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น ำท่ำนชม 2 ประเทศแห่งยุโรปตะวนัออก ที่ยังคงควำม ดั่งเดิมในด้ำนของวฒันธรรมและควำมเป็นอยู่  
น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของศิลปะของวดัวำอำรม และสถำนที่ส ำคญัต่ำงๆของศำสนำคริสต์นิกำยออร์โธดอกซ์   

น ำท่ำนชมเมอืงเก่ำบริเวณที่อดีต “ จกัรวรรดิออตโตมัน” อันยิ่งใหญ่ เคยเข้ำครอบครองและ  
น ำควำมเจริญเข้ำมำ (อำณำเขตของจกัรวรรดิออตโตมันที่ครอบคลุมถึง 3 ทวปี ได้แก่ เอเชีย แอฟริกำ และยุโรป)  

น ำท่ำนเข้ำชม “ปรำสำทเปเลส” ปรำสำทแห่งนี้ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นปรำสำทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก  
น ำท่ำนเข้ำชม “ปรำสำทแดร๊กคูล่ำ” ปรำสำทที่ได้รับกำรยกย่องว่ำสวยงำมทีสุ่ดในโรมำเนีย  

น ำท่ำนถ่ำยภำพคู่กับ อำคำรรัฐสภำที่ได้ช่ือว่ำมีขนำดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก  

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
17-24 ก.พ. // 08-15 ม.ีค. 

08-15 เม.ย. // 28 เม.ย.-05 พ.ค. 2562 
  (กรุณำส ำรองที่น่ังล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพือ่ควำมสะดวกในกำรยื่นวซ่ีำ) 

วันที่1       ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ – โดฮำร์ 
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23.00 น. สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศช้ัน 4 เคำร์

เตอร์สำยกำรกำร์ตำร์แอร์เวย์ (เคำเตอร์ Q) พร้อมเจ้ำหน้ำที่คอยดูแลเช็คสัมภำระและบัตรที่นั่งบนเคร่ือง 

วันที่2       โดฮำร์ – กรุงโซเฟีย – พพิธิภัณฑ์บัลแกเรีย - มหำวิหำรอเล็กซำนเดอร์ เนฟสกี 
02.05 น. ออกเดินทำงสู่กรุงโดฮำร์ ประเทศกำร์ตำร์...โดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR837 
04.45 น. เดินทำงถึงประเทศกำร์ตำร์ ให้ท่ำนแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง (ในเวลำเปลีย่นเคร่ืองประมำณ 2 ช่ัวโมง) 
07.05 น. ออกเดินทำงสู่กรุงโซเฟีย...โดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR227 
12.05 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ กรุงโซเฟีย บัลแกเรีย หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำ เมือง และด่ำน

ศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว น ำท่ำนออกเดินทำงเพื่อเข้ำชม “พิพิธภัณฑ์แห่งชำติบัลแกเรีย” ให้ท่ำนได้ชม
ประวตัศิำสตร์ควำมเป็นมำของชำวบัลแกเรียน 
มส่ิีงของต่ำงๆอนัล ำ้ค่ำหำยำกมำกมำยที่จดัแสดง 
ถูกสร้ำงข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1973 ซ่ึงคร้ังแรกได้ถูก
สร้ำงเพื่อให้เป็นรูปแบบข  องงำนแสดงสิน  คำ้
และต่อมำไดถู้กเปิดอย่ำงเป็นทำงกำรในปี ค.ศ.
1984 เพื่อเป็นกำรระลึกถึงในดำ้นประวติัศำสตร์
ของบัลแกเรียครบ 1,300 ปี ซ่ึงภำยในได้มีกำร
สะลมส่ิงของโบรำณประมำณ 650,000 ช้ิน ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยดำ้นโบรำณคดี ศิลปะท่ีประณีตและหำยำก ประวติัศำสตร์และเก่ียวกบัชำติพนัธุ์ของบรรพ
บุรุษ น ำท่ำนไปชม “มหำวหิำรอเลก็ซำนเดอร์ เนฟสกี” ซ่ึงถือเป็นมหำวหิำรคริสตจกัรนิกำยออร์โธด๊อกซ์ที่
ใหญ่อนัดับหนึ่งของโลก มหำวิหำรน้ีมีรูปแบบ
กำรก่อสร้ำงของนีโอไบแซนไทน์ ซ่ึงออกแบบ
โดยสถำปนิค อเล็กซำนเดอร์ โพมีรำนท์เซฟ 
เป็นมหำวิหำรท่ีกำรก่อสร้ำงในแบบโดมหลงัคำ
ทรงกลมสีเขียว ท่ีมีควำมสูงถึง  53 เมตร ตกแต่ง
ดว้ยหินอ่อนท่ีวิจิตรตระกำรตำ ภำยในมีเน้ือท่ี
ประมำณ 3,170 ตรม.ซ่ึงสำมำรถจุผูเ้ขำ้ท ำพิธีได้
ประมำณ 10,000 คน น ำท่ำนไปชม “โบสถ์
เซนต์โซเฟีย” ซ่ึงเป็นโบสถค์ริสตจกัรท่ีอยูใ่กล้ๆ กนัไดอี้กดว้ย จำกนั้น ชมอกีหนึ่งสถำนที่ที่มีควำมสวยงำม 
และยังได้ช่ือว่ำเป็นโบสถ์ยิวที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ และใหญ่เป็นอันดับสำมในทวีปยุโรป 
“โบสถ์ยิวโซเฟีย” ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถำปัตยกรรมท่ีอยู่ใกล้กับตลำดกลำง โดยโบสถ์แห่งน้ีมีรูปแบบ
สถำปัตยกรรมแบบ Moorish Revival ออกแบบโดยสถำปนิกช่ือดัง ฟริดริช กรูนันเกอร์ (Friedrich 
Grünanger) ชมพระรำชวงัเดิมท่ี จตุัรัสบทัเทนเบิร์ก (Battenberg Square) ซ่ึงปัจจุบนัพระรำชวงัแห่งน้ี ได้
กลำยเป็น หอศิลป์แห่งชำติ (National Art Gallery)  
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ค ำ่ บริกำรอำหำรมือ้ค ำ่ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่ :     METROPOLITAN HOTEL SOFIA หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
วันที่3     โซเฟีย – อำรำมรีล่ำ – พลอฟดิฟ – สุเหร่ำโบรำณ - โรงละครกลำงแจ้ง  
เช้ำ บริกำรอำหำรมือ้เช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พกั 

น ำท่ำนออกเดินทำงไปยงั “เมืองรีล่ำ” เป็น
เมืองท่ีตั้งอยูบ่นภูเขำทำงดำ้นตะวนัตกเฉียงใต้
ของประเทศ เป็นภูเขำสูงท่ีสุด บลัแกเรียและ
เทือกเขำบอลข่ำน น ำท่ำนชม “อำรำมมรดก
โลกรีล่ำ” เป็นอำรำมของคริสต์นิกำยออร์โธ
ดอกซ์ที่มีช่ือเสียงที่สุดและมีผู้ เยี่ยมชมมำก
ที่สุดของบัลกำเรีย ตั้ งอยู่บนจุดท่ีมีทิวทัศน์
สวยงำมของภูเขำรีล่ำ ไดรั้บกำรข้ึนทะเบียนให้
เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1983 ชมควำมสวยงำมของวิหำร ท่ีก่อตั้งข้ึนในคริสตศ์ตวรรษท่ี 10  

เที่ยง บริกำรอำหำรมือ้กลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมอืงพลอฟดิฟ” ท่ีตั้งอยูท่ำงดำ้นใต ้ระยะทำงห่ำงประมำณ 100 กม. พลอฟดิฟ เป็น

