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วนัแรก กรุงเทพฯ-ยา่งกุง้-หงสาวด-ีเจดยีช์เวมอดอร-์พระราชวงับุเรงนอง-คมิปูนแคม้ป์-พระธาตอุนิทรแ์ขวน 
             (-/กลางวนั/เย็น) 

04.30น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออ้นแอร ์ ประต ู6 

โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 
07.35 น. ออกเดนิทางสูก่รุงย่างกุง้โดยเทีย่วบนิ SL 200 

**ต ัง้แต ่27 ตลุาคม 62 ถงึ 28 มนีาคม 63 ทางสายการบนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาเดนิทางขาไป โดยออกจากสนามบนิดอนเมอืง กรงุทพฯ เวลา 

06.45น. และถงึสนามบนิมงิกาลาดง กรงุยา่งกุง้ พมา่ เวลา 07.35น. ** 

 
 

 

 
 

 
 

08.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมา่ร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง) จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหงสาวดหีรอื เมอืงพะโค
(Bago)ซึง่ในอดตีเป็นเมอืงหลวงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืงมอญโบราณทีย่ิง่ใหญ ่และ อายมุากกวา่ 400 ปี อยูห่่างจากเมอืงยา่งกุง้ 

(ระยะทางประมาณ 80 กโิลเมตร) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม. 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เมนูพเิศษ กุง้แมน่ า้เผาตวัใหญท่า่นละ 1 ตวั ** 

หลงัอาหารน าทา่นเขา้ชมพระธาตทุีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงหงสาวด ีเป็นเจดยีเ์กา่แกคู่บ่า้นคูเ่มอืงและเป็น 1 ใน 5 มหา  
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บูชาสถานสิง่ศักดิส์ทิธิข์องพม่า เจดยีช์เวมอดอร ์หรอื พระธาตุมุเตาภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ น าท่าน

นมัสการ ยอดเจดยีห์ักซึง่ชาวมอญและชาวพม่าเชือ่กันวา่เป็นจุดทีศ่ักดิส์ทิธิม์าก ซึง่เจดยีน์ี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทย 
เคยมาสกัการะ เจดยีอ์งคน์ีเ้ป็นศลิปะทีผ่สมผสานระหวา่งศลิปะพมา่และศลิปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลนื พระเจดยีส์งู377 ฟตุสงู

กว่า พระเจดยีช์เวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธษิฐานทีศ่ักดิส์ทิธิอ์ยู่ตรงบรเิวณยอดฉัตร ทีต่กลงมาเมือ่ปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนักที่

มหาศาล ตกลงมายังพื้นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยังคงสภาพเดมิและไม่แตกกระจาย
ไป เป็นที่ร ่าลือถึงความศักดิ-์สทิธ์โดยแท ้ท่านจะไดน้มัสการ ณจุดอธิษฐานอัน

ศักดิส์ทิธิ ์และสามารถน าธูปไปค า้กบัยอดของเจดยีอ์งคท์ีห่กัลงมาเพือ่เป็นสริ ิ
มงคลซึง่เปรยีบเหมอืนด ัง่ค า้จนุชวีติใหเ้จรญิรุง่เรอืงยิง่ข ึน้ไป 

น าท่านชม พระราชวงับุ เรงนอง และ บลัลงัก์ผ ึ้ง(ซึ่ง เพิ่ง เ ริ่มขุดคน้และ
บูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ท าให ้

สนันิษฐานไดว้า่โบราณสถานแห่งนี้เป็นทีป่ระทับของ พระเจา้บุเรงนองท่านผูท้ีไ่ดรั้บ

ค าสรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะสบิทศิ และเป็นทีป่ระทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครัง้ตอ้งตกเป็นเชลยศกึ เมือ่ตอ้งเสยีกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่

พม่า แตปั่จจุบัน พระราชวังแห่งนี้ไดเ้หลอืเพยีงแตร่่องรอยทางประวัตศิาสตร์ และถูก
สรา้งจ าลองพระราชวงัและต าหนักตา่งๆ ขึน้มาใหมโ่ดยอา้งองิจากพงศาวดาร 

