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วนัที& รายละเอียดการเดินทาง เช้า เที&ยง เยน็ 

1 ปั $มนํ(ามนั ปตท.วภิาวด ี– จ.จนัทบุร ี– หมูบ่า้นไรแ้ผน่ดนิ – กจิกรรมแพเปียก 
ดเูหยีCยว - ทีCพกั 

- / / 

2 Sky View cafe AT เกาะเปรดิ – ชมุชนรมินํ(าจนัทบรู – โบสถค์าทอลกิ –  
วดัปากนํ(าแขมหนู - จุดชมววิเนินนางพญา – กรงุเทพฯ 

/ - - 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

พกั @-A ท่านต่อห้อง 
(ไม่มีพกัเดี&ยวและราคาเดก็) 

 
จาํนวนที&นั &ง 

JK – JM ธนัวาคม @MOA 3,988.- 9 

JO – JU ธนัวาคม @MOA  3,988.- 9 

VA – VK ธนัวาคม @MOA 3,988.- 9 

@J – @V ธนัวาคม @MOA 3,988.- 9 

@M – @O ธนัวาคม @MOA  3,988.- 9 

@U – @W ธนัวาคม @MOA 3,988.- 9 

AJ – AV ธนัวาคม @MOA  3,988.- 9 

AV ธนัวาคม – JV มกราคม @MOK วนัปีใหม่ 4,288.- 9 

JV – J@ มกราคม @MOK  วนัปีใหม่ 4,288.- 9 

JA – JK มกราคม @MOK 3,988.- 9 

J[ – VJ มกราคม @MOK 3,988.- 9 

VJ – VV มกราคม @MOK 3,988.- 9 

VM – VO มกราคม @MOK 3,988.- 9 

VU – VW มกราคม @MOK 3,988.- 9 

@A – @K มกราคม @MOK 3,988.- 9 

@K – @M มกราคม @MOK 3,988.- 9 

AJ – AV มกราคม @MOK 3,988.- 9 



TG09 TPE ซุปตาร.์.. ซากุระ 

                             TPCTI02 ซุปตาร.์..จนัทฮ์ยิาววว 

 

 
วนัแรก   กรงุเทพฯ ปัม̂นํ_ามนั ปตท.วิภาวดี – จ.จนัทบรีุ – หมู่บา้นไร้แผน่ดิน – กิจกรรมแพเปียก  
 ดเูหยี&ยว 

05.00 น. พรอ้มกนัทีCจุดนดัพบ ณ ปัม̂ ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมเีจา้หน้าทีCทาง
บรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกแก่ทา่น ก่อนขึ'นรถมกีารตรวจวดัอุณหภมูิ
รา่งกาย และมเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 
*กรณุาเผื&อเวลาในการเดินทางมายงัจดุนัดหมาย เนื&องจากรถออกเดินทางตามเวลา หาก
ท่าน มาไม่ทนัเวลานัดหมาย ทางบริษทัขอสงวนสิทธิk ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั _งสิ_น  

06.00 น. นําท่านออกเดนิทางสู ่จ.จนัทบุรี ระยะทางประมาณ bcd กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ e-f ชม. 
ระหวา่งทางใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั และแวะเขา้หอ้งนํ(าตามความเหมาะสมของเสน้ทาง  
( 8 ท่านขึ_นไป คอนเฟิรม์ เดินทาง) 

