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ดินแดนแห่งอารยธรรม สมัผสัวฒันธรรมพ้ืนเมือง และ ธรรมชาติบรสิทุธ์ิ 
เดนพาซาร ์– ระบ าบารองซด์านซ ์การละเลน่ท่ีเป็นเสน่หเ์ฉพาะตวั 
ภเูขาไฟคินตามณี – เทมภคัสิรงิค 
ชอ้ปป้ิงชิลล์ๆ  ท่ีหม ูบ่า้นอบูดุ 
ชมพระอาทิตยต์ก ท่ีวิหารศกัด์ิสิทธ์ิทานาล็อท 
 
ก ำหนดกำรเดนิทำง ดูได้ท้ำยโปรแกรมทัวร์ / กรุ๊ปเหมำส่วนตัวสำมำรถออกเดินทำงได้ทุกวัน 

วันแรก กรุงเทพฯ – บำหลี – สวนพระวิษณุ - วัดอูลูวำตู – ช้อบป้ิงคูต้ำ เซ็นเตอร์         (--/L/D) 
04.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนำมบินดอนเมือง อาคารผู้ โดยสายขาออก เคาเตอร์สายการบนิไทยแอร์เอเซีย 

เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับ และอ านวยความสะดวก 
06.15 น. เดนิทางสูเ่มืองเดนพาซาร์ เกำะบำหลี ประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ FD2970 
11.30 น. เดินทางถึงสนำมบินกูรำรัย “Ngurah Rai Airport”เมืองเดนพาซาร์ ซึ่งเป็นสนามบินท่ีสร้างขึน้เพ่ือ

ระลึกถึงวีรบรุุษท่ีตอ่สู้ กบัชาวดชัต์ เพ่ืออิสระภาพของชาวบาหลีใน พ.ศ. 2492 ตัง้อยู่ห่างจากทางใต้
ของเมืองเดนปาซาร์ ไปประมาณ 13 กิโลเมตร (เวลาท่ีเกาะบาหลีเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) เม่ือ
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ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 
เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (1) 
บา่ย น าท่านเดินทาง ชมสวนวิษณุกำรูด้ำ Garuda Visnukenchana ซึ่งบริเวณภายในมีรูปปัน้ท่ีเก่ียวกบั

เร่ืองราวของรามายณะ รวมทัง้รูปปัน้พญาครุต ท่ีมาจากการแกะสลกัโดยฝีมือเฉพาะตวัของคนบาหลี
ซึ่งมีความงดงามมาก ชมความงดงามของวัดอูลูวำตู ซึ่งตัง้อยู่ท่ีสดุปลายหน้าผาเคียงข้างท้องทะเล 
เหนือมหาสมทุรอินเดีย ชมทิวทศัน์ของยอดภเูขาไฟหลายยอด และยงัเป็นจดุชมพระอาทิตย์ตกดินท่ีดี
ท่ีสดุแหง่หนึง่ของเกาะบาหลu น าทา่นช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนมนานาชนิดท่ี กูต้ำเซ็นเตอร์  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (2)  
 ให้ทา่นได้อิสระช้อปปิง้ ณ ตลำดไนท์มำเก็ตฮำลอง สินค้าพืน้เมืองและของท่ีระลึก อาทิ กระเป๋า ไม้

หอมแกะสลกั เสือ้ผ้า เสือ้ยืดลายเวียดนาม ฯลฯ หรือสินค้าพืน้เมืองตา่งๆ มากมายน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั 
BLUE SKY HOTEL ระดับ 3 ดำว หรือเทียบเท่ำ  

พัก เข้ำพัก  ณ  Aston denpasar Hotel ระดับ 4 ดำว หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันท่ีสอง เดนพำซำร์ – ระบ ำบำรองด๊ำนซ์ – คินตำมณี – เทมภัคสิริงค์ – วัดถ ำ้ช้ำง          (B/L/D) 
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั (3)  
07.00 น. น าท่านชมการแสดงศิลปวฒันธรรมอนัเก่าแก่ของบาหลี ระบ ำบำรองด๊ำนซ์”เป็นการแสดงร่ายร า

