระคริสต์ (12 Apostles) 
ออกมำเดินผ่ำนหน้ำต่ำงเล็กๆ ด้ำนบน หอคอยจนครบ 12 องค์ บริเวณใกล้เคียงกันน้ียงัเป็นที่ตั้ งของชุมชน
ชำวยวิที่เก่ำแก่ที่สุดในยโุรปหลงั มีเวลำใหค้ณะไดเ้ดินเล่นชอ้ปป้ิงสินคำ้ที่ระลึกพื้นเมืองไตลเ์ช็ค และโบฮีเมียน 
อำทิเช่น เคร่ืองแกว้สีต่ำงๆ ,ตุ๊กตำหุ่นกระบอก ,งำนผำ้ปักรวมถึงช้ินงำนแกะสลกัต่ำงรูปแบบ ฯ หลงัจำกนั้นน ำ

ท่ำนออกเดินทำง “กรุงบราติสลาวา”  Bratislava เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค  
รวมทั้งเป็นเมืองที่มีประชำกรหนำแน่นที่สุดในภูมิภำคยุโรปกลำง น กรุงบรำติสลำวำตั้งอยูบ่นสองฝ่ังแม่น ้ ำ
ดำนูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวำเกียกบัออสเตรียและฮงักำรี ใกลก้บัพรมแดนสำธำรณรัฐเชก ปรำสำทที่เคย
ใชเ้ป็นป้อมปรำกำรสมยัโบรำณ 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :  IBIS BRATISLAVA CANTRUM                                          หรือที่พั กระดับ
ใกล้เคยีง 

วนัที่4      บราติสลาวา – หอคอยบราติสลาวา – บูดาเปสต์ - มหาวหิารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์  
                   คาสเซ่ิลฮิลล์ – ล่องเรือชมววิ สองฝ่ังแม่น า้ดานูบ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

น ำท่ำนเก็บภำพควำมสวยงำมของ “ปราสาทบราติสลาวา” อันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และแนวเทือกเขำคำร์
เปเทียนเร่ิมตน้ในบริเวณเมืองน้ีดว้ย, ภูเขำลิตเทิล
คำร์เปเทียน (ส่วนหน่ึงของเทือกเขำคำร์เปเทียน) 
หำกมีเวลำให้ท่ำนเลือกซ้ือสินคำ้ของที่ระลึกซ่ึง
เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ อำทิเช่น ผำ้ลูกไม้, 
เคร่ืองกระเบื้อง ฯลฯ น าท่านเดินทางสู่  “กรุง
บูดาเปสต์” เมืองหลวงของประเทศฮังการี เมือง
ที่มีแม่น ้ ำดำนูบไหลผำ่นกลำงเมือง น ำท่ำนชม “ฮี
โร่สแควร์” ซ่ึงเป็นลำนโล่งกว้ำงขนำดใหญ่ 
พร้อมชม “อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ” ที่สร้ำงขึ้น
เพื่ อ เฉลิมฉลองกำรก่อตั้ งอำณำจักรฮังกำรี
ครบรอบ 1,000 ปี 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านขึ้นสู่ “คาสเซ่ิลฮิลล์” ชม “ป้อมฟิชเชอร์

แมนบาสเตียน” ที่สร้ำงขึ้นเพือ่ระลึกถึงควำมกลำ้
หำญของชำวประมงผูเ้สียสละชีวิตเพื่อปกป้อง
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บำ้นเมืองในช่วงที่ถูกมองโกลรุกรำนในปี ค.ศ.1241-1242 ชม “อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น” ปฐมกษตัริยข์อง
ชำวแมกยำร์ทรงมำ้เด่นเป็นสง่ำอยูห่นำ้ป้อมปรำกำร ผำ่นชม “สะพำนเชน” หรือสะพำนโซ่” สญัลกัษณ์ของกรุง
บูดำเปสต์ น ำท่ำน “ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝ่ังแม่น ้าดานูบ” แม่น ้ ำนำนำชำติไหลผ่ำนหลำยประเทศ 
ระหวำ่งกำรล่องเรือท่ำนจะไดช้ม “อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป” สญัลกัษณ์ของประเทศ อำคำรน้ีถูกสร้ำง
แบบ  นีโอโกธิคอนัโดดเด่น ชมอำคำรบำ้นเรือนสถำปัตยกรรมเก่ำแก่คู่บำ้นคู่เมือง 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษแบบท้องถิน่ กลูาซฮังกาเรียน  
พกัที่ :  MERCURE BUDAPEST BUDA HOTEL                                    หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่5  บูดาเปสต์ – กรุงเวยีนนา - พระราชวงัเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค 
                   ถนนคาร์ทเนอร์ - โบสถ์เซนต์สตีเฟน 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

