1

ย่ำงกุง้ สเิ รียม หงสำวดี พระธำตุอน
ิ ทร์แขวน
3 ว ัน 2 คืน
ี
โดยสำยกำรบินแอร์เอเชย

กำหนดว ันเดินทำง:

12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.15,900.-

2-4, 3-5, 4-6, 5-7, 9-11, 10-12, 11-13, 12-14 มี.ค. 60
16-18, 17-19, 18-20, 19-21, 23-25, 24-26, 25-27 มี.ค. 60
26-28 มี.ค. 60, 30 มี.ค.-1 เม.ย. 60, 31 มี.ค.-2 เม.ย. 60
1-3, 2-4, 20-22, 21-23, 22-24, 23-25 เม.ย. 60
12-14, 13-15, 18-20, 19-21, 20-22 พ.ค. 60
11-13 ก.พ. 60, 29 เม.ย.-1 พ.ค. 60

หมายเหตุ : เดินทางช่วงวันที่ 10-20เม.ย. ของทุกปี
พระราชวังบุเรงนอง และตลาดสก็อตปิ ดทาการ
ร้านเป็ ดปั กกิ่งและสลัดกุง้ มังกรปิ ดทาการ(วันปิ ดทาการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)
โปรแกรมกำรเดินทำง

เชำ้

เทีย
่ ง

คำ
่

1

กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน

✈

O

O

2

พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – ย่างกุง้

O

O

O

3

ย่างกุง้ – สิเรียม – ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ

O

O

O

โรงแรมทีพ
่ ัก
KYAIKHTO HOTEL or
YOE YOE LAY HOTEL
VINTAGE LUXURY
YACHT HOTEL
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วันแรกของการเดินทาง
04.30 น.
07.15 น.
08.00 น.

กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย – เจดียช์ เวมอดอว์ –
พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน

พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออก อาคาร 1 (ประตู 3) เคาน์เตอร์
Air Asia(2) โดยมีเจ้าหน้าที่… คอยให้การต้อนรับ
ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุง้ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD251
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลา
ท้องถิ่นที่เมียนมาร์ชา้ กว่าประเทศไทยครึ่งชัว่ โมง) นาท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี
นาท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่ วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุ และสามเณรไป ศึกษา
พระไตรปิ ฎกเป็ นจานวนมาก ท่านสามารถนาสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วดั แห่งนี้ ได้
จากนั้นนาท่านสักการะ พระเจดียช์ เวมอดอว์ เจดียน์ ี้ เป็ นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี
และนั บเป็ น 1 ใน 5 สิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ ของพม่า คนไทยนิ ยมเรี ยกว่า “พระธาตุ มุเตา” ภายในบรรจุพระ
เกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งครั้งก่อนเป็ นสถานที่ประกอบพิธีศกั ดิ์สิทธิ์ ก่อนออกศึกของบูรพกษัตริย ์
ในสมัยโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็ นกษั ตริย ์มอญหรือพม่า รวมทั้งพระเจ้าบุ เรงนองด้วย และเมื่อครั้ง
สมเด็ จ พระนเรศวรมหาราชและพระนางสุ พ รรณกัล ยา ทรงประทับอยู่ในหงสาวดี ก็ เคยเสด็ จ มา
นมัสการพระเจดียอ์ งค์นี้ ยังเคยผ่านการพังทลายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มาแล้วถึ ง 4 ครั้ง ทาให้ปลี
ยอดของเจดี ยอ์ งค์นี้หักพังลงมา แต่ดว้ ยความศรัทธาที่ ชาวเมืองมีต่อเจดี ยอ์ งค์นี้ จึงได้ทาการสร้าง
เจดี ยช์ เวมอดอว์ขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ.2497 ด้วยความสูงถึ ง 374 ฟุ ต (ตอนแรกที่ สร้างสูง 70 ฟุ ต)
นั บ เป็ นเจดี ย ์ที่ สู ง ที่ สุ ด ในพม่ า ส่ ว นปลี ย อดที่ พัง ลงมาก็ ได้ต้ังไหว้ที่ มุ ม หนึ่ งขององค์เจดี ย ์เพื่ อ ให้
พุทธศาสนิ กชนได้กราบไหว้บูชาควบคู่ไปกับเจดียอ์ งค์ปัจจุบนั ท่านจะได้นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอัน
ศักดิ์ สิทธิ์และสามารถนาธูปไปค้ากับยอดของเจดียอ์ งค์ที่หกั ลงมาเพื่ อเป็ นสิริมงคล ซึ่งเปรียบเหมือน
ดัง่ ค้าจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้ นไป
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (กุง้ แม่น้ าย่างคนละ 1 ตัว)
จากนั้ น นาท่ านชม พระราชวังบุ เรงนอง สร้างขึ้ นในปี พ.ศ. 2109 เพื่ อใช้เป็ นศูน ย์ก ลางทางการ
ปกครองและใช้ออกว่าราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจ้านันทบุเรง ซึ่งพระราชวังเดิมนั้นเคยเป็ นที่
ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์และถูกจับเป็ นตัวประกัน มีการค้นพบ
เสาและกาแพงเดิมที่ถูกฝั งอยู่ในดิน รัฐบาลพม่าจึงได้ทาการขุดค้นและสร้างพระราชวังบุเรงนองขึ้ นมา
ใหม่ โดยถอดแบบจากของเดิม ซึ่งพระตาหนักที่ประทับบรรทมสีทองเหลืองอร่ามที่ดูโดดเด่นชวนมอง
ในรูปแบบสถาปั ตยกรรมพม่า และท้องพระโรงที่ ใช้ออกว่าการก็ดูโดดเด่ นด้วยสถาปั ตยกรรมพม่าสี
ทองเหลืองอร่ามทั้งภายนอกและภายใน
นาท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้กโ์ ท) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง ระหว่างทาง
ท่านจะเห็นแม่น้ าสะโตง ซึ่ งเป็ นแม่น้ าที่ มีความสัมพันธ์กับพระนเรศวรมหาราช พระองค์สามารถยิง
พระแสงปื นข้ามแม่น้ าที่กว้างใหญ่นี้ไปต้องแม่ทพั พม่า จนได้รบั ชัยชนะ
ถึงคิมปูนแค้มป์ หยุดพักเปลี่ยนรถเป็ นรถบรรทุกหกล้อขึ้ นบนภูเขาไจ้กโ์ ท เพื่อเดินทางสู่โรงแรมที่พกั
ระหว่างทางชมทัศนี ยภาพอันสวยงามสองข้างทาง (นั ่งรถบรรทุกขึ้ นไปจนถึงจุดบนสุดของภูเขาไจ้ก ์
โทที่เป็ นที่ต้งั ของพระธาตุอินทร์แขวน)
เชิญ ชมทัศนี ยภาพงดงาม ตื่ นตาตื่ นใจกับ “พระธาตุอิน ทร์แขวน” (ซึ่ งอยู่ใกล้ที่พักมากใช้เวลาเดิ น
เพียง 10 นาที) พระธาตุอินทร์แขวน ตั้งอยูท่ ี่เมืองไจ้โท อาเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพม่า อยู่
บนยอดเขา เหนื อระดับน้ าทะเล 3,615 ฟุต มีลกั ษณะเด่นเป็ นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนหน้า
ผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่ เหมือนจะหล่นและท้าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมา นับเป็ น 1 ใน 5
สิ่งศักดิ์ สิทธิ์ ที่ ชาวพม่าต้องไปสักการะ และยังเป็ นพระธาตุ ประจาปี จอ (สุ นัข) ที่ คนเกิ ดปี นี้ ต้องไป
นมัสการสักการะครั้งหนึ่ งในชีวิต

