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Tour Code : TMSPB-BS001 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศ 

วันทีเ่ดนิทาง   ทกุวันเสารห์รอืวันอาทติย ์และวนัหยุดนักขตัฤกษ์  
01,08(วันมาฆบูชา),09,15,16,22,23,29  กมุภาพันธ ์ 2563            2,199.- 
01,07,08,14,15,21,22,28,29  มนีาคม  2563            2,199.- 
04,05,06(วันจักร)ี,11,12 ,13,14,15 (เทศกาลสงกรานต)์ เมษายน  2563            2,199.- 
18,19,25,26 เมษายน  2563            2,199.-           
01(วันแรงงาน),02,03,09,10,16,17,23,24,30,31 พฤษภาคม 2563             2,199.-           
  
วันแรกของการเดนิทาง 

กรุงเทพฯ-สพุรรณบุร-ีวัดไผ่โรงววั-วัดทองประดษิฐ-์วัดป่าเลไลย-์อุทยานมังกรสวรรค-์วัดแค-ตลาดสามชกุ ๑๐๐ ปี 

06.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ จุดนัดหมาย สถานีบรกิารน ้ามัน ปตท.(ร1 รอ) ตดิสนามกฬีากองทพับก ถนน 

วภิาวดรีังสติ  เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศก ์รอใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอ านวยความสะดวก 

06.30 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู ่จังหวัดสพุรรณบรุ ีโดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง บรกิารอาหารกลอ่ง

(1) ขนมปัง น ้าผลไม ้และเครือ่งดืม่บนรถ เชญิทา่นพักผ่อนบนรถตามอธัยาศยั 

09.00 น. เดนิทางถงึ จังหวัดสพุรรณบุรี น าทา่นเขา้สู ่วัดไผ่โรงวัว เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงคนไทยนยิมมากราบไหว ้โดย 

มจีุดเดน่คอืพระพุทธรปูปนูปั้นองคส์ขีาวทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลกซึง่ประดษิฐานอยู่กลางแจง้ นามว่า 

พระกกสุนัโธ เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยั บรเิวณดา้นหนา้องคพ์ระพุทธรปูยังมฆีอ้งและบาตรทีใ่หญ่ทีส่ดุ 

ในโลกดว้ย  นอกจากนี้ยังม ีพระพุทธโคดม  พระพุทธรูปโลหะส ารดิองคใ์หญ่ทีส่ดุในประเทศ  ภายในวัด 

มสี ิง่กอ่สรา้งตา่งๆเป็นจ านวนมาก เชน่ พระพุทธรูปตา่งๆ รูปหลอ่พุทธประวัต ิพระโพธสิตัว ์พระวหิารรอ้ย 

ยอด เจดยีร์อ้ยยอด สงัเวชนียสถานจ าลอง เมอืงสวรรคเ์มอืงนรกจ าลอง 

10.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่วัดทองประดษิฐ ์เป็นอกีทีต่ัง้ของแลนดม์ารค์อันใหม่ ‘สุม่ปลายักษ์’ ทเีด็ด ‘สองพีน่อ้ง 

‘สุม่ปลายักษ์’ สถานทีท่อ่งเทีย่วแห่งใหม่ในจังหวัดสพุรรณบุรี ทีก่ าลงัไดร้ับความนยิมจากนักทอ่งเทีย่ว  

วนัเดียว เท่ียวได ้

อทุยานมงักร เยอืนวัดดงั แหล่งพระเกจิ ไหวพ้ระท าบญุ ชอ้ป ชมิ ตลาด 100ปี 

สพุรรณบรุี น่าเท่ียว 1 วนั 
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โดยสุม่ปลายักษ์นี้ เกดิจากความร่วมมอืร่วมใจของชาวบา้นในทอ้งที ่ทีช่ว่ยกนัสรา้งสุม่ปลายักษ์ไมไ้ผ่ 

ขนาดใหญ่นี้ข ึน้มา โดยใชล้ าไมไ้ผ่ ซ ึง่เป็นพชืทีห่าไดง่้ายในชมุชนกว่า 5,000 ช ิน้ เป็นจุดชมุววิสงูแบบ  

360 องศา สะพานทางเดนิทีท่อดยาวเป็นสะพานโคง้ ท าจากไมไ้ผ่ เชือ่มกบัวัดทองประดษิฐ ์ตดัผ่านทุง่ 

ผักบุง้ทีเ่รยีงรายอยู่สองขา้งทาง ไปยังสุม่ปลายักษ์เป็นทีม่าของชือ่ ‘ตลาดน ้าสะพานโคง้’ ทีต่ัง้อยู่ตดิกบั 