AV มกราคม – JV กมุภาพนัธ ์@MOK 3,988.- 9 

JO – JU  กมุภาพนัธ ์@MOK 3,988.- 9 

JU – JW  กมุภาพนัธ ์@MOK 3,988.- 9 

VA – VK  กมุภาพนัธ ์@MOK 3,988.- 9 

VK – VM  กมุภาพนัธ ์@MOK 3,988.- 9 

@J – @V  กมุภาพนัธ ์@MOK 3,988.- 9 

@V – @@  กมุภาพนัธ ์@MOK 3,988.- 9 

@U – @W  กมุภาพนัธ ์@MOK 3,988.- 9 

@W กมุภาพนัธ ์– JV มีนาคม  @MOK 3,988.- 9 

JO – JU  มีนาคม  @MOK 3,988.- 9 

JU – JW  มีนาคม  @MOK 3,988.- 9 

VA – VK  มีนาคม  @MOK 3,988.- 9 

VK – VM  มีนาคม  @MOK 3,988.- 9 

@J – @V  มีนาคม  @MOK 3,988.- 9 

@V – @@  มีนาคม  @MOK 3,988.- 9 

@U – @W  มีนาคม  @MOK 3,988.- 9 

@W – @[  มีนาคม  @MOK 3,788.- 9 
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 เดนิทางถงึ จ.จนัทบรีุ  แวะจดุพกัรถทาํธุระสว่นตวัใหเ้รยีบรอ้ย   
VV.JJ น. ถงึทา่เทยีบเรอืขลุง นําทา่นนั Cงเรอืไป หมูบ่า้นไรแ้ผน่ดนิ ระหวา่งนั Cงเรอืชมบรรยากาศธรรมชาตป่ิา

ชายเลน และฟารม์หอย  ใชเ้วลาประมาณ ld นาท ี
พาทา่นหลกีหนีความวุน่วายไปพกักายทีC หมู่บา้นไร้แผน่ดิน ชืCนชมธรรมชาต ิ สมัผสัวถิชีวีติ
ชาวบา้น และทานอาหารทะเลสดๆ ไมอ่ั (นไดท้ีCนีC "บา้นทะเลดาว โฮมสเตย ์จนัทบรีุ"   และยงัมี
หมูบ่า้นชาวประมงเก่าแก่สามารถเดนิจากทีCพกั เทีCยวชมวถิชีวีติหมูบ่า้นไรแ้ผน่ดนิ ชมุชนเก่าแก่
กวา่รอ้ยปี 

V@.AJ น.  ä บริการอาหารกลางวนั ทะเลพื_นบา้น  มื_อที& V 
ระหวา่งรอพกั ตั (งแต่nl.ld-nf.ddน. ทา่นสามารถเดนิเทีCยวหมูบ่า้นไรแ้ผน่ดนิ ชมวดัทีCมตีน้โกงกาง
อายnุddกวา่ปี  พพิธิภณัทข์องเก่า อายnุddกวา่ปี  ฉโนดทีCดนิรชักาลทีCf  รอยประทบัผา่พระหตัถ์
รชักาลทีCf และชมวถิชีวีติชาวบา้นบางชนั 

VO.JJ น. มารว่มสนุกสนานกบักจิกรรมของโฮมสเตย ์
แพเปียก เป็นอกีหนึCงไฮไลทข์องบา้นทะเลดาว ทีCจะมอียา่งอืCน พาทุกทา่นสนุกสดุมนัสต์ลอดทรปิ 
ใชเ้วลาการเดนิทางประมาณ b ชม.   ซึCงในทรปิแพเปียกยงัมกีจิกรรมอืCนทีCน่าสนใจอกี เชน่ ชมฝงู
เหยีCยวแดง  ทะเลแหวกบางชนั   และพายเรอืคายคั  
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18.30   ä บริการอาหารเยน็ ซีฟู๊ ดบฟุเฟ่ต ์พร้อมเบียรส์ดไม่อั _น มื_อที& @ 
  (เบียรส์ดฟรีระหว่าง 23.55 น.- 85.55 น. 
 

 
ที&พกั บา้นทะเลดาว โฮมสเตย ์จนัทบรีุ หรือเทียบเท่า ( มหีอ้งสาํหรบั b ทา่น , e ทา่น , v ทา่น) 

(ชื&อโรงแรมที&ท่านพกัทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย A-M วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

วนัที&สอง   Sky View cafe AT เกาะเปริด – ชมุชนริมนํ_าจนัทบรู – โบสถค์าทอลิก – วดัปากนํ_าแขมหนู 
จดุชมวิวเนินนางพญา – ร้านของฝากบา้นเพ – กรงุเทพฯ 

JO.AJ น.  ร่วมทาํบญุตกับาตรพระ (โฮมสเตย ์มีชดุทาํบญุจาํหน่าย ชดุละ MJ บาท) 
JU.AJ น.   ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร เมนูข้าวต้มทะเล มื_อที& A 