ระบ าสิงโตเทพเจ้า ซึ่งแสดงให้เห็นการตอ่สู้อนัไม่มีท่ีสิน้สดุระหว่าง  “บารอง” สิงห์โตท่ีคอยช่วยเหลือ
มนุษย์โลก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีและ “รังดา” ตวัมารซึ่งมากด้วยเวทย์มนต์มหาศาล เป็น
สญัลกัษณ์ของความชัว่ร้าย จากนัน้น าท่านสู่ Batik Studio เพ่ือช้อปปิง้ผ้าบาติก แบบตา่งๆ ท่ีแปลก
ตา จากนัน้น าท่านเดินทางขึน้สู่เทือกเขาคินตามณี Kintamani ท่ีงดงามราวสรวงสวรรค์ และอากาศ
เย็นตลอดทัง้ปี 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง  ณ ภตัตาคารคินตามณี (4) 
บา่ย ชมวิวทิวทศัน์ของ ภูเขำไฟกุนุงบำตูร์ (Gunung Batur) มีอายกุวา่ 50,000 ปี เป็นภเูขาไฟท่ีชาว

บาหลีให้การสกัการะบชูา นบัวา่เป็นภเูขาไฟท่ีมหศัจรรย์ของโลก มีความสงู 1,717 เมตร เคยปะทพุน่
ลาวาและเถ้าภเูขาไฟมาแล้วหลายครัง้ บริเวณนีจ้ะมีอากาศเย็นตลอดทัง้ปี ใกล้กบัภเูขาไฟ คือ 
ทะเลสำบกูนุงบำร์ตูร์ เป็นทะเลสาบซึง่เกิดจากการยบุตวัของภเูขาไฟ จากนัน้เดินทางสู่ ปุรำเตียร์
ตำอัมปึล (Pura Tirta Empul) หรือวดัน า้พศุกัดิส์ิทธ์ิ หรือ วิหารศกัดิส์ิทธ์ิทมัภคัสิริงค์ มีบอ่น า้พุ
ศกัดิส์ิทธ์ิใสสะอาดท่ีผดุขึน้จากใต้ดนิ เป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวบาหลี เช่ือวา่พระอินทร์เป็นผู้ดล
บนัดาลให้เกิดน า้พ ุชาวบาหลีเช่ือวา่ถ้าได้มาอาบน า้ จะเป็นสิริมงคลและขบัไลส่ิ่งเลวร้าย ทัง้ยงัรักษา
โรคตา่งๆทกุปีผู้คนนิยมเดนิทางมาเพ่ือช าระร่างกายให้บริสทุธ์ิ ก่อนการอาบน า้ จะมีการท าพิธีบชูา
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เทพเจ้าแหง่น า้พท่ีุแทน่บชูา จะมาอาบน า้พศุกัดิส์ิทธ์ิกนัท่ี ท่ีอาบน า้โบราณ สร้างมาตัง้แต่
คริสต์ศตวรรษท่ี 10 ให้เวลาทา่นช้อปปิง้กนัสดุๆ ณ ตลำดปรำบเซียน กบัสินค้าราคาถกูอยา่ง
เหลือเช่ือ ณ ร้านค้าบริเวณรอบๆ วดัทมัปัคสิริงค์ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ ปุรำกัวกำจำห์ (Pura 

Goa Gajah) หรือวัดถ ำ้ช้ำง ถกูค้นพบโดยนกัโบราณคดีชาวดตัช์ เม่ือปี ค.ศ. 1923 มีสิ่งท่ีโดดเดน่คือ
แผน่หินแกะสลกัหน้าปากทางเข้าถ า้ ลกัษณะเป็นการเจาะจากด้านหน้าของหินผา มองดคูล้าย
ใบหน้าช้าง บางก็วา่คล้ายยกัษ์อ้าปากกว้าง ชาวบาหลีเช่ือวา่คือปากของปีศาจร้าย ภายในถ า้เป็นรูป
ตวัที ด้านหนึง่จะเป็นรูปปัน้พระพิฆเนศ อีกด้านเป็นรูปปัน้ศวิลงึค์ 3 แทง่ แทนเทพ 3 องค์ คือ พระศิวะ 
พระวิษณ ุและพระพรหม ตามความเช่ือของฮินด ูด้านหน้าปากถ า้เป็นสระศกัดิส์ิทธ์ิ มีน า้ไหลพุง่จาก
ปากปลอ่งแกะสลกัเป็นรูปอิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีเช่ือว่า ถ้าใครอยากมีลกู ลองมาด่ืมหรืออาบน า้ท่ีน่ี 
จะมีลกูสมปราถนา 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (5) 
พัก เข้ำพัก  ณ  Aston denpasar Hotel ระดับ 4 ดำว หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันท่ีสำม วัดเม็งวี – วันอุลุนดำนู – ทะเลสำบเบระตำน – ทำนำล็อท – หำดจิมบำรัน          (B/L/D)  
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั (6)  
07.00 น. เดนิทางสู่ ปุรำทำมันอำยุน (Pura Taman Ayun) หรือ วัดเมงวี ซึง่เป็นวดัท่ีเคยเป็นพระราชวงัเก่า 

