
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

น ำท่ำนชม 2 ประเทศแห่งยุโรปตะวันออก ที่ยังคงควำม ดั่งเดิมในด้ำนของวฒันธรรมและควำมเป็นอยู่  
น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของศิลปะของวัดวำอำรม และสถำนที่ส ำคญัต่ำงๆของศำสนำคริสต์นิกำยออร์โธดอกซ์   

น ำท่ำนชมเมืองเก่ำบริเวณที่อดีต “ จักรวรรดิออตโตมัน” อันยิ่งใหญ่ เคยเข้ำครอบครองและ  
น ำควำมเจริญเข้ำมำ (อำณำเขตของจักรวรรดิออตโตมันที่ครอบคลุมถึง 3 ทวีป ได้แก่ เอเชีย แอฟริกำ และยุโรป)  

น ำท่ำนเข้ำชม “ปรำสำทเปเลส” ปรำสำทแห่งนี้ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นปรำสำทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก  
น ำท่ำนเข้ำชม “ปรำสำทแดร๊กคูล่ำ” ปรำสำทที่ได้รบักำรยกย่องว่ำสวยงำมทีสุ่ดในโรมำเนีย  

น ำท่ำนถ่ำยภำพคู่กับ อำคำรรัฐสภำท่ีได้ชื่อว่ำมีขนำดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก  



 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
10-17 ก.ย.//17-24 ก.ย.//24 ก.ย.-01 ต.ค.//01-08 ต.ค.//08-15 ต.ค.//16-23 ต.ค.//22-29 ต.ค.//30 ต.ค.-06 พ.ย.//05-12 พ.ย.// 

12-19 พ.ย.//19-26 พ.ย.//26 พ.ย.-03 ธ.ค.//03-10 ธ.ค.//05-12 ธ.ค.//10-17 ธ.ค. 2562//27 ธ.ค.-03 ม.ค.//28 ธ.ค.-04 ม.ค. 2563  

  (กรุณำส ำรองที่นั่งล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 8 สัปดำห์เพื่อควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำ) 
วันที่1       ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ – โดฮำร์ 
23.00 น. สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศชั้น 4 เคำร์

เตอร์สำยกำรกำร์ตำร์แอร์เวย์ (เคำเตอร ์Q) พร้อมเจ้ำหน้ำท่ีคอยดูแลเช็คสัมภำระและบัตรท่ีนั่งบนเคร่ือง 

วันที่2       โดฮำร์ – กรุงโซเฟีย – พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย - มหำวิหำรอเล็กซำนเดอร์ เนฟสก ี
02.05 น. ออกเดินทำงสู่กรุงโดฮำร์ ประเทศกำร์ตำร์...โดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAYS เท่ียวบินท่ี QR837 
04.45 น. เดินทำงถึงประเทศกำร์ตำร์ ให้ท่ำนแวะพักเปลี่ยนเครื่อง (ในเวลำเปลี่ยนเครื่องประมำณ 2 ชั่วโมง) 
07.05 น. ออกเดินทำงสู่กรุงโซเฟีย...โดยสำยกำรบิน QATAR AIRWAYS เท่ียวบินท่ี QR227 
12.05 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ กรุงโซเฟีย บัลแกเรีย หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำ เมือง และด่ำน

ศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว  น ำท่ำนออกเดินทำงเพื่อเข้ำชม “พิพิธภัณฑ์แห่งชำติบัลแกเรีย” ให้ท่ำนได้ชม
ประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำของชำวบัลแกเรียน 
มีสิ่งของต่ำงๆอันล้ ำค่ำหำยำกมำกมำยท่ีจัดแสดง 
ถูกสร้ำงขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1973 ซึ่งคร้ังแรกได้ถูก
สร้ำงเพื่อให้เป็นรูปแบบข  องงำนแสดงสิน  ค้ำ
และต่อมำได้ถูกเปิดอย่ำงเป็นทำงกำรในปี ค.ศ.
1984 เพื่อเป็นกำรระลึกถึงในด้ำนประวัติศำสตร์
ของบัลแกเรียครบ 1,300 ปี ซึ่งภำยในได้มีกำร
สะลมสิ่งของโบรำณประมำณ 650,000 ชิ้น ซึ่ง
ประกอบไปด้วยด้ำนโบรำณคดี ศิลปะที่ประณีตและหำยำก ประวัติศำสตร์และเกี่ยวกับชำติพันธุ์ของบรรพ
บุรุษ น ำท่ำนไปชม “มหำวิหำรอเล็กซำนเดอร์ เนฟสกี” ซึ่งถือเป็นมหำวิหำรคริสตจักรนิกำยออร์โธด๊อกซ์ท่ี
ใหญ่อันดับหนึ่งของโลก มหำวิหำรนี้มีรูปแบบ
กำรก่อสร้ำงของนีโอไบแซนไทน์ ซึ่งออกแบบ
โดยสถำปนิค อเล็กซำนเดอร์ โพมีรำนท์เซฟ 
เป็นมหำวิหำรที่กำรก่อสร้ำงในแบบโดมหลังคำ
ทรงกลมสีเขียว ที่มีควำมสูงถึง  53 เมตร ตกแต่ง



 

 

 

 

 

 

 

 

ด้วยหินอ่อนที่วิจิตรตระกำรตำ ภำยในมีเนื้อที่ประมำณ 3,170 ตรม.ซึ่งสำมำรถจุผู้ เข้ำท ำพิธีได้ประมำณ 
10,000 คน น ำท่ำนไปชม “โบสถ์เซนต์โซเฟีย” ซึ่งเป็นโบสถ์คริสตจักรที่อยู่ใกล้ๆกันได้อีกด้วย จำกนั้น ชม
อีกหนึ่งสถำนท่ีท่ีมีควำมสวยงำม และยังได้ชื่อว่ำเป็นโบสถ์ยิวท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ และ
ใหญ่เป็นอันดับสำมในทวีปยุโรป “โบสถ์ยิวโซเฟีย” ซึ่งเป็นหนึ่งในสถำปัตยกรรมที่อยู่ใกล้กับตลำดกลำง 
โดยโบสถ์แห่งนี้มีรูปแบบสถำปัตยกรรมแบบ Moorish Revival ออกแบบโดยสถำปนิกชื่อดัง ฟริดริช กรูนัน
เกอร์ (Friedrich Grünanger) ชมพระรำชวังเดิมที่  จัตุ รัสบัทเทนเบิ ร์ก (Battenberg Square) ซึ่งปัจจุบัน
พระรำชวงัแห่งนี้ ได้กลำยเป็น หอศิลป์แห่งชำติ (National Art Gallery)  

ค่ ำ บริกำรอำหำรมื้อค่ ำ ณ ภัตตำคำร 

พักที่ :     METROPOLITAN HOTEL SOFIA หรือที่พักระดับใกลเ้คียง 
วันที่3     โซเฟีย – อำรำมรีล่ำ – พลอฟดิฟ – สเุหร่ำโบรำณ - โรงละครกลำงแจ้ง  
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พัก 

น ำท่ำนออกเดินทำงไปยัง “เมืองรีล่ำ” เป็น
เมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขำทำงด้ำนตะวันตกเฉียงใต้
ของประเทศ เป็นภูเขำสูงที่สุด บัลแกเรียและ
เทือกเขำบอลข่ำน น ำท่ำนชม “อำรำมมรดก
โลกรีล่ำ” เป็นอำรำมของคริสต์นิกำยออร์โธ
ดอกซ์ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดและมีผู้ เยี่ยมชมมำก
ท่ีสุดของบัลกำเรีย  ตั้งอยู่บนจุดที่มีทิวทัศน์
สวยงำมของภูเขำรีล่ำ ได้รับกำรขึ้นทะเบียนให้
เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1983 ชมควำมสวยงำมของวิหำร 
ที่ก่อตั้งขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 10  

