กำหนดกำรเดินทำง
วันแรกของกำรเดินทำง
xx.xx น.

xx.xx น.
xx.xx น.

(1)

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ – ย่ ำงกุ้ง – หงสำวดี –
พระธำตุมุเตำ พระรำชวังบุเรงนอง พระธำตุอนิ ทร์ แขวน

คณะพร้ อมกันทีส่ นำมบินสุ วรรณภูมิ ชั้น.........ประตูท.ี่ ...... เคำน์ เตอร์ .........สำยกำรบิน............
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั เฟิ ร์สท เวิลด์ ทัวร์ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในเรื่ องเอกสารการเดินทาง
*** กรุ ณำควรเตรียมกระเป๋ ำเสื้อผ้ำใบเล็กสำหรับนอนค้ ำงคืน 1 คืน บน พระธำตุอนิ ทร์ แขวน***
นำท่ ำนออกเดินทำงสู่ กรุ งย่ ำงกุ้ง โดย เทีย่ วบินที.่ ........... (เวลำทีพ่ ม่ ำจะช้ ำกว่ำเมืองไทย 30 นำที)
คณะเดินทางถึงสนามบินมิงกาลาดอนกรุ งย่างกุง้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรี ยบร้อย
แล้ว นาท่านเดินทางสู่ เมืองหงสำวดี (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) เมืองหงสำวดี (Hansawadee) หรื อ
คนมอญเรี ยกว่า เมืองพะโค (Bago) ซึ่ งเป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ ที่ยาวนาน ทั้งทางด้านพระพุทธศาสนา
และประวัติศาสตร์ ชาติพม่า นาท่านชมพระธาตุที่ต้ งั อยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็ นเจดี ยเ์ ก่าแก่คู่บา้ นคู่เมือง
และเป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ของพม่า พระธำตุมุเตำ (Shwe Modaw) ภายในบรรจุพระเกศา
ธาตุของพระพุทธเจ้า เป็ นเจดียท์ ี่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคย
มาสัก การะ เจดี ยอ์ งค์น้ ี เป็ นศิ ล ปะที่ ผ สมผสานระหว่างศิ ล ปะพม่ าและ
ศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดียส์ ู ง 377 ฟุต สู งกว่า พระเจดียช์
เวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิ ษฐานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ อยูต่ รงบริ เวณยอดฉัตร ที่ตกลง
มาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน้ าหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นล่างแต่ยอดฉัตร
กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็ นที่ร่ าลือถึ งความศักดิ์ สิทธ์โดยแท้ และสถานที่แห่ งนี้ ยงั
เป็ นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิ้นดา ใช้เป็ นที่เจาะพระกรรณ(หู) ตามพระราชประเพณี โบราณเพื่อทดสอบความ
กล้าหาญก่อนขึ้นครองราชย์นาท่านเข้าชม พระรำชวังบุเรงนอง (Kanbawza Thardi Palace) พระราชวัง
แห่ งนี้ เคยเป็ นที่ประทับของท่านพระเจ้ ำบุ เรงนอง ผูช้ นะสิ บทิศ และ พระนำงสุ พรรณกัลยำ สมเด็จพระ