สร้างตอนศตวรรษท่ี 17 เพ่ือใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี ก าแพง ประตวูดั ก่อด้วยหิน
สงู แกะสลกัลวดลายวิจิตรบรรจง หลงัคาปดู้วยหญ้า สิ่งก่อสร้างด้านใน ตกแตง่ลวดลายงดงามตาม
แบบบาหลี มีสระน า้ล้อมรอบ จากนัน้น าทา่นชม ทุ่งข้ำวขัน้บันได ท่ีคอ่ย ๆ ลาดต ่าลงท่ี เบดูกัลป์ 
(Bedugu) 

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (7 ) ท่ามกลางวิวทุ่งข้าวขัน้บนัได 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่ ปุรำอูลันดำนูบรำตัน (Pura Ulun Danu Bratan) ชมวิวทิวทศัน์ของทะเลสำบบ

รำตัน (Lake Bratan) เป็นทะเลสาบท่ีมีมนต์ขลงัและชมความสวยงามของ ปรุาอูลนัดานูบราตนั 
(Pura Ulun Danu Bratan) หรือ วดัอลูนัดานู วดัท่ีส าคญัและสวยงาม 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตัง้อยู่
บริเวณกลางน า้ริมทะเลสาบบราตนั มีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟสงูทะมึน  วดันีส้ร้างตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 
17 เพ่ือใช้ท าพิธีทางศาสนาพทุธและฮินดู รวมทัง้อทุิศแดเ่ทวี ดาน ูเทพแห่งสายน า้ มีความสวยงาม 
เป็นอนัสองของเกาะบาหลี มกัปรากฏอยู่ในภาพถ่ายโมษณาการท่องเท่ียวของบาหลีเสมอและสมัผสั
กบัอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูจ่ดุชมวิวท่ีงดงามท่ีสดุของเกาะบาหลี ท่ี ปุรำ
ทำนำห์ลอต (Pura Tanah Lot) หรือ วิหำรทำนำห์ลอต ชมวดับนโขดหินริมมหาสมทุรอินเดีย และ
หน้าผามหศัจรรย์จุดชมวิวท่ีงดงามเป็นวิหารท่ีสร้างในศตวรรษท่ี 16 โดยนกับุญนิธาราท่ีบ าเพ็ญศีล
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ภาวนาและศกัดิ์สิทธ์ิมากเป็นท่ีนับถือของชาวบาหลี และเช่ือกันว่ามีงูเทพเจ้าคอยปกปักรักษาอยู่
ภายใต้วิหารแหง่นี ้ลกัษณะการสร้างวดัอยูบ่นโขดหินคล้ายเกาะเล็กๆ เวลาน า้ขึน้จะดเูหมือนอยู่กลาง
ทะเล เป็นวดัริมทะเล 1 ใน 5 แหง่ของเกาะบาหลีท่ีมีภูมิทศัน์สวยงามกว่าแห่งอ่ืนๆเป็นสถานท่ีถ่ายท า
ละครดงั เชน่ ดอกแก้วการะบหุนิง และภาพยนตร์เร่ืองตา่งๆ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (8) ชำยหำดจิมบำรัน ด้วย...เมนูพิเศษกุ้งมังกร ท่ามกลาง
บรรยากาศสไตล์บาหลี เพลิดเพลินด้วยเสียงดนตรีบรรเลงจากนกัดนตรีท้องถ่ินสไตล์ บาหลี 