จำกนั้นเดินทำงสู่กรุงเวียนนำ น าท่าน “เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์” Schonbrunn Palace พระรำชวงั
ฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของรำชวงศ์ฮัปสบวร์กที่ ถูก
สร้ำงขึ้นในปลำยศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์
ของ “พระนางมาเรียเทเรซ่า” จักรพรรดินีแห่ง
จกัรวรรดิโรมนั ดำ้นหลงัของพระรำชวงัในอดีตใน
อดีตนั้นพระรำชินีฝร่ังเศส มำรีองัตวัเนต ไดเ้คยใช้
ชีวิตช่วงวยัเด็ก ณ พระรำชวงัแห่งน้ี และโมสำร์ท
ยงัเคยมำบรรเลงดนตรี จกัพรรดินโปเลียนเคยได้
เสด็จมำประทบัอยูก่ ับพระรำชโอรสของพระองค ์
เขำ้ชมควำมงดงำมอนัวจิิตรตระกำรตำภำยในหอ้ง อำทิ ห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอร่ี, ห้องมิลเลี่ยน, 
ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นร า หรือแสดงดนตรี ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่เป็นคร้ังคราว ฯลฯ จำกนั้น
น ำท่ำนชม   “กรุงเวียนนา” ผ่ำนชม “ถนนวงแหวน  ” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร (โอเปร่าเฮาส์), 
พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถ์ประจ าเมือง, ศาลสูง ฯลฯ  **
กรณีคิวกำรเข้ำชม ชมพระรำชวังเชินบรุนน์  เต็ม  บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรน ำท่ำนไปถ่ำยรูปคู่กับ
พระรำชวงัเชินบรุนน์ (ภำยนอก) 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษซ่ีโครงหมูเวยีนนา 
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บ่าย เดินเล่นใน “สวนสาธารณะสตัดปาร์ค” สวนสำธำรณะอนัร่มร่ืนใจกลำงเมือง ชม “อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้าส์ 
จูเนียร์” Johann Strauss ศิลปินที่มีช่ือเสียงกอ้ง
โลก จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ “ถนนคาร์ท
เนอร์” Kartner Street ย่ำนถนนกำรค้ำที่
ตั้ งอยู่ใจกลำงเมือง มีห้ำงสรรพสินค้ำและ
ร้ำนค้ำต่ำงๆ มำกมำย  เชิญท่ำนเลือกซ้ือหำ
ของฝำกจำกออ สเตรีย อำทิเช่น เคร่ืองแก้ว
เจียระไน, คริสตลั ของที่ระลึก และ สินคำ้แบ
รนด์เนมช่ือดังของยุโรป พร้อมชม  “โบสถ์
เซนต์สตีเฟน” (St.Stephen Cathedral) เป็นโบสถเ์ก่ำแก่สร้ำงในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษที่ 13 ถือเป็น
โบสถคู์่บำ้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย 

ค า่                 อิสระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

พกัที่ :  FOURSIDE HOTEL / KAVALIER HOTEL                                       ห รือที่ พั กระดับ
ใกล้เคยีง 

 
 