เทีย่ ง
บ่ ำย

คำ่

นเรศวรมหำรำช ครั้งต้องตกเป็ นเชลยศึก เมื่อต้องเสี ยกรุ งศรี อยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวังแห่ งนี้
ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจาลองพระราชวังและตาหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดย
อ้างอิงจากพงศาวดาร และความเข้าใจตามข้อมูลของกรมศิลปกรของรัฐบาลพม่า ภายในมีห้องบรรทม พระที่
นัง่ ขี้ผ้ งึ และพระที่นงั่ สิ งค์ (จาลอง) ให้ท่านได้เก็บภาพเป็ นที่ระลึก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 555
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองไจ้ โถ่ แห่ งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็ก ที่ขา้ มผ่าน
แม่ น้ำสะโตง แม่น้ าที่สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปื นนกสับยาวเก้าคืบ ยิงข้ามแม่น้ าถูกพระสุ กรรมา
แม่ทพั หน้าพม่า ทหารเอกของพระมหาอุปราชตายบนคอช้าง ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมงครึ่ ง ก็
จะถึ ง คิ้มปุ่ นแค้ มป์ เพื่อทาการเปลี่ ยนรถ เป็ นรถบรรทุกหกล้อ (เป็ นรถประจาเส้นทางชนิ ดเดี ยวที่เราจะ
สามารถขึ้นพระธาตุอินทร์ แขวนได้) ใช้เวลาเดินทางสักพัก ก็ถึงจุดหยุดรถ คณะ
จะเดิ น ทางต่ อ ด้ว ย เสลี่ ย ง ขึ้ น สู่ อ งค์ พ ระธาตุ บ นยอดเขา สู่ โ รงแรม ไจ้ ที โ ย
Khaithyo Hotel เพื่อเก็บสัมภาระนาท่านขึ้นชม เจดียไ์ จ้ทีโย Kyaithiyo Pagoda
(Golden Rock)พระธาตุอินทร์ แขวน แปลว่า ก้อนหิ นทองอยูส่ ู งจากระดับน้ าทะเล
1,200 เมตร ลัก ษณะเป็ นเจดี ย ์องค์เล็กๆ สู งเพี ย ง 5.5 เมตร ตั้ง อยู่บ นก้อนหิ น
กลมๆ ที่ต้ งั อยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก
เพราะพระเกศาธาตุศกั ดิ์สิทธิ์ ที่บรรจุอยูภ่ ายในพระเจดียอ์ งค์น้ ี ย่อมทาให้หินก้อน
นี้ ทรงตัวอยูไ่ ด้อย่างสมดุลเรื่ อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจาปี เกิดของชาว
ล้านนา พระธาตุอินทร์ แขวนนี้ให้ถือเป็ น พระธาตุปีเกิดของปี จอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณี บนสรวงสวรรค์
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ โรงแรมทีพ่ กั จากนั้นท่านสามารถขึ้นไปนมัสการหรื อนัง่ สมาธิ ที่พระเจดียไ์ ด้ตลอด
ทั้งคืน (โรงแรมที่พกั อยูห่ ่างจากองค์พระธาตุอินทร์ แขวนเพียง 500 เมตร เท่านั้น) สาหรับท่านที่จะนัง่ สมาธิ
ควรเตรี ยมผ้าสาหรับป้ องกันน้ าค้างในยามค่าคืนด้วย

วันทีส่ องของกำรเดินทำง
05.00 น.

เช้ ำ

เทีย่ ง

(2)

พระธำตุอนิ ทร์ แขวน – หงสำวดี – ย่ ำงกุ้ง

อรุ ณสวัสดิ์ยำมเช้ ำ (เจ้าหน้าที่นดั หมายที่บริ เวณหน้าโรงแรมสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการใส่ บาตรพระธาตุ)
ท่านยังสามารถใส่ บาตรแด่พระภิกษุที่จะขึ้นมารับบิณฑบาตรยังบริ เวณลานด้านหน้าองค์พระธาตุอินทร์
แขวน สาหรับอาหารที่จะใส่ บาตรสามารถซื้ อได้โดยจะมีร้านค้าจาหน่าย ให้ท่านทาบุญตามอัธยาศัย
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านอาลาที่พกั เพื่อเดินทางกลับสู่ เมืองหงสาวดี ระหว่างทางท่านจะยังคงได้เห็นองค์พระธาตุอินทร์ แขวน
อย่างชัดเจน และเก็บไว้เป็ นความประทับใจ น าท่ า นเดิ น ทางต่ อ เพื่ อ ไปยัง
วัดไจ้ คะวำย เพื่อทาบุญใส่ บาตรข้าวสวยแด่ภิกษุ สามเณร นับร้อยๆรู ป ที่น้ ี เรา
จะใส่ บาตรข้าวสวยเพียงอย่างเดียว สาหรับอาหาร ทางชาวบ้านจะจัดเตรี ยมไว้
ต่างหาก (หรื อถ้าต้องการถวายสิ่ งอื่นๆ ก็สามารถนาไปได้ตามกาลังศรัทธาสิ่ ง
ที่ทางวัดต้องการขณะนี้ คือ เครื่ องเขี ยน สาหรั บการศึ กษาของ ภิกษุ สามเณร) สถานที่แห่ งนี้ เป็ นโรงเรี ยน
สอนพระพุทธศาสนานักธรรมชั้น ตรี โท และ เอก ของเมืองหงสาวดี
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ ำนอำหำรเจ้ ำสั ว มีน้ าพริ กปาราชอง พร้อมกุง้ แม่น้ าเผาคู่กบั น้ าจิ้มซี ฟู้ด