บา่ย  เดนิทางตอ่สู ่เมอืงไจโ้ท แหง่รัฐมอญระหวา่งทางทา่นจะไดพ้บกับสะพานเหล็กทีข่า้ม

ผ่านชมแมน่ า้สะโตงสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตร ์ซึง่ในอดตีขณะที2่ สมเด็จพระ
นเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้กทหารพม่าไลต่ามซึง่น าทัพโดยสรุกรร

มาเป็นกองหนา้พระมหาอปุราชาเป็นกองหลวง ยกตดิตามกองทัพไทยมากองหนา้ของ
พมา่ตามมาทนัทีร่มิฝ่ังแมน่ ้าสะโตง ในขณะ ทีฝ่่ายไทยไดข้า้มแม่น ้าไปแลว้พระองคไ์ด ้

คอยป้องกันมใิหข้า้ศกึขา้มตามมาได ้ไดม้กีารปะทะกันทีร่มิฝ่ังแม่น ้าสะโตงสมเด็จพระ
นเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชดุยาวเกา้คบืยงิถกูสรุกรรมาแม่ทัพหนา้พม่าเสยีชวีติบน

คอชา้ง กองทพัของพมา่เห็นขวญัเสยี จงึถอยทัพกลับกรุงหงสาวด ีพระแสงปืนทีใ่ชย้งิ

สุรกรรมาตายบนคอชา้งนี้ไดน้ามปรากฏต่อมาว่า“พระแสงปืนตน้ขา้มแม่น ้าสะโตง"
นับเป็นพระแสง อษัฎาวธุอนัเป็นเครือ่งราชปูโภคยังปรากฏอยูจ่นถงึทกุวนันี ้ 

 น าทา่นเดนิทางสู ่พระธาตุอนิทรแ์ขวนใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง ก็จะถงึ คิ้
มปูนแคม้ป์ซึง่เป็นจุดส าหรับท าการเปลีย่นเป็นรถบรรทุกหกลอ้(เป็นรถประจ า

เสน้ทางชนดิเดยีวทีจ่ะสามารถขึน้พระธาตุอนิทรแ์ขวนได)้ใชเ้วลาเดินทาง

จากคมิปนูแคม้ป์ถงึยอดเขาประมาณ 1 ชัว่โมง  
พเิศษสดุ!! น าท่านน่ังกระเชา้ไฟฟ้า ขึน้สูส่ถานีพระธาตใุชเ้วลาประมาณ 10 นาท ีให ้

ทา่นไดส้ัมผัสกับบรรยากาศอันสวยงามอกีแบบของการขึน้ชมพระธาตอุนิแขวน  ใน
กรณีกระเชา้ปิดหรอืมเีหตสุดุวสิยัจากธรรมชาตทิีไ่มส่ามารถขึน้ได ้ทางบรษัิทฯจะเปลีย่นเป็นขึน้รถบรรทกุแทนโดยสงวนสทิธิก์าร

คนืเงนิทกุกรณี** 

พกัที ่Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel /ในกรณีพกัโรงแรม Golden Rock Hotel จะ
ขึน้อนิแขวนไดแ้คค่ร ัง้เดยีว   

เชญิทุกทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยัน าทา่นชมเจดยีไ์จท้โียหรอืพระธาตอุนิทรแ์ขวน แปลวา่ กอ้นหนิทอง อยู่สงูจาก
ระดบัน ้าทะเล 1,200เมตร ลกัษณะเป็นเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ สงูเพยีง 5.5 เมตรตัง้อยู่บนกอ้นหนิกลมๆ ทีต่ัง้อยูบ่นยอดเขาอย่างหมิน่

เหม ่แตช่าวพมา่มักยนืกรานวา่ไมม่ทีางตก เพราะพระเกศาธาตศุกัดิส์ทิธิท์ ีบ่รรจอุยูภ่ายในพระเจดยีอ์งคย์่อมท าใหห้นิกอ้นนี้ทรง
ตวัอยูไ่ดอ้ย่างสมดลุเรือ่ยไป ตามคตกิารบชูาพระธาตปุระจ าปีเกดิของชาวลา้นนาพระธาตอุนิทรแ์ขวนนีใ้หถ้อืเป็น พระธาตปีุเกดิ

