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ปราสาทนอยชวานสไตน ์- ซาลสเ์บิรก์ THE SOUND OF MUSIC 

ปราสาทแห่งกรงุปราก - เชสกี้คลมุลอฟ 

บดูาเปสต ์- ป้อมชาวประมง - ฮีโรส่แควร ์- ลอ่งเรอืแม่น ้าดานบู 

เวียนนา - พระราชวงัเชิรน์บรนุ - SHOPPING PARNDOF OUTLET 

ถนนคารท์เนอรส์ตรีท ฮอลสตทั เมืองมรดกโลก 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง :  

วนัแรก   กรุงเทพฯ-มิวนิค 

22.00 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T ประตู 9 โดยสาย

การบนิเอมเิรตส ์(EK) พบกบัเจา้หนา้ทีบ่ริษทัฯ คอยอานวยความสะดวก 

วนัที่สอง  มิวนิค 

01.05 น.   ออกเดนิทางสู่ เมอืงมวินิค โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK385 / EK049  

  *** แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ 05.00-08.40 ***   

12.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมวินิค ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลการกรเรียบรอ้ยแลว้ 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมวินิค (MUNICH) (122 กม.) ทีส่วยงามดว้ย

สถาปตัยกรรมในหลายรูปแบบ อย่างสวยงามคลาสสคิหรือทนัสมยั อาท ิจตัรุสั

มาเรยีน (Marien Platz) ศูนยร์วมกจิกรรมนานาชนิดของชาวมวินิค ถ่ายรูปคู่

กบัศาลากลางมวินิค ทีส่รา้งเมือ่ปี ค.ศ.1867-1908 ซึง่มหีอระฆงัอนัมชีื่อเสยีง

ไปท ัว่โลก ตัง้อยู่ตวัหอคอย มคีวามสูงถงึ 278 ฟตุ ผ่านชมย่านส าคญัๆบนถนน

แมกซมิเิลีย่น สตราเซ ่ทีต่ ัง้ของ 

โอเปร่าเฮา้ส ์พพิธิภณัฑเ์รสซเิดน้ท ์ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั MERCURE HOTEL หรือระดบัเทยีบเท่า 

วนัที่สำม  ปรำสำทนอยชวำนสไตน์-ซำลบูรก์ – ซำลบูรก์ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟสุเซ่น เพือ่นัง่รถบสั ทอ้งถิน่ขึ้นชม ปราสาทนอยชวานสไตน ์

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ขาหมเูยอรมนั 

บ่าย จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงซาลบูรก์ (SALZBURG) ประเทศออสเตรีย ซึง่ต ัง้อยู่ทางทศิใตข้องสนามบนิ

มวินิค ประเทศเยอรมนี ซึง่มวีวิทวิทศันส์วยงามเป็นเอกลกัษณ์ออสเตรีย เนินภูเขาหญา้ สลบัทะเลสาบตลอด

เสน้ทาง เมือ่เราถงึเมอืงซาลบูรก์  

น าท่าน ถ่ายรูปสวนมริาแบล ซึง่เป็นสวนสวยประจ าเมอืง สวนมริาเบลในฉากตน้ๆของภาพยนตรอ์มตะกอ้งโลก 

“เรื่องเดอะซาวดอ์อฟมวิสคิ” แมเ้วลาผ่านไปเนิ่นนานมากแต่สวนแห่งนี้มไิดเ้ปลีย่นแปลงแต่อย่างใด น าท่านชม

เมอืงซาลสบ์วรก์ ทีม่ชีื่อเสยีงในสถาปตัยกรรมบาร็อค ซึง่ไดร้บัการอนุรกัษไ์วเ้ป็นอย่างดโีดยเฉพาะบริเวณเมอืงเก่า 

จงึไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1997 ตัง้อยู่บนฝัง่แมน่ า้ซาลซคั (Salzach) 

และมอีาณาเขตตดิกบัเทอืกเขาแอลป์เป็นบา้นเกดิของคตีกวเีอกในศตวรรษที ่18 นามวา่ วูลฟ์กงั อามาเดอสุ โม

สาท  ….น าท่านขา้มแมน่ า้ซาลสซ์คัสู่ ย่านเมอืงเก่า และแวะเก็บบนัทกึภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลสบ์วรก์ ทีต่ ัง้โดดเด่น

อยู่บนเนินเหนือเมอืงเก่า  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั    AUSTRAIN HOTEL HOTEL หรือเทยีบเท่า  

วนัที่สี ่  ฮอลสตทั-เชสกี้คลมุลอฟ - ปรำก 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮอลสตทั (HALLSTATT) (73 กม.)  