บ่ ำย

ค่ำ

นาท่านนมัสการ พระพุทธไสยำสน์ เฉว่ ตำเหลียว (Shew Thalyang Buddha) หรื อ พระนอน จัดว่าเป็ นพระ
นอนที่งามที่สุดในประเทศพม่า องค์พระยาว 55 เมตร สู ง 16 เมตร ถึงแม้
จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจาทัตจีที่ย่างกุง้ แต่ก็งามกว่า โดยพระ
บาทจะวางเหลื่ อมพระบาท ซึ่ งจะเป็ นลักษณะที่ไม่เหมือนกับพระนอน
ของไทย ภายในบริ เวณของวัดมี ข องที่ ระลึ ก จาหน่ า ยหลายชนิ ด ส่ วน
ใหญ่ จะเป็ นงานฝี มื อ ไม้แกะสลัก ฝี มื อช่ า งหงสาวดี เช่ น พระพุท ธรู ป
แกะสลัก จากไม้จนั ทน์ หอม กล่ อ งใส่ นามบัตร จานรองแก้ว และอื่ นๆ อี ก หลายชนิ ด นาท่ า นเข้า ชม
พระพุทธรู ป 4 ทิศ หรื อ เจดีย์ไจ้ ป้ ุน (Kyaik Pun Pagoda) สร้างในปี 1476 ก่อเป็ นแกนทึบสี่ เหลี่ ยมอยู่ตรง
กลาง รอบๆ มีพระพุทธรู ปนั่งสู ง 30 เมตร ประดิ ษฐานอยู่ท้ งั สี่ ทิศ แทน
องค์พระพุทธเจ้าทั้งสี่ พระองค์ในภัทรกัป เล่ากันว่าสร้ างขึ้นโดยสตรี สี่พี่
น้องที่มีพุทธศรัทธาสู งส่ งและต่างให้สัตย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์
ไว้ชวั่ ชีวติ ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร่ าลือกันว่าทาให้พระพุทธรู ป
องค์น้ นั เกิดรอยร้าวขึ้นทันที จากนั้นนาท่านเดิ นทางกลับสู่ ตวั เมืองย่างกุง้
ท่านนมัสการ พระมหำเจดีย์ชเวดำกอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดียท์ องคาคู่บา้ นคู่เมืองประเทศพม่า อายุ
กว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เพื่อเสริ มบา รมีในสถานที่ที่เปรี ยบเสมือนได้กบั จิตวิญญาณของชาวย่างกุง้ และ
ชาวพม่า สถานที่แห่ งนี้ มี ลำนอธิษฐำน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อน
ออกรบ รอบพระเจดี ยม์ ีประดิษฐ์กรรมที่ สวยงามอย่างน่ าอัศจรรย์
พระเจดียน์ ้ ีได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริ ยห์ ลายรัชกาลองค์
เจดี ย ์ห่ อหุ ้ ม ด้ว ยแผ่น ทองค าทั้ง หมดน้ า หนัก ยี่สิ บ สามตัน ภายใน
ประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจานวนแปดเส้นและ
เครื่ องอัฏฐะบริ ขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์ บน
ยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณี ต่างๆ จานวนมาก และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยูบ่ นยอด บริ เวณ
เจดียจ์ ะได้ชมความงามของวิหารสี่ ทิศ ซึ่ง ทาเป็ นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาท ซ้อนเป็ นชั้นๆ งาน
ศิลปะและสถาปั ตยกรรมทุกชิ้ นที่ รวมกันขึ้ นเป็ นส่ วนหนึ่ งของพุทธเจดี ยล์ ้วนมีตานานและภูมิหลังความ
เป็ นมาทั้งสิ้ นชมระฆังใบใหญ่ที่องั กฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ าย่างกุง้ เสี ยก่อนอังกฤษกูเ้ ท่าไหร่
ก็ไม่ข้ ึนภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกูข้ ้ ึนมาแขวนไว้ที่เดิมได้ จึงถือเป็ นสัญลักษณ์แห่ งความสามัคคีซ่ ึ งชาวพม่า
ถือว่าเป็ นระฆังศักดิ์สิทธิ์ ให้ตีระฆัง 3 ครั้งแล้วอธิ ษฐานขออะไรก็จะได้
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร Western Park พิเศษ เมนูอำหำรจีน เป็ ดปักกิง่
นำท่ ำนเดินทำงเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้ ำ