 
วนัที่6        กรุงเวยีนนา – ฮัลสตัทท์ -  ซาลส์บวร์ก – อุทยานมิราเบลล์ – เขตเมืองเก่า – โรเซนฮาร์ม 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมอืงฮัลล์สตัทท์” เมืองริมทะเลสำบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยูท่ำงฝ่ังตะวนัตกเฉียง
ใตข้องทะเลสำบฮัลล์ชตทัท ์ทะเลสำบในเขตภูมิภำค
ซำลซ์คมัเมอร์กุท และยงัเป็นหน่ึงในเมืองท่องเที่ยวที่
ได้รับควำมนิยมมำกเป็นอันดับต้นๆของประเทศ
ออสเตรีย โดยเมืองฮัลล์ชตัทท์นั้ นอยู่ในรัฐอัปเปอร์
ออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย 
ดินแดนซ่ึงมีว ัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมำนำนถึง  
3,500 ปี 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูพเิศษ ปลาเทร้าส์ รสเลศิ 
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บ่าย จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองซาลส์บวร์ก” เมืองอนุรักษท์ี่ต ั้งอยูส่องฝ่ังของแม่น ้ ำซำลซัค ระหว่ำงเส้นทำง
ผำ่นชม “ทะเลสำบมอนดเ์ซ” ที่ใชเ้ป็นฉำกถ่ำยท ำตอน
หน่ึงในภำพยนตร์ “เดอะซำวด์ ออฟ มิวสิค” ที่โด่งดงั

ไปทัว่โลก น ำท่ำนชม “อุทยานมิราเบลล์” อุทยำน
ของปรำสำทที่ใชเ้ป็นสถำนที่แต่งงำนที่จดัได้ว่ำสวย
ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ชมสวนแคระ “ซแวร์เกิล กำร์
เท่น” และทิวทศัน์ของ “ป้อมโฮเฮนซำลส์บวร์ก” เป็น
ฉำกหลงัเพิม่ควำมมีเสน่ห์ใหก้บัสวนแห่งน้ี…ขำ้มสู่ฝ่ัง
เมืองเก่ำที่ถนนเกรไทเดร้ ถนนชอ้ปป้ิงที่มีกำรตกแต่งไวอ้ยำ่งงดงำมอีกเสน้หน่ึงของโลก จำกนั้นถ่ำยภำพที่ระลึก

หนำ้ “บ้านพกัโมสาร์ท” ซ่ึงเป็นนกัดนตรีเอก ที่ชำวออสเตรียภำคภูมิใจ เดินเล่นในบริเวณ “จตุัรัสโมซาร์ท” 
ชม อนุสำวรียข์องโมสำร์ท มหำวหิำรแห่งซำลส์บวร์ก ศิลปะแบบบำรอคในยคุตน้ 

ค า่ บริการอาหารมื้อค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :  MERCURE HOTEL ROSENHEIM                                      หรือทีพ่กัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่7  โรเซนฮาร์ม - โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ - มิวนิค 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองโฮเฮนชวานเกา” เมืองที่ตั้งอยูท่ำงแควน้บำวำเรียตอนใตข้องเยอรมนี ติดชำยแดน ชม
กบัทิวทศัน์ริมสองขำ้งทำงที่เต็มไปดว้ยควำมเขียวขจีของขุนเขำเดินทำงสู่เมืองชวำนเกำ เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตั้ง
อยูบ่นถนนสำยโรแมนติก  

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษขาหมูเยอรมนัรสเลศิ 

บ่าย น าท่านน่ังรถมินิบัสขึน้สู่ที่ต้ังของ “ปราสาทนอยชวานสไตน์” (กรณอีากาศไม่เอ้ืออ านวย เพื่อความปลอดภัย
ขอผู้เดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การน าท่านเดินเท้าขึ้นแทน) น าท่าน “เข้า

ชมปราสาทนอยชวานสไตน์” ซ่ึงเป็น
ปรำสำทตั้งอยู่ในเทือกเขำแอลป์ สร้ำงใน
สมยัพระเจำ้ลุดวกิที่ 2 แห่งบำวำเรีย ในช่วง 
ค.ศ. 1845-86 เป็นปรำสำทที่งดงำมมำก
ที่ สุดอีกแห่งหน่ึงของโลก  ตัวปรำสำท
ตั้งอยูบ่นบนหินผำขนำดใหญ่ยกัษ ์สูงกว่ำ 
200 เมตร เหนือเกำะแก่งของแม่น ้ ำพอลลทั 
เป็นปรำสำทหลงัใหญ่สีขำว ตั้งอยูก่ลำงป่ำเขำล ำเนำไพร ที่ซ่ึงมีสีสนัแปลกแปลง แตกต่ำงไปในแต่ละฤดูกำลได ้



