
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิหาดใหญ ่– ปากบารา – เกาะหลเีป๊ะ – อุทยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะตะรุเตา – เกาะ
ตะรุเตา - เกาะไข ่– เกาะหลเีป๊ะ – หาดซนัเซ็ท – ถนนพทัยา  

 

05.00 น. พรอ้มกัน สนามบนิสุวรรณภูม ิเจา้หนา้ทีค่่อยใหก้ารตอนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิใหแ้ก่ท่าน 

07.00 น. เดนิทางสู่ สนามบนิหาดใหญ ่โดยสายการบนิ เวยีทเจ็ท แอร ์(VZ) เทีย่วบนิที ่VZ320 

08.25 น. ถงึ สนามบนิหาดใหญ ่ไกดน์ าเทีย่วรอใหก้ารตอนรับท่าน หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ทา่เรอืปากบารา โดยรถตู ้

10.00 น. น าท่านเดนิทางโดย เรอืสปีดโบท้แบบจอยสก์รุ๊ป เพื่อออกเดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาตเิกาะตะรุเตา ซึง่อยู่ในทะเลอัน

ดามัน เป็นอุทยานแห่งชาตทิางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย ที่มปีระวัตศิาสตรค์วามเป็นมายาวนาน และความสวยงาม

ของธรรมชาตทิียั่งคงความสมบูรณ์ ค าว่าตะโละเตรา หรอืตะรุเตา ในภาษามลายูแปลว่า มีอ่าวมาก เพราะประกอบไปดว้ย

เกาะต่าง ๆ นอ้ยใหญ่ถงึ 50 เกาะ และเกาะขนาดใหญ่ 7 เกาะ ไดแ้ก่ เกาะตะรุเตา, เกาะอาดัง, เกาะราว,ี เกาะหลเีป๊ะ, เกาะ

กลาง, เกาะบาตวง และเกาะบสิส ี 

 (รอบเรอืสปีดโบท้แบบจอยสก์รุ๊ป อาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม ท ัง้นีเ้พือ่ค านงึถงึผลประโยชนข์อง

ลูกคา้เป็นส าคญั) 

 น าท่านชม เกาะตะรุเตา เกาะที่ไดช้ื่อว่าเป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมืองในอดีต และดว้ยสภาพธรรมชาตทิี่ยังคงความ

อุดมสมบูรณ์ ท าใหเ้กาะตะรุเตาเป็นอกีสถานทีท่ีไ่ดร้ับความนิยมจากนักท่องเทีย่วจากทั่วทุกมุมโลก 

เทีย่ง บรหิารอาหารกลางวนั อาหารกลอ่ง (1) 

 น าท่านเดนิทางต่อสู่ เกาะไข่ ตัง้อยู่ระหว่างเกาะอาดังและเกาะราวี เป็นเกาะที่มชีายหาดสีขาวนวล เหมอืนสีไข่ตัดกับน ้า

ทะเลสเีขียวใสสะอาด มเีอกสักษณ์ส าคัญคอื ซุม้ประตูหนิขนาดใหญ่ ที่สามารถเดนิลอดเขา้ออกได ้และยังมคีวามเชื่อกัน

ว่า หากชายหญิงคู่ใดที่ไดล้อดซุม้ประตูน้ี จะไดแ้ต่งงานกันอีกดว้ย อสิระใหท้่านหามุมถ่ายรูปตามอัธยาศัย ไดเ้วลา

พอสมควร  

 



จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ เป็นหน่ึงในเกาะที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะตะรุเตา เป็นเกาะที่มีเวิ้ง

ชายหาดสวยงาม ทรายสขีาวนวลละเอยีด น ้าตืน้เขนิ และมปีระการังทีส่วยงามรายลอ้มรอบเกาะ  

 เดนิทางถงึ เกาะหลเีป๊ะ น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่ัก  

17.00 น.  น าท่านเดนิทางสู่ หาดซนัเซ็ท (Sunset Beach) ชายหาดดา้นทศิตะวันตกเฉียงเหนือ และยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์

ตกทีส่วยทีสุ่ดเกาะหลเีป๊ะ อสิระใหท้่านเก็บภาพความสวยงามของพระอาทติยย์ามเย็นตามอัธยาศยั 

 

18.00 น. จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิหลเีป๊ะ ถนนคนเดนิและแหล่งชอ้ปป้ิงยามค ่าคนื  