(3)

ย่ ำงกุ้ง – สิ เรียม – ย่ ำงกุ้ง

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองสิ เรียม (Thanlyin) ซึ่ งอยูห่ ่ างจากย่างกุง้ ประมาณ 45 กิโลเมตร เมื่อเดินทางถึงสิ เรี ยม
ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่ งเมืองนี้ เคยเป็ นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ า
ย่างกุง้ ที่เชื่อมต่อกับแม่น้ าอิระวดี นาท่านชม พระเจดีย์เยเลพญำ (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) บนเกาะกลาง
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ค่ำ

น้ าอายุนบั พันปี เป็ นที่สักการะของชาวสิ เรี ยม ที่บริ เวณท่าเทียบเรื อบนเกาะ สามารถซื้ ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัว
ขนาดใหญ่นบั ร้อยๆ ตัวที่ ว่ายวนเวียน ให้เห็นครี บหลังที่โผล่เหนือผิวน้ า จากนั้นนาท่านเดินทางกลับย่างกุง้
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร Western Park พิเศษ เมนูอำหำรจีน เป็ ดปักกิง่
นาท่านเดิ นทางสู่ เจดีย์โบตะทำวน์ (Bothatown Pagoda) เล่ากันว่ามีพระสงฆ์แปดรู ปอัญเชิ ญพระบรม
สารี ริกธาตุของพระพุทธองค์มาประดิษฐานไว้ ณ ที่น้ ี ให้กาลังทหาร
มาเฝ้ าไว้ แต่เจดี ยอ์ งค์ที่เห็นปั จจุบนั นั้น เป็ นองค์ที่สร้างขึ้นใหม่ เจดี ย ์
องค์เดิ มนั้นได้พงั ทลายลงมาจากการทิ้งระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตร
ใน ค.ศ.1943 ปรากฏว่าได้พบพระพุทธรู ปทองคา เงิ น และสาริ ด อีก
ราว 700 องค์ และจารึ กดิ นเผา อีกจานวนหนึ่ ง ปั จจุบนั ได้นามาจัด
แสดงไว้ให้ชมบางส่ วนเท่านั้น เจดียน์ ้ ีเป็ นเจดียท์ รงระฆังสู ง 40 เมตร
ข้างในกลวง มีงานประดับด้วยกระจกสี ที่ประณี ตสวยงาม ผนังด้าน
ในเจาะเป็ นช่องคูหาเล็กๆ ไว้สาหรับนัง่ สมาธิ อีกด้านตัววัดแยกออก
ให้ท่านได้สักการะ เทพทันใจ เป็ นเทพที่ถือกันว่าขอพรได้เร็ วดัง่ ใจ
นาท่า นเข้า สักการะ พระพุทธไสยำสน์ เจำทัต ยี (Kyauk Htatgyi
Buddha) หรือ พระนอนตำหวำน เป็ นพระที่มีความสวยงามที่สุดมี
ขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการและพระบาทซ้อนกัน ซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย
รับประทำนอำหำรค่ำ สไตล์บุฟเฟ่ ต์ ด้วยฝี มือของพ่อครัวชาวไทย พร้ อมโชว์หุ่นกระบอก การร่ ายราด้วย
นาฏศิลป์ ของพม่าที่ดงามยิ่ง ผสมผสานกับการแสดงแบบประยุกต์ต่างๆ เช่นการโชว์การเตะตระกร้อที่ท่าน
จะชมด้วยความทึ่ ง ในความเก่ ง และความหวาดเสี ย ว ณ ภัต ตำคำรกำรเวก ริ มทะเลสาบหลวงใจกลาง
กรุ งย่างกุง้
นำท่ ำนเดินทำงเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ี่ ของกำรเดินทำง
เช้ ำ

(4)