ชว่งเชา้พาทา่นไปนั CงฟังเสยีงคลืCน ณ   Sky View cafe AT เกาะเปริด ตั (งอยูท่ีC ตาํบลเกาะเปรดิ ตวั
รา้นตกแต่งสไตลล์อฟตป์นูเปลอืย และมกีระจกรอบดา้น ดโูปรง่และโลง่สามารถชมววิธรรมชาตไิด้
แบบพาโนรามา คาเฟ่จะแบง่ออกเป็น b โซน คอื โซนดา้นนอกจะสมัผสักบับรรยากาศรมิผาและววิ
ทะเลสวยๆ ฟังเสยีงคลืCนซดัโขดหนิเพลนิๆ  อกีโซนดา้นในเหมาะสาํหรบัใครทีCตอ้งการนั Cงเงยีบใน
หอ้งแอรเ์ยน็ๆ พรอ้มชมววิรมิหน้าผาจากดา้นในรา้น   และทีCพลาดไมไ่ดเ้ลยสาํหรบัใครทีCมาทีC Sky 
View cafe คอื มมุบนัไดปนูทีCทอดยาวลงไปถงึทะเลดา้นลา่ง   พรอ้มลงรปูอวดเพืCอนๆในโซเชยีล
ไปเลยยย  
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เที&ยง   ä อิสระอาหารกลางวนั ณ ชมุชนริมนํ_าจนัทบรู 

ใหทุ้กท่านเดนิเล่นตามอธัยาศยัทีC ชุมชนริมนํ_าจนัทบรู ตั (งอยูร่มิแมนํ่(าจนัทบุร ีแต่เดมิเรยีกกนัวา่ 
“บา้นลุ่ม” ยา่นชุมชนนี(มบีา้นเรอืนเก่าแก่ หลายแบบทั (งบา้นรมินํ(าแบบไทย ตกึสถาปัตยกรรมแบบ
ยุโรป ผสมกับจีน  มีจุดเริCมต้นจากเชิงสะพานวดัจนัทร์ ยาวไปตลอดจนถึงชุมชนตลาดล่าง 
ประกอบดว้ยทีCพกัอาศยั รา้นคา้ชุมชน พพิธิภณัฑ ์ศาลเจา้ เกสเฮา้ส ์รวมถงึรา้นอาหาร รา้นขนม 
และรา้นกาแฟน่ารกัๆ ใหเ้ลอืกนั Cงหลายรา้น   จุดแวะชมในชุมชนทีCน่าสนใจ เช่น บา้นหลวงราช
ไมตร,ี บา้น v{ ศูนยก์ารเรยีนรูร้มินํ(าจนัทบูร, รา้นไอศกรมีตราจรวด, รา้นเจ๊อี$ดรมินํ(า (ก๋วยเตี~ยว
กั (ง), รา้นขายยาโบราณจงักวนอนั   และหากเดนิขา้มสะพานนิรมลกจ็ะเจอกบั โบสถค์าทอลิก
จนัทบุรี หรือ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เป็นสิCงก่อสรา้งเก่าแก่อายุ ndd กว่าปี
ของชุมชนรมินํ(าจนัทบรู ทีCอยูใ่นสภาพสมบรูณ์ทีCสดุ  สามารถถ่ายรปูรอบๆ ตวัโบสถไ์ดต้ลอดเวลา 
(การเขา้ไปชมดา้นในจะชมไดเ้ฉพาะวนัจนัทร ์– เสาร ์เวลา ;.=> น. – ?@.>> น. และ ?=.>> น. – ?B.=> น. สว่น
วนัอาทติยจ์ะมกีารเขา้โบสถข์องชาวครสิตค์าทอลกิ และดา้นหน้าเวทจีะเป็นพืQนที Rหวงหา้ม หา้มขึQนไป) 

หลงัจากเดนิเลน่ชมุชนรมินํ(าเสรจ็แลว้ จะนําทา่นไป วดัปากนํ_าแขมหนู อาํเภอทา่ใหม ่ 

 
 