 

เย็น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั BUNDHAYA RESORT หรอืระดบัเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัทีส่อง เทีย่วโซนใน – เกาะหนิงาม – เกาะยาง – อา่วเรอืใบ – เกาะราว ี– รอ่งน า้จาบา – เกาะหลเีป๊ะ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

08.30 น. น าท่านเดนิทางโดย เรอืหางยาว เพือ่ชมความสวยงามของหมู่เกาะภายในอุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะตะรุเตา พรอ้มชมความ

สวยงามของโลกใตท้อ้งทะเล  

น าท่านชม เกาะหนิงาม เกาะเล็กๆชายหาดรายลอ้มไปดว้ยหนิสีด ากลมมน ที่เกดิจากแนวหนิที่ทับถมใตท้อ้งทะเล และ

เกดิการกัดเซาะตามกาลเวลาจนเป็นหนิรูปทรงกลมมน สีด าขลับ ตัดกับน ้าทะเลสมีรกต ใหค้วามสวยงามเป็นอย่างยิง่ และ

น าท่าน ด าน า้บรเิวณหลงัเกาะหนิงาม   

 

น าท่านชม เกาะยาง หน่ึงในเกาะยอดนิยมในการด าน ้าทีไ่ม่ควรพลาด โดยเฉพาะปะการังผักกาด หรอืปะการังเกล็ดน ้าแข็ง 

เป็นปะการังทีม่ลีักษณะเป็นแผ่นหนิปูนซอ้นกันเป็นชัน้ๆ มลีักษณะคลา้ยใบผักกาดหอม ซึง่มใีหเ้ห็นมากมายทีเ่กาะแห่งน้ี 

ชม อ่าวเรอืใบ ทีเ่กาะอาดัง อ่าวที่มีชายหาดกวา้งขวาง และเป็นจุดชมปะการังน ้าตืน้ และปลาสวยงามหลากหลายชนิด 

อาทเิชน่ ปลาการต์ูน, ดาวทะเล, ปลาสลดิหนิ เป็นตน้ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั แบบกลอ่ง (3) 

เดนิทางสู่ เกาะราว ีเกาะทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยป่าไม ้และนกนานาชนิด มีชายหาดสขีาว ทรายละเอยีด สามารถเล่น

น ้าไดต้ลอดชายฝ่ัง และยังสามารถด าน ้าดูปะการังน ้าตื้นไดอ้กีดว้ย ไม่ไกลจากเกาะราว ียังเป็นทีต่ัง้ของ อสิระท่านถ่ายรูป 

และเกาะราวน้ีีท่านสามารถเล่นน ้าได ้(ขอ้ควรระวัง : ทีเ่กาะราวมีลีงิอาศัยอยู่บนเกาะควรระมัดระวังในการวางทรัพย์สนิของ

ท่าน) 

ร่องน ้าจาบงั แนวแท่งหนิ 5 ยอด ซึง่ถูกปกคลุมไปดว้ยปะการังอ่อนหลากสี และดาวทะเลมากมาย โดยปกตกิารชม

ปะการังอ่อน ตอ้งใชว้ิธดี าน ้าลกึ (Scuba Diving) แต่ส าหรับทีน่ี่ปะการังจะอยู่ในระดับทีต่ืน้มาก นอกจากปะการังอ่อนหลาก



สแีลว้ ร่องน ้าจาบังยังเป็นแหล่งของปะการังหลากหลายชนิด เช่น ปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง, ปะการังดาวใหญ่, 

ปะการังถว้ยสสีม้ ฯลฯ นอกจากน้ียังมดีอกไมท้ะเล,ปลาการต์ูนสม้ขาว, ปลาการต์ูนลายปลอ้ง, กัลปังหาสสีม้, หอยมอืเสอื, 

ปลาสลดิหนิ, ปลาดาวสฟ้ีา, ปลาสงิโต เป็นตน้ 

 



หมายเหตุ : การท่องเที่ยวขึน้อยู่กับสภาพอากาศ การประกาศปิดอุทยาน ซึง่อาจมีการปรับเปลี่ยน ทั ้งน้ีทางบริษัทจะ

ค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นหลัก และทางบรขิอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าใชจ่้ายส่วนหน่ึงส่วนใดกรณีทีไ่ม่สามารถร่อง