เมอืงมรดกโลกทีเ่ก่าแก่ยอ้นหลงักลบัไปกวา่ 4,000 ปี ช่วงที่

เจริญรุ่งเรอืงทีสุ่ดในอดตีประมาณปี 800-400 ก่อนครสิตกาล 

และยงัมทีวิทศันท์ีส่วยงามเป็นทีห่ลงใหลของนกัเดนิทางมากมาย  

 จากนัน้น าท่านเดนิเทา้เลาะรมิทะเลสาบบนถนนเลยีบทะเลสาบที่

เรียกวา่“ซ ีสตราซ” (See Strasse) ระยะทางประมาณ 300 

เมตร อกีดา้นมรีา้นขายของทีร่ะลกึ ทีศิ่ลปินพื้นบา้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับา้นเรอืนสไตลอ์ลัไพนท์ีเ่ก่าแก่

ไมข่าดสาย บา้งอยู่ระดบัพื้นดนิ บา้งอยู่บนหนา้ผาลดหล ัน่กนัเป็นช ัน้ๆ และบา้นแต่ละหลงัลว้นประดบัประดาดว้ย

ของเก่า ดอกไมห้ลากสสีนัสวยงามปลายสุดของถนน ซ ีสตราซ ท่านจะไดช้มจตัรุสัประจ าเมอืงซึง่เป็นลานหนิขนาด

ย่อม ประดบัดว้ยน า้พกุลางลานและอาคารบา้นเรอืนทีส่วยงาม  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเชสกี้ คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) (221 กม.)  เมอืงมรดกโลกอกีเมอืงหนึ่งของ

สาธารณรฐัเชก ในอดตีเคยเป็นศูนยก์ลางดา้นการปกครองการพพิากษาคดแีละการจดัเก็บภาษ ีต่อมาในปี ค.ศ.

1993 ไดร้บัการประกาศวา่เป็นเมอืงทีไ่ดร้บัการอนุรกัษแ์ละภายหลงัจากมกีารเปลีย่นแปลงทางสงัคมของประเทศ 

ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ไดม้กีารบูรณะอาคารและปราสาทครัง้ใหญ่โดยยงัคงรกัษารูปแบบเดมิไวอ้ย่างน่าชืน่ชม 

จากประวตัศิาสตรท์ีย่าวนาน มคีวามส าคญัและโดดเด่นใน การอนุรกัษส์ถาปตัยกรรมอนัทรงคุณค่า ท าใหอ้งคก์าร

ยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบยีนเมอืงคลมุลอฟใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปีค.ศ.1992  

จากนัน้น าท่าน ถ่ายรูปกบัปราสาทคลุมลอฟ ทีไ่ดร้บัการเปลีย่นแปลงและต่อเตมิในหลายยุคสมยั เปลีย่นมอื

เจา้ของหลายครัง้หลายคราแต่ก็ยงัคงความงดงามของปราสาททีต่ ัง้อยู่บนเนินเขาในคุง้น า้วลัตาวา  

น าท่านชมเมอืงโบราณทีม่อีายุมาตัง้แต่ศตวรรษที ่11 จากการก่อตัง้เมอืงของตระกูล ROZMBERK จนกลายมา

เป็นของอาณาจกัรโบฮเีมยี และบาวาเรีย สุดทา้ยเมอืงก็กลบัมาอยู่ในการปกครองของตระกูล 

SCHWARZENBERG และครุมลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการทีอ่ยู่ในเสน้ทางการคา้ขายในอดตีและยงัไดร้บัการ

ยกย่องใหเ้ป็น 1 ในเมอืงมรดกโลกทีไ่ดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกตัง้แต่ปี ค.ศ.1992  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) (127 กม.) เมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอด ปรากเป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่

ทีสุ่ดในสาธารณรฐัเชค มปีระชากรราวๆ 1.2 ลา้นคน ใน ปี ค.ศ.1992 องคก์ารยูเนสโก ไดป้ระกาศให ้ปรากเป็น

เมอืงมรดกโลก นาท่านเดนิเลน่ย่าน จตัรุสัเมอืงเก่า ทีม่บีรรยากาศคึกคกัตลอดเวลา เพราะเต็มไป ดว้ยรา้นขาย

ของนานาชนิด รวมท ัง้รา้นครสิตลั ซึง่โบฮเีมยีครสิตลันัน้เป็นทีรู่จ้กัและใหก้ารยอมรบักนัท ัว่ ยุโรปแมแ้ต่บรรดา