คา่

รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พกั
นาคณะเข้าสู่ที่พกั YOE YOE LAY HOTEL หรือ KYAIKHTO HOTEL
หลังอาหารเย็นเชิญท่านไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย นมัสการ เทพทันใจพระธาตุอินทร์แขวน
ซึ่งเป็ น นั กพรตที่ มีความศักดิ์ สิทธ์อีกแห่งหนึ่ ง ท่ านสามารถนั ง่ สมาธิ หรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะ
สักการะกลางแจ้งเป็ นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดียไ์ จ้โท ควรเตรียมเสื้ อกันหนาว หรือกัน
ลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนัง่ เพราะพื้ นที่นัง่ มีความเย็นมาก พระเจดียอ์ งค์นี้เปิ ดตลอดคืน (แต่
ประตูเหล็กที่เปิ ดสาหรับบุรุษที่ เข้าไปปิ ดทององค์เจดียเ์ ปิ ดถึงเวลา 22.00น.) พระธาตุ อินทร์แขวนนี้
เป็ นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คาจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรม เรื่อง
“เจ้าจันท์ผมหอม นิ ราศพระธาตุอินทร์แขวน”
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วันที่สองของการเดินทาง

พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี - พระนอนชเวตาเลียว – เจดียไ์ จ๊ปุ่น
ย่างกุง้ – พระนอนตาหวาน – เจดียช์ เวดากอง

