
 

 

รหัสทัวร DKC2000383 
ทัวรพมา อ่ิมบญุ 2 วัน 1 คืน (FD) 
พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว – เจดียชเวดากอง - เจดียโบตาทาวน–
พระเทพทันใจ–เทพกระซิบ–พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี–ตลาดสกอต 

 

ไฮไลทโปรแกรมทัวร 

· เท่ียวบินตรง กรุงเทพฯ – ยางกุง โดยสายการบิน  Air Asia (FD)  

· พักโรงแรมระดับ 5 ดาวพรอมอาหารเชา 

· นมัสการเจดียชเวมอดอวพระมหาเจดียชเวดากองเจดียโบตาทาวน  พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว
พระราชวังบุเรงนอง 

· ขอพรพระเทพทันใจ เทพกระซิบ 

· ชอปปم�งสินคาพื้นเมืองตลาดสกอต 

· เมนูพิเศษ !  เปดปกกิ่ง + สลัดกุงมังกร , กุงแมน้ําเผา 



 

 

 

 

วันที ่ รายละเอียดทองเท่ียว 

1  ทาอากาศยานดอนเมือง–พระเจดียชเวมอดอว(พระธาตุมุเตา)–พระราชวังบุเรงนอง - 
พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว – เจดียชเวดากอง 

2  เจดียโบตาทาวน–พระเทพทันใจ–เทพกระซิบ–พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี–ตลาดสกอต 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

19 - 20 Mar 2020  7,900  7,900 7,500 2,900 3,500 

26 - 27 Jun 2020  7,900  7,900 7,500 2,900 3,500 

รายละเอียดทัวร 

วันที่ 1 ทาอากาศยานดอนเมือง–พระเจดียชเวมอดอว(พระธาตุมุเตา)–พระราชวังบุเรง
นอง - พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว – เจดียชเวดากอง 

05.00  พรอมกันที ่ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคาทเตอร 1-2  สาย
การบินแอรเอเชีย  ประตู 1-2 

โดยสายการบิน  Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 
07.30  ออกเดินทางสูกรุงยางกุงโดยเท่ียวบิน  FD 251 



 

 

08.15  เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง (เวลาพมาชากวาประเทศไทย 30 นาที) 

ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอย และรับกระเป�า 

 
  

นําทานเดินทางสู เมืองหงสาวดีหรือเมืองพะโค (Bago) ซึ่งในอดีตเปนเมืองหลวงที่
เกาแกที่สุดของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ และ อายุมากกวา 400 ป อยูหางจาก
เมืองยางกุง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.นํา
ทานเดินทางสูเมืองหงสาวดีเพื่อสักการะ พระเจดียชเวมอดอว เจดียน้ีเปนสัญลักษณ
แหงความรุงโรจนแหงหงสาวดี และนับเปน 1 ใน 5 ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ของพมา คนไทยนิยม
เรียกวา “พระธาตมุุเตา”ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา ซึ่งครั้งกอนเปน
สถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ กอนออกศึกของบูรพกษัตรยิ ในสมัยโบราณกาล ไมวาจะ
เปนกษัตริยมอญหรือพมา รวมทั้งพระเจาบุเรงนองดวย และเมื่อคร้ังสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยูในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมา
นมัสการพระเจดียองคน้ี ยังเคยผานการพังทลายจากแผนดินไหวครัง้ใหญมาแลวถึง 4 
คร้ัง ทําใหปลียอดของเจดียองคน้ีหักพังลงมา แตดวยความศรัทธาที่ชาวเมืองมีตอ
เจดียองคน้ี จึงไดทําการสรางเจดียชเวมอดอวขึ้นมาใหมในปพ.ศ.2497 ดวยความสูง
ถึง 374 ฟุต (ตอนแรกที่สรางสูง 70 ฟุต) นับเปนเจดียท่ีสูงที่สุดในพมา 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(1)    (พิเศษ  เมนูกุงแมน้ําเผา ทานละ 
1 ตัว) 

นําทานชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังกผึ้ง (Kanbawza Thardi Palace) 
ซึ่งเพิ่งเร่ิมขุดคนและบูรณปฏิสังขรณเมื่อป พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังท่ียัง



 

 