เท่ียง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองพลอฟดิฟ” ที่ตั้งอยู่ทำงด้ำน

ใต้ ระยะทำงห่ำงประมำณ 100 กม. พลอฟดิฟ เป็นเมือง
ศูนย์กลำงกำรบริหำรและกำรปกครองของจังหวัด
พลอฟดิฟ ที่มีควำมใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ มี
ประชำกรอำศัยอยู่ประมำณ 350,000 คน ชมวิวทิวทัศน์ที่
สวยงำมระหว่ำงทำง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกดอกไม้
ที่ใช้ท ำหัวน้ ำหอม และฟำร์ม  ปศุสัตว์ต่ำงๆ / เดินทำงถึง 



 

 

 

 

 

 

 

 

“เมืองฟลอฟดิฟ” น ำท่ำนชม เมืองเก่ำพลอฟดิฟ (Plovdiv Old City) ส่วนที่เก่ำแก่ของตัวเมืองได้รับกำร
อนุรักษ์ทำงสถำปัตยกรรม ซึ่งท ำให้ พลอฟดิฟ ยังคงมีกลิ่นอำยของยุคเรอเนสซองจนถึง ปัจจุบัน สภำพตึก
รำมบ้ำนช่องยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งรูปแบบเดิมเป็นที่น่ำประทับใจของนักท่องเที่ยวที่มำเยี่ยมเยือน น ำท่ำนเดิน
ชมเขตเมืองเก่ำบนถนนที่ปูด้วยแผ่นหินแบบโบรำณ ผ่ำนชม โบรำณสถำนโรงละครกลำงแจ้งแบบโรมัน 
(Philippopolis Theatre) อำยุกว่ำ 2,000 ปี ที่ยังคงสภำพสมบูรณ์ และ สภำโรมัน (Roman Forum) ผ่ำนชม 
สุเหร่ำโบรำณ (Dzhumaya Mosque) สร้ำงขึ้นในศตวรรษที่ 14 ในช่วงกำรปกครองของออตโตมันเติร์ก โดย
สร้ำงทับลงไปบนโบสถ์คริสต์เก่ำเซ้นต์เพตก้ำ ใช้เสำขนำดใหญ่สี่เสำคร่อมเหนือโถงใต้ดิน 9 โถง โดมสุเหร่ำ
เคลือบทับด้วยตะกั่ว และมีหอขำนสูงถึง 23 เมตร โรงอำบน้ำแบบตุรกีโบรำณ (Turkish Bath) อำยุย้อนหลัง
ไปในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ที่ยังคงสภำพสมบูรณ์ ปัจจุบันใช้เป็นศูนย์วัฒนธรรม 

  ค่ ำ บริกำรอำหำรมื้อค่ ำ ณ ภัตตำคำรจำกนั้นน ำคณะท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก   

พักที่ :     IMPERIAL HOTEL  PLOVDIV หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
วันที่4      พลอฟดิฟ – ชมเมือง – เวลีโค ทำร์โนโว – บูคำเรสต์(โรมำเนีย) 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พัก 
 น ำท่ำนออกเดินทำงมุ่งหน้ำสู่ “เมืองเวลีโค ทำร์โนโว” ชมอำคำรบ้ำนเรือนสวยงำมแปลกตำที่ปลูกสร้ำงแบบ

สถำปัตยกรรมผสมผสำนแบบ Bulgarian 
National Revival ซึ่ ง บ ำ ง ที ก็ ถู ก เ รี ย ก ว่ ำ 
บั ล แ ก เรี ย น เร อ เน ส ซ อ ง ส์  (Bulgarian 
Renaissance) เวลีโค ทำร์โนโว เป็นเมืองเก่ำแก่
ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ ำยำนตำ ที่มีควำมใสสะอำดรำว
กับกระจกสะท้อนอยู่เบื้องล่ำง นอกจำกนั้นยัง
เคยเป็นเมืองหลวงแห่งที่สองของอำณำจักร
บัลแกเรีย เป็นเมืองที่มีป้อมปรำกำร โบสถ์ 
พิพิ ธภัณฑ์  มำกมำย  นอกจำกนี้ แล้ วแห่ ง
ประวัติศำสตร์แห่งนี้ยังได้ชื่อว่ำเป็นหนึ่งในดินแดน ที่มีกำรต้ังถิ่นฐำนที่เก่ำแก่ที่สุดในบัลแกเรียอีกด้วย 