เช้าตรู่

เชิ ญ ท่ า นสัก การะ พระธาตุ อิ น ทร์แ ขวน หรื อ ถวายอาหารพระธาตุ อิ น ทร์แ ขวน ท่ า นจะพบกับ
บรรยากาศยามเช้าที่ สดชื่ น ทิ วทัศ น์ งดงาม ความศรัท ธาของพุ ท ธศาสนิ ก ชนชาวพม่า สัก การะสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายภาพและชมทัศนี ยภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้
ตั้งอยู่ได้อย่างไร โดยไม่ลม้ หรือหล่นลงมาการที่กอ้ นหินสีทองวางหมิ่นเหม่บนหน้าผามานานนับพันปี
โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้ นไปก็ดูคล้ายกับลอยอยู่เหนื อหน้าผา ราวกับพระอินทร์นาไปแขวนไว้
กลางอากาศนับเป็ นอัศจรรย์เจดีย ์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
เก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางกลับสู่ หงสาวดีตามเส้นทางเดิม 3 ชัว่ โมง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหงสาวดี (กุง้ แม่น้ าย่างคนละ 1 ตัว)
นาท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็ นที่เคารพนับถือของชาวพม่า มีความยาว 60 เมตร
สูง 17 เมตร สร้างขึ้ นโดยพระเจ้ามิคทิ ปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรืองอานาจ มีพุทธลักษณะ
งดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาท ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอ
กัน ด้านหลังพระองค์มี ภ าพวาดที่ สวยงาม เมื่ อ ครั้งก่ อนพระพุ ธรูป องค์นี้ ถู ก ปล่อยให้ท รุ ดโทรมจน
กลายเป็ นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ ารก จนถึงปี พ.ศ. 2424 เมื่ออังกฤษสร้างทางรถไฟสายพม่า จึงได้
พบพระนอนองค์นี้ จากนั้ นในปี พ.ศ. 2491 หลังพม่าได้รับเอกราชก็มีการบูรณปฏิสงั ขรณ์ใหม่ โดย
ทาสีและปิ ดทองใหม่ จนกลายเป็ นพระพุทธรูปที่สวยงามในปั จจุบนั อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้ อของฝาก
อาทิ ไม้แกะสลัก ไม้จนั ทร์หอม ผ้าปั กพื้ นเมือง ผ้าพิมพ์เป็ นรูปต่างๆ
จากนั้ นนาท่ านชม เจดียไ์ จ๊ปุ่ น ซึ่ งมีอายุ มากกว่า 500 ปี เป็ นพระพุ ธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ มี
ลักษณะเป็ นพระพุทธรูปปางประทับนัง่ โดยรอบทั้ง 4 ทิศ ที่มีความงดงามเป็ นเอกลักษณ์ของศิลปะแบบ
มอญ ประกอบ ด้วยพระสมณะโคดม (ทิศเหนื อ), พระโกนาคม (ทิศใต้), พระกกุสนั โธ (ทิศตะวันออก)
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และพระมหากัส สปะ (ทิ ศ ตะวัน ตก) สร้างโดยสี่ ส าวพี่ น้ อ งที่ อุ ทิ ศ ตนให้กับ พระพุ ท ธศาสนาสร้า ง
พระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ขอ้ งแวะกับบุรุษเพศ ซึ่งมีพระพุทธรูปองค์หนึ่ งได้เกิดพังทลาย
และได้มีการบูรณะใหม่ทาให้พระพุทธรูปองค์นี้มีลกั ษณะสวยงามแตกต่างไปจากองค์อื่นๆ
จากนั้นเดินทางกลับย่างกุง้ ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.
เดินทางถึงย่างกุง้ นาท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซึ่งเป็ นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุด
และดวงตาสวยที่ สุดของประเทศพม่า ที่ บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันล้วนเป็ นมิ่งมงคล
สูงสุด ประกอบด้วยลายลักษณธรรมจักรข้างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่ าพระบาท และล้อมด้วยรูปอัฎ
จุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลกั ษณะซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย
นาท่านสักการะ พระมหาเจดียช์ เวดากอง พระมหาเจดียค์ ู่บา้ นคู่เมืองพม่า เป็ นเจดียท์ องคาที่งดงาม
ตั้งเด่นเป็ นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุง้ มีความสูง 109 เมตร ประดับด้วยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิ ล และ
บุษราคัมอีก 2,317 เม็ด มหาเจดียช์ เวดากองมีทองคาโอบหุม้ อยูน่ ้ าหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่าง
ชาวพม่า จะใช้ทองคาแท้ตีเป็ นแผ่นปิ ดองค์เจดียไ์ ว้รอบ ว่ากันว่าทองคาที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซม
พระมหาเจดี ยแ์ ห่งนี้ มากมายมหาศาลกว่าทองคาที่ เก็บอยู่ในธนาคารชาติ องั กฤษเสียอีก รอบๆฐาน
พระมหาเจดี ยร์ ายล้อมด้วยเจดี ยอ์ งค์เล็กๆ นับร้อยองค์ มีซุม้ ประตูสี่ดา้ น ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดี ย ์
ประกอบด้ว ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พ ระมหาเจดี ย ์ได้บ รรจุ เส้น พระเกศาธาตุ ข อง
พระพุทธเจ้าจานวน 8 เส้น เป็ นพระธาตุประจาปี เกิดปี มะเมีย และยังเป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุด
ของพม่า ซึ่งมีท้งั ผูค้ นชาวพม่า และชาวต่างชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย
ณ ที่แห่งนี้ มีสถาปั ตยกรรมที่สวยงามอย่างน่ าอัศจรรย์ ไม่วา่ จะเป็ นความงามของวิหารทิศที่ทาเป็ นศาลา
โถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็ นชั้นๆ ที่ เรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พ ระเจดี ย ์ ภายใน
ประดิษฐานพระประธานสาหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บชู า
เย็น

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาคณะเข้าสู่ที่พกั Vintage Luxury Yacht hotel (โรงแรมเรือระดับ 5 ดาว)

