วันที่
1
2
3

โปรแกรมทัวร์
สนามบิ น สุ ว รรณภู ม ิ – สนามบิ น มิ ง กะลาดง – เมื อ งหงสา –
พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์ – ไจ้ทีโย – พระธาตุอินทร์
แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน – พระนอนยิ้มหวาน – เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ)
– เมืองย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต – พระ
นอนตาหวาน – พระหงาทัตจี – สนามบินมิงกะลาดง – สนามบิน
สุวรรณภูมิ

เช้า

อาหาร
เที่ยง

เย็น

โรงแรม
KYAIKHTIYO HOTEL
หรือเทียบเท่า



IBIS YANGON HOTEL
หรือเทียบเท่า

กุ้งแม่น้ำ

Hotpot &
BBQ Buffet



** รายการทัวร์ข้างต้นอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม **

โปรแกรมเดินทาง 3 วัน 2 คืน : โดยสายการบิน MYANMAR AIRLINES (8M)

BKK
เที่ยวบินที่

8M336

เวลาออก

RGN

RGN

เวลาถึง

เที่ยวบินที่

BKK
เวลาออก

10.25
11.10
8M350
17.30
** ไฟล์ทเดินทาง และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามไฟล์ทที่คอนเฟ�ร์มจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง **

เวลาถึง

19.20

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน

04 - 06 พฤศจิกายน 2565
05 - 07 พฤศจิกายน 2565
11 - 13 พฤศจิกายน 2565
12 - 14 พฤศจิกายน 2565
18 - 20 พฤศจิกายน 2565
19 - 21 พฤศจิกายน 2565
25 - 27 พฤศจิกายน 2565
26 - 28 พฤศจิกายน 2565
02 - 04 ธันวาคม 2565
03 - 05 ธันวาคม 2565
09 - 11 ธันวาคม 2565
10 - 12 ธันวาคม 2565
11 - 13 ธันวาคม 2565
16 - 18 ธันวาคม 2565

12,990
12,990
11,990
11,990
12,990
12,990
13,990
13,990
13,990
14,990
13,990
14,990
13,990
12,990

ราคาทัวร์เด็ก
ไม่มีเตียง
อายุไม่เกิน 12 ป�
11,990
11,990
10,990
10,990
11,990
11,990
12,990
12,990
12,990
14,990
12,990
14,990
12,990
11,990

ราคา
ห้องพักเดี่ยว
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

17 - 19 ธันวาคม 2565

12,990

11,990

2,000

** ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบินลด 4,000 บาท/ท่าน **
อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ป� ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท
อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน

23 - 25 ธันวาคม 2565
24 - 26 ธันวาคม 2565
28 - 30 ธันวาคม 2565
29 - 31 ธันวาคม 2565
30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2566
31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2566
01 - 03 มกราคม 2566

12,990
12,990
13,990
14,990
15,990
15,990
13,990

ราคาทัวร์เด็ก
ไม่มีเตียง
อายุไม่เกิน 12 ป�
11,990
11,990
12,990
13,990
15,990
15,990
12,990

ราคา
ห้องพักเดี่ยว
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

** ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบินลด 4,000 บาท/ท่าน **
อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ป� ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท
อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท
สำคัญโปรดอ่าน
1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการ
เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาโปรโมชั่นต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น
2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป�นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป�นเพียงการแนะนำเท่านั้น
4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
ประกันของทางบริษัทฯ เป�นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันเท่านั้นเป�นผู้พิจารณา
ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป�นเงินสดหรือส่วนลดอื่นๆ ได้
อาหารบนเครื่องเป�นไปตามนโยบายของสายการบิน
ไม่รวมค่าตรวจ ATK / RT-PCR TEST ก่อนการเดินทางเป�นภาษาอังกฤษมีผลเป�นลบไม่เกิน 48 ชั่วโมง
ไม่รวมค่าตรวจ ATK เมื่อเดินทางถึงประเทศเมียนมา ท่านละ 15,000 จ๊าด / หรือ 300 บาท
ค่าประกันสุขภาพของเมียนมาร์ Myanmar Insurance ราคาจะแตกต่างกันตามช่วงอายุ (ชำระพร้อมเงินมัดจำค่าทัวร์)
- อายุ 1-60 ป� ค่าประกัน ท่านละ 2,000 บาท
- อายุ 61-75 ป� ค่าประกันท่านละ 2,800 บาท
- อายุ 75 ป�ขึ้นไป ค่าประกันท่านละ 3,700 บาท