เท่ียง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนชมซำกปรำสำทปรักหักพังอันโดดเด่น

ของเมือง “ปรำสำทซำรีเวทส์ ” (Tsarevets 
Castle) ซึ่งภำยในมีอำคำร และป้อมปรำกำร
รำยอ ยู่ ร ำ ย ล้ อ ม  ปั จ จุ บั น ได้ มี ก ำรท ำนุ



 

 

 

 

 

 

 

 

บ ำรุงรักษำเอำไว้มำกมำยพอสมควร จำกนั้นไปชมควำมงดงำมของอำคำรบ้ำนเรือนที่ย่ำนถนนกูร์โก้ (Gurko 
Street) ที่นี่ท่ำนจะพบกับบ้ำนที่มีกำรอนุรักษ์ไวในแบบเดิม โดยบ้ำนแต่ละหลังนั้นมีคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์
มำกมำย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองรูเซ” (RUSE) ข้ำมพรมแดนไปยังโรมำเนีย น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมือง
บูคำเรสต์” เมืองหลวงประเทศโรมำเนีย 

  ค่ ำ บริกำรอำหำรมื้อค่ ำ ณ ภัตตำคำร / จำกนั้นน ำคณะท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก 

พักที่ :     CROWN PLAZA HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
วันที่5        บูคำเรสต์ – ซินำยำ – ปรำสำทเปเลส – บรำน – เข้ำชมปรำสำทแดร็กคูล่ำ              
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พัก 

น ำท่ำนออกเดินทำงไปยัง “เมืองซินำย่ำ” ซึ่งตั้งอยู่ทำงทิศเหนือ ระยะทำงประมำณ 80 กม. เมืองซินำย่ำ 
ตั้งอยู่ในจังหวัดพรำโฮว่ำและเป็นพื้นที่ทำงด้ำนประวัติศำสตร์ของมันเทเนีย และมีชื่อเสียงทำงด้ำนเป็นเนิน
เขำสูงที่อยู่เหนือระดับน้ ำทะเลประมำณ 760-
860 เมตรและเป็นที่   ตั้งของสกีรีสอร์ทอีก
ด้วย น ำท่ำนเข้ำชม “ปรำสำทเปเลส” ซึ่ง
ตั้งอยู่ในหุบเขำบู เซกิใกลักับเมืองซินำย่ำ  
เป็นปรำสำทที่ประทับในฤดูร้อนของกษัตริย์ 
ปรำสำทแห่ งนี้ ได้ รับกำรยกย่องว่ำเป็น
ปรำสำทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก เนื่องจำก
ตั้งอยู่กลำงป่ำสนบนเทือกเขำคำร์เปเทียน ปรำสำทนี้ถูกสร้ำงขึ้นโดยเจ้ำชำยคำลอสที่  1 กษัตริย์แห่ง
โรมำเนียในสมัยศตวรรษที่  19 ใช้เวลำสร้ำงนำนถึง 10 ปี โดยเร่ิมปี ค.ศ.1873-1973 ควำมงดงำมของ
ปรำสำทแห่งนี้ มิใช่อยู่ที่ควำมยิ่งใหญ่ของตัวปรำสำทแต่อยู่ที่กำรตกแต่งภำยในอย่ำงหรูหรำงดงำม เป็น
ปรำสำทที่รวบรวมงำนศิลปะที่สวยงำมมำกมำยจำกประเทศต่ำงๆ ในยุโรป เช่น โคมไฟระย้ำจำกอิตำลี 
รูปภำพติดผนังจำกฝรั่งเศส ฯลฯ  