 จุดเด่นของวดันี(คอื โบสถ์เซรามกิสนํี' าเงนิ สสีนัโดดเด่นทีC เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ทีCสามารถ
ถ่ายภาพสุดชคิของจนัทบุร ี ทีCงดงามวจิติรตระการตาดว้ยลวดลายพื(นโบสถ์สนํี(าเงนิตดักบัพื(นสี
ขาว  โดยดา้นในเฉพาะประตูโบสถ์ไม ้ทั (ง e บาน มกีารแกะสลกัภาพนูนตํCา เกีCยวกบัพุทธประวตัิ
พระพุทธเจา้ ดา้นนอกบานประตูและหน้าต่าง มกีารลงลายมุข ภาพเทพทวารบาล ส่วนพื(นผนัง
ดา้นในพระอุโบสถ มกีารประดบัภาพลงสใีนพื(นเซรามกิเกีCยวกบัวรรณคดชีาดก และพระมหาชนก
อกีดว้ย  ดว้ยความงามของโบสถนี์(จงึทาํใหม้นีกัท่องเทีCยวเขา้มาเยีCยมชมความงาม  และแชะภาพ
อวดโซเซยีลกนัอยา่งไมข่าดสาย   
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จะนําท่านไปเกบ็ววิทะเลพรอ้มถนนสายโรแมนตกิทีCทุกคนต้องหลงรกั  จุดชมวิวเนินนางพญา 
อยูบ่นเสน้ทางถนนเฉลมิบรูพาชลทติ ทีCตั (งอยูบ่นเนินรมิทะเลใกลก้บัหาดคุง้วมิาน และปากอ่าวคุง้
กระเบน   สามารถมองเหน็ววิทะเลกบัถนนทีCคดเคี(ยวสวยงาม ซึCงเป็นจุดชมววิทีCขึ(นชืCอของจนัทบุร ี
ทั (งถนนเลยีบชายทะเลทีCทอดยาวไ ปจนถงึหาดคุง้วมิาน อ่าวคุง้กระเบนทีCเวิ(งวา้งกวา้งใหญ่ และ
แหลมเสดจ็ทีCอยูฝั่ Cงตรงขา้มตรงบรเิวณปากอ่าว      

ก่อนเดนิทางกลบั พาทา่นแวะซื(อของฝากทีC ร้านของฝาก แหลง่รวมอาหารทะเลแปรรปูทุกรปูแบบ 
ทุกชนิด ผลไมแ้ปรรปู ไมว่า่จะเป็นทุเรยีน ของฝากขึ(นชืCอ กรอบ หอม อรอ่ย ไมเ่หมน็หนื ปลาหมกึ
แหง้ ปลาอนิทรยี ์เป็นตน้ 

!".$$ น. สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ ระยะทางประมาณ bfd กม. ใช้เวลาเดนิทาง
ประมาณ l.ld ชม. ระหว่างทางให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั และแวะเข้าห้องนํ(าตามความ
เหมาะสมของเสน้ทาง 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

หมายเหต ุ: บริษทัขอสงวนสิทธิk  เปลี&ยนแปลงรายการทวัรไ์ด้ตามความเหมาะสม อนัเนื&องจากสภาวะ

อากาศ, การเมือง และเหตสุดุวิสยัต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ และ

ความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นสาํคญั 

 

มาตรการดแูลป้องกนัการติดเชื_อโควิด-V[ ของเรา 

v ตรวจวดัอุณหภมูก่ิอนเดนิทาง 
v ฉีดพน่ฆา่เชื(อภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
v การจดัโต๊ะอาหารเป็นไปตามนโยบายของรฐั  
v มเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 

 
เอกสารประกอบการเดินทาง  
สาํเนาบตัรประชาชน ใชส้าํหรบัการทาํประกนัการเดนิทาง กรณีทีCทา่นเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรณุา
แจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าทีCใหท้ราบ    ***** รบกวนสง่พรอ้มกบัหลกัฐานการชาํระเงนิ *****  
โปรดตรวจสอบ บตัรประชาชน: จะตอ้งไมห่มดอาย ุ
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อตัราค่าบริการนี5รวม  

ü คา่รถตูป้รบัอากาศนําเทีAยวตามรายการ 
ü ทีAพกัตามทีAระบุ หรอืเทยีบเทา่ (พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง) 
ü บรกิารนํNาดืAม  วนัละ ! ขวด/ทา่น 
ü คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีAต่าง ๆ ตามรายการทีAระบุ    
ü คา่อาหาร ตามรายการทีAระบุ  
ü มคัคเุทศกนํ์าเทีAยวตลอดการเดนิทาง 
ü ค่าเบีNยประกนั อุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางท่องเทีAยว วงเงนิประกนัท่านละ U$$,$$$ บาท ( ไม่คลอบ

