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รายละเอยีดการเดนิทาง 
 วนัที ่1  กรงุเทพฯ-พนิอลูวนิ-สวนพฤกษศาสตรแ์หง่ชาตกินัดอวจ์-ีอาคารเกา่ 
  วดัมหาอนัทกุนัตา       
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08.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง
เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเซยี (FD) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวก 

11.10 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมณัฑะเลย ์ประเทศพมา่ โดยสายบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่FD 244 
บรกิารอาหารบนเครือ่ง 

12.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมืองมณัฑะเลย ์หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมืองแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ที่

ประเทศพมา่ ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง) จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่

เมอืงพนิอลูวนิ  (หรอืเมอืงเมยเ์มยีว) เป็นเมอืงตากอากาศสมัยอาณา

นคิมอังกฤษ เมอืงพนิอลูวนิตัง้อยูใ่นหบุเขาทีค่วามสงู 1070 เมตร จาก

ระดับน ้าทะเล อากาศจงึเย็นสบายตลอดทัง้ปี ระหวา่งทางท่านจะผา่น

ชมตลาดดอกไม ้ซึง่ชาวบา้นสว่นใหญ่ จะบรรทุกรถมอเตอรไ์ซดจ์าก

เมอืงพินอูลวนิ มาขายรวมกันที่ตลาดแห่งนี้ จากนั้นน าท่านเที่ยวชมไฮไลท์ของเมืองพิน

อูลวนิ คือ สวนพฤกษศาสตรแ์ห่งชาตกินัดอวจ์ ี ตั ้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ ซึ่งมี

ทะเลสาบรวมอยูด่ว้ย ภายในสวนแบง่เป็นโซนตา่งๆ มดีอกไมห้ลากหลายชนดิ มตีน้ไมใ้หญ่

ทีม่อีายนัุบรอ้ยปี และมสีวนนก ท่านจะตืน่ตาตืน่ใจกับธรรมชาตทิีส่มบรูณ์และงดงาม น าท่าน

ชมอาคารเก่าแก่แบบโคโลเนียน  ซึ่งมีใหเ้ห็นไดท่ั้วเมือง อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพ

บรรยากาศทีแ่สนอบอุน่ จากนัน้น าทา่นนมัสการหลวงพอ่สมหวงัที ่วดัมหาอนัทกุนัตา ซึง่วดั

นี้ตัง้บนเนนิเขามอีากาศหนาวเย็น ประวัตขิองวัดมอียูว่า่เดมิทพีระหยกองคน์ี้ เมือ่ครัง้ทีจ่นีมี

อ านาจเหนือพม่าตอ้งการอัญเชญิไปที่เมอืงจนีแต่วา่เมือ่ชะลอพระพุทธรูปมาถงึที่บรเิวณนี ้

องคพ์ระท่านก็หลน่ลงมาจากรถทีจ่ะบรรทุก พยายามเคลือ่นยา้ยยังไงก็ไมส่ าเร็จจนในทีส่ดุก็

ยอมแพ ้ชาวบา้นเลยมาสรา้งวัดทีบ่รเิวณนี้แลว้ก็อัญเชญิขึน้ประดษิฐานทีท่ีว่ัดนี้ มกีารฉลอง

ใหญป่ระจ าปีในเดอืนพฤศจกิายนของทกุปี  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
   พกัที ่Royal Park View Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 
วนัที ่2 พนิอลูวนิ-ตลาดตมูงิกะลา-หอนาฬกิา-แวะชมิกาแฟ-มณัฑะเลย์

พระราชวงัมณัฑะเลย-์พระต าหนกัไมส้กัชเวนานจอง-วดักโุสดอMandalay Hill  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าท่านชมตลาดตูมงิกะลา เป็นตลาดทีส่ะอาดและมสีนิคา้มากมาย