หลงเหลืออยู ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงน้ีเปนที่ประทับของ พระเจาบุเรง
นอง ทานผูท่ีไดรับคําสรรเสริญวาเปน ผูชนะสบิทิศ และเปนที่ประทับของ พระนาง
สุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ังตองตกเปนเชลยศึก เมื่อตองเสีย
กรุงศรีอยุธยาใหแกพมา แตปจจุบัน พระราชวังแหงนี้ไดเหลือเพียงแตรองรอยทาง
ประวติัศาสตร และถูกสรางจําลองพระราชวังและตําหนักตางๆ ขึ้นมาใหมโดยอางอิง
จากพงศาวดาร  นําทานเดินทางไปนมัสการสักการะ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว 
เปนที่เคารพนับถือของชาวพมา มคีวามยาว 60 เมตร สูง 17 เมตร สรางขึ้นโดยพระ
เจามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรืองอํานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะ
วางพระบาทเหลื่อมพระบาท ตางจากพระพุทธไสยาสนของไทยที่นิยมวางพระบาท
เสมอกัน ดานหลังพระองคมีภาพวาดที่สวยงาม เมื่อครั้งกอนพระพุธรูปองคนีถู้กปลอย
ใหทรุดโทรมจนกลายเปนเพียงกองอิฐทามกลางป�ารกจนถงึป พ.ศ. 2424 เมื่ออังกฤษ
สรางทางรถไฟสายพมา จึงไดพบพระนอนองคน้ี จากน้ันในป พ.ศ. 2491 หลังพมา
ไดรับเอกราชกม็ีการบูรณปฏิสังขรณใหม โดยทาสีและปดทองใหม จนกลายเปน
พระพุทธรูปที่สวยงามในปจจุบัน จากน้ันนําทานชมและนมัสการ พระมหาเจดียชเว
ดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุ
กวาสองพันหารอยกวาป เจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ ตะเกงิ ช่ือเดิมของเมืองยาง
กุง มหาเจดียที่ใหญที่สุดในพมา สถานที่แหงน้ีมี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพร
กอนออกรบ ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพ่ือขอพรจากองคเจดียชเวดา
กอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรางบารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเจดียยังมี
พระประจําวันเกดิประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องคหากใครเกดิวันไหนก็ใหไปสรงน้ํา
พระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิต พระเจดียน้ีไดรับการบูรณะและตอเติม
โดยกษตัริยหลายรัชกาลองคเจดียหอหุมดวยแผนทองคําทั้งหมดน้ําหนักยี่สิบสามตัน
ภายในประดิษฐานเสนพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวนแปดเสนและเคร่ืองอัฐะ
บริขารของพระพุทธเจาองคกอนท้ังสามพระองคบนยอดประดับดวยเพชรพลอย
และอัญมณีตางๆ จํานวนมาก และยังมีเพชรขนาดใหญประดับอยูบนยอดบริเวณเจดีย
จะไดชมความงามของวิหารส่ีทิศ ซึ่งทําเปนศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรงปราสาท 
ซอนเปนชั้นๆงานศิลปะและสถาปตยกรรมทกุช้ินที่รวมกันขึ้นเปนสวนหน่ึงของพุทธ



 

 

เจดียลวนมีตํานานและภูมิหลังความเปนมาทั้งสิ้น ชมระฆังใบใหญทีอั่งกฤษพยายามจะ
เอาไปแตเกิดพลัดตกแมน้ํายางกุงเสียกอนอังกฤษกูเทาไหรก็ไมขึ้นภายหลังชาวพมา 
ชวยกันกูขึ้นมาแขวนไวที่เดิมได จึงถือเปนสัญลักษณแหงความสามัคคีซึ่งชาวพมาถือวา
เปนระฆังศักดิ์สิทธ์ิ ใหตีระฆัง 3 ครัง้แลวอธิษฐานขออะไรก็จะไดด่ังตองการชมแสง
ของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไป 
เชน สีเหลือง, สีน้ําเงิน, สีสม, สีแดง เปนตน 

คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  (2) 

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  SEDONA HOTEL  หรือระดับเทียบเทา 

วันที่ 2 เจดียโบตาทาวน–พระเทพทันใจ–เทพกระซิบ–พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี–ตลาดส
กอต 