สุม่ปลายักษ์ ซึง่เกดิจากความสามัคคขีองคนในชมุชม ทีพ่ายเรอืน าอาหาร เครือ่งดืม่ และขนมมาขายเพือ่ 

รองรับนักทอ่งเทีย่วทีม่าเยีย่มชมสุม่ปลายักษ์ โดยสว่นใหญ่ อาหารทีข่ายจะเป็นอาหารทีท่ ามาจากพชืผล 

ในชมุชน ซึง่ชาวบา้นปลกูเอง อาท ิขา้วโพดป้ิง กุง้ย่าง สม้ต า ซาลาเปา ทีข่ายในราคาย่อมเยา 

11.00 น. น าทา่นเขา้สู ่วัดป่าเลไลยว์รวหิาร น าทา่นสกัการะ พระปางปาลไิลยกะ ซึง่ชาวบา้นเรยีกว่า “หลวงพ่อโต”  

มอีายุประมาณ 1,200 ปี เพือ่ความเป็นสริมิงคล และพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ได ้

เสด็จพระราชด าเนนิมาสกัการะหลวงพ่อโต และเยีย่มราษฎรจังหวัดสพุรรณบรุ ีเมือ่ปี พ.ศ.2498 และชม 

ภาพจติรกรรมฝาผนังเรือ่ง ขนุชา้งขนุแผน รอบๆวหิารหลวงพอ่โต 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวนั(2) ทีร่า้นอาหาร 

13.00 น. น าทา่นเขา้สู ่อุทยานมังกรสวรรค ์ตัง้อยู่ภายในบรเิวณศาลเจา้พ่อหลกัเมอืงสพุรรณบุรกีอ่ตัง้ข ึน้เพือ่เฉลมิ 

ฉลอง เนื่องใน โอกาสทีป่ระเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจนี มคีวามสมัพันธท์างการทตูครบ 20 ปี  

เมือ่ปี พ.ศ. 2539 ภายใน ประกอบดว้ยพพิธิภณัฑล์กูหลานพันธุม์ังกร ศาลเจา้พ่อหลกัเมอืง  และหมู่บา้น 

มังกรสวรรค ์(**รวมคา่เขา้ พพิธิภณัฑล์กูหลานพันธม์ังกร**) 

15.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่วัดแค เป็นวัดเกา่แกท่ีม่ชี ือ่ปรากฏในวรรณคด ีเรือ่ง “ขนุชา้งขนุแผน” อยู่ในอ าเภอ 

เมอืงสพุรรณบุร ีภายในวัดนี้มตีน้มะขามใหญ่วัดโคนตน้โดยรอบไดป้ระมาณ 10 เมตร เชือ่กนัว่าขนุแผนได ้

เรยีนวชิาเสกใบมะขามจากตน้มะขามตน้นี้ ใหเ้ป็นตวัตอ่ตวัแตนจากทา่นอาจารยค์งไวโ้จมตขีา้ศกึ  

นอกจากนี้ทางจังหวัดไดส้รา้งเรอืนไทยทรงโบราณเรยีกว่า คุม้ขนุแผน ไวใ้กลก้บัตน้มะขามยักษ์นี้อกี 

ดว้ย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว เคยเสด็จประพาสวัดแคเมือ่ พ.ศ. 2447 วัดนี้ม ี

โบราณวตัถทุีน่่าสนใจ ไดแ้ก ่พระพุทธบาทสีร่อย ท าดว้ยทองเหลอืง กวา้ง 1.40 เมตร ยาว 2.80  

เมตร สรา้งซอ้นกนัไวใ้นรอยใหญ่ นอกจากนี้ก็มพีระพุทธรปูปางมารวชิยัขดัสมาธริาบศลิปะรัตนโกสนิทร ์ 

จวีรและอังสะเป็นดอกพกิลุงดงามมาก ประดษิฐานอยู่ในวหิารหนา้พระประธาน ส ิง่ทีน่่าสนใจอืน่ๆ ก็ม ีเชน่  

ระฆงัทองเหลอืง หมอ้ตม้ กรักทองเหลอืง ตูใ้สห่นังสอืทีพ่ระบาทสมเด็จพระ-จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ทรง 

ถวายเมือ่ปี 2412 

16.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดสามชกุ ๑๐๐ ปี ตลาดสามชกุ ตัง้อยู่รมิแม่น ้าทา่จนี จ.สพุรรณบุร ีเป็นตลาดจนี
โบราณ ผสานการทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ ในสมัยอดตี เมือ่ 100 ปีกอ่น ตลาดสามชกุ ถอืเป็นแหลง่ส าคญั

ในการคา้ขายแลกเปลีย่นสนิคา้ของจังหวัดสพุรรณบุร ีบรรยากาศโดยรอบในปัจจุบนัคงไวซ้ ึง่วถิชีวีติชมุชน
ดัง้เดมิ รา้นคา้ บา้นเรอืนเป็นอาคารไมเ้กา่แก ่ขา้วของเครือ่งใช ้ขนม อาหารทีน่ ามาตัง้ขายในตลาด ลว้น
ตัง้ใจไม่ใชจ่ าลอง เป็นการสบืเนื่องวัฒนธรรมจากอดตีซึง่บ่มเพาะมาเป็น 100 ปี 

17.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่กทม. 

