
ฝร ัง่เศส – สวติเซอรแ์ลนด ์- อติาล ี 9  วนั 
ปารสี  หอไอเฟล  ประตชูยั  ลอ่งเรอืบาโตมชู แควน้อลัซาส  ลเูซริน์  มลิาน 

มหาวหิารดโูอโม  เวนสิ  พระราชวังดอดจ ์ จัตรุัสซานมารโ์ค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   วนัแรก :  กรุงเทพฯ–ดูไบ  (ไทย) 

17.30 น. – คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตู  9 แถว T เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK)  
                  มีเจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  
20.35 น. - ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 373  
                 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

    วนัทีส่อง  :  ดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัย-พพิธิภัณฑ์ลูฟร์-ร้านค้าปลอดภาษี-ล่องเรือบาโตมูซ (ยูเออี-ฝร่ังเศส)   

00.50 น.- เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรบเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง  
03.20 น. – เดินทางสู่เมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบนเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 71  
                 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  

08.00 น.- เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง  
                 และรับสัมภาระแลว้+น าท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของ  
                 ประเทศฝร่ังเศส เมืองท่ีมีมนตเ์สน่ห์อนัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลก  
                 ท่ีนกัทอ่งเท่ียวอยากมาเยอืนมากท่ีสุด ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยก์ลาง  

   ทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล ้าสมยัแห่งหน่ึงของโลก ท่ีทรงดว้ยอิทธิพลของ  
การเมือง การศึกษา บนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ วทิยาศาสตร์และศิลปะ ท าใหก้รุงปารีส เป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของโลก น าถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่น สูงตระหง่านคู่นครปารีสดว้ย
ความสูงถึง 1,051 ฟุต ซ่ึงสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1889+น าท่านถ่ายรูปประตูชัย ชม ทิวทศัน์ของร้านคา้บูติคชั้นน าระดบั
โลกท่ีตั้งเรียงรายอยูบ่นถนนชองเชลิเช ตน้แบบถนนราชด าเนิน  

เทีย่ง     -บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าท่านถ่ายรูปหนา้ พพิธิภัณฑลูฟร์ พพิธิภณัฑทางศิลปะท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด  
เก่าแก่ท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แต่ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่ีจดั
แสดง และเกบ็รักษาผลงาน ทางศิลปะท่ีทรงคุณค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมาก อิสระใหท้า่นเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ 
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ราคาถูกใน ร้านค้าปลอดภาษี (DutyFreeShop) อาทิ เช่น เคร่ืองส าอาง น ้าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า+น าทานล่องเรือ
บาโต มุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น ้าแซนท่ีไหลผา่นใจกลางกรุงปารีส+ชมความสวยงามของ 
สถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารต่าง ๆ ตลอดสองฝากฝ่ังแมน่ ้า เป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ทท่ีน่สประทบัใจ  

   ค ่า       -บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณโรงแรม Mercure Paris Velizy หรือระดบัเดียวกนั ว 

    วนัทีส่าม  :  พระราชวงัแวร์ซายส์-น่ังรถไฟความเร็วสูง TGV-เมืองสตราสบูร์ก (ฝร่ังเศส) พระราชวงแวรซายส์ 

เช้า       -บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม+น าท่านเขา้ชม พระราชวงแวรซายส์ หน่ึงในสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ี  
มีช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตก  
เฉียงใตข้องปารีส ณ เมืองแวร์ซายส์ นบัเป็นพระราชวงัท่ีมี  
ความยิง่ใหญ่และงดงามอลงัการมากจนติด หน่ึงในเจ็ด ส่ิง  
มหศัจรรยข์องโลก อีกทั้งยงัไดรั้บการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดก  
ทางวฒันธรรม พระราชวงัสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล ์ 
คริสตศ์ตวรรษท่ี 17 และ 18 ภายในประกอบดว้ยห้องถึง 700  
หอ้ง รูปภาพทรงคุณคา่ 6,123 ภาพ และงานแกะสลกัจากศิลปินชั้นเอก 15,034 ช้ิน โดยมีหอ้งกระจก (Galerie des 
Glaces หรือ The Hall of Mirrors) อนัแสนโด่งดงัจากการเป็นหอ้งลงนามในสัญญาสงบศึกระหวา่ง สัมพนัธมิตรกบั
จกัรวรรดิเยอรมนั ในสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ซ่ึงถือเป็นหอ้งแห่งประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัทั้งยงัมีขนาด ใหญ่จ านวน 17 
บาน ท่ีสามารถเป็นจุดชมววิทศันของสวนแวร์ซายส์ท่ีสวยงาม ดว้ยทุกๆเหตุผลมารวมกนัจึงท าให ้พระราชวงัแห่งน้ี
กลายเป็นจุดหมายปลายทางส าหรับเหล่านกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนฝร่ังเศสไม่แพหอไอเฟล  