เท่ียง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองบรำน” ที่ตั้งอยู่ทำงด้ำนตะวันออก ระยะทำงห่ำงประมำณ 30 กม. เมืองบรำน เป็น 

เมืองซึ่งได้ชื่อว่ำเป็นที่อยู่ของแวมไพร์หรือ
แดร๊กคูล่ำ น ำท่ำนเข้ำชม “ปรำสำทบรำน” 
(Bran Castle) ห รือที่ รู้ จั ก กั น ในน ำมขอ ง 
“ป รำส ำท แด ร๊ ก คู ล่ ำ ”  (Dracula’s Castle) 
ปรำสำทนี้ถูกสร้ำงขึ้นในในศตวรรษที่ 14 เป็น
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ปรำสำทท่ีได้รับกำรยกย่องว่ำสวยงำมท่ีสุดในโรมำเนีย ตั้งเด่นเป็นสง่ำอยู่บนยอดเขำ สร้ำงขึ้นเพื่อเป็นป้อม
ควบคุมเส้นทำงกำรค้ำและเก็บภำษีระหว่ำงแคว้นวำลันเซีย  และแคว้นทรำนซิลวำเนีย ภำยในตัวปรำสำทมี
ห้องต่ำงๆมำกมำย ซึ่งจัดแสดงวิถีควำมเป็นอยู่ ห้องแสดงอำวุธโบรำณ ตู้โบรำณอำยุหลำยร้อยปีที่แกะสลัก
ลวดลำยสวยงดงำม นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดแสดงสิ่งของเคร่ืองใช้อีกมำกมำย ให้ท่ำนได้ชมและถ่ำยรูปตำม
อัธยำศัย 

ค่ ำ บริกำรอำหำรมื้อค่ ำ ณ ภัตตำคำร 

พักที่ :  HOTEL RAMADA BRASOV หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
วันที่6        บรำซอฟ – โบสถ์ด ำ – บูคำเรสต ์ 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พัก 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่  “เมืองบรำซอฟ” น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของเมืองบรำซอฟที่ถูกสร้ำงด้วย
สถำปัตยกรรมที่มีควำมงดงำม ซึ่งมีชำวโรมำเนียนอำศัยอยู่   ทำงด้ำนตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ของ
เมือง ส่วนชำวฮังกำเรียนอยู่ทำงด้ำน
ตะวันออก พวกเยอรมันอำศัยอยู่
ทำงด้ำนเหนือและรอบๆ ตัวเมือง น ำ
ท่ ำนชม  “โรงเรียนแห่ งแรกของ
ประเทศโรมำเนีย” (Romanian first 
school) ชมย่ำนใจกล  ำงเมืองและ
จัตุ รัสกลำงเมืองซึ่งมีหอนำฬิกำที่
สวยงำมสูงโดดเด่น ที่แสดงเวลำ
ให้กับผู้คนที่เดินผ่ำนไปมำ น ำท่ำน
ชมภำยนอก “โบสถ์ด ำ” (Black Church) เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงซึ่งจัดเป็นโบสถ์สถำปัตยกรรมโกธิคที่ใหญ่
ที่สุดของโรมำเนีย แต่ได้สร้ำงขึ้นให้เป็นโบสถ์โรมันคำธอลิคเพื่ออุทิศให้พระแม่มำรี เพื่อทดแทนโบสถ์
หลังเก่ำที่มีกำรปฏิรูปสร้ำงขึ้นในปี ค.ศ.1383-1385 หลังจำกที่ถูกพวกมองโกลบุกเข้ำมำท ำลำยเมื่อปี ค.ศ.
1242 แ ล ะปี  ค .ศ . 1477 ก็ ไ ด้ มี ก ำร
ก่อสร้ำงเพิ่มเติมขึ้นอีกหลังจำกที่พวก
เตอร์กิสบุกเข้ำท ำลำยในปี ค.ศ.1421  