20.00 น. เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่ราคา

ทา่นละ (พัก
หอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 12 ปี 
พักกับผูใ้หญ่ 1 

ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พักกับ
ผูใ้หญ ่2 
ทา่น (มี

เตยีงเสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 12 

ปี พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทา่น (ไมม่ี
เตยีงเสรมิ) 

ผูใ้หญ ่พักหอ้ง
เดีย่ว 

 

01 กมุภาพันธ ์ 2563 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 

08 กมุภาพันธ ์ 2563 

 (วันมาฆบูชา) 
2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 

2,199.- 

09 กมุภาพันธ ์ 2563 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 

15 กมุภาพันธ ์ 2563 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 

16 กมุภาพันธ ์ 2563 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 

22 กมุภาพันธ ์ 2563 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 

23 กมุภาพันธ ์ 2563 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 
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29 กมุภาพันธ ์ 2563 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 

01  มนีาคม  2563 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 

07  มนีาคม  2563 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 

08  มนีาคม  2563 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 

14  มนีาคม  2563 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 

15  มนีาคม  2563 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 

21 มนีาคม  2563 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 

22 มนีาคม  2563 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 

28 มนีาคม  2563 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 

29 มนีาคม  2563 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 

04 เมษายน  2563 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 

05 เมษายน  2563 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 

06 เมษายน  2563  (วันจักร)ี 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 

11 เมษายน  2563 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 

12 เมษายน  2563 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 

13 เมษายน  2563 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 

14 เมษายน  2563 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 

15 เมษายน  2563 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 

18 เมษายน  2563 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 

19 เมษายน  2563 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 

25 เมษายน  2563 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 

26 เมษายน  2563 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 

01 พฤษภาคม 2563 

 (วันแรงงาน)  
2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 

2,199.- 

02 พฤษภาคม 2563 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 

03 พฤษภาคม 2563 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 

09 พฤษภาคม 2563 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 

10 พฤษภาคม 2563 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 

16 พฤษภาคม 2563 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 

17 พฤษภาคม 2563 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 

23 พฤษภาคม 2563 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 

24 พฤษภาคม 2563 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 

30 พฤษภาคม 2563 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 

31 พฤษภาคม 2563 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 2,199.- 

 
 

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวัด,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรูป, โทรศพัทม์อืถอื, แบตส ารอง, ทีช่ารต์โทรศพัท,์ อุปกรณก์นัแดด, ร่มพบั, เสือ้กนัหนาว, ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตวัทา่น อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพูสระผม, ครมีตา่งๆ(ส าหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่อาหาร 2 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

3.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

4.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์
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5.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 

6.คา่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

7.คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง (คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 

2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ จากอุบัตเิหต ุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

8.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตา่งหาก,คา่รกัษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ), คา่โทรศพัทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อันเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของทา่น 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของทา่น  

2.ช าระมัดจ าทวัร ์ทา่นละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองจงึจะถอืว่าไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอียด 

3.ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วัน มิฉะนั้นทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านยกเลกิทัวร์โดย

อัตโนมัต ิและไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มัดจ าคนืได ้ 

4.กรุณาสง่ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ ก่อนการเดนิทาง 15 วัน เพื่อใช ้

ส าหรับการใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ(ส าหรับทวัรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มัดจ าทวัร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้่าย เต็มจ านวนของราคาทวัร ์

4.การไม่มาช าระเงนิคา่ทวัรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรือยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ีผูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีก่ าหนดไว ้ 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่ทวัร ์หากมกีารปรับราคาค่าน ้ามันขึน้ ก่อนการเดนิทาง หรือมีการปรับ   

ราคาคา่น ้ามันและภาษีน ้ามัน(กรณีเดนิทางโดยเครื่องบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพื่อ   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้นี้โดยค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   

ส าคัญ หรือเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สญูเสยี หรือไดร้ับ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทวัร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ" 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่ีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู ้

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตจุากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่าน   

ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มัดจ าหรอืช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 
 