พัก เข้ำพัก  ณ  Aston denpasar Hotel ระดับ 4 ดำว หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันท่ีส่ี เดนพำซำร์ – กรุงเทพฯ                                                                              (B/--/--) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั (9) 
 จากนัน้น าทุกท่านแวะชม และถ่ายรูปท่ี อนุสำวรีย์มหำภำระตะ สัญลกัษณ์ของเกาะบาหลีจากนัน้

เดนิทางสู ่สนำมบินเมืองเดนพำซำร์ 
12.10 น. เดนิทางกลบั กรุงเทพฯ โดย เที่ยวบินท่ี FD 2971 
15.15 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจในการในบริการ 
รายการท่องเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั 

อตัราค่าบริการ 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ2 ท่ำน 

เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ขวบ  
มีเตียงเสริม 

เดก็อำยุ 
ต ่ำกว่ำ 12 ขวบ  
ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยว 

23-26 ต.ค. 57 28,500 บำท 27,500 บำท 26,500 บำท 3,500 บำท 
05-08 ธ.ค. 57 28,500 บำท 27,000 บำท 26,500 บำท 3,500 บำท 
หมำยเหตุ: ทุกวันท่ีกำรเดินทำงท่ำนสำมำรถจองทัวร์ล่วงหน้ำได้แล้ว ในรำคำพเิศษ คือ จองล่วงหน้ำก่อนเดนิทำง 30 
วันเป็นอย่ำงน้อย ท่ำนจะได้รับส่วนลด ท่ำนละ 600 บำท 
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อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – เดนพาซาร ์– กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุป๊) โดยสารการบินไทย แอรเ์อเซีย 

 ค่าภาษีสนามบินไทย และอินโดนีเซีย 

 ค่าท่ีพกั 3 คืน ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ตามรายการท่ีไดร้ะบุไว ้
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไมเ่กิน 15 กก. 

 ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บา 

(คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหวา่ง 15-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัอายุต า่กวา่ 15 ปี หรือ ระหวา่ง 75-

85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัเง่ือนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อา

ประกนัภยัอายุสูงกวา่ 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง)  

อตัราน้ีไม่รวม 

ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางท่ีน ้าหนักเกิน 20 กก. 

ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 

ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  

 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 2 USD/วนั, พนักงานขบัรถ 1 USD/วนั, พนักงานโรงแรม, รา้นอาหาร, ทิปหวัหน้าทวัรจ์าก

เมืองไทย (ตามแต่ความพอใจในการบริการของลกูคา้) ฯลฯ 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

 กรุณาวางเงินมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากท่ีไดท้ าการจอง และท่ีนัง่จะถูกยืนยนัเมื่อไดร้บัค่ามดัจ าแลว้เท่าน้ัน 

 หลงัจากช าระค่ามดัจ าแลว้ สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้ก่อนท่ีบริษัทฯ จะท าการออกตัว๋ล่วงหน้า 1-2 อาทิตย์

ก่อนการเดินทาง 

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป เก็บค่าใชจ้่าย 1,000 บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ้ นไป เก็บค่าใชจ้่าย ยึดเงินมดัจ าทั้งหมด ในทุกรณี 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัรใ์นทุกกรณี 

 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัรใ์นทุกรณี 

 

หมายเหต ุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ข

ได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้า

ทวัร ์และเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
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 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจน

ความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและบาหลี 

 ส าหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเร่ืองเอกสาร 

(VISA) หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร ์จะไมร่บัผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมือง

ของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย  

 การท่องเท่ียวบาหลีน้ันจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรฐับาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวดงักล่าว หากท่าน

ใดไม่เขา้รา้นดังกล่าวอาจจะตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขดงักล่าว

แลว้ 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรับ จ  านวนผูเ้ดินทาง 20 ท่านข้ึนไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จ  านวนผู ้

เดินทาง 15 - 20 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย แต่ถา้ต  า่กว่า 15 ท่าน 

ทางบริษทั ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั้น 
 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถาม ** 
 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่

ท่านไดท้  าการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋

ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 

 