ใหเ้ลือกซื้อหา ไม่ว่าจะเป็นเสื้อกันหนาว ผา้ห่ม ผา้ถุง รวมไปถึง

อาหารพื้นบา้น เช่นก๋วยเตี๋ยวรัฐฉาน ท่านจะไดส้ัมผัสวถิีชีวติที่

หลากหลายวัฒนธรรมทีร่วมกันอยู่ในเมอืงนี้ มรีถมา้ซนิเดอเรลล่าให ้

เห็นไดท่ั้วเมอืง น าท่านแวะถ่ายรูป หอนาฬกิาเกา่ ใจกลางเมอืงพนิ

อลูวนิ แลว้น าทา่นแวะชมิกาแฟ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงมณัฑะเลย ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านชมพระราชวงัมณัฑะเลย  ์พระราชวังที่ส่วนใหญ่สรา้งดว้ยไมส้ักสวยงามแห่งหนึ่ง
ของเอเชยี ในสมัยสงครามโลกครัง้ทีส่อง เครือ่งบนิฝ่ายพันธมติรโดยกองทัพอังกฤษ ไดท้ิง้
ระเบดิมากมายถลม่พระราชวังมัณฑเลยข์องพมา่ ดว้ยเหตผุลวา่เป็นแหลง่ซอ่งสมุกองก าลัง
ของกองทัพญี่ปุ่ น พระราชวังจงึถูกไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลอง 
หลงเหลือแต่ป้อมปราการและคูน ้ารอบพระราชวัง ที่ยังเป็นของ
ดัง้เดมิ ปัจจุบันพระราชวังทีเ่ห็นอยูรั่ฐบาลพมา่ไดจ้ าลองพระราชวัง
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เก่าขึน้มา จากนัน้น าท่านชมพระต าหนกัไมส้กัชเวนานจอง พระต าหนักนี้สรา้งดว้ยไมส้ัก
ทัง้หลัง งดงามตามศลิปะพมา่แท ้ๆ  วจิติรการตาดว้ยลวดลายแกะสลักอันออ่นชอ้ย ทัง้หลังคา
บานประตูหนา้ต่าง โดยเนน้ประวัตเิกีย่วกับพุทธประวัตแิละ ทศชาตขิองพระพุทธเจา้ สรา้ง
โดยพระเจา้มนิดง แต่ภายหลังพระองค์ส ิน้พระชนม์พระเจา้ธีบอ พระโอรสก็ทรงยกพระ
ต าหนักนี้ถวายเป็นวัด ซึง่เป็นต าหนักเดียวที่รอดพน้จากการทิง้ระเบดิจากกองทัพอังกฤษ 
จากนั้นชมวดักุโสดอ เป็นวัดที่พระเจา้มนิดง สรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนา
พระไตรปิฎกครัง้ที ่4 และพระองคท์รงใหจ้ารกึพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขนัธ ์ลงบนหนิ
อ่อน 729 แผ่น  ถือเป็นพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สุดในโลก  และถือเป็นครั้งแรกใน
ประวัตศิาสตรท์ี่มกีารบันทกึพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลี และไดน้ ามาประดษิฐานในมณฑป 
อยู่รอบพระเจดยีม์หาโลกมารชนิ สงู 30 เมตร ซึง่จ าลองรูปแบบมาจากพระมหาเจดยีช์เวสิ

ก อ งแห่ ง เมื อ งพุ ก าม  จ าก นั้ น น าท่ าน เดิ น ท างสู่ เข าม ัณ ฑ ะเล ย์  ตั ้ งอ ยู่ ท าง 
ตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง มคีวามสงู 240 เมตร เป็นจุดชมววิทีส่วยงามทีส่ดุของ
เมอืงมัณฑะเลย ์อยูบ่นยอดเขาสามารถมองเห็นทัศนียภาพเกอืบทัง้เมอืง ชมพระอาทติยล์ับ
ขอบฟ้าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย ์ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
   พกัที ่Shwe Htee Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
วนัทีส่าม รว่มพธิศีกัด ิส์ทิธ ิล์า้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมณีุ-อมรปรุะ-สะพานไมอ้เูบ็ง 
  สนามบนิมณัฑะเลย-์ กรงุเทพฯ  
04.00 น.      น าท่านนมัสการ พระมหามยัมนุ ีอนัเป็นสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิส์งูสดุ 1 ใน 5 แหง่ของพมา่ ถอืเป็น