เท่ียง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย ออกเดินทำงสู่ “กรุงบูคำเรสต์” ที่ตั้งอยู่

ท ำงด้ ำนใต้ห่ ำงประมำณ  170 กม . 
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ศุลกำกร นอกจำกนี้ยังเป็นเมืองอุตสำหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ตั้งอยู่ทำงตะวันตกเฉียงใต้  ของ
ประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ ำแดมโบวิดำ เมืองบูคำเรสต์ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 ของสหภำพ
ยุโรป เป็นหนึ่งในศูนย์กลำงด้ำนอุตสำหกรรมและกำรขนส่งของยุโรปตะวันออก เป็นเมืองหนึ่งที่ร่ ำรวย
ที่สุดและครอบคลุมสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรประชุม กำรศึกษำ ทำงวัฒนธรรม. 

ค่ ำ บริกำรอำหำรมื้อค่ ำ ณ ภัตตำคำร 

พักที่ :    CROWN PLAZA HOTEL หรือทีพ่ักระดับใกล้เคียง 
วันที่7       บูคำเรสต์ – อำคำรรัฐสภำใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก - ชมเมือง 
เช้ำ บริกำรอำหำรมื้อเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมที่พัก 

น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของ เมืองบูคำเรสต์ ชม จัตุรัสแห่งกำรปฎิวัติ (Revolution Square) โอเปร่ำเฮ้ำส์ 
(Opera House) โรงทหำรแห่งชำติ 
(National Military Academy) ผ่ำน
ชม ประตูชัย ซึ่งตั้งอยู่บนถนนคิส
เซ เล ฟ ฟ  ซึ่ ง ส ร้ ำ ง เลี ย น แบ บ
ป ร ะ ตู ชั ย ใ น ก รุ ง ป ำ รี ส  ใ น
สถำปั ตยกรรมแบบโรมำเนี ย 
(Romanian Athenaeum) ให้ ท่ ำน
ได้พักผ่อนตำมอัธยำศัย เลือกซื้อ
สิ น ค้ ำที่ ย่ ำน เมื อ ง เก่ ำซึ่ ง เป็ น
ศูนย์กลำงของกรุงบูคำเรสต์ น ำท่ำนน ำท่ำนถ่ำยภำพด้ำนนอกคู่กับ “อำคำรรัฐสภำ” หรือ “ท ำเนียบ
ประธำนำธิบดี” ของประเทศโรมำเนีย (Palace of the Parlia ment) ท ำเนียบประธำนำธิบดีที่ใหญ่โตโอฬำร
ของอดีตประธำนำธิบดีจอมเผด็จกำร นิโคไล เชำเชสคู โดยท ำเนียบประธำนำธิบดีแห่งนี้ ได้รับกำรยกย่อง
ว่ำเป็นอำคำรรัฐสภำนี้ได้ชื่อว่ำมีขนำดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจำกตึกเพนตำกอนของสหรัฐอเมริกำ  

เท่ียง บริกำรอำหำรมื้อกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนชม กรุงบูคำเรสต์ ที่ได้รับสมญำนำมว่ำ ปำรีสน้อยแห่งยุโรปตะวันออก เนื่องจำกในสมัยก่อนชน

ชั้นสูงของโรมำเนียนิยมส่งบุตรหลำนไปเรียนที่ฝร่ังเศส จึงได้รับอิทธิพลจำกวัฒนธรรมฝร่ังเศสทั้งในด้ำน
แฟชั่นและศิลปะรวมทั้งสถำปัตยกรรมซึ่งยังปรำกฏให้เห็นอย่ำงมำกมำย มีเวลำให้ท่ำนได้อิสระกับกำรช้
อปปิ้งสินค้ำพื้นเมืองและของที่ระลึกตำมอัธยำศัย...ได้เวลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินบูคำเรสต์  

ค่ ำ อิสระกับอำหำรมื้อค่ ำตำมอัธยำศัยเพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปปิ้งของทุกท่ำน 
วันที่8       บูคำเรสต ์- โดฮำ (กำตำร์) - กรุงเทพฯ 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