คลุมถงึ สุขภาพ อาการเจบ็ป่วย หรอื โรคประจําตวั ) กรณีเสยีชวีติ จากอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง
ทอ่งเทีAยว วงเงนิประกนัทา่นละ !,$$$,$$$ บาท  (เงืAอนไขตามกรรมธรรม)์  

 
อตัราค่าบริการนี5  ไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครืAองดืAม ค่าซกัรดี ค่า
มนิิบารใ์นหอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ทีAมไิดร้ะบุในรายการ 

× ผา้เชด็ตวั สบู ่ยาสฟัีน แปรงสฟัีน 
× คา่ธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีAของชาวต่างชาตทิีAเพิAมเตมิตามการจา่ยจรงิ 
× คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ a$$ บาท/ทรปิ (ชาํระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ b ปี) 
× ชาวต่างชาต ิชาํระเพิAมทา่นละ c$$ บาท 
× คา่อาหารสาํหรบัทา่นทีAทานเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 

× ภาษมีลูคา่เพิAม 7 %  
 
เงื:อนไขการจอง 

มดัจาํท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชาํระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีAเหลอืก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย b$ วนั (การไม่
ชาํระเงนิคา่มดัจาํ หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงบัการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิ
การจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เงื:อนไขการยกเลิก และคืนค่าทวัร ์
• ยกเลกิก่อนการเดนิทางตั Nงแต่ a$ วนัขึNนไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยทีAเกดิขึNนจรงิ 
• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง !U-b" วนั ยดึเงนิ U$% จากยอดทีAลกูคา้ชาํระมา และเกบ็คา่ใชจ้า่ยทีAเกดิขึNนจรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ !Uวนั ขอสงวนสทิธิ gยดึเงนิเตม็จาํนวน 

* กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยทีAเกดิขึNนจรงิ(ถา้ม)ี 
* คา่ใชจ้า่ยทีAเกดิขึNนจรงิ อาทเิชน่ คา่โรงแรม คา่มดัจาํรา้นอาหาร และคา่ใชจ้า่ยจาํเป็นอืAนๆ 
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หมายเหต ุ:  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิM ที:จะเลื:อนการเดินทางกรณีที:มีนักท่องเที:ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า P ท่าน  
- บริษทัขอสงวนสิทธิM  ในการไม่รบัผิดชอบใดๆทั 5งสิ5น หากเกิดสิ:งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่

ว่ากรณีใดๆกต็าม และ ขอสงวนสิทธิM ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ:งของไว้ที:
โรงแรมและจาํเป็นต้องส่งมายงัจดุหมายปลายทางตามที:ท่านต้องการ  

- บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั 5งสิ5น หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยดุงาน, การก่อการจลาจล, 
ภยัธรรมชาติ, การนําสิ:งของผิดกฎหมาย ซึ:งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

- เมื:อท่านตกลงชําระเงินค่าทวัร์ทั 5งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
เงื:อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั 5งหมด  

- มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาํสญัญาใด ๆ  ทั 5งสิ5นแทนผูจ้ดั นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั5น 

- สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาล หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจทาํ
ให้เวลาในการท่องเที:ยวแต่ละสถานที:น้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั 5งที:ต้อง
เร่งรีบ เพื:อให้ได้ท่องเที:ยวตามโปรแกรม 

- เมื:อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ:ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือ
ว่าท่านสละสิทธิM  ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั 5งสิ5น 

- หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียม
ตวัการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย ` หรือ a วนั ก่อนออกเดินทาง 

- กรณีที:โปรแกรมมีที:พกั ทางบริษัทจะจดัที:นอนเป็นลกัษณะ b เตียงหรือ ` เตียง ทางบริษัทไม่มี
นโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที:ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที:ท่านเดินทาง 1 ท่าน จาํเป็นต้องชาํระ
ค่าห้องพกัเดี:ยวตามที:ระบ ุ  

 
 

** เมื&อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื&อนไข

ข้อตกลงทั FงหมดนีFแล้ว ** 

 