ตน้แบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได รั้บการขนานนามว่า 
“พระพุทธรูปทองค าเนื้อนิม่” ทีพ่ระเจา้กรุงยะไขท่รงหลอ่ขึน้ทีเ่มอืงธรรมวด ีเมือ่ปี พ.ศ. 689 
สงู 12 ฟตุ 7 นิว้ หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 นิว้ ทรงเครือ่งประดับทองปางมารวชิัย หนา้ตัก
กวา้ง 9 ฟตุ ในปี พ.ศ.2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวัดมหามุนี หรอืวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรอื
วัดพยาจ)ี เพือ่ประดษิฐานพระมหามัยมนุี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระ
เจา้ สปีอ ก่อน     จะเสยีเมอืงพม่าใหอ้ังกฤษไดเ้กดิไฟไหมว้ัดทองค า 
จงึท าใหท้องค าเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองไดน้ ้ าหนักถงึ 700 
บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้รีย่ไรเงนิเพือ่บูรณะวัดขึน้ใหม่มี
ขนาดใหญ่กวา่เดมิโดยสายการออกแบบของช่างชาวอติาลจีงึนับไดว้า่
เป็นวดัทีส่รา้งใหมท่ีส่ดุแตป่ระดษิฐานพระพทุธรปูเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงพมา่ โดยรอบ ๆ ระเบยีง
เจดยีย์ังมโีบราณวัตถุที่น าไปจากกรุงศรอียุธยาเมือ่ครัง้กรุงแตกครัง้ที่ 1 พรอ้มทัง้ เชญิทุก
ท่านร่วมท าบญุบรูณวัดกสุนิารา ซึง่มอีายุหลายรอ้ยปี ประดษิฐานพระพุทธไสยาสน์ สวยงาม
มากจากนัน้กลับโรงแรม  

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
น าทา่นชม สะพานไมอ้เูบ็ง (U-Ben) สะพานไมท้ีย่าวทีส่ดุในโลกโดยขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่
ชือ่วา่เสาอ ูเสาของสะพานใชไ้มส้กัถงึ 1,208 ตน้ซึง่มอีายกุวา่ 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบ
ตองตามนั (Toungthamon) สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมัณฑะเลย ์ 

12.55 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD 245 บรกิาร
อาหารบนเครือ่ง 

15.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ 
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รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลง หรอืสลบัสบัเปลีย่นกนัไดต้ามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดลุย
พนิจิของหวัหนา้ทวัรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถิน่ในคร ัง้น ัน้ ๆ โดยจะยดึถอืประโยชนข์องทา่นเป็น

ส าคญั และขึน้อยูก่บัสภาพการณ์ปจัจบุนั 
 
 
 
อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่วเพิม่ 

27 –29 ม.ค. 61 12,900 12,900 3,000 

10 –12 ก.พ. 61 13,900 13,900 3,000 

24 –26 ก.พ. 61 13,900 13,900 3,000 

10 –12 ม.ีค. 61 12,900 12,900 3,000 

31ม.ีค.–02 เม.ย. 61 12,900 12,900 3,000 

19 –21 พ.ค. 61 12,900 12,900 3,000 

02 –04 ม.ิย. 61 12,900 12,900 3,000 

16-18 ม.ิย. 61 12,900 12,900 3,000 

30ม.ิย.-02ก.ค. 61 12,900 12,900 3,000 

21 –23 ก.ค. 61 12,900 12,900 3,000 

04 –06 ส.ค. 61 12,900 12,900 3,000 

25 –27 ส.ค. 61 12,900 12,900 3,000 

อตัรานีร้วม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ ชัน้ประหยัด กรงุเทพฯ–มัณฑะเลย–์กรงุเทพฯ โดยสารการบนิ Air Asia (FD) 