ของปีจอ แทนพระเกตแุกว้จฬุามณีบนสรวงสวรรคโ์ดยเชือ่วา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมัสการพระธาตอุนิทรแ์ขวนนีค้รบ3 ครัง้ผูนั้น้จะมแีต่

ความสขุความเจรญิพรอ้มทัง้ขอสิง่ใดก็จะไดส้มดัง่ปรารถนาทกุประการ 

ทา่นสามารถเตรยีมแผน่ทองค าไปเพือ่ปิดทององคพ์ระธาตอุนิทรแ์ขวน (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะสภุาพบรุษุ สว่นสภุาพสตร ีสามรถอธฐิาน และ

ฝากสภุาพบรุษุเขา้ไปปิดแทนได*้*ส าหรับจุดไหวพ้ระธาตดุา้นบนจะมบีรกิารแผน่ทองค าเปลวราคาเริม่ตน้ 2,000 จ๊าต/ชดุ** 

ค า่ บรกิารอาหารค า่  ณ หอ้งอาหารในโรงแรมจากนัน้ทา่นสามารถขึน้ไปนมัสการหรอืน่ังสมาธทิีพ่ระเจดยีไ์ดต้ลอดทัง้คนืแต่ประตเูหล็กทีเ่ปิด

ส าหรบัสภุาพบุรษุ จะเปิดถงึเวลา 21.00 น.  ควรเตรยีมเสือ้กนัหนาวหรอืกนัลมหรอืผา้หม่ผา้พนัคอเบาะรองน ัง่เนือ่งจากบรเิวณ

พืน้ทีน่ ัน้มคีวามเย็นมาก 
หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตอุนิแขวน สรา้งเพือ่ความสะดวกสบายเพือ่รองรับนักทอ่งเทีย่วทีข่ ึน้ไปกราบนมัสการพระธาตอุนิแขวน  โรงแรม

ไมไ่ดห้รหูราเหมอืนเมอืงยา่งกุง้และมโีรงแรมจ ากัด แตไ่ดเ้รือ่งความสะดวกจากการเดนิทาง บางโรงแรมมเีป็นหอ้งพัดลม เนือ่งจากบนเขามี

อากาศเย็นสบายและไมส่ามารถเลอืกหรอืรเีควสโรงแรมได ้ 

วนัทีส่อง พระธาตอุนิทรแ์ขวน-หงสาวด-ีวดัไจค๊ะวาย-เจดยีไ์จปุ้่ น-พระนอนชเวตาเลยีว-พระนอนตาหวาน-ยา่งกุง้ 
 พระมหาเจดยีช์เวดากอง       (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

05.00 น.  อรุณสวัสดิย์ามเชา้ ส าหรับผูท้ีต่อ้งการใสบ่าตรพระธาตอุนิแขวน กจิกรรมนี้ไม่ไดบ้ังคับนะคะ ส าหรับอาหารทีจ่ะใสบ่าตรสามารถ

ซือ้ไดโ้ดยจะมรีา้นคา้จ าหน่ายราคาอาหารเริม่ตน้ชดุละ 3,000-10,000จ๊าตดอกไมธ้ปูเทยีนเริม่ตน้ชดุละ2,000จ๊าต 
06.30 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น.  เดนิทางกลบั เปลีย่นน ัง่รถบรรทกุหกลอ้ถงึคมิปนุแคม้ป์ เปลีย่นเป็นรถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางสูก่รุงหงสาวด ี 
 น าทา่นตกับาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รูป ทีว่ดัไจค้ะวาย สถานทีท่ีม่พีระภกิษุและสามเณรไป ศกึษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวน

มากทา่นสามารถน าสมุด ปากกา ดนิสอไปบรจิาคทีว่ดัแหง่นีไ้ด ้
 น าชมเจดยีไ์จปุ๊่ นสรา้งในปี 1476 มพีระพุทธรูปปางประทบัน่ังโดยรอบทัง้ 4 ทศิ สงู 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณ

โคดมสัมมาสัมพุทธเจา้ (ผนิพระพักตร์ไปทางทศิเหนือ กับพระพุทธเจา้ในอดตี สามพระองคค์อืพระพุทธเจา้มหากัสสปะ ทศิ