เชา  รับประทานอาหารเชา  ทีห่องอาหารของโรงแรม     (3)   

  

  

จากน้ันนําทานชม เจดียโบตาทาวน สรางโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่
พระสงฆอินเดีย 8 รูป ไดนํามาเมื่อ 2,000 ปกอน ในป 2486 เจดียแหงน้ีถูกระเบิด
ของฝ�ายสัมพันธมิตรเขากลางองค จึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรม
ธาตุอีก 2 องค และพบพระพุทธรูปทองเงินสําริด 700 องค และจารึกดินเผาภาษา
บาลี และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษาพมา ภายในเจดียท่ีประดับ
ดวยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมมุสําหรับฝกสมาธิหลายจุดในองคพระเจดียจากนั้นนํา
ทานขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจาศักด์ิสิทธิ์ของชาวพมาและชาวไทย



 

 

วิธีการสักการะรูปปم�นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ 
ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย หรือผลไมอ่ืนๆมาสักการะ นัตโบ
โบยี จะชอบมาก จากน้ันก็ใหเอาเงินจะเปนดอลลาบาท หรือจาด ก็ได (แตแนะนําให
เอาเงินบาทดีกวาเพราะเราเปนคนไทย)แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหวขอ
พรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว จากน้ันก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวช้ี
ของนัตโบโบยี แคน้ีทานก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว จากน้ันนําทานขามฝم�งไปอีก
ฟากหน่ึงของถนนเพ่ือสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามวา “อะมาดอวเม๊ียะ” ตาม
ตํานานกลาววานางเปนธิดาของพญานาคที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา 
รักษาศีล ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเมื่อส้ินชีวิตไปกลายเปนนัต ซึ่งชาวพมาเคารพกราบ
ไหวกันมานานแลว ซึ่งการขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบเบาๆ หามคนอ่ืนไดยิน ชาว
พมานิยมขอพรจากเทพองคน้ีกันมากเชนกัน การบูชาเทพกระซิบ บูชาดวยน้ํานม 
ขาวตอก ดอกไม และผลไม 

  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(4)    (พิเศษ  เมนูเปนปกก่ิง + สลัดกุง

มังกร) 

นําทุกทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการ
พระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเปนพระทีม่ีความพระท่ีมีความ
สวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ จากน้ันนําทานเท่ียวชม 
ตลาดโบโจก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสกอต (Scot 
Market) เปนตลาดเกาแกของชาวพมา สรางขึ้นโดยชาวสกอตในสมัยที่ยังเปนอาณา
นิคมของอังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียงตอกนัหลายหลัง สินคาที่จําหนายในตลาด
แหงน้ีมีหลากหลายชนิด เชน เคร่ืองเงิน ที่มีศิลปะผสมระหวางมอญกับพมาภาพวาด 
งานแกะสลักจากไม อัญมณี หยก ผาทอ เส้ือผาสําเร็จรูป แป�งทานาคา เปนตน  (หาก
ซื้อส้ินคาหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสรจ็รับเงินดวย ทุกคร้ัง เน่ืองจากจะตอง
แสดงใหศุลกากรตรวจ)     หมายเหตุ : ตลาดสกอตจะปดทุกวันจันทร 



 

 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ถึงสนามบินเม็งกาลาดง เมืองยางกุง 
21.40  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชีย เท่ียวบินที ่ FD 258 

23.30  ถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

หมายเหตุ 

*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน, การจราจร และวันหยุดชวงเทศกาล เปนตน  ทั้งน้ีจะขึน้อยูกับลูกคาเปนสําคญั *** 

หมายเหตุ สายการบินแอรเอเชียมีบริการล็อกที่น่ังและ Hot Seat บริการสําหรับลูกคาท่ีมีความ
ประสงคตองการน่ังแถวหนาและน่ังติดกันหรือเลือกที่น่ังได เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินของคณะเปนต๋ัวกรุป
ระบบ Randomไมสามารถล็อกที่น่ังได ที่น่ังอาจจะไมไดนั่งติดกันในคณะ ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขสาย
การบิน  