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมิงกะลาดง – เมืองหงสา – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์ – ไจ้ทีโย – พระธาตุอินทร์
แขวน
07.30 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน MYANMAR AIRWAYS (8M) โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การ
ตอนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน
10.25 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินมิงกะลาดง ประเทศเมียนมาร์ โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS (8M) เที่ยวบินที่ 8M336 (บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง)
11.10 เดินทางถึง สนามบินมิงกะลาดง ประเทศเมียนมาร์ หลังจากนั้นนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยว
ตามรายการ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสา (BAGO) ซึ่งในอดีตเป�นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ป� ซึ่งอยู่ห่างจาก
ย่างกุ้งประมาณ 80 กิโลเมตร
จากนั้นนำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง (GOLDEN PLACE) ซึ่งเพิ่งเริ่มขุด
ค้น และ บูรณปฏิสังขรณ์เมื่อป� 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่
ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป�นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดี

บุเรงนอง ป�จจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะเห็นได้ว่า
บริเวณของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด
นำท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ (SHWEMAWTAW PAGODA) คนไทย
นิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา เป�นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหง
สาวดี นับว่าเป�น 1ใน5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจ้า ซึ่งในสมัยก่อนเป�นสถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ ก่อนออกศึก
ของบูรพกษัตริย์ ไม่ว่าจะเป�นกษัตริย์มอญหรือพม่า รวมทั้งพระเจ้าบุเรงนอง
ด้วย และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรง
ประทับอยู่ในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดีย์องค์นี้

จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่เมือง ไจ้ทีโย (KYAIKHTO) เชิงเขาไจ้ทีโยหยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป�นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขา ไจ้ทีโย ใช้เวลาเดินทาง
จากบริเวณนี้ประมาณ 35 นาที ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทาง พร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้นเรื่อย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุ
อินทร์แขวน จากนี้เดินขึ้นไปจนถึงโรงแรมที่พัก
พักที่ KYAIKHTO HOTEL หรือ YOYOLAE HOTEL หรือเทียบเท่า หมายเหตุ : ในกรณีพักโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึ้นพระธาตุได้แค่ 1 ครั้ง
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากที่พักเดินไป พระธาตุอินทร์แขวน (KYAIKHTIYO PAGODA) ใช้เวลาเดินทางเพียง 5 นาทีเท่านั้น หลังอาหารค่ำเชิญท่านไปนมัสการพระธาตุ
ตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะนมัสการกลางแจ้งเป�นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ้ทีโย ควรเตรียมเสื้อกัน
หนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เป�ดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เป�ดสำหรับบุรุษเป�ดถึง
เวลา 20.00 น. เท่านั้น

Day2 พระธาตุอินทร์แขวน – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น หรือพระสี่ทิศ – เมืองย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดา
กอง

05.00 สำหรับท่านที่ต้องการนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน (KYAIKHTIYO PAGODA) ในตอนเช้าอีกครั้ง หรือใส่บาตรตามอัธยาศัย หรือถวายข้าวพระ
พุทธมีชุดจำหน่ายบริเวณนั้น ให้ท่านได้ขอพรพระธาตุอินทร์แขวนอีกครั้ง ถ่ายรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุ
องค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นไปก็ดูคล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้าผา ราวกับพระอินทร์นำไปแขวนไว้
กลางอากาศนับเป�นอัศจรรย์เจดีย์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้า
จากนั้นนำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (SHWETHARLYAUNG
RECLINING BUDDHA) เป�นพระนอนที่งดงามที่สุดของเมืองหงสาวดี ซึ่งเป�นที่
เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศและเป�นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่าองค์
พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก
ผ้าป�กพื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง

นำท่านสักการะ พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น หรือพระสี่ทิศ (KYAIKOUN FOUR BUDDHA
IMAGE) ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่ งโดยรอบทิ ศ
ประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า(ผินพระพักตร์ไปทางทิศ
เหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์ (ทิศใต้)
พระพุทธเจ้ากกุสันธะ(ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)
สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง
และสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูกุ้งแม่น้ำเผา ท่านละ 1 ตัว
นำท่านเดินทางกลับ เมืองย่างกุ้ง (YANGON) ย่างกุ้งทำหน้าที่เป�นเมืองหลวงของพม่าจนถึงป� 2006 เมื่อรัฐบาลทหารย้ายศูนย์ราชการไปยังเนปยีดอ
ในภาคกลางของประเทศพม่า
นำท่านเข้าสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (SHEWDAGON PAGODA) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของพม่า ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมือง
ย่างกุ้ง เชื่อกันว่าเป�นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้นข้าง
บนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวัน
และกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มีจำนวนมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ที่
ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีกและนับเป�นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

คำไหว้พระมหาเจดียช์ เวดากอง

วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ
ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย
ธัสสะติ ตติยัง กัสสป�ง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ
อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา
พุธ
พุธ
วันเกิด
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พฤหัสบดี
ศุกร์
กลางวัน
กลางคืน
สัตว์
ช้าง
ครุฑ
เสือ
สิงห์
ช้างมีงา
หนูหางยาว หนูหางสั้น
สัญลักษณ์
ไม่มีงา
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก IBIS YANGON HOTEL ที่พัก IBIS YANGON HOTEL หรือเทียบเท่า

เสาร์
พญานาค

Day3 พระเจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต – พระนอนตาหวาน – พระหงาทัตจี – สนามบินมิงกะลาดง –
สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำชม พระเจดีย์โบตะทาวน์ (BOTAHTAUNG PAGODA) ซึ่งเป�นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุใน พระเจดีย์ชเวดา
กอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดีย์แห่งนี้ได้ถูก ทำลายในระหว่าง
สงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คน
เดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ ได้นำทองคำและของ
มีค่าต่าง ๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมาถวายแก่องค์พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้ นำท่านสักการะขอพรจาก เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพ
อย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่า อธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา จากนั้นสักการะ เทพกระซิบ หรือนัตอะมาดอว์เมี๊ยะ ตามตำนานกล่าวว่า
นางเป�นธิดาของพญานาคที่เกิดความศรัทธาในพุทธศาสนาเป�นอย่างแรงกล้า ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนสิ้นชีวิตไปและได้กลายเป�นนัต จนเมื่อสิ้นชีวิตไป
กลายเป�นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว หากจะขอพรจะต้องเข้าไปถวายนม น้ำแดง ข้าวตอก และดอกไม้ จากนั้นก็กระซิบขอพรกับ
ท่าน

จากนั้นนำท่าน ช้อปป��งตลาดสก็อต (SCOTT MARKET) ซึ่งเป�นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีสินค้าของที่ระลึกมากมาย อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน
หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝ�มือ เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าโสร่ง
นำท่านสักการะ เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน (CHAUKHTATGYI RECLINING BUDDHA) ซึ่งเป�นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่
งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป�นศิลปะพม่าที่งดงามมี
ขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสักการะ พระใหญ่หงาทัตจี (NGAHTAT GYI BUDDHA) เป�นพระพุทธรูปที่
สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป�นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบ
กษัตริย์ เครื่องทรงเป�นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป�นไม้สักแกะสลัก
ทั้งหมด และสลักเป�นลวดลายต่างๆจำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะ
ตะนะโบง
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินมิงกะลาดง เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
17.30 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS (8M) เที่ยวบินที่ 8M350 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่อง)
19.20 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

