
LEELA  THE BEAUTIFUL LIFE ON EARTH 
3 Days 2 Nights (Phuket-Phangnga)



ต้อนรับทุกท่าน 
พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลอ านวยความสะดวก

• บริการหัวหน้าทัวร์จ านวน 1 ท่าน
และพนักงานดูแลจ านวน 1 ท่าน 
ต่อจ านวน 20 ท่าน

บริการช่างภาพ บันทึกภาพความประทับใจ 
ระหว่างการเดินทาง



- การตรวจวัดอุณหภูมิ เจ้าหน้าที่จากทางบริษัททุกท่าน รวมทั้งมัคคุเทศก์ คนขับรถ และ STAFF
เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยดา้นสุขภาพ แก่ผู้เดินทาง

- เพิ่มการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเริ่มการเดนิทางทุกวัน
- ระหว่างการปฎิบัติงาน เจ้าหน้าที่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการท างาน
- จัดเวลาท าความสะอาดยานพาหนะทุก ๆ วันตลอดการเดินทาง

(การเช็ดเบาะด้วยแอลกอฮอล์, เก็บขยะ และฉีดพ่นสเปรย์ท าความสะอาด)
- บริการหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งตลอดการเดินทาง
- บริการเจลแอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือบนยานพาหนะ

มาตรการการป้องกัน COVID-19 





ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัดพบ ณ 
สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร, 
เคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์ 
พบเจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี ฮอลิเดย์ รอต้อนรับ 
พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

06.30 น.

วันแรกของการเดินทาง

น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินภูเก็ต 
โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 203

08.30 น.

เดินทางถึง ณ สนามบินภูเก็ต หลังรับสัมภาระแล้วนั้น
น าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวเขารัง โดยรถตู้และระหว่างการ
เดินทางทุกท่านจะสนุกกับกิจกรรมสันทนาการจาก
มัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกรุ๊ป

09.55 น.



จุดชมวิวเขารัง
น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวเขารัง โดย
รถตู้อีกหนึ่งจุดชมวิวใกล้เมืองภูเก็ต 
มาที่นี่ท่ านจะ ได้พบกับวิวทิวทัศน์ที่
นอกจากจะมองเห็นเมืองภูเก็ตได้แทบ
ทั้งเมืองแล้วยังสามารถมองเห็นทะเล 
และเกาะรอบ ๆ ไดอ้ีกด้วย



น าท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต โดยรถตู้ที่เต็มไปด้วยอาคารสไตล์ชิโน-โปรตุกีสตลอดสองฝั่งถนน 
ถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของที่นี่ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารอร่อย ร้านกาแฟ 
และร้านค้าขายของที่ระลึก ให้เที่ยว ช้อป กิน ใช้ ได้อย่างเพลิดเพลิน นับเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คส าคัญ
ของภูเก็ตที่ห้ามพลาด จากนั้นน าท่านเดินทางต่อเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน



บริการอาหารกลางวัน 
ณ ร้านอาหาร ตู้กับข้าว
อีกหน่ึงตัวแทนความอร่อยของภูเก็ต ได้ทาน
อาหารพื้นเมืองในตึกชิโน-โปรตุกีสเก่าแห่งน้ีท าให้
นึกถึงวันเก่าๆ

บริการท่านด้วยเซตเมนูอาหารไทย
ส าหรับ 8 ท่าน / โต๊ะ 

ข้าวตังหน้าตั้ง
ทอดมันปลา

คั่วกลิ้งคอหมูย่าง
แกงส้มปลากะพงใส่สับปะรด

น้ าพริกกุ้งเสียบ
หมูฮ้องภูเก็ต

ปลากะพงทอดน้ าปลา
กุ้งผัดกะปิสะตอ
ผลไม้รวม

TU KUB KHAO



น าท่านเดินทางสู่ ประภาคารเขาหลัก อีกหนึ่งสถานที่ 
unseen ของจังหวัดพังงา เป็นประภาคารที่มีความ
สวยงามมาก เดินชิล ๆ รับลมริมชายหาดนางทอง
คู่ที่ยาวไปจรดอุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ล ารู่ ซึ่ง
สามารถมองเห็นโขดหินที่สวยงามกับทรายสีขาวที่
มองดูแล้วท าให้หลงใหลไปกับบรรยากาศที่เงียบสงบ

ประภาคารเขาหลัก 



น าท่านเดินทางสู่ คลองสังเน่ห์ เป็นผืนป่าเล็ก ๆ ที่ เต็มไปด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ พืชพรรณแปลก ๆ ที่ขึ้นอยู่ ตามริมฝั่ง
คลองสังเน่ห์นั้นเต็มไปด้วยเสน่ห์น่าหลงใหลด้วยความหลากหลาย 
ผู้คนที่ได้มาสัมผัสผืนป่าแห่งนี้จึงตั้งฉายา ว่าเป็น Little Amazon 
ให้ท่านได้ นั่งเรือพายชมธรรมชาติ ริมข้างทางที่อุดมไปด้วย
ธรรมชาติอันน่าทึ่งตลอด 1 ชั่วโมงเต็ม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร...



ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ร้านในเหมือง 
บริการท่านด้วยเมนูพื้นเมืองอาหารใต้ มาที่นี่ต้องห้ามพลาดที่จะรับประทาน 
“ต้มกะทสิายบวั แกงกะทิหมูเม็ดเหรียง หมูผัดสะตอ”
การันตีความอร่อยโดย Michelin Guide



ห้อง
ขนาด 50 ตร.ม.

หรือเทียบเท่า



วันที่สองของการเดินทาง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.30 น.  น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือบ้านน้ าเค็ม โดยรถตู้
08.30 น.  ออกเดินทางสู่หมู่เกาะสุรินทร์ โดย เรือสปีดโบ๊ท 28 ที่นั่ง 

(ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)
10.00 น. เดินทางถึงจุดด าน้ าตื้น ณ ปลายแหลมช่องขาด อ่าวช่องขาด 

และเดินทางโดยเรือหางยาวเข้าชมหมู่บ้านมอแกน 
ชมวิถีชีวิตบ้านเรือน อุดหนุนของที่ระลึกที่ท าด้วยมือจาก
ชาวมอแกน ท่านที่ไม่ด าน้ าสามารถขึ้นเรือหางยาว 
เพื่อลงไปพักผ่อน ณ หาดไม้งาม หาดที่มีความสวยงาม 
และเงียบสงบ สัมผัสบรรยากาศที่แสนวิเศษอย่างเต็มที่ 
(ในวันที่น้ าลง และเรือเล็กเข้าไม่ได้ จะขึ้นเกาะ ณ อ่าวช่องขาดแทน)



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ที่ท าการอุทยานฯ
บริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟ่ต์ ไก่ทอด แกงมัสมั่น ผัดผัก ผัดหมี่ ผลไม้

13.30 น. เดินทางต่อเพื่อด าน้ าตื้นชมปะการัง ณ 
แหลมแม่ยายหรืออ่าวบอน

14.30 น. เดินทางกลับจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ 
พร้อมกับความประทับใจ

16.30 น. กลับถึงท่าเรือบ้านน้ าเค็ม





Lady & Gentleman

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข ให้
ท่านได้ดื่มด่ ากับปาร์ตี้ส่วนตัว แต่งเติมความทรงจ า
แสนพิเศษด้วยธีมปาร์ตี้ที่ท่านสามารถก าหนดได้เอง 
พร้อมบริการช่างภาพคอยบันทึกภาพความประทับใจ

Cowboy

Pirate

- พิเศษการประกวดการแต่งกายผู้ชนะเลิศได้รับของรางวัลสุดพิเศษจากทางบริษัทฯ



บริการ
- บุฟเฟ่ต์อาหารทะเล
- ช่างภาพ
- ดนตรีสด



บริการท่านด้วย
เมนูซีฟู๊ดบุฟเฟ่ต์ และ BBQ station



ห้อง
ขนาด 50 ตร.ม.

หรือเทียบเท่า



ช่วงสายน าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่ว่ากันว่าเป็นอีกหนึ่ง
จุดที่สวยที่สุดในพังงา “เสม็ดนางชี” โดยรถตู้
ให้ท่านได้นั่งรับประทานอาหารกลางวันพร้อมชมวิว
อ่าวพังงาสุดอลังการที่ไกลสุดลูกหูลูกตาเกินที่ท่านจะ
จินตนาการ

น าท่านเดินทางขึ้น-ลง เสม็ดนางชีบูทีค โดยรถกระบะ

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ เสม็ดนางชีบูทีค
บริการด้วยเซตเมนูอาหารไทยและซีฟู๊ด

วันที่สามของการเดินทาง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม



13.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต
16.25 น. น าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 216
17.50 น. เดินทางถึง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ



อัตราค่าบริการเริ่มต้น

ประเภทผู้เดินทาง
อัตราค่าบริการทัวร์ (ท่านละ)
20 ท่าน (ราคาเริ่มต้นตอ่ท่าน)

ผู้ใหญ่ 
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) จ่ายเพิ่ม

29,500.-
4,500.-

**อัตราค่าบริการดังกล่าว เป็นอัตราบริการเริ่มต้น... กรุณาแจ้งวันที่การเดินทางและจ านวนผู้เดินทางอีกครัง้ เพ่ือจัดท าใบเสนอราคา**



TOYOTA COMMUTER
บริการ 6 ท่าน / คัน



อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าท่ีพัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



เงื่อนไขการช าระเงิน
- “การจอง” กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 50 % จากราคาทัวร์
- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด
- ช าระโดยเงินสด
- ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)
- ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 639 - 1 - 00265 – 5
“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลิก : 
- กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 40 วันท าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด



หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรับบริการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญ

รบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวก
ในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบ
ขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวรค์ณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
• โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
• หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

• ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋ว
เครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิด
กฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับ
การออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการ
เปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออก
เดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหต,ุ ปัญหา
การจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับ
ปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

• ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

• ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขต๋ัวเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความ
เหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่
ท่านได้เดินทางไป

• เมื่อทา่นจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในข้อความและเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ แจ้งแลว้ข้างตน้