✓ คา่ภาษีสนามบนิพมา่ และ คา่ภาษีสนามบนิไทย 

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

✓ คา่ทีพั่กระดับ 3 ดาว 3 คนื (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

✓ คา่ระวางน ้าหนัก 20 กโิลกรัม 

✓ คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

✓ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

✓ อัตราคา่เขา้ชมสถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นรายการ 

✓ ประกันภัยในการเดนิทาง ในกรณีที่ เสยีชวีติเนื่องจากอุบัตเิหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงนิ 1,000,000 

บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกันภัย อายุระหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีที่ผูเ้อา

ประกันภัยอายุต ่ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ทั้งนี้

ข ึน้อยูก่ับเงือ่นไขของกรมธรรม ์/ สว่นในกรณี ผูเ้อาประกันภัยอายสุงูกวา่ 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคุม้ครอง) วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรับรองแพทยว์า่ **อาหารเป็น

พษิเทา่นัน้**) 
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อตัรานีไ้มร่วม 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ 

 คา่บรกิารและคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีไ่มร่ะบไุวใ้นรายการ 

 ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถ ิน่, พนกังานขบัรถ, พนกังานโรงแรม, รา้นอาหาร หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

600 บาท / ลกูคา้ 1 ทา่น (มากหรอืนอ้ยขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นส าคญั) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั หรอื คา่ใชจ้า่ยอืน่ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม 

 คา่ท าวซีา่ในกรณีเรง่ดว่น / คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย / คา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ  

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัข ึน้ราคา 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

▪ กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 5,000 บาท พรอ้ม

กับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

▪ การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน ท่านควร

จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของคา่ที่

พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

▪ หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิ

ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์

ทัง้หมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

• ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง

ได ้15วนั กอ่นการเดนิทาง 

 

หมายเหต ุ

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไม่

อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บที่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์และเหตุสดุวสิัยบางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล 

ตา่งๆ  

▪ เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื 

ถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
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▪ เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมดไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรง

กับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

▪ ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน ์

ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ  

▪ ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธเขา้เมอืง โดยด่านตรวจคนเขา้เมอืงประเทศ

ไทยและพมา่ 

▪ ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ทีไ่ม่ไดถ้อื PASSPORT ไทย หรอื PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรือ่ง

เอกสาร (VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯ ทัวร ์จะไม่รับผดิชอบในกรณี ที ่

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยปฏเิสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

▪ ขอสงวนสทิธ ิจ านวนผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นขึน้ไป ออกเดนิทางไดแ้นน่อน ถา้จ านวนผูเ้ดนิทางต า่

กวา่ 8 ทา่น ทางบรษิทัฯ ออกเดนิทาง แตจ่ะไมม่หีวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแตจ่ะม ี

ไกดท์อ้งถ ิน่ ทีพู่ดภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งด ีคอยรบัทีส่นามบนิพมา่ และ จะคอยบรกิารทุกทา่น 

ตลอดการเดนิทางทีป่ระเทศพมา่เป็นอยา่งด ีแตถ่า้ต า่กว่า 8 ทา่น ทางบรษิทั ของสงวนสทิธไิม่

ออกเดนิทางในกรุป๊น ัน้ แตจ่ะแจง้ใหท้ราบกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิให้

ท ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

 

ส าคญัทีส่ดุ!! หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 7 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้  ** กรณี ถือหนงัสอืเดินทางตา่งชาต ิโปรด

สอบถาม **ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัวนัเดินทางที่ท่านไดท้  าการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการ

ช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 