ย่ ำงกุ้ง – ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเข้าสู่ พระเจดีย์ซุเล เจดียท์ รงแปดเหลี่ยมกลางเมืองย่างกุง้ สร้างในสมัยที่องั กฤษยังปกครองพม่าอยู่
เปรี ยบเจดี ยซ์ ุ เลนี้ ได้ดงั่ หัวจของย่างกุ้ง เพราะชาวอังกฤษได้วางผัง
เมืองให้เจดียน์ ้ ี เป็ นศูนย์กลาง นาท่านกราบขอพรจากเทพทันใจ เป็ น
เทพที่มีจิตใจดี จนผูค้ นส่ วนใหญ่ที่มากราบไว้ขอพรก็จะได้สมใจนึ ก
เร็ วทันใจที่ปราถนาที่ฝั่งตรงข้ามของเจดี ยซ์ ู เล มีสวนสาธารณะมหา
บัณฑุละ ภายในสวนมีอนุสาวรี ยอ์ ิสรภาพ รู ปเสาแหลมสู ง 40 เมตร
ล้มอรอบด้วยเสาหิ นสู ง 9 เมตร 5 ตัน แทนรัฐที่ปกครองตนเองถึ่ ง
อิสระ 5 รัฐ คือ ฉาน กะฉิ่ น กะยิน (กะเหรี่ ยง) กะยา และชิ น พม่าจากนั้นนาท่านชมเจดีย์กำบำเอ เจดียท์ รง
กลมมี ความสู ง และมีขนาดเส้ นผ่า ศูนย์กลางวัดได้เท่ากัน คือ 34 เมตร พระประทานภายในหล่ อด้วยเงิ น
บริ สุทธิ์ น้ าหนักกว่า 500 กิโลกรัม สร้างโดยนายอูนุ นายกรัฐมนตรี คนแรกของพม่า เพื่อใช้เป็ นสถานที่ชาระ
พระไตรปิ ฎกครั้งที่ 6 ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2497 – พ.ศ.2499 และเพื่อให้บงั เกิดสันติสุขแก่โลก ล่าสุ ดใช้เป็ น
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xx.xx น.
xx.xx น.

สถานที่ใช้ในการประชุมสงฆ์โลกเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 ที่ผา่ นมา ที่สาคัญเป็ นที่ประดิษฐานพระบรม
สารี ริกธาตุ พร้อมทั้งพระธาตุของ พระสารี บุตรและพระโมคลานะ
รับประทำนอำหำรเทีย่ ง ณ ห้ องอำหำร Bangkok Kitchen เมนูอำหำร ไทย อีสำน
นาท่านเดิ นเลือกซื้ อสิ นค้า ช้อปปิ้ งที่ ตลำดโบฉกอองซำน (Bogyoke Aung San) หรื อ ตลำดสก๊ อต (Scot
Market) เป็ นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่าสร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยงั เป็ นอาณานิ คมของอังกฤษ เป็ น
ลักษณะอาคารเรี ยงต่อกันหลายหลัง สิ นค้าที่จาหน่ ายในตลาดแห่ งนี้ มีหลากหลายชนิ ด เช่ น เครื่ องเงิ น ที่ มี
ศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่า ภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้า
ทอ เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป แป้ งทานาคา เป็ นต้น (หากซื้ อสิ้ นค้าหรื ออัญมณี ที่มีราคาสู ง
ควรขอใบเสร็ จรั บ เงิ นด้วย ทุ กครั้ ง เนื่ องจากจะต้องแสดงให้ศุ ลกากรตรวจ)
จากนั้นนาท่านชม พระพุทธรู ปหยกขำว (White jade Buddha) สร้างจากหิ น
หยกก้อนใหญ่นามาจากเมืองมัณฑะเลย์มีพระประวัติ และมีรอยพระพุทธบาท
จาลอง ให้ท่านได้สักการะ จากนั้นนาท่านชม วัดพระเขี้ยวแก้ ว (Tooth relic Temple) ซึ่ งสร้ างขึ้นเพื่อ
ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วจาลองที่ได้มาจาก อาณาจักรน่านเจ้า ที่เคยนามาประดิษฐานที่พุทธมณฑล
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเม็งกะลาดง
เดินทำงกลับสู่ ประเทศไทย โดยเทีย่ วบินที.่ .............
คณะเดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา เฟิ ร์สท เวิลด์ ทัวร์