เรอืได ้

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4)  

ทีพ่กั  BUNDHAYA RESORT หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม ถ่ายรูปปากบารา View Piont – หาดใหญ่ – ตลาดกิมหยง – สนามบินหาดใหญ่ – สนามบินสุวรรณภูมิ – 

กรุงเทพฯ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 เช็คเอา้ทสั์มภาระ พรอ้มเดนิทางกลับสู่ ทา่เทยีบเรอืปากบารา จงัหวดัสตูล  

11.30 น. เดนิทางถงึ ทา่เทยีบเรอืปากบารา น าท่าน 

น าท่าน ถ่ายรูปปากบารา View Piont ถือเป็นแลนดม์ารค์อกีจุดนึงของที่บริเวณปากบารา ใหท่้านไดเ้ช็คอนิกับรูปป้ัน

ปลาที่เป็นสัญญาลักษณ์ และชมวิวทะเลของจังหวัดสตูล ก่อนจะน าท่านเดนิทางกลับสู่เมืองหาดใหญ่ โดย รถตู ้พรอ้ม

เดนิทางสู่ หาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ รา้นนอ้งณี (6) 

 น าท่านซื้อของฝาก ตลาดกมิหยง เป็นตลาดขายของฝากและของทีร่ะลกึขนาดใหญ่ในอ าเภอหาดใหญ่ ตัง้อยู่บนอาคาร

สองชัน้ รมิถนนละมา้ยสงเคราะห ์ชัน้บนเป็นรา้นขายสนิคา้ ชัน้ล่างเป็นตลาดขายของแหง้ ชื่อตลาดกมิหยง มาจากชื่อเต็ม

ว่า "ตลาดชกีมิหยง" เป็นชือ่ของคหบดชีาวจนีชือ่ ชกีมิหยง และภรรยาชือ่ ละมา้ย เจา้ของทีด่นิแต่เดมิ 

17.20 น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิสุวรรณภูม ิสายการบนิ เวยีทเจ็ท แอร ์เทีย่วบนิที ่VZ323  

19.00 เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภ์าพ .... พรอ้มความประทับใจ 

 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

10 – 12 เมษายน 2564 13,999 4,000 

12 – 14 เมษายน 2564 13,999 4,000 

13 – 15 เมษายน 2564 13,999 4,000 

 

 

* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 
** ราคาทวัรน์ ีส้ าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น ** 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 



ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิหกัจากราคาทวัรข์า้งตน้ 3,000 บาท 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต า่ 9 ทา่น/กรุ๊ป กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว  
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
ราคาทวัรข์า้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงได ้เนือ่งจากราคาต ัว๋เครือ่งบนิมกีารปรบัเปลีย่นตลอดเวลา 

ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น า้มนัทีไ่มค่งที ่อาจมกีารปรบัราคาคา่โดยสารของสายการบนิเพิม่เตมิ 
จากราคาทีก่ าหนด และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ หรอืสายการบนิ  

โดยจะค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 น ้าหนักสัมภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 

 ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคณะ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
 ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น
ส าคัญ 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที่พัก 3 ท่าน เป็นการนอนเตียงเสรมิ 1 ท่าน) 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมอืงใกลเ้คียงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ
โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าจา้งไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม์) กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง
สุขภาพกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึง
ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

  ค่าใชจ่้ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผิดของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ
อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง หรือการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวิสัยอื่น 
เป็นตน้ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 ค่าสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 380 บาท/15 กโิกลกรัม/เทีย่ว 
  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท  

 
 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าค่าทวัร ์เป็นจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่น พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่
ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือท ัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั  กรณี
นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี่ไม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่า

กรณีใดๆ ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 
3. การตดิต่อใดๆ กับทางบริษัทเชน่ แฟกซ์ อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถึงศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหน่ึงเพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อีเมลล์ หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังน้ี 

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวร์เต็มจ านวน หรอืหักค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ** ในกรณีทีว่นัเดนิ
ทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 



2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ่้ายที่จ่ายจริง ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 
โรงแรมทีพ่ัก ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน้ี์ส าหรับผูม้วีัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ี บรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวทีม่ไิดเ้กดิจากความผิด
ของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหาย

ของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสัิยอืน่ เป็นตน้ 
5. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  