AEU84-40  

ปรำสำทหลังน้ี เพิ่งได้รับขนำนนำมว่ำ “นอยชวำนสไตน์” ก็เพียงภำยหลังจำกที่ กษัตริยลุ์ดวิกที่ 2 ได้เสด็จ
สวรรคตแลว้ในปี 1886  แม้กระทัง่รำชำกำร์ตูนอย่ำง “วอล์ทดิสนีย”์ ยงัได้จ  ำลองแบบปรำสำทแห่งนีไปเป็น
ปรำสำทในเทพนิยำย อนัเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด์ **กรณีคิวการเข้าชม ปราสาทนอยชวานช
ไตน์เต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการน าท่านไปถ่ายรูปคู่กับปราสาทนอยชวานชไตน์ (ภายนอก) และน าท่านเข้า
ชม ปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน** ไดเ้วลำอนัควรน ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน มิวนิค  

21.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองอาบูดาบี ...โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY004 

วนัที่8         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
06.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ (รอเปลี่ยนเคร่ือง) 
08.50 น. ออเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY408 
18.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์

ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย บริษัท ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ 
ณ ขณะน้ันทั้งนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 

 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
19-26 มี.ค.//01-08 เม.ย.//12-19 เม.ย.//13-20 เม.ย.//01-08 พ.ค.//15-22 พ.ค. 

20-27 มิ.ย.//11-18 ก.ย.//18-25 ก.ย.//10-17 ต.ค. 2563 
( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง  ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

มี.ค. 2563 43,900 43,900 43,900 15,900 

เม.ย. 2563 49,900 49,900 49,900 18,900 

พ.ค.-ต.ค. 2563 46,900 46,900 46,900 16,900 
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ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั / กรุงเทพฯ – มิวนิค  – กรุงเทพฯ  
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำ
และรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำล    หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำให้ตอ้งมีกำรปรับเปล่ียน
ยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ให้ท่ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหัวหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียว และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม)์ ** หำกท่ำนอำยเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทำงไป
และกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่ำนตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม ** 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 น ้ำด่ืมบนรถ 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน / วนั (10 วนั) 
 ค่าธรรมเนียมทปิพนักงานขับรถ 2 ยูโร / ท่าน  / วนั (14 ยูโร) 
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวซ่ีา 4,500 บาท ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน
การพิจารณาหรือไม่กต็าม  

 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน 
 ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำใน
โรงแรมท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้ห้องพกัส ำหรับทุกท่ำน)  
เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงิน  

 กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระเงินมดัจ ำ จ  ำนวน 25,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง Passport  มำยงั
บริษทั และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งน้อย 20 ท่ำน และหรือ ผู ้
ร่วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ 
หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให้ ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผดิชอบของหัวหนำ้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น 
กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออกประเทศ
ไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอ
ถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
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หมายเหตุ 
• ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผีู้ส ารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยุโรป ,ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วีซ่ำให้กบัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

• หากในช่วงที่ท่านเดินทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำง
มำยืน่วีซ่ำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงคจ์ะยืน่วีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำว่ำวีซ่ำให้กบั
ทำงท่ำน 

• กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่ำจะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามดัจ าห้องพักทุกคืน ของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวนัทีเ่ข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยดึค่าห้อง 100% ในทนัท ีทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และ
มีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเข้าใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พัก
ต่างประเทศเพ่ือทีจ่ะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส าคญั) 

• หากท่านผ่านการพิจารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลทีต้่องการันตมีดัจ ากบัสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 
 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
o หนังสือเดินทางที่เหลืออายใุช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
o รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทำง  
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o หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ที่มีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำยรับรอง
กรุณำระบุค  ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 

 *ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 
o  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร

แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค  ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละ

สถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทกุหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือใหต้รงกบั

หนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำที่ท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

o กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยที่วำ่กำรอ ำเภอ 

o ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
o ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
o ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
o ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
o  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำน

จะถูกปฏิเสธวซ่ีำสถำนทูตไม่คืนคำ่ธรรมเนียมที่ไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่
ทุกคร้ัง  

o หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำย
สุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิม่เติม
ทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

o กรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

o ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน กำรปฏิเสธวี
ซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วีซ่ำปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน 
โดยจะหักค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำม
เหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 

 