 

MYB-MMR04 SL 3 มหาบูชาสถาน 3D2N_OCT19-FEB20 

 

ตะวันตก)เล่ากันว่าสรา้งขึน้โดยสตรีสีพ่ี่นอ้งที่มีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างใหส้ัตย์

สาบานวา่จะรักษาพรหมจรรยไ์วช้ัว่ชวีติ ตอ่มา 1 ใน 4 สาวหนีไปแตง่งาน ร ่าลอืกันวา่
ท าใหพ้ระพุทธรูปองคนั์น้เกดิรอยรา้วขึน้ทนัท ี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษกุง้แมน่ า้เผาตวัใหญท่า่นละ 1 ตวั  

บา่ย   นมัสการพระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนทีท่ีม่พีุทธ
ลักษณะทีส่วยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524ซึง่เป็นทีเ่คารพนับถอืของชาว

พมา่ทัว่ประเทศและเป็นพระนอนทีง่ดงามทีส่ดุของพม่าองคพ์ระยาว 55 เมตร สงู 16 
เมตรถงึแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจา้ทัตจีทีย่่างกุง้ แต่ก็งามกว่าโดยพระ

บาทจะวางเหลือ่มพระบาท เป็นลกัษณะทีไ่มเ่หมอืนกบัพระนอนของไทย 
  สักการะพระพุทธไสยาสนเ์จาทตัยหีรอื พระนอนตาหวานพระพุทธรูปนอนทีม่ี

ความยาว 55ฟุต สงู 16 ฟุตซึง่เป็นพระทีม่ีความพระทีม่ีความสวยทีสุ่ดมขีนตาที่

งดงามพระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ 
เย็น น าท่านชมและนมัสการพระมหาเจดยีช์เวดากองพระเจดยี์ทองค าคู่บา้นคู่เมือง

ประเทศพมา่อายกุวา่สองพันหา้รอ้ยกวา่ปีเจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ ชือ่
เดมิของเมอืงย่างกุง้ มหาเจดยีท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในพม่าสถานทีแ่ห่งนี้ม ีลานอธฐิาน จุดที่

บเุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบทา่นสามารถน าดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจาก

องคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมงคลนอกจากนี้รอบ
องคเ์จดยีย์ังมพีระประจ าวนัเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องคห์ากใครเกดิวันไหน

ก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติพระเจดยีน์ี้ไดรั้บการบรูณะ
และตอ่เตมิโดยกษัตรยิห์ลายรัชกาลองคเ์จดยีห์่อหุม้ดว้ยแผ่นทองค าทัง้หมดน ้าหนัก

ยีส่บิสามตนัภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้และ
เครือ่งอัฐะบรขิารของพระพุทธเจา้องคก์อ่นทัง้สามพระองคบ์นยอดประดับดว้ยเพชร

พลอยและอญัมณีตา่งๆจ านวนมากและยังมเีพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบรเิวณ

เจดีย์จะไดช้มความงามของวหิารสีท่ศิซึง่ท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรง
ปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทุกชิน้ทีร่วมกันขึน้เป็นส่วนหนึ่ง

ของพุทธเจดยีล์ว้นมตี านานและภูมหิลังความเป็นมาทัง้ส ิน้ชมระฆังใบใหญ่ทีอ่ังกฤษ
พยายามจะเอาไปแต่เกดิพลัดตกแม่น ้าย่างกุง้เสยีก่อนอังกฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึ้น

ภายหลังชาวพม่า ชว่ยกันกูข้ ึน้มาแขวนไวท้ีเ่ดมิไดจ้งึถอืเป็นสัญลักษณ์แห่งความ

สามัคคซีึง่ชาวพม่าถอืวา่เป็นระฆังศักดิส์ทิธิใ์หต้รีะฆัง 3 ครัง้แลว้อธษิฐานขออะไรก็
จะไดด้ั่งตอ้งการชมแสงของอัญมณีทีป่ระดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดทา่นจะ

ไดเ้ห็นแสงสตีา่งกนัออกไป 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร **สลดักุง้มงักร+เป็ดปกักิง่ 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั**โรงแรมหรูระดบั 4 ดาว SUMMIT HOTEL  