กลางวนั-บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร+จากนั้น น าท่านน่ังรถไฟความเร็วสูง TGV เพ่ือเดินทางสู่เมืองสตราสบูร์ก  
TGV เป็นรถไฟท่ีถือก าเนิดข้ึนเป็นคร้ังแรกในประเทศฝร่ังเศส โดยเร่ิมตน้จากแนวความคิดท่ีตอ้งการจะพฒันา
รถไฟซ่ึงถือไดว้า่เป็นระบบการคมนาคมขนส่งสาธารณะท่ีเป็นท่ีนิยมสูงท่ีสุดประเภทหน่ึงของแถบทวปีน้ี เน่ืองจาก
ประเทศฝร่ังเศสซ่ึงเป็นประเทศขนาดใหญ่และอยูเ่กือบใจกลางของทวปียโุรป ดงันั้นการเดินทางทั้งภายในประเทศ
และระหวา่งประเทศจึงตอ้งมีระบบการคมนาคมขนส่งท่ีมีความสะดวกร็วดเร็ว  

ค ่า           -บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณโรงแรม 7 Hotel & Fitness Hotel หรือระดบัเดียวกนั วนทส สต    

    วนัทีส่ี่  :  สตราสบูร์ก-มหาวหิารแห่งสตราสบูร์ก-อนิเทอลาเก้น-ช้อปป้ิง (ฝร่ังเศส-สวสิฯ) 

เช้า         -บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม+น าทา่นเท่ียวชม เมืองสตราสบร์ก เป็นเมืองใหญ่ท่ีมี  
สถาปัตยกรรมสมยัโบราณเป็นร่องรอยประวติัศาสตร์ใหช้าวเมืองปัจจุบนัไดช่ื้นชม+น าท่านชม จัตุรัสเกลแบร์  
จตุัรัสท่ีมีขนาดท่ีใหญ่ท่ีสุด ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณใจกลางของเมืองสตราสบูร์ก โดยภายในจตุรัสยงัเป็นทั้ตั้งของ รูปป้ัน 

ช็อง แบ๊บติสต์ เกลแบร์ ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในเร่ืองสงครามการปฏิวติัของประเทศฝร่ังเศส นอกจากนั้นในบริเวณ 

ใกลเ้คียงยงัมีสินคา้แบรนดเ์นมอีกมากมายใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือกนั+น าทา่นถ่ายรูปและเขา้ชม มหาวหิารแห่ง 
สตราสบูร์ก มหาวหิารประจ าเมืองสตราสบูร์ก คริสตจกัรนิกายโรมนัคาทอลิก มีความสูงอยูท่ี่ 142 เมตร  
ซ่ึงถูกสร้าง ข้ึนระหวา่งปี ค.ศ.1176 ถึง 1439 ท่ีสร้างดว้ยหินทรายสีชมพูดูงามระหงโดดเด่นเห็นแต่ไกล 
และถือวา่เป็นอาคารโบสถ ์ท่ีสูงท่ีสุดในประเทศฝร่ังเศส  

เทีย่ง  - บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร+น าท่านเดินทางสู่เมืองอนเทอลาเก้น เป็นเมืองท่ีตั้งอยูร่ะหวา่ง  
ทะเลสาบทูน (Tune lake) และ ทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz lake) อิสระใหท้า่นไดส้ัมผสับรรยากาศและธรรมชาติ  
แบบสวติเซอร์แลนดในเมืองเล็ก ๆ พร้อมชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั+ท่านสามารถเลือกซ้ือนาฬิกายีห่อ้ดงัหลากหลาย 
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ท่ีผลิตในสวสิ ไมว่า่จะเป็น ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES  
และ อ่ืน ๆ อีกมากมาย  

ค ่า        -บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร+น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม City Oberland Hotel หรือระดบัเดียวกนั วนทหา แองเกล  

    วนัที่ห้า  :  แองเกลเบิร์ก-ทิตลสิ-ลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล-รูปแกะสลกัสิงโตบนหน้าผาหิน (สวสิฯ) 