วันที่สามของการเดินทาง
เช้า

เมืองสิเรียม (เจดียก์ ลางน้ า) – ย่างกุง้ - เจดียโ์ บตะทาวน์ (เทพทันใจ)
เทพกระซิบ - ช้อปปิ้ งตลาดสก๊อต – วัดพระหินอ่อน – ช้างเผือก - กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่สิเรียม อยู่ห่างจากย่างกุง้ ประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง
ถึงเมืองสิเรียมนาท่านลงเรือไป ชมเจดียเ์ ยเลพญา เจดียน์ ี้ สร้างขึ้ นบนเกาะกลางน้ า หรือเรียกอีกชื่อ
หนึ่ งว่า “เจดี ย ์ก ลางน้ า ”น าท่ านนมัสการพระพุ ท ธรูป ทรงเครื่ องจัก รพรรดิ เก่ าแก่ ที่ ประดิ ษ ฐานบน
บัลลังก์ไม้แกะสลักปิ ดทองคาเปลวที่งดงาม มีอายุนับพันปี
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นมัสการ เจดียโ์ บตะทาวน์ ซึ่งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดียน์ ายทหาร 1,000 นาย ได้สร้างเจดียโ์ บตะ
ทาวน์นี้และทรงนาพระเกศธาตุ ไว้ 1 เส้น ก่อนที่จะนาไปบรรจุที่เจดียช์ เวดากองและเจดียส์ าคัญอื่นๆ
เมื่อเดินเข้าไปในเจดียส์ ามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งที่น่าชมภายใน
บริเวณรอบๆเจดีย ์ คือ พระพุธรูปทองคา ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็ นพระพุทธรูปปางมาร
วิชยั ที่มีลกั ษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวัติว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้งเมื่อพม่า
ตกเป็ นอาณานิ คมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กลั ป์ กัตตาในอินเดีย ทาให้
รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ ายพันธมิตรที่ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นี้
ถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิรต์ และด้านซ้ายมือจะเป็ นรูปปั้ น นัตโบโบยี หรือ เทพ
ทัน ใจ ซึ่ งชาวพม่ารวมถึ งชาวไทยนิ ย มไปกราบไหว้บูชา ด้วยที่ เชื่อว่าเมื่ออธิ ษ ฐานสิ่ งใดแล้วจะสม
ปรารถนาทันใจ จากนั้นนาท่าน สักการะ เทพกระซิบ “อะมาดอว์เมี๊ ยะ” ตามตานานกล่าวว่า นาง
เป็ นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้ อสัตว์จนเมื่อ
สิ้ นชีวิตไปกลายเป็ นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนั มานานแล้ว การบูชานั้นจะต้องกระซิบขอพรที่
ข้างหูเบาๆ และบูชาด้วยมะพร้าว กล้วยนากที่เขาจัดไว้เป็ นชุดแล้ว นอกจากนี้ ยังนิ ยมบูชาด้วยน้ านม
และข้าวตอก รวมทั้งดอกไม้ ซึ่งมักจะเป็ นดอกมหาหงส์ ที่คนพม่านิ ยมใช้บชู าพระกันทัว่ ไป
จากนั้นนาท่านเลือกซื้ อสินค้าพื้ นเมืองที่ตลาด “สก๊อตมาร์เก็ต” ซึ่งสร้างเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็ นอาณา
นิ คมของประเทศอังกฤษ ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้ อสินค้าที่ ระลึกพื้ นเมืองมากมายในราคาถูก
เช่น ไม้แกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้ งทานาคา ผ้าปั กพื้ นเมือง เครื่องเงิน ไข่มุก และหยก
พม่า
ชม วัดพระหินอ่อน ซึ่งเป็ นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า นาท่านชม
ช้างเผื อ ก ที่ เป็ นช้างคู่บ า้ นคู่เมื องของพม่า มี สี ขาวเผื อกตลอดทั้งตัวถู ก ต้องตาม คชลัก ษณะของ
ช้างเผือกทุกประการ
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เย็น

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (เป็ ดปั กกิ่ง + สลัดกุง้ มังกร)
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่สนามบินย่างกุง้ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

21.30 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD258

23.15 น.

คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

ย่างกุง้ สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน บิน FD
กำหนดกำรเดินทำง

2-4, 3-5, 4-6, 5-7, 9-11, 10-12, 11-13,
12-14, 16-18, 17-19, 18-20, 19-21,
23-25, 24-26, 25-27, 26-28 มี.ค. 60,
30 มี.ค.-1 เม.ย. 60, 31 มี.ค.-2 เม.ย. 60
1-3, 2-4, 20-22, 21-23, 22-24, 23-25
เม.ย. 60
12-14, 13-15, 18-20, 19-21, 20-22
พ.ค. 60
11-13 ก.พ. 60, 29 เม.ย.-1 พ.ค. 60