วนัทีส่าม ยา่งกุง้-เจดยีไ์จเ๊ขา้–เทพทนัใจไจเ๊ขา้–สเิรยีม-เจดยีโ์บตะทาวน-์เทพทนัใจ-เทพกระซบิ-ตลาดสกอ๊ต-วดัพระหนิออ่น-
กรุงเทพฯ                                                                           (เชา้/กลางวนั/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นแวะสกัการะ เจดยีไ์จเ๊ขา้(Kyaik Khauk Pagoda)ซึง่เป็นเจดยีท์ีเ่กา่แกอ่กีแห่ง

หนึง่ของพม่าเป็นเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงสเิรยีม ขอพรเทพทันใจไจ๊เขา้ซึง่เป็นหัวหนา้ของเทพ
ทันใจในย่างกุง้ทีไ่หนทีส่รา้งเทพทันใจตอ้งมาบรวงสรางขออนุญาตทีน่ี้กอ่น ทีส่ าคัญ ใคร

อยากไดง้านใหญ่เงนิใหญ่คนพม่าจะมาขอทีน่ี้ ทัง้เรือ่งงาน เงนิและความส าเร็จ ถา้จะนับ

แลว้องคน์ีเ้ป็นเทพทนัใจทีใ่หญท่ีส่ดุในยา่งกุง้ 
 เดนิทางสู ่เมอืงสเิรยีมซึง่อยูห่า่งจากยา่งกุง้ประมาณ45กโิลเมตรเมือ่เดนิทางถงึสเิรยีม ชม

ความสวยงามแปลกตาของเมอืง ซึง่เมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ 
ตัง้แตใ่นสมัย นายพลฟิลปิ เดอ บรโิต ย ีนโิคเต จนมาสิน้สดุเมือ่ปีพ.ศ. 2156 ร่วมสมัยพระ

เจา้ทรงธรรมกรุงศรอียธุยาทา่นจะเห็นเศษซากก าแพงสไตลล์ซูติาเนียนบาโรก ตัง้อยู่รมิฝ่ัง

แมน่ ้ายา่งกุง้ทีเ่ชือ่มตอ่กบัแมน่ ้าอริะวด ีน าทา่นน่ังเรอืแจว  
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  พระเจดยีเ์ยเลพญาพระปางมารวชิยัอนังดงามบนเกาะกลางน ้าอายุนับพันปีเป็นทีส่กัการะ
ของชาวสเิรยีม เกาะนีไ้มว่า่น ้าจะขึน้สกัเทา่ไหร่ก็ไม่มวีันน ้าทว่มได ้ทีบ่รเิวณทา่เทยีบเรอืบน

เกาะ น าทา่นไหวส้กัการะเพื่อขอพรพระจกบาตรหรอืพระอุปคปุทีเ่ป็นทีนั่บถอืของชาวพม่า
สามารถซือ้อาหารเลีย้งปลาดุกตัว ขนาดใหญ่นับรอ้ยๆ ตัวทีว่า่ยวนเวยีนใหเ้ห็นครบีหลังที่

โผลเ่หนอืผวิน ้า น าทา่นเดนิทางกลบัยา่งกุง้ 

 ชม เจดยีโ์บตาทาวนส์รา้งโดยทหารพันนายเพือ่บรรจุพระบรมธาตุทีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 8 รูป 
ไดน้ ามาเมือ่ 2,000 ปีกอ่น ในปี 2486 เจดยีแ์ห่งนี้ถูกระเบดิของฝ่ายสมัพันธมติรเขา้กลาง

องคจ์งึพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตแุละพระบรมธาตอุกี 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทองเงนิส ารดิ 700 องค ์และจารกึดนิ
เผาภาษาบาล ีและตวัหนังสอืพราหมณ์อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพมา่ ภายในเจดยีท์ีป่ระดับดว้ยกระเบือ้งสสีนังดงาม และมมีุม