พระราชวงัต่างๆก็นิยมนาไปเป็นเครื่องประดบั หรือช่อโคมระยา้ที ่ 

ทีพ่กั  DUO HOTEL หรือเทยีบเท่า 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หำ้  ปรำก-ปรำสำทปรำก-สะพำนชำรล์-หอนำฬกิำดำรำศำสตร-์อนุสำวรยีย์ำนฮูส-บำติสลำว่ำ(สโลวคั) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมความสวยงามของปราสาทแห่งกรุงปราก ทีต่ ัง้อยู่บนเนินเขารมิฝัง่แม่น า้ 

วลัตาวา อดตีทีป่ระทบัของจกัรพรรดแิห่งโบฮเีมยี ปจัจบุนัเป็นทีท่าการของคณะรฐับาล น าท่านชมววิสวยบนเนิน

เขาทีส่ามารถมองเหน็ 3 ตวัเมอืงปรากทีอ่ยู่คนละฝัง่แมน่ า้ ทีท่่านจะเหน็ถงึชื่อทีม่าของเมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอด ที่

ท่านจะเหน็ยอดแหลมของอาคารต่างๆมากมาย รวมท ัง้ยอดโบสถต่์างๆอกีดว้ยเดนิผ่านเขตอทุยานทีส่วยงาม ชม

อาคารส าคญัๆ มากมาย จากนัน้นาท่านเขา้ไปในเขตของตวัปราสาททีม่มีหาวหิารเซนตว์ติสั วหิารประจาราชวงศซ์ึง่

สรา้งดว้ยศิลปะแบบโกธิค ทีป่ระดบัดว้ยกระจกสสีแตนกลาสอย่างสวยงาม น าท่านเดนิลงจากปราสาทแห่งกรงุ

ปราก ทีท่่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศทีส่วยงามสู่สะพานชารล์ส ทีท่อดขา้มแมน่ า้วลัตาวาสญัลกัษณ์ทีส่  าคญัของ

ปรากทีส่รา้งขึ้นในยุคของกษตัรยิช์ารล์สที่ 4 ปจัจบุนัเป็นสถานทีท่ีเ่หลา่ศิลปินต่างๆนาผลงานมาแสดงและขาย

ใหก้บันกัท่องเทีย่วและผูท้ีส่นใจ 

 *.*.*. อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั *.*.*.  

น าท่านเดนิทางสู่  เมอืงบาตสิลาวา่ (BRATISLAVA) ....ระหว่

งทางพกัผ่อนตามอธัยาศยั เพลดิเพลนิกบัทวิทศินข์องสองขา้งทาง

ตลอดการเดนิทาง น าท่าน ชมความสวยงามย่านเมอืงเก่าบาตสิลา

วา่ และ ชมภายนอกของปราสาทแหง่บาตสิลาวา่..ไดเ้วลาอนั

สมควร 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

ทีพ่กั   IBIS HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่หก  เวยีนนำ – พระรำชวงัเชิรน์บรนุ - ชอ้ปป้ิง OUTLET – บูดำเปสต ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ กรุงเวยีนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรยี (184  กม.) เป็นนครหลวงแสนสวยของออสเตรีย 

และเป็นเมอืงเกดิของ ท่านโยฮนัส ์สเตราท ์บดิาแห่งเพลงเวยีนนา วอลทซท์ีโ่ด่งดงั ชม อนุสาวรีย ์โยฮนัส ์สเตราท ์

ในสวนสาธารณะสตทัปารค์ 

 น าท่านเขา้ชมภายในหอ้งพระราชวงัเชรนินบ์รุนน ์(SCHOENBRUNNE) พระราชวงัฤดูรอ้นแห่งราชวงศฮ์บัสเบริก์

ทีม่คีวามสวยงามและยิง่ใหญ่ไมแ่พพ้ระราชวงัใดในยุโรป ทีม่กีารตกแต่งหอ้งประดบัอยู่อย่างสวยงาม  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสู่ย่านชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิคารท์เน่อรส์ตราเซ่ ทีม่รีา้นคา้แบรนดเ์นมมากมาย อย่างครสิตลัสวารอฟสกี้-

หลยุสว์ติตอง รา้นนาฬกิา บรูคเชอเร่อสวสิเซอรแ์ลนด ์ฯลฯ และยงัเป็นย่านใจกลางเมอืงเก่าทีท่่านสามารถเดนิชม 

มหาวหิารเซนตส์ตเีฟ่นทีส่รา้งในสไตลโ์กธคิทีง่ดงาม ..ใหท้่านไดถ้่ายรูปกบัปราสาทฮอฟบวรก์ 

…. *.*.*. อสิระอาหารเทีย่งเพือ่มเีวลาชอ้ปป้ิงกนัอย่างเต็มที ่*.*.*.  