ผูใ้ หญ่พ ัก

เด็ กมีเตียง

เด็ กมีเตียง

เด็ กไม่มเี ตียง

พ ักเดีย
่ ว

ห้องละ 2

พ ักก ับผูใ้ หญ่

พ ักก ับผูใ้ หญ่

พ ักก ับผูใ้ หญ่

เพิม
่

ท่ำน

1 ท่ำน

2 ท่ำน

2 ท่ำน

12,900

12,900

12,900

12,900

4,000

12,900

12,900

12,900

12,900

4,000

12,900

12,900

12,900

12,900

4,000

15,900

15,900

15,900

15,900

4,000

หมายเหตุ : สาหรับผูเ้ ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
***ราคาทัวร์ขา้ งต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์
ท่านละ 300 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
** แจกน้ าดื่มวันละ 1 ขวด **
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
เงื่อนไขการให้บริการ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ของไทยไม่
อนุ ญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที่ทาง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรม
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4.
5.
6.
7.

และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่
ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึ งถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่วมเดินทางเป็ น
สาคัญ)
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรณีที่คณะไม่ครบจานวน 10 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
เมื่อท่านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
ในกรณีที่ลกู ค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น

อัตราบริการนี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ
ประสงค์อยูต่ ่อ จะต้องไม่เกินจานวนวัน จานวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกาหนด)
2. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก. (Air Asia, Bangkok Airways) และไม่เกิน 30 กก. (Nok Air)
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
8. ค่ารถขึ้ นพระธาตุอินทร์แขวน
9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
10. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้ อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้ **
เบี้ ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
เบี้ ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่ อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่ อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
11. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
อัตราบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนี ยมการจัดทาหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สงั ่ พิเศษ (มินิบาร์, น้ าดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่า
โทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนี ยมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่ากาหนด,
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ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่าง
การเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศพม่า สาหรับหนังสือเดินทางต่างชาติตอ้ งยื่นวีซ่าเข้าประเทศพม่ามี ค่าธรรมเนี ยม
1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันทาการ
ยกเว้น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิ ลิปปิ นส์ ไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่า
4. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
5. ค่าวีซ่าเข้าประเทศพม่า ในกรณีเร่งด่วน
6. ค่านากล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอเข้าวัด
7. ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าสาหรับผูเ้ ดินทางชาวต่างชาติและผูถ้ ือเอกสารต่างด้าว
8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
9. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของ มัคคุเทศก์)
10. ค่าธรรมเนี ยมน้ ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้ นราคา
11. ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (วันละ 100 บาท ต่อท่าน) ทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความ
ประทับใจ)
เงื่อนไขการสารองที่นั ่ง
1. กรุ ณ าจองล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 30 วัน ก่ อ นการเดิ น ทาง และกรุ ณ าเตรี ย มเงิ น มัด จ า 10,000 บาท (ที่ นั ่งจะ
ยืนยันเมื่ อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านั้น) หากต้องยื่นวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าให้เรียบร้อย ภายใน 2-3
วัน หลังจากทาการจองแล้ว (ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ตา่ กว่า 7 วันทาการ)
2. การชาระค่าทัวร์ส่วนที่ เหลือทางบริษัทฯ จะเรี ยกเก็บก่อนเดิ นทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์
ให้เรียบร้อยก่อนกาหนด เนื่ องจากทางบริษัทต้องสารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่องบิน มิฉะนั้นจะ
ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติิ
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน
คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. สาหรับผูโ้ ดยสารที่ ไม่ได้ถือหนั งสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผูย
้ ื่นวีซ่าให้ เมื่ อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก
การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมี ผลทาให้คณะเดินทาง
ไม่ ครบตามจานวนที่ บริ ษัทฯกาหนดไว้ (10 ท่ านขึ้ นไป) เนื่ องจากเกิดความเสีย หายต่ อทางบริษั ท และผู ้
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตัว๋
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เครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้ นตามจริง ในกรณีที่
ไม่สามารถเดินทางได้
7. กรณี ยื่นวี ซ่าแล้วไม่ ได้รบ
ั การอนุ มัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วี ซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจา
มาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจาให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และ
ค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้ นจริงเป็ นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชาระค่าบริการในส่วนของ
ทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่ เกิดขึ้ นแล้วกับ
ท่านเป็ นกรณีไป
8. กรณี วีซ่ าผ่ านแล้ว แจ้ง ยกเลิ ก ก่ อ นหรื อ หลัง ออกตั ๋วโดยสาร บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการ ไม่ คื น ค่ าทัว ร์
ทั้งหมด
9. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุป
๊ ออกเดินทางไม่ได้ เนื่ องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่วา่ ด้วย
สาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้ นแล้วกับท่านเป็ นกรณีไป
10. กรณี ผู เ้ ดินทางไม่ สามารถเข้า -ออกเมื องได้ เนื่ องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุ ผ ล
ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้งั หมด
ข้อมูลเพิ่มเติม
เรื่องตั ๋วเครื่องบินและที่นั ่งบนเครื่องบิน
1. ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นัง่ ของกรุป๊ เป็ นไปโดย
สายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และ
ได้ดาเนิ นการออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว (กรณีตวั ๋ REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น
2. ทางบริษัทได้สารองที่นัง่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ การเรียกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท
แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
3. หากตัว๋ เครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึ้ นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
4. นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ี่จะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปั ญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย
และอานาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึ้ นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
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เรื่องโรงแรมที่พกั
1. เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ ยว (Single)
และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และ
บางโรงแรมอาจมี ห อ้ งพัก แบบ 3 ท่ านจ านวนไม่มากนั ก จึ งขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ย นแปลงตามความ
เหมาะสม
2. กรณี ที่ มี งานจัดประชุ ม นานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่ าโรงแรมสู งขึ้ นมากและห้อ งพัก ในเมือ งเต็ ม
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
เอกสารการขอวีซ่าพม่า(สาหรับหนังสือเดินทางต่างชาติที่ไม่ได้รบั การยกเว้น)
โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วันทาการ
 หนังสือเดินทาง (Passport)
-

ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

-

หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 4 หน้า

 รูปถ่าย
รู ปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 นิ้ ว จานวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่ านั้น ถ่ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน ,
สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้) และกรุณาเขียนเบอร์ติดต่อ-อาชีพไว้ดา้ นหลังรูป
 ใบตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประเทศไทย
พาสสปอร์ตต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องมีใบตรวจคนเข้าออกเมืองของไทยที่มีตราประทับให้
แนบมาในเล่มพาสปอร์ตด้วย
**ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ตอ้ งแนบมาเพื่อป้ องกันการสูญหาย
หากแนบมาแล้วเกิดการสูญหายทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบในทุกกรณี **
ข้อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่านผูม้ ีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริ ษั ท ฯ เป็ นตัว แทนในการจัด น าสัม มนา และการเดิ น ทางที่ มี ค วามช านาญ โดยจัด หาโรงแรมที่ พัก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ ท่องเที่ ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อัน
เนื่ องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ , โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง,
การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ,
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รถไฟ, พาหนะท้อ งถิ่ น , ตลอดจนการถู ก ปฏิ เสธออกวี ซ่ า จากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ ว นงานที่ เกี่ ย วข้อ งกับ สถาน
เอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้องแสดงเหตุผล เนื่ องจากเป็ นสิทธิพิเศษ
ทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนื อการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ
แต่ทางบริษัท ฯ มีความคุ ม้ ครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่ บริษั ท ฯ ที่ รับประกันในกรณี ที่ผูร้ ่วมเดิ นทางถู ก
ปฏิ เสธโดยเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดิ นทางออก หรือ เข้าประเทศ
เนื่ องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้ นที่มี
การปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิ ดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คื นค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการ
เดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็ น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้
การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคานึ งถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่งร่วม
เดินทางเป็ นสาคัญ
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