เมืองศนูยก์ลำงกำรบริหำรและกำรปกครองของจงัหวดัพลอฟดิฟ ท่ีมีควำมใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ 
มีประชำกรอำศยัอยูป่ระมำณ 350,000 คน ชมวิวทิวทศัน์
ท่ีสวยงำมระหว่ำงทำง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีปลูก
ดอกไมท่ี้ใชท้  ำหัวน ้ ำหอม และฟำร์ม  ปศุสัตว์ต่ำงๆ / 
เดินทำงถึง “เมืองฟลอฟดิฟ”  น ำท่ำนชม เมืองเก่ำ
พลอฟดิฟ (Plovdiv Old City) ส่วนท่ีเก่ำแก่ของตวัเมือง
ไดรั้บกำรอนุรักษท์ำงสถำปัตยกรรม ซ่ึงท ำให้ พลอฟดิฟ 
ยงัคงมีกล่ินอำยของยคุเรอเนสซองจนถึง ปัจจุบนั สภำพ
ตึกรำมบำ้นช่องยงัคงอนุรักษ์ไวซ่ึ้งรูปแบบเดิมเป็นท่ีน่ำ
ประทบัใจของนักท่องเท่ียวท่ีมำเยี่ยมเยือน น ำท่ำนเดิน
ชมเขตเมืองเก่ำบนถนนท่ีปูด้วยแผ่นหินแบบโบรำณ 
ผ่ำนชม โบรำณสถำนโรงละครกลำงแจ้งแบบโรมัน 
(Philippopolis Theatre) อำยุกว่ำ 2,000 ปี ท่ียงัคงสภำพ
สมบูรณ์ และ สภำโรมนั (Roman Forum) ผำ่นชม สุเหร่ำ
โบรำณ (Dzhumaya Mosque) สร้ำงข้ึนในศตวรรษท่ี 14 
ในช่วงกำรปกครองของออตโตมนัเติร์ก โดยสร้ำงทบัลง
ไปบนโบสถค์ริสตเ์ก่ำเซน้ตเ์พตกำ้ ใชเ้สำขนำดใหญ่ส่ี 
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เสำคร่อมเหนือโถงใตดิ้น 9 โถง โดมสุเหร่ำเคลือบทบัด้วยตะกั่ว และมีหอขำนสูงถึง 23 เมตร โรงอำบน้ำแบบตุรกี

โบรำณ (Turkish Bath) อำยุยอ้นหลงัไปในคริสต์ศตวรรษท่ี 16 ท่ียงัคงสภำพสมบูรณ์ ปัจจุบนัใชเ้ป็นศูนย์
วฒันธรรม 

  ค ำ่ บริกำรอำหำรมือ้ค ำ่ ณ ภัตตำคำรจำกนั้นน ำคณะท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั   

พกัที่ :     IMPERIAL HOTEL  PLOVDIV หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
วันที่4      พลอฟดิฟ – ชมเมือง – เวลีโค ทำร์โนโว – บูคำเรสต์(โรมำเนีย) 
เช้ำ บริกำรอำหำรมือ้เช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พกั 
 น ำท่ำนออกเดินทำงมุ่งหนำ้สู่ “เมอืงเวลโีค ทำร์โนโว” ชมอำคำรบำ้นเรือนสวยงำมแปลกตำท่ีปลูกสร้ำงแบบ

สถำปัตยกรรมผสมผสำนแบบ Bulgarian 
National Revival ซ่ึงบำงทีก็ถูก เรียกว่ ำ 
บั ล แ ก เ รี ย น เ ร อ เ น ส ซ อ ง ส์  ( Bulgarian 
Renaissance) เวลีโค ทำร์โนโว เป็นเมืองเก่ำแก่
ท่ีตั้งอยูริ่มแม่น ้ ำยำนตำ ท่ีมีควำมใสสะอำดรำว
กบักระจกสะทอ้นอยู่เบ้ืองล่ำง นอกจำกนั้นยงั
เคยเป็นเมืองหลวงแห่งท่ีสองของอำณำจักร
บัลแกเรีย เป็นเมืองท่ีมีป้อมปรำกำร โบสถ ์
พิพิธภัณฑ์  มำกมำย นอกจำก น้ีแล้วแห่ง
ประวติัศำสตร์แห่งน้ียงัไดช่ื้อว่ำเป็นหน่ึงในดินแดน ท่ีมีกำรตั้งถ่ินฐำนท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในบลัแกเรียอีกดว้ย 

เที่ยง บริกำรอำหำรมือ้กลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนชมซำกปรำสำทปรักหกัพงัอนัโดดเด่นของเมือง “ปรำสำทซำรีเวทส์” (Tsarevets Castle) ซ่ึงภำยในมี

