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รหัสโปรแกรมทัวร ์JTMMR02 SUPER SHOCK OCT17-XX-W05 

 
โปรแกรมการเดินทาง : เดินทางโดยสายการบินนกแอรแ์ละไลออ้นแอร ์

 

ก าหนดการ กรุงเทพฯ-ย่างกุง้-พระหินอ่อน-พระมหาเจดียช์เวดากอง-พระนอนตาหวาน-วดัหงาทตัยี-ตลาดสกอ๊ต-เทพทนัใจ 

             เทพกระซิบ-กรุงเทพฯ     (-/กลางวนั/-) 

สายการบินนกแอร ์DD 

04.30น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 เคาทเ์ตอรส์ายการบินนกแอร ์  ประตู 6 

Nok Air (DD)โดยมเีจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

06.30น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุง้โดยเท่ียวบนิ DD 4230 

07.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

Nok Air (DD)โดยมเีจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน(เวลาท้องถิ่นท่ีเมียนม่าร ์ ชา้กวา่ 

ประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง)   

สายการบินไลออ้นแอร ์SL 

07.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 เคาทเ์ตอรส์ายการบินไลออนแอร ์  ประตู 6 

Thai Lion Air (SL)โดยมเีจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

09.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุง้โดยเท่ียวบนิ SL 200  

10.00 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

จากนัน้   เดินทางสู่วดัพระหินออ่น เป็นวดัท่ีสวยงามอกีแห่งหน่ึงซึง่อยู่ไมไ่กลจากสนามบนิ ประดิษฐาน 

พระหินขาวแกะสลกัจากหินออ่นกอ้นใหญ่ สวยวิจิตรงดงามตระการตา ภายในวดัมบีริเวณใหญ่ 

กวา้งขวาง มคีนพมา่มาไหวส้กัการะเยอะพอสมควร 

จากนัน้ นมสัการพระมหาเจดียช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมือง 

ประเทศพม่าอายุกวา่สองพนัหา้รอ้ยกวา่ปีเจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมือง 

ย่างกุง้ มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในพม่าสถานท่ีแห่งน้ีมี ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อน 

ออกรบท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากองณ ลาน 

อธิษฐานเพื่อเสริมสรา้งบารมีและสริมงคลนอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนั 

เกิดประดิษฐานทัง้แปดทิศรวม 8 องคห์ากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนั 

เกิดตน จะเป็นสริิมงคลแก่ชีวติพระเจดีย ์น้ีไดร้ ับการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลาย 

รชักาลองคเ์จดียห่์อหุม้ดว้ยแผน่ทองค าทัง้หมดน า้หนกัยี่สิบสามตนัภายในประดิษฐานเสน้ 

พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ  านวนแปดเสน้และเคร่ืองอฐัะบริขารของพระพุทธเจา้องคก์่อน 
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ทัง้สามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจ านวนมากและยงัมเีพชร 

ขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารสี่ทิศซึง่ท  าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้น

เป็นชัน้ๆงานศิลปะและสถาปตัยกรรมทุกชิ้นท่ีรวมกนัขึ้ นเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีต านานและภมูหิลงัความเป็นมาทัง้สิ้น

ชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแมน่ า้ย่างกุง้เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไมข่ึ้นภายหลงัชาวพมา่ ช่วยกนั

กูข้ึ้นมาแขวนไวท่ี้เดิมไดจึ้งถือเป็นสญัลกัษณแ์ห่งความสามคัคีซึง่ชาวพมา่ถือว่าเป็นระฆงัศกัด์ิสิทธิ์ ใหตี้ระฆงั 3ครัง้แลว้อธิษฐาน

ขออะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไปเช่นสี

เหลือง,สีน า้เงิน, สีสม้,สีแดงเป็นตน้ 

 
ค าไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 

   วนัทามิอตุตมะชมพูวระฐาเนสงิกุตตะเรมะโนลมัเมสตัตงัสะรตันะ 

 ปฐมงักกุสนัธงัสุวรรณะตนัตงัธาตุโยธสัสะติทุติยงัโกนาคะมะนังธมัมะการะนังธาตุโย  

 ธสัสะติตติยงักสัสปงัพุทธจีวะรงัธาตุโยธสัสะติจตุกงัโคตะมงัอตัถะเกศาธาตุโยธสัสะติ 

 อหงัวนัทามิตุระโตอหงัวนัทามิธาตุโยอหงัวนัทามิสพัพะทาอหงัวนัทามิสิระสา 

 *** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท่ี้แปลวา่ชยัชนะและความสาเร็จ *** 

** ร่วมท าพิธีน าสวดมนตเ์สริมบารมี ขอพรแกปี้ชง โดยอาจารยท่ี์มีประสบการณใ์นประเทศพม่า ** 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร**เมนูพิเศษ เป็ดปกักิ่ง+สลดักุง้มงักร** 

จากนัน้   สกัการะพระพุทธไสยาสน์เจาทตัยี หรือ พระนอนตาหวานนมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีม ี

  ความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซึง่เป็นพระท่ีมคีวามพระท่ีมคีวามสวยท่ีสุดมขีนตาท่ีงดงาม 

  พระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ 

จากนัน้  น าท่านสกัการะ พระพุทธรูปองคใ์หญ่ หลวงพ่อหงาทตัจี หลวงพ่อท่ีสูงเท่าตึก 5 ช ัน้  

  เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัท่ีแกะสลกัจากหินออ่น ทรงเคร่ืองแบบกษตัริย ์ เคร่ืองทรง 

  เป็นโลหะ ส่วนเคร่ืองประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัทัง้หมด และสลกัเป็น 

  ลวดลายต่างๆจ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมยัยะตะนะโบง 

จากนัน้  น าท่านเท่ียวชม ตลาดโบโจก๊ อองซานหรือ ตลาดสกอ๊ตเป็นตลาดเก่าแก่ของชาว 

พมา่ สรา้งขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะ 

อาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ท่ีจ  าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมหีลากหลายชนิด เช่น  

เคร่ืองเงิน ท่ีมศิีลปะผสมระหว่างมอญกบัพมา่ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 
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หยก ผา้ทอ เสื้อผา้ส  าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซื้อสิ้นคา้หรืออญัมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบ 

เสร็จรบัเงินดว้ย ทุกครัง้ เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ) 

 น าท่านขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธิ์ของชาวพมา่และชาวไทยวธิีการสกั 

การะรูปปัน้เทพทนัใจ(นัตโบโบยี)เพื่อขอสิ่งใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม้ 

โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ยหรือผลไมอ้ื่นๆมาสกัการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ให้ 

เอาเงินจะเป็นดอลลา่ บาทหรือจา๊ด ก็ได ้(แต่แนะน าใหเ้อาเงินบาทดีกวา่เพราะเราเป็นคนไทย) 

แลว้เอาไปใสมื่อของนัตโบโบยีสกั 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้

จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนัตโบโบยีแค่น้ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาท่ีขอไว ้

น าท่านขา้มฝั่งไปอกีฟากหน่ึงของถนน เพื่อสกัการะ เทพกระซิบซึง่มนีามว่า“อะมาดอวเ์ม๊ียะ”ตาม 

ต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรทัธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้รกัษาศีล ไมย่อม 

กินเน้ือสตัวจ์นเมือ่สิ้นชีวิตไปกลายเป็นนตัซึง่ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ซึ่งการขอพร 

 

 
เทพกระซิบตอ้งไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอื่นไดย้ิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคน้ี์กนัมากเช่นกนั  

การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม้ 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 

21.00น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลออ้นแอร ์ เท่ียวบินท่ี  SL 207 

21.00น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร ์เท่ียวบินท่ี  DD 4239 

วนัเดินทาง สายการบิน จ านวน ราคา/ท่านไม่มีราคาเด็ก 

8 , 22 , 30 สิงหาคม 2560 DD 35 

4,999.- 

21,28 สิงหาคม 2560 

4,7,11,14,18,21 กนัยายน 60 

5 , 25 ตลุาคม 60 

SL 35 
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22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้ืม 

......................................................................................................... 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 
 

 
อตัราค่าบริการรวม 

- ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิ่นและหวัหน้าทวัรน์ าเท่ียวตามรายการ 

- ประกนัอบุติัเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

- ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

- ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้ือพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส ัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,ท่ีไม่ได้ระบุไวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบิน,อบุติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บริษัทฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 500บาท/ทริป/ลกูทวัร1์ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหวัหน้าทวัรต์ามสนิน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 

**ขณะน้ีรฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้ือหนังสอืเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน

นานาชาติและจะมีสทิธิพ านักในดินแดนของอกีฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั ซึ่งจะมีผลบงัคบัใชต้ ัง้แต่วนัท่ี 11 สงิหาคม 

2558 ทัง้น้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื่นวซี่าเขา้ออกปกติอกีทางทวัรจ์ะต้องเรียกเก็บค่าวซี่าเพิ่มอกีท่านละ 1,000 บาท** 

 
เงื่อนไขการส ารองท่ีนั่ง 
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1.กรุณาจองทวัรล์ว่งหน้า ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระเต็มจ านวน ก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่15 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลกิการ

เดินทางโดยอตัโนมติั(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

 2.กรณียกเลกิ 2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

       วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์การคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

  2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และริบเงินมดัจ าทัง้หมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์การคืนเงินค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น 

3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของท่าน  

ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถยกเลกิหรือเ ลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจริง ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั 

ก่อนลว่งหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

4.บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ 

ก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสยีหายต่อทางบริษัทฯและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทตอ้งน าไปช าระ  

ค่าเสยีหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน 

5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจึงออกเดินทางมีหวัหน้าทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย 

 

 
รายละเอยีดเพิ่มเติม 

- บริษัทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้  

- เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น (หนังสอืเดินทาง

ตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได ้ )  

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดความลา่ชา้ของสายการบิน,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเส

ธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดช อบของ

บริษัทฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ(ซึ่งลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่ อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอบุติัเหตุในรายการท่องเท่ียว

(ซึ่งลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัททัวร)์ 

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้่าย

ทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด  

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอบุติัเหตุ ท่ีเกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง

หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
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- กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯขอ

สงวนสทิธิ์ ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้ 

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านไ ดย้อมรบัใน

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทัง้หมด 

- กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**  