ส าหรับฝึกสมาธหิลายจดุในองคพ์ระเจดยี ์

 น าทา่นขอพร นตัโบโบยหีรอืพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดิส์ทิธิข์องชาวพมา่และชาวไทยวธิกีารสกัการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบ
โบย)ีเพือ่ขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ยหรอืผลไมอ้ืน่ๆมาสกัการะ นัต
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โบโบย ีจะชอบมาก จากนัน้ก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลล่าบาทหรือจ๊าดก็ได ้(แต่แนะน าใหเ้อาเงนิบาทดกีว่าเพราะเราเป็นคนไทย)

แลว้เอาไปใสม่อืของนัตโบโบยสีกั 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไวจ้ากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนิว้ชี้

ของนัตโบโบยแีคน่ี้ทา่นก็จะสมตามความปรารถนาทีข่อไวน้ าทา่นขา้มฝ่ังไปอกีฟากหนึง่ของถนนเพือ่สกัการะ เทพกระซบิซึง่มี

นามวา่“อะมาดอวเ์มีย๊ะ”ตามต านานกลา่ววา่ นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้รักษาศลี ไม่

ยอมกนิเนือ้สตัวจ์นเมือ่ส ิน้ชวีติไปกลายเป็นนัตซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ซึง่การขอพรเทพกระซบิตอ้งไปกระซบิ
เบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ ชาวพมา่นยิมขอพรจากเทพองคน์ีก้นัมากเชน่กนัการบชูาเทพกระซบิบชูาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และ

ผลไม ้

 
    น าทา่นเทีย่วชม ตลาดโบโจก๊ อองซานหรอื ตลาดสกอ๊ต(Scot Market)เป็นตลาดเกา่แกข่องชาวพม่า สรา้งขึน้โดยชาวส

ก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สนิคา้ที่จ าหน่ายในตลาดแห่งนี้มี

หลากหลายชนิด เชน่ เครือ่งเงนิ ทีม่ศีลิปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อัญมณี หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้

ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซือ้สิน้คา้หรอือัญมณีทีม่รีาคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย ทุกครัง้ เนื่องจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากร

ตรวจ) **ตลาดสกอ๊ตจะปิดทกุวันจันทร*์*  

 น าทา่นชม วดัพระหนิออ่น ซึง่เป็นวดัทีม่พีระพุทธรูปหยกขาว สรา้งจากหนิหยกกอ้นใหญ่น ามาจากเมอืงมัณฑะเลยม์พีระประวัติ

และมรีอยพระพุทธบาทจ าลอง น าทา่นชมความน่ารักแสนรูข้อง ชา้งเผอืก ทีม่ลีักษณะทัง้ 9 ประการตรงตามต าราโบราณ ซึง่หา
ชมไดย้ากในปัจจบุนัสมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนินานาชาตมิงิกาลาดง 

20.45 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่ SL 207 
22.45 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

 ตัง้แต ่27 ตลุาคม 62 ถงึ 28 มนีาคม 63 ทางสายการบนิมกีารปรับเปลีย่นเวลาเดนิทางขากลับ ออกจากสนามบนิมงิกาลาดง กรงุยา่งกุง้ พมา่  

เวลา 19.35น. และถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ เวลา 21.25น. 

  รายการขึน้พระธาตอุนิแขวนทางผูจั้ดขอสงวนสทิธิใ์นการสลับวันขึน้ตามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ เนือ่งจากปัจจุบันมี

นักทอ่งเทีย่วเดนิทางขึน้เป็นจ านวนมาก และดว้ยโรงแรมมจี านวนจ ากัด ท าใหห้อ้งพักไมเ่พยีงพอตอ่การรองรับนักทอ่งเทีย่ว ในกรณีหอ้งคนืแรก