อำคำร และป้อมปรำกำรรำยอยู่ร ำยล้อม 
ปัจจุบนัไดม้ีกำรท ำนุบ ำรุงรักษำเอำไวม้ำกมำย
พอสมควร จำกนั้ นไปชมควำมงดงำมของ
อำคำรบ้ำนเรือนท่ีย่ำนถนนกูร์โก้ (Gurko 
Street) ท่ีน่ีท่ำนจะพบกบับำ้นท่ีมีกำรอนุรักษ์
ไวในแบบเดิม โดยบำ้นแต่ละหลงันั้นมีคุณค่ำ
ทำงประวัติศำสตร์มำกมำย น ำ ท่ำนออก
เดินทำงสู่ “เมอืงรูเซ” (RUSE) ขำ้มพรมแดนไปยงัโรมำเนีย น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองบูคำเรสต์” เมืองหลวง
ประเทศโรมำเนีย 

  ค ำ่ บริกำรอำหำรมือ้ค ำ่ ณ ภัตตำคำร / จำกนั้นน ำคณะท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั 

พกัที่ :     CROWN PLAZA HOTEL หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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วันที่5        บูคำเรสต์ – ซินำยำ – ปรำสำทเปเลส – บรำน – เข้ำชมปรำสำทแดร็กคูล่ำ              
เช้ำ บริกำรอำหำรมือ้เช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พกั 

น ำท่ำนออกเดินทำงไปยงั “เมืองซินำย่ำ” ซ่ึงตั้งอยู่ทำงทิศเหนือ ระยะทำงประมำณ 80 กม. เมืองซินำย่ำ 
ตั้งอยูใ่นจงัหวดัพรำโฮว่ำและเป็นพ้ืนท่ีทำงดำ้นประวติัศำสตร์ของมนัเทเนีย และมีช่ือเสียงทำงดำ้นเป็นเนิน
เขำสูงท่ีอยูเ่หนือระดบัน ้ ำทะเลประมำณ 760-
860 เมตรและเป็นท่ี  ตั้งของสกีรีสอร์ทอีก
ดว้ย น ำท่ำนเข้ำชม “ปรำสำทเปเลส” ซ่ึง
ตั้ งอยู่ในหุบเขำบูเซกิใกลักับเมืองซินำย่ำ  
เป็นปรำสำทท่ีประทบัในฤดูร้อนของกษตัริย ์
ปรำสำทแห่ง น้ีได้รับกำรยกย่องว่ำ เป็น
ปรำสำทอีกแห่งท่ีสวยท่ีสุดในโลก เน่ืองจำก
ตั้งอยู่กลำงป่ำสนบนเทือกเขำคำร์เปเทียน ปรำสำทน้ีถูกสร้ำงข้ึนโดยเจ้ำชำยคำลอสท่ี 1 กษัตริยแ์ห่ง
โรมำเนียในสมยัศตวรรษท่ี 19 ใช้เวลำสร้ำงนำนถึง 10 ปี โดยเร่ิมปี ค.ศ.1873-1973 ควำมงดงำมของ
ปรำสำทแห่งน้ี มิใช่อยู่ท่ีควำมยิ่งใหญ่ของตวัปรำสำทแต่อยู่ท่ีกำรตกแต่งภำยในอย่ำงหรูหรำงดงำม เป็น
ปรำสำทท่ีรวบรวมงำนศิลปะท่ีสวยงำมมำกมำยจำกประเทศต่ำงๆ ในยุโรป เช่น โคมไฟระยำ้จำกอิตำลี 
รูปภำพติดผนงัจำกฝร่ังเศส ฯลฯ  

เที่ยง บริกำรอำหำรมือ้กลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมอืงบรำน” ท่ีตั้งอยูท่ำงดำ้นตะวนัออก ระยะทำงห่ำงประมำณ 30 กม. เมืองบรำน เป็น 