บ่าย  น าท่านสู่  OUTLET   ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดร์าคาถกูตามอธัยาศยั 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบูดาเปสต ์(BUDAPEST) (196 กม.)  เมอืงทีต่ ัง้อยู่สองฝัง่แมน่า้ดานูบแยกเป็นเมอืงเก่า 

และเมอืงใหม ่อนัไดแ้ก่เมอืง บูดา และ เปสต ์อนัเป็นทีม่าของค าวา่ “บูดาเปสต”์ เจา้ของฉายา ปารีสแห่งตะวนัออก  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั GOLDEN PARK HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่เจด็  บูดำเปสต ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ชมบูดาเปสต ์เมอืงทีต่ ัง้อยู่สองฝัง่แมน่า้ โดยฝัง่ดานูบแยกเป็นเมอืงเก่าอยู่ฝัง่ตะวนัตกและฝัง่เปสตเ์ป็น

เมอืงใหมอ่ยู่ฝัง่ตะวนัออก ถ่ายรูปกบัป้อม (FISHERMAN’S BASTION) ซึง่ป้อมปราการชาวประมง อนุสรณจ์าก

การสูร้บของชาวประมงกบัพวกมองโกลทีรุ่กรานบูดาเปสต ์ในช่วงปีค.ศ.1241 จากจดุนี้สามารถมองเหน็ทวิทศัน์

งดงามของตวัเมอืงได ้ 

จากนัน้อสิระใหท้่านถ่ายรูปกบัมหาวหิารแมททอิสั (MATTHIAS CHURCH) โบสถเ์ก่าแก่ทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก

การปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมยั ผ่านชมถนนเสน้ทีส่วยงามทีสุ่ดของบูดาเปสตท์ีม่อีาคารสวยงามหลายอาคาร 

น าท่านถ่ายรูปกบัลานฮโีร่สแควร ์อนุสรณส์ถาน 1,000 ปี ของประเทศฮงัการ ี

น าท่าน ลอ่งเรอืชมความสวยงามของสองฝัง่แม่น า้ดานูบ 

  
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

บ่าย ใหท้่านไดอ้สิระกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ณ ถนน VACIUTCA ..อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืงและ

สนิคา้แบรนดเ์นมตามอธัยาศยั 

ค า่ ***อสิระอาหารมื้อค า่ ตามอธัยาศยั ***  

ทีพ่กั GOLDEN PARK HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่แปด บูดำเปสต ์- กรุงเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยัพรอ้มท ัง้เก็บสมัภาระ…น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิเพือ่เดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

15.10 น.  (เวลาทอ้งถิน่) ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK112/EK384 

  *** แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ 23.20-03.05 *** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่เกำ้   สนำมบินสวุรรณภมูิ 

12.05 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ…. 

********************** 
 

ในกรณีท่ีผู้โดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวข้องกบัวนัเดินทางท่ีท่านได้ท าการจองไว้กบัทางบริษทัฯ กรณุา
แจ้งให้กบัทางเจา้หน้าท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 

 

อตัรำค่ำใชจ้ำ่ย : 

วนัที่เดินทำง ผูใ้หญ ่
เด็กต ำ่กว่ำ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต ำ่กว่ำ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ ่

ไม่มีเตยีงเสรมิ 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

19-27 มิ.ย. / 26 มิ.ย.-4 ก.ค./ 3-11 ก.ค. 

17-25 ก.ค. / 24 ก.ค.-1 ส.ค. / 7-15 ส.ค.  

21-29 ส.ค. / 28 ส.ค.-5 ก.ย. / 4-12 ก.ย. 

18-26 ก.ย. / 25 ก.ย.-3 ต.ค.  

2-10 ต.ค. / 9-17 ต.ค. 

59,900.- 

12,500.- 

 
16-24 ต.ค. / 23-31 ต.ค.  64,900.- 

6-14 พ.ย. / 20-28 พ.ย.  

27 พ.ย.-5 ธ.ค. / 11-19 ธ.ค. 
59,900.- 

4-12 ธ.ค. 64,900.- 

25 ธ.ค.-2 ม.ค. (X’mas) 

28 ธ.ค.-5 ม.ค. (New Year) 
69,900.- 14,500.- 

**บรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษนี า้มนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง ** 

อตัรำน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้(ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้งอยู่ 

ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรือเทยีบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในภูมปิระเทศทีม่ ี

อากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชมุ อนั

เป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรือเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบรษิทัจะค านึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรือ อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื่องจากโรงแรมนัน้ไม่สามารถ

จดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบน า้ 

ซึง่ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

อตัรำน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดืม่ทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกนิจากทาง 

สายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทาง

หรือของมค่ีาทีสู่ญหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิท่านละ 60.- ยูโร 

8. ค่าวซี่าเชงเกน้ 5,000.- บาท (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยืน่วซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไมส่ามารถมาตามก าหนดได ้กรณีถา้ม ี

ค่าใชจ่้ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

9. ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เกี่ยวกบัโควดิ 
 

**กรุณำอำ่นเงือ่นไขและหมำยเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพรำะรำยกำรทวัรท์ี่ท่ำนไดร้บัถอืเป็นสญัญำกำรเดินทำงระหว่ำงบรษิทัและลูกคำ้** 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขกำรจอง 

กรุณาจองก่อนลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ทีจ่ะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

เงือ่นไขกำรช ำระค่ำทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื 15 วนัก่อนการเดนิทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซี่าหรือยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุ

จ าเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจริง 

เงือ่นไขกำรส ำรองท่ีนัง่  

กรณียกเลกิกำรเดินทำง 

- ยกเลกิการเดนิทางเก็บค่ามดัจ าเต็มจ านวนทกุกรณี 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวนตามราคาทวัร ์ 

- กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ทางบรษิทัฯ ขอ

เก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดขึ้นจริง เช่น ค่าวซี่าและค่าบริการยืน่วซี่า / ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าตัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋

เครื่องบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษิทัฯอกีครัง้นึง) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กิดอบุตัเิหต,ุเจบ็ป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไขสาย

การบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบริษทัทีต่่างประเทศ (ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิและบริษทั

ต่างประเทศ) ท ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่มส่ามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าต ัว๋ หรือค่าตัว๋เครื่องบนิ (กรณี

ออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบริการยืน่วซี่ากรณีทีท่่านยืน่วซี่าแลว้  

หมำยเหต ุ 

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้

เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอื

กองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) 

เดนิทางหากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้ง

ออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้าย

ใดๆ ท ัง้สิ้น…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ 

ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั…. 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระค่ามดัจ าทวัรห์รือท ัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรือช าระโดยตรงกบั

ทางบริษทั ทางบริษทัจะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆของบริษทั ทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมด 

- นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคีุณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็น

ผูท้ีม่ร่ีางกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกั



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมาณ 20 กโิลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ีม่ปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ที่

เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเท่านัน้ 

• กรณีทรพัยส์นิสว่นตวัของลูกคา้สูญหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

• กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทาง 

บริษทัของสงวนสทิธิ์ในการ ไมค่นืค่าทวัรท์ ัง้หมด  

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ่ )  

และ/หรือ ผูร่้วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีนี้ทางบริษทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่าธรรมเนียมวซี่า หรือจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

• บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

• บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• เน่ืองจากรายการทวัรน์ี้ เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑูต เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ 

สถานฑูต เรื่องวซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดั

จ าหรือท ัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บริษทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบ

และยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 

• การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ 
ท่านจะถกูปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ

ครัง้  

• หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณบ์างท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และ 
โปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิม่เตมิ ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

• ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยืน่วซี่า แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซี่า จะอยู่ในดุลพนิิจของ 
ทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี้ 

• เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบ

ค่าใชจ่้ายใดๆท ัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยัต่าง 

ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั  

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารกัหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่กัเกียจ 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืวา่มากลุม่

ใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กิน4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ม ี



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบรบัรองแพทย)์ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุต า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรณุาแจง้บรษิทัฯ ก่อน 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอืน่ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

• ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัวา่ทวัรน์ ัน้ ๆ  

ยนืยนัการเดนิทางหากท่านออกตัว๋โดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้

ได ้

• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกนิ12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึ

ท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง 

เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 
 

ขอ้ควำมซึ่งถอืเป็นสำระส ำหรบัท่ำนผูม้ีเกยีรตซิึ่งร่วมเดินทำง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดนิทาง ท ัง้นี้ทาง

บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบในอุบตัิเหตุหรือความเสยีหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอุบตัิเหตุรวมถงึภยั

ธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวี

ซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถงึผูม้อี  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้ง

แสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธิพเิศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยว

ท ัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ ตามเงือ่นไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีที่ผูร่้วม

เดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ /หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ 

เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎบิตัิตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มกีารปลอม

แปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการ

เปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมท ัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นี้การขอสงวนสทิธิดงักลา่ว บริษทั 

จะยดึถอืและค านึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกียรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุท่ำนที่ไดม้อบควำมไวว้ำงใจ ใหท้ำงบริษทั เป็นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในคร ัง้น้ี” 