     * ในกรณตีองการล็อกที่น่ังไปกลับคาใชจายในการล็อกที่นั่งไปกลับ 200 บาท/ทาน/เท่ียว 

     * ตองการล็อคที่น่ังแถวหนา Hot Seat 

        แถวที่ 1    คาบริการล็อกที่น่ัง ขาละ 500 บาท/เท่ียว/ทาน ไปกลับ 1,000 บาท/ทาน 

        แถวที่ 2-5  คาบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 400 บาท/เท่ียว/ทาน ไปกลับ 800 บาท/ทาน 

        แถวที่ 6-8  คาบริการล็อกที่น่ัง ขาละ 300 บาท/เท่ียว/ทาน ไปกลบั 600 บาท/ทาน 

** กรุณาแจงพนักงานขายทุกครั้งกอนทําการจองคะ ** 

ราคาทัวรรวม 
1.คาต๋ัวเคร่ืองบินไป–กลับตามเสนทางที่ระบุในรายการ ไป–กลับพรอมคณะ(ไมสามารถเล่ือนวัน
เดินทางได) 



 

 

2.คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
3.คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 
4.คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทา 
5.คารถรบั–สง และนําเท่ียวตามรายการ 
6.คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี 
7.น้ําหนักกระเป�าสัมภาระสายการบิน แอรเอเชีย ขาไปทานละ 20 กก. ขากลับทานละ 20 กก 
8.คาไกดทองถิ่นนําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ 
9.คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง 
   – การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง
1,000,000 บาท 
   – คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุไมเกิน 500,000 บาท (เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรมที่บริษัท
ไดทําไว ) 

ราคาทัวรไมรวม 
1.คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง,คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึง
คาอาหาร และเครื่องด่ืมที่ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ(หากทานตองการส่ังเพ่ิม กรุณาติดตอหัวหนาทัวร
แลวจายเพ่ิมเองตางหาก) 
2.คาทิปคนขับรถ และไกดทานละ 1,500 บาทตลอดทริป ตอ 1 ทาน 
3.คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือ
ตองการใบกํากบัภาษี) 
4.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) 
5.คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาวในกรณีท่ีไมใชพาสปอรตไทย กรณุาเตรียมเอกสารคือ 1)
พาสปอรต 2)ใบประจําตัวคนตางดาว 3)ใบสําคัญถิ่นที่อยู 4)สําเนาทะเบียนบาน 5)สมุดบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย 6)รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการยื่นวีซาใหทานโดย
จายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา–
ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา) 
6.คาธรรมเนียมวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว (ลูกคาตองเปนผูชําระดวยตนเอง) 



 

 

เง่ือนไขการจองและการใหบริการ 
1.ในการจองคร้ังแรก มัดจําทานละ 3,000 บาท หรือ ชําระทั้งหมด 
2.สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไมชําระเงินสวนที่เหลือตามเวลาท่ีกําหนด ขอสงวน
สิทธ์ิในการบอกยกเลิกการเดินทาง 
3.การจองจะมผีลสมบรูณก็ตอเมื่อไดสงแฟกซ หรือ อีเมล ใบจองทวัรใหกับเจาหนาที่ฝ�ายขาย พรอม
กรอกรายช่ือของผูเดินทางท่ีสะกดตรงตามหนังสือเดินทาง 

การยกเลิกและคืนคาทัวร 
     เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯและในตางประเทศ
ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคา
ทัวรไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทานงดการใชบริการรายการ
ใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจา
คืนไมวากรณีใดๆท้ังสิน้ 

หมายเหตุ 
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จํานวนผูเดินทางต่ํากวา 20  ทาน(ผูใหญ)โดย
บริษัทฯจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง 
2.เท่ียวบิน ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึง
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
3.หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจดุประสงค
เดินทางเพื่อทองเท่ียวเทานั้น 
4.ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆท้ังสิ้น อันเน่ืองมาจากเกิดกรณีความลาชา
จากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯ
จะดําเนินการประสานงานเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา) 
5.ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน ในกรณีท่ีทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ เชน ไมเที่ยวบาง
รายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทน
ตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 



 

 

6.ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 
7.เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆแลว ตามที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 
8.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคาท่ีมีวัตถปุระสงคเพื่อการทองเท่ียวเทาน้ัน 

 