เมืองซ่ึงได้ช่ือว่ำเป็นท่ีอยู่ของแวมไพร์หรือ
แดร๊กคูล่ำ น ำท่ำนเข้ำชม “ปรำสำทบรำน” 
(Bran Castle) หรือท่ีรู้จักกันในนำมของ 
“ปรำสำทแดร๊กคูล่ำ” (Dracula’s Castle) 
ปรำสำทน้ีถกูสร้ำงข้ึนในในศตวรรษท่ี 14 เป็น
ปรำสำทที่ได้รับกำรยกย่องว่ำสวยงำมที่สุดใน
โรมำเนีย ตั้งเด่นเป็นสง่ำอยู่บนยอดเขำ สร้ำง
ข้ึนเพ่ือเป็นป้อมควบคุมเส้นทำงกำรค้ำและเก็บภำษีระหว่ำงแควน้วำลนัเซีย  และแควน้ทรำนซิลวำเนีย 
ภำยในตวัปรำสำทมีห้องต่ำงๆมำกมำย ซ่ึงจดัแสดงวิถีควำมเป็นอยู่ ห้องแสดงอำวุธโบรำณ ตูโ้บรำณอำยุ
หลำยร้อยปีท่ีแกะสลกัลวดลำยสวยงดงำม นอกจำกน้ียงัมีกำรจดัแสดงส่ิงของเคร่ืองใชอี้กมำกมำย ให้ท่ำน
ไดช้มและถ่ำยรูปตำมอธัยำศยั 

ค ำ่ บริกำรอำหำรมือ้ค ำ่ ณ ภัตตำคำร 

พกัที่ :  HOTEL RAMADA BRASOV หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
 

 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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วันที่6        บรำซอฟ – โบสถ์ด ำ – บูคำเรสต์  
เช้ำ บริกำรอำหำรมือ้เช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พกั 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองบรำซอฟ” น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของเมืองบรำซอฟท่ีถูกสร้ำงด้วย
สถำปัตยกรรมท่ีมีควำมงดงำม ซ่ึงมีชำวโรมำเนียนอำศยัอยู่  ทำงดำ้นตะวนัตกและตะวนัตกเฉียงใตข้อง
เมือง ส่วนชำวฮงักำเรียนอยู่ทำงดำ้น
ตะวันออก พวกเยอรมันอำศัยอยู่
ทำงดำ้นเหนือและรอบๆ ตวัเมือง น ำ
ท่ำนชม “ โรง เ รียนแห่งแรกของ
ประเทศโรมำเนีย” (Romanian first 
school) ชมย่ำนใจกล ำงเมืองและ
จัตุรัสกลำงเมืองซ่ึงมีหอนำฬิกำท่ี
สวยงำมสูงโดดเด่น ท่ีแสดงเวลำ
ให้กับผูค้นท่ีเดินผ่ำนไปมำ น ำท่ำน
ชมภำยนอก “โบสถ์ด ำ” (Black Church) เป็นโบสถท่ี์มีช่ือเสียงซ่ึงจดัเป็นโบสถส์ถำปัตยกรรมโกธิคท่ีใหญ่
ท่ีสุดของโรมำเนีย แต่ไดส้ร้ำงข้ึนให้เป็นโบสถโ์รมนัคำธอลิคเพ่ืออุทิศให้พระแม่มำรี เพ่ือทดแทนโบสถ์
หลงัเก่ำท่ีมีกำรปฏิรูปสร้ำงข้ึนในปี ค.ศ.1383-1385 หลงัจำกท่ีถูกพวกมองโกลบุกเขำ้มำท ำลำยเมื่อปี ค.ศ.
1242 และปี ค.ศ. 1477 ก็ไดมี้กำรก่อสร้ำงเพ่ิมเติมข้ึนอีกหลงัจำกท่ีพวกเตอร์กิสบุกเขำ้ท ำลำยในปี ค.ศ.1421  

เที่ยง บริกำรอำหำรมือ้กลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย ออกเดินทำงสู่ “กรุงบูคำเรสต์” ท่ีตั้งอยู่ทำงดำ้นใตห่้ำงประมำณ 170 กม. ศุลกำกร นอกจำกน้ียงัเป็นเมือง

อุตสำหกรรมและ เ ศรษฐ กิ จของ
ประเทศ ตั้ งอยู่ทำงตะวันตกเฉียงใต ้

ของประเทศ ซ่ึงตั้ งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ ำแดม
โบวิดำ เมืองบูคำเรสต์ เป็นเมืองท่ีใหญ่
ท่ีสุดเป็นอันดับ 6 ของสหภำพยุโรป 
เป็นหน่ึงในศนูยก์ลำงดำ้นอุตสำหกรรม
และกำรขนส่งของยุโรปตะวันออก 
เ ป็น เมื องห น่ึ ง ท่ี ร ่ ำ ร ว ย ท่ี สุ ด และ
ครอบคลุมส่ิงอ  ำนวยควำมสะดวกดำ้น
กำรประชุม กำรศึกษำ ทำงวฒันธรรม. 