00.35 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯโดยสำยกำรบินกำต้ำร์แอร์เวย์เท่ียวบินท่ี QR 220 
05.20 น. เดินทำงถึงกรุงโดฮำ ประเทศกำต้ำร์ (แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง) 
08.00 น. เหิรฟ้ำสู่กรุงเทพฯโดยสำยกำรบินกำต้ำร์แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR 832 
19.00 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจ 
หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำพ ลม ,ฟ้ำ , อำกำศ,กำรล่ำช้ำอันเนื่องมำจำกสำยกำรบิน และ

สถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพ่ือควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง โดย เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำ
ทัวร์ผู้น ำทัวร์ มีอ ำนำจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้กำรตัดสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคัญ 

 

อัตรำค่ำบริกำร 

ออกเดินทำงช่วง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่ำน 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  
( มีเตียงเสริม ) 

              พักท่ำนเดียว / ห้อง 
                      จ่ำยเพิ่ม 

 

ก.ย. 62 49,900 49,900 49,900 15,900 

01-08 ต.ค.//30 ต.ค.-06 พ.ย. 62 49,900 49,900 49,900 15,900 

08-15 ต.ค.//16-23 ต.ค.// 
22-29 ต.ค. 2562 

52,900 52,900 52,900 15,900 

พ.ย. 62 49,900 49,900 49,900 15,900 

ธ.ค. 62 52,900 52,900 52,900 15,900 

เทศกำลปีใหม่ 2563 59,900 59,900 59,900 16,900 

ต้องกำรเดินทำงโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณำสอบถำมรำคำเพิ่มเติมจำกเจ้ำหน้ำท่ีบริษัทฯ 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
 ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โซเฟีย//บูคำเรสต์-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมระบไุว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ช ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตใหค้นขับรถเกิน 12ช.ม./วัน  
 โรงแรมที่พักตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบที่มี
อุณหภูมิต่ ำและรำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟรห์รือกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็นผลที่ท ำ
ให้ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก  



 

 

 

 

 

 

 

 

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำยุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำท่ำนจะ
ผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม 

 ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิน่ในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ผู้มีประสบกำรณ์น ำเที่ยวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกันอบุัติเหตุในกำรเดนิทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษหีัก ณ ที่จ่ำย 3 %  
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ , ค่ำซักรีด , ค่ำเครื่องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกทีร่ะบใุนรำยกำร  
 ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมที่พัก (ทำงบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่ำนเนื่องจำกป้องกันกำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพที่แฝงตัวเข้ำมำ
ในโรงแรมที่พัก และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำห้องพักส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่ำทิปพนักงำนขับรถในยุโรปท่ำนละ 12 ยูโร 
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ตำมวัฒนธรรมกำรบริกำรแบบสำกลโลก ท่ำนละ 100 บำทต่อวัน  

เงื่อนไขกำรส ำรองท่ีนั่ง และกำรช ำระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 30,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง Passport  มำยังบริษัท 
และค่ำใช้จ่ำยส่วนที่เหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปได้อย่ำงน้อย 20 ท่ำน และ
หรือ ผู้ร่วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีนี้ ทำงบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจัดหำคณะทัวร์อื่นให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เนื่องจำกรำยกำรทัวร์นี้เป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำ  และออก
ประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ 
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

หมำยเหตุ 
 ทำงบริษัทจะท ำกำรยื่นวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ำรองที่นั่งครบ  25 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต  เนื่องจำกบริษัทจะต้องใช้

เอกสำรต่ำงๆที่เป็นกรุ๊ปในกำรย่ืนวีซ่ำ อำทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมำจำกทำงยุโรป ,ประกันกำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะต้องรอให้คณะครบ 1  
ท่ำน จึงจะสำมำรถยื่นวีซ่ำให้กับทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง  