เต็ม ทางผูจั้ดจะสลับขึน้เป็นวันทีส่องแทน  

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

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน บนิไทยไลอ้อนแอร์   SUMMIT HOTEL พักหรูระดับ 4* 
เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเด่ียว 
31 ต.ค.62 02 พ.ย.62 34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 
01 พ.ย.62 03 พ.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
06 พ.ย.62 08 พ.ย.62 34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 
07 พ.ย.62 09 พ.ย.62 34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 
08 พ.ย.62 10 พ.ย.62 34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 
14 พ.ย.62 16 พ.ย.62 34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 
15 พ.ย.62 17 พ.ย.62 34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 
20 พ.ย.62 22 พ.ย.62 34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 
21 พ.ย.62 23 พ.ย.62 34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 
22 พ.ย.62 24 พ.ย.62 34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 
28 พ.ย.62 30 พ.ย.62 34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 
29 พ.ย.62 01 ธ.ค.62 34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 
02 ธ.ค.62 04 ธ.ค.62 34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 
05 ธ.ค.62 07 ธ.ค.62 34+1 10,900 10,500 9,900 3,000 
12 ธ.ค.62 14 ธ.ค.62 34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 
13 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 
15 ธ.ค.62 17 ธ.ค.62 34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 
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19 ธ.ค.62 21 ธ.ค.62 34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 
20 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 
22 ธ.ค.62 24 ธ.ค.62 34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 
26 ธ.ค.62 28 ธ.ค.62 34+1 8,999 8,999 8,999 3,000 
27 ธ.ค.62 29 ธ.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
03 ม.ค.63 05 ม.ค.63  34+1 10,900 10,500 9,900 3,000 
10 ม.ค.63 12 ม.ค.63 34+1 10,900 10,500 9,900 3,000 
17 ม.ค.63 19 ม.ค.63 34+1 10,900 10,500 9,900 3,000 
24 ม.ค.63 26 ม.ค.63 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
31 ม.ค.63 02 ก.พ.63 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
07 ก.พ.63 09 ก.พ.63 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
14 ก.พ.63 16 ก.พ.63 34+1 10,900 10,500 9,900 3,000 
21 ก.พ.63 23 ก.พ.63 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
28 ก.พ.63 01 มี.ค.63 34+1 10,900 10,500 9,900 3,000 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทัศนาจรไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงตั๋ว 
 ทีพั่กโรงแรมตามรายการ 2 คนื พักหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

 คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 คา่รถโคช้รับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ
 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
เงือ่นไขประกันการเดนิทาง  คา่ประกันอุบัตเิหตแุละค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไม่

คุม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 
 ภาษีน ้ามันและภาษีตัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซักรดีทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิัยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธ

ไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอื
ความควบคมุของบรษัิทฯ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขับรถ 1,000 บาท/ทรปิ/ลกูทัวร ์1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศคะ่) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขับรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่) 

** ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา ผ่านทา่อากาศยาน
นานาชาต ิและจะมสีทิธพิ านักในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึง่ เป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วนั ซึง่จะมผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่11 สงิหาคม 

2558 ทัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลับมายืน่วซีา่ปกตอิกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซีา่เพิม่อกีทา่นละ 1,000 บาท ** 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์
การจองทวัร ์: 

 กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมัดจ า 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั 

มฉิะนัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ(ชว่งเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 
กรณียกเลกิ : 

 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษัิทฯ จะคนืเงนิคา่มัดจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมัดจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆ ทัง้ส ิน้ 
 ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์50% และรบิเงนิมัดจ าทัง้หมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะท าการเลือ่น            การ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

เงือ่นไขอืน่ ๆ :  
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 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนที่

บรษัิทฯ ก าหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิท

ตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 
 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง  ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 10 ทา่น ไม่มหีัวหนา้ทัวรไ์ทยร่วมเดนิทางไปดว้ย

โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบนิ, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกตั๋ว 

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ 
ในกรณี ถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรับในเงือ่นไข

ดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถูกปฏเิสธในการเขา้ – ออกประเทศใด 

ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 
 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การ

กอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและ
ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุัยพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณีที่

เกดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ
ทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิททวัร)์ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมือ้,
เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่างทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการ

ช าระเหมาขาด 
 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของ

นักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลีย่นชือ่ได ้
 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่น

ไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นี้แลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิ
พเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจบุนั ถงึจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าใหท้า่นโดนปฎเิส
ธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้เปลีย่นไป ดงันัน้ ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท า

การจองทัวร ์ 
 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่ม่อนุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัรว์า่ทา่นสามารถเดนิทาง

ออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ

ทัง้ส ิน้ 
 กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ี่

ชดัเจน สิง่นี้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 
 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางทุกหนา้อยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 