ค ำ่ บริกำรอำหำรมือ้ค ำ่ ณ ภัตตำคำร 
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พกัที่ :    CROWN PLAZA HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่7       บูคำเรสต์ – อำคำรรัฐสภำใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก - ชมเมือง 
เช้ำ บริกำรอำหำรมือ้เช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พกั 

น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของ เมืองบูคำเรสต ์ชม จตุัรัสแห่งกำรปฎิวติั (Revolution Square) โอเปร่ำเฮำ้ส์ 
(Opera House) โรงทหำรแห่งชำติ 
(National Military Academy) ผำ่น
ชม ประตูชยั ซ่ึงตั้งอยูบ่นถนนคิส
เซเลฟฟ ซ่ึงสร้ำงเลียนแบบ
ประตูชยัในกรุงปำรีส ใน
สถำปัตยกรรมแบบโรมำเนีย 
(Romanian Athenaeum) ใหท่้ำน
ไดพ้กัผอ่นตำมอธัยำศยั เลือกซ้ือ
สินคำ้ท่ียำ่นเมืองเก่ำซ่ึงเป็น
ศนูยก์ลำงของกรุงบูคำเรสต ์น ำท่ำนน ำท่ำนถ่ำยภำพดำ้นนอกคู่กบั “อำคำรรัฐสภำ” หรือ “ท ำเนยีบ
ประธำนำธบิด”ี ของประเทศโรมำเนีย (Palace of the Parlia ment) ท ำเนียบประธำนำธิบดีท่ีใหญ่โตโอฬำร
ของอดีตประธำนำธิบดีจอมเผด็จกำร นิโคไล เชำเชสคู โดยท ำเนียบประธำนำธิบดีแห่งน้ี ได้รับกำรยกย่อง
ว่ำเป็นอำคำรรัฐสภำนีไ้ด้ช่ือว่ำมขีนำดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก รองจำกตกึเพนตำกอนของสหรัฐอเมริกำ  

เที่ยง บริกำรอำหำรมือ้กลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนชม กรุงบูคำเรสต์ ท่ีไดรั้บสมญำนำมว่ำ ปำรีสน้อยแห่งยุโรปตะวนัออก เน่ืองจำกในสมยัก่อนชน

ชั้นสูงของโรมำเนียนิยมส่งบุตรหลำนไปเรียนท่ีฝร่ังเศส จึงไดรั้บอิทธิพลจำกวฒันธรรมฝร่ังเศสทั้งในดำ้น
แฟชัน่และศิลปะรวมทั้งสถำปัตยกรรมซ่ึงยงัปรำกฏให้เห็นอย่ำงมำกมำย มีเวลำให้ท่ำนไดอิ้สระกบักำรช้
อปป้ิงสินคำ้พ้ืนเมืองและของท่ีระลึกตำมอธัยำศยั...ได้เวลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินบูคำเรสต์  

ค ่ำ อิสระกับอำหำรมือ้ค ่ำตำมอัธยำศัยเพือ่ควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิงของทุกท่ำน 
วันท่ี8       บูคำเรสต์ - โดฮำ (กำตำร์) - กรุงเทพฯ 
00.35 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯโดยสำยกำรบินกำต้ำร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR 220 
05.20 น. เดินทำงถึงกรุงโดฮำ ประเทศกำต้ำร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 
08.00 น. เหิรฟ้ำสู่กรุงเทพฯโดยสำยกำรบินกำต้ำร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 832 
19.00 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ/ โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทับใจ 
หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำพ ลม ,ฟ้ำ , อำกำศ,กำรล่ำช้ำอันเนื่องมำจำกสำยกำรบิน และ

สถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศทีท่ำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพื่อควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง โดย เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำ
ทวัร์ผู้น ำทวัร์ มีอ ำนำจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ำรตัดสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั 

 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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อัตรำค่ำบริกำร 

ออกเดินทำงช่วง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่ำน 

เด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  
( มีเตียงเสริม ) 

              พักท่ำนเดียว / ห้อง 
                      จ่ำยเพิ่ม 

 