 หำกในช่วงที่ท่ำนเดินทำงคิววีซ่ำกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำเต็ม ทำงบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยว ซึ่งทำงท่ำนจะต้องเดินทำงมำยื่นวีซ่ำด้วยตัวเอง 
ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  



 

 

 

 

 

 

 

 

 เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป  ทำงสถำนทูตเป็นผู้ก ำหนดออกมำ มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก ำหนด ท่ำนที่มีควำมประสงค์จะยื่นวีซ่ำ
ท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณำจัดเตรียมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูตต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษัททัวร์เป็นแต่
เพียงตัวกลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น มิได้เป็นผู้พิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กับทำงท่ำน 

 กรณีวีซ่ำที่ท่ำนยื่นไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 
-  ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำร ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่ำจะผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 
-  ค่ำมัดจ ำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมำจริง ณ วันยื่นวีซ่ำ  ซึ่งตั๋วเป็นเอกสำรที่ส ำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตั๋วเครื่องบินถ้ำ

ออกตั๋วมำแล้วจะต้องท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 4 -60 วัน (ตำมกฎของแต่ละ
สำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตั๋วท่ำนจะเสียแต่ค่ำมัดจ ำตั๋วตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่ำห้องพักในทวีปยุโรป ถ้ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจ ำห้องใน 2 คืนแรกของกำรเดินทำงหำก
ท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวันที่เข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริษัทจะแจ้งให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรชี้แจงให้ท่ำนเข้ำใจ 

 หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 
 ทำงบริษัทเริ่มต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพำหนะ

อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้ เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำง
ของบริษัท ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ำรองยำนพำหนะ 

เงื่อนไขกำรยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วัน - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุด หรือเทศกำลและกรุ๊ปที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำย
กำรบิน หรือ กรุ๊ปที่มีกำรกำรันตีค่ำมัดจ ำท่ีพักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วันขึ้นไป -  เก็บค่ำใช้จ่ำย 10,000 บำท    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วันขึ้นไป  -  เก็บค่ำใช้จ่ำย  50 % ของรำคำทัวร ์
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  20 วัน - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 
 

เอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นขอวีซ่ำ VISA   
 หนังสือเดินทำงท่ีเหลืออำยุใช้งำนไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน และมีหน้ำพำสปอร์ตว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ  
 รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำนั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ ำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทำง  
 หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 
* ค้ำขำย หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบียนกำรค้ำที่มีชื่อผู้เดินทำง อำยุย้อนหลังไม่เกิน 
3 เดือนนับจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำอังกฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต 
*ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนังสือรับรองจำกต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภำษำอังกฤษ 

  หลักฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่ำนั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจำกออมทรัพย์และเอกสำร
แสดงทำงกำรเงินอื่นๆ สำมำรถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ท้ังนี้เพื่อให้หลักฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่



 

 

 

 

 

 

 

 

ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ำ ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกดชื่อให้

ตรงกับหน้ำพำสปอร์ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับส ำเนำที่ท่ำนจะใช้ยื่นวีซ่ำ (ใช้เวลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วันท ำกำร) 
* เด็กต้องท ำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้เอกสำรกำรเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ง หรือบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงทั้งสอง
คน ต้องมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซึ่งจดหมำยต้องออกโดยที่ว่ำกำรอ ำเภอ 

 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 
 ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ำมี) 1 ชุด 
  กำรบิดเบือนขอ้เท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

 หำกสถำนทูตมกีำรเรียกสัมภำษณ ์ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนดัหมำยและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนีท้ำงบรษิัท
ฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่ง
เอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน  

 กรณีที่ท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำ
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพรอ้มและมีควำมประสงค์ท่ีจะเดินทำงไปท่องเท่ียวยังประเทศตำมที่ระบุเท่ำนั้น กำร
ปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผดิวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร
คืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยทีเ่กิดขึ้นจริงและจะคนืให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้
ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนีจ้ะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ดินทำงเป็นหลัก 