เช้า      - บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม+น าท่านเดินทางสู่เมืองแองเกลเบิร์ก เพือ่นัง่กระเชา้หมุนแห่งแรก 
ของโล สู่ ยอดเขาทติลสิ (TITLIS) แหล่งเล่นสกีของสวติเซอร์แลนดภ์าคกลาง ท่ีหิมะคลุมตลอดทั้งปีสูงถึง  
10,000 ฟุต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งน้ีหิมะจะไมล่ะลายตลอดทั้งปี *** นัง่กระเชา้ยกัษท่ี์หมุนไดร้อบทิศ  
เคร่ืองแรกของโลกท่ีช่ือวา่ REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบนยอดเขาท่ีทิตลิส ซ่ึงเป็นอาคารใหญ่มีทั้งหมด 
4 ชั้น และบริเวณชั้น 4 ซ่ึงเป็นชั้นบนสุด จะเป็นชั้นท่ีท่านสามารถเดินย  ่าหิมะออกไปยง้ลานกวา้งซ่ึงเป็นจุดชมววิ 
บนยอดเขา ทา่นสามารถเท่ียวชมสวนอ่ืนๆ ของเยอดเขาไดไ้ม่วา่จะเป็นถ ้าน ้าแขง็ ร้านขายของท่ีระลึกและร้านอาหาร 

เทีย่ง     -บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร+เดินทางสุ่ เมืองลูเซิร์น อดีตหวัเมืองโบราณของสวติเซอร์แลนด ์เป็นดินแดนท่ี 
ไดรั้บสมญานามวา่ หลงัคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เน่ืองจากมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์แลว้  
ก็ยงัมีภูเขาใหญ่นอ้ยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยูต่ามเนินเขาและไหล่เขา สลบัแซมดว้ย ดงดอกไมป่้าและทุ่งหญา้  
อนัเขียวชอุ่ม+น าท่านชมและแวะถ่ายรูปกบั สะพานไม้ชาเปล หรือ สะพานวหิาร (Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแม่น ้ารอยซ์  
เป็นสะพานไมท่ี้เก่าแก่ ท่ีสุดในโลก มีอายหุลายร้อยปี เป็นสัญลกัษณ์และประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว 
สะพานวหิารน้ีเป็นสะพานท่ีแขง็แรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมต่อไปยงัป้อมแปดเหล่ียมกลางน ้า จัว่แต่ละ 
ช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เป็นภาพเขียนเก่าแก่ อายกุวา่  
400 ปี แต่น่าเสียดายท่ีปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเสียหายไปมาก ตอ้งบูรณะสร้างข้ึนใหม่เกือบหมด+น าท่านชม 
รูปแกะสลกัสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรียท่ี์ตั้งอยูใ่จกลางเมืองท่ีหวัของสิงโตจะมีโล่ห์ ซ่ึงมีกากบาทสัญลกัษณ์ 
ของสวติเซอร์แลนดอ์ยู ่อนสาวรียรู์ปสิงโตแห่งน้ีออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร์วอลเสน ใชเ้วลาแกะสลกัอยูร่าว 2 ปี  
ตั้งแต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างข้ึนเพิ่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวสิฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสัตย ์จงรักภกัดี ท่ีเสียชีวติ 
ในประเทศฝร่ังเศส ระหวา่งการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงัในคร้ังปฏิวติัใหญ่สมยั พระเจา้หุลยส์ท่ี 16  

ค ่า         -บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร+น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Ibis Style Luzern City หรือระดบัเดียวกนั 

    วนัที่หก  :  มิลาน-มหาวหิารเมืองมิลาน-แกลเลอเรีย วติโตรีโอ เอมานูเอล (สวสิฯ-อติาล)ี 

เช้า       -บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม+จากนั้นเดินทางสู่ กรุงมิลาน (MILAN) เมืองส าคญัทางภาคเหนือ 
ของอิตาลี ตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบลอ้มบาร์ดี ช่ือเมืองมิลานมาจากภาษาเซลต ์ค าวา่  MID-LAN หมายถึงอยูก่ลางท่ีราบ  
มีช่ือเสียงในดา้นแฟชัน่และศิลปะ 

เทีย่ง     -บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร+น าทานถ่ายรูปบริเวณ ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo)  
ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือท่ี  เรียกวา่  
ดูโอโม (DUOMO) ช่ือน้ีไวใ้ชเ้รียก มหาวิหารประจ าเมือง  
สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1386 จนแลว้เสร็จ 400 กวา่ปี นอกจาก  
นั้นดา้นนอกเป็นยอดแหลม มี 135 ยอด จึงมีช่ือเรียกวา่  
"มหาวหิารเม่น" มีรูปสลกัหินอ่อน จากยคุต่างๆ ประดบั 
อยูก่วา่สามพนัรูป ส่วนบนยอดของมหาวหิารมีรูปป้ันทอง 
ขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่า และบริเวณนั้นยงัเป็น 
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ศูนยก์ลางแหล่งชุมนุมของผูค้นมาทุกยคุสมยั+อิสระใหท้่านไดถ่้ายตามอธัยาศยั และชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม  
ซ่ึงมีจ าหน่ายมากมายในบริเวณ แกลเลอเรีย วติโตรีโอ เอมานูเอล หรือจะเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั  