17-24 ก.พ. 2562 49,900 49,900 49,900 14,500 

08-15 ม.ีค. 2562 49,900 49,900 49,900 14,500 

08-15 เม.ย. 2562 59,900 59,900 59,900 16,500 

28 เม.ย.-05 พ.ค. 2562 55,900 55,900 55,900 15,500 

ต้องกำรเดนิทำงโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณำสอบถำมรำคำเพิม่เตมิจำกเจ้ำหน้ำที่บริษทัฯ 
อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โซเฟีย//บูคำเรสต-์กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถที่ช  ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมที่พกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ  เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมี

อุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลที่ท  ำ
ใหต้อ้งมีกำรปรับเปลี่ยนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วีซ่ำยโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไมคื่นใหท่้ำนไม่ว่ำท่ำน
จะผำ่นกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม 

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเที่ยวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซักรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมที่พกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพที่แฝงตวัเขำ้มำ
ในโรงแรมที่พกั และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่ำทิปพนักงำนขับรถในยุโรปท่ำนละ 12 ยูโร 
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ตำมวฒันธรรมกำรบริกำรแบบสำกลโลก ท่ำนละ 100 บำทต่อวนั  

เงื่อนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 30,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั 

และค่ำใชจ่้ำยส่วนที่เหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ย่ำงน้อย 20 ท่ำน และ

หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจดัหำคณะทวัร์อื่นให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 
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 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้  และออก
ประเทศไม่ว่ำในกรณีใดกต็ำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมำยเหต ุ
 ทำงบริษัทจะท ำกำรยื่นวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ำรองที่นั่งครบ  25 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต  เน่ืองจำกบริษทัจะต้องใช้

เอกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรย่ืนวีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยุโรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 1  
ท่ำน จึงจะสำมำรถยื่นวีซ่ำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง  

 หำกในช่วงทีท่่ำนเดินทำงควิวีซ่ำกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะต้องเดินทำงมำยื่นวีซ่ำด้วยตัวเอง 
ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทัวร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำมประสงค์จะยื่นวีซ่ำ
ท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทัทัวร์เป็นแต่
เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรย่ืนวีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำว่ำวีซ่ำใหก้บัทำงท่ำน 

 กรณีวีซ่ำทีท่่ำนยื่นไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำร ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่ำจะผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 
-  ค่ำมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินทีอ่อกมำจริง ณ วันยื่นวีซ่ำ ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคัญในกำรย่ืนวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตั๋วเคร่ืองบินถ้ำ

ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท่้ำนภำยใน 4 -60 วนั (ตำมกฎของแต่ละ
สำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่ำห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจ ำห้องใน 2 คืนแรกของกำรเดินทำงหำก
ท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำหอ้ง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ใหท่้ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลกิกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 
 ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ทีส่นำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพำหนะ

อย่ำงหน่ึงอย่ำงใดท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็นค่ำใชจ่้ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำง
ของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

เงื่อนไขกำรยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุด หรือเทศกำลและกรุ๊ปที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำย
กำรบิน หรือ กรุ๊ปที่มีกำรกำรันตีค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่ำใชจ่้ำย 10,000 บำท    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่ำใชจ่้ำย  50 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  20 วนั - เกบ็ค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

เอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นขอวีซ่ำ VISA   
 หนังสือเดนิทำงที่เหลอือำยใุช้งำนไม่ต ำ่กว่ำ 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตว่ำงอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำนั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ ำนวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 
* ค้ำขำย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน  
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 3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้ำรำชกำรและนกัเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่ำนั้น ส่วนบญัชีอืน่ๆนอกจำกออมทรัพย์และเอกสำร
แสดงทำงกำรเงินอืน่ๆ สำมำรถยืน่แนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พือ่ให้หลกัฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่

ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้ำ ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วีซ่ำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมกีำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอำยุต ำ่กว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีว่ำกำรอ ำเภอ 

 ส ำเนำบตัรประชำชน หรือ ส ำเนำสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่ำ 1 ชุด 
 ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ำม)ี 1 ชุด 
  กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ

สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้  ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทั

ฯ จะส่งเจำ้หนำ้ที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่ง
เอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวีซ่ำ
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยงัประเทศตำมที่ระบุเท่ำน้ัน กำร
ปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร
คืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้
ตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 