ค ่า       - บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร+น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Klima Hotel Milano Fiere หรือระดบัเดียวกนั 

    วนัทีเ่จ็ด  :  เวนิส-พระราชวงัดอดจ์-จัตุรัสมาร์โค-สะพานถอนหายใจ-เวนิส เมสเตร้ (อติาล)ี 

เช้า     - บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม+น าทา่นเดินทางสู่  เมืองเวนิส  เป็นเมืองหลวงของแควน้เวเนโต ซ่ึง  
เกาะเวนิส ถูกสร้างข้ึนจากการเช่ือมเกาะเล็ก ๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง  
ของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองท่ีใชค้ลองในการคมนาคมมากท่ีสุด  

เทีย่ง   - บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร+จากนั้นน าท่านออก                            
เดินทางสู่  ท่าเรือตรอนเคตโต้  เพือ่เดินทางสู่  เกาะเวนิส  
หรือ เวเนเซีย (Venezia)  ดินแดนแสนโรแมนติก  เป็น 
 เมืองท่ีไม่เหมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน  
มีสมญานามวา่เป็น “ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก” มีเกาะนอ้ย 
ใหญ่กวา่ 118 เกาะและมีสะพานเช่ือมถึงกนักวา่ 400 แห่ง  
+ข้ึนฝ่ังท่ีบริเวณซานมาร์โค ศูนยก์ลางของเกาะเวนิส+จากนั้นน าท่านเดินชมความงามของ เกาะเวนิส 
+ชม สะพานถอนหายใจ ท่ีมีเร่ืองราวน่าสนใจในอดีต เม่ือนกัโทษท่ีเดินออกจากหอ้งพิพากษาไปสู่คุกจะไดมี้ 
โอกาสเห็นแสงสวา่ง และโลกภายนอกเป็นคร้ังสุดทา้ย ระหวา่งเดินผา่นช่องหนา้ต่างท่ีสะพานน้ี ซ่ึงเช่ือมต่อกบั  
วงัดอดจ์ อนัเป็น สถานท่ีพ านกัของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต ซ่ึงนกัโทษช่ือดงัท่ีเคยเดินผา่นสะพานน้ีมาเเลว้ 
คือ คาสโนวา่ นัน่เอง+น าท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรสซานมาร์โค ท่ีนโปเลียนเคยกล่าวไวว้า่ “เป็นห้องน่ังเล่นทีส่วย
ทีสุ่ดในยุโรป” จตุัรัส ถูกลอ้มรอบดว้ยอาณาเขตอน้งดงาม รวมทั้งโบสถซ์านมาร์โค ท่ีมีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบ
ศิลปะไบแซนไทน์+จากนั้น อิสระใหท้่านไดมี้เวลาเท่ียวชมเกาะอนัแสนโรแมนติก เช่น เพื่อชมมนตเ์สน่ห์แห่ง
นครเวนิส, ชมโบสถซ์านมาร์โค, +เลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกตามอธัยาศยั อาทิ เช่น เคร่ืองแกว้มูราโน่,  
หนา้กากเวนิส หรือ นัง่จิบกาแฟในร้าน Cafe Florian ท่ีเปิดใหบ้ริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720+จากนั้นอิสระชอ้ปป้ิง  

ค ่า  -บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร+จากนั้นล่องเรือกลบัข้ึนสู่ฝ่ังเมสเตร้+พกัท่ี Bedbank Venice Mestre หรือระดบัเดียวกนั 

    วนัทีแ่ปด  :  McArthur Glen Outlet-สนามบิน-ดูไบ (อติาล-ียูเออี) 

เช้า       - บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม+จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  Noventa Di Piave Designer Outlet  
             -ใหท้่านอิสระเลือกซ้ือสินคา้ตามใจชอบ พอสมควรแก่เวลา+จากนั้นเดินทางสู่สนามบิน+เช็คอิน+รับบตัรโดยสาร  
15.25 น.- ออกเดินทางสู่ ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 136 (บริการอาหารบนเคร่ือง)  

    วนัทีเ่ก้า  :  ดูไบ-กรุงเทพฯ (ยูเออี-ไทย) 

00.15 น. - เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง  
03.30 น. – ออกเดินทางกลบัไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 376 (บริการอาหารบนเคร่ือง)  

12.35 น. – เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมเก็บความทรงจ าและความประทบัใจ 
*****************  จบโปรแกรม  *************** 

หมายเหตุ : ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทติย์ โปรแกรมการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม  
                   ทั้งนี้ขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า นอกเหนือจากควบคุมได้ 
   


