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ฉงชิง่ ลอ่งเรอื 3 ชอ่งแคบ แมน่ า้ฉางเจยีง (แมน่ า้แยงซเีกยีง) 

长江三峡 

ไมล่งรา้นรฐับาล 

5 วนั 4 คนื Thai Smile 
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วนัเดนิทาง 
ราคา 

*ราคาเด็กเทา่ผูใ้หญ่ 

พกัเดีย่วจา่ย

เพิม่ 

 

 

28 ต.ค. – 1 พ.ย. 62 35,999.- 14,800.- รวม 

25-29 พ.ย. 62 35,999.- 14,800.- รวม 

*ฟรนี า้วนัละ 1 ขวด*ไมม่รีาคาเด็ก*ไมแ่จกกระเป๋า 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัแรก กรุงเทพฯ-ฉงชิง่-หงหยาตง้ 

07.30 น. คณะพรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูมิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้4 เคาน์เตอรE์สายการบนิ

ไทยสมายลโ์ดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางและสัมภาระใหก้ับ

ท่าน 

10.30 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงฉงชิง่สนามบนิเจยีงเป่ยโดยเทีย่วบนิทีW่E684 

14.50 น. เดนิทางถงึเมอืงฉงชิง่ ซึง่ตัง้อยู่ภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศจนีในปีค.ศ.1937รัฐบาลพรรคกัว๋หมนิ

ตัง่ไดย้า้ยเมอืงหลวงจากหนานจงิมาอยู่ทีฉ่งชิง่เป็นการชั่วคราวถงึปีค.ศ.1946ซึง่เป็นช่วงญี่ปุ่ นรุกราน

ประเทศจนีและเป็นชว่งสงครามโลกครัง้ทีส่องแตเ่ดมินัน้ฉงชิง่เป็นเมอืงใหญ่อนัดับสองของมณฑลซือ่

ชวนตอ่มาเมือ่วนัที1่4 มนีาคมค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของจนีไดป้ระกาศใหฉ้งชิง่เป็นเขตปกครอง

พเิศษทีข่ ึน้ตรงกบัรัฐบาลกลางฉงชิง่มพีืน้ที8่2,300ตร.กม.จงึเป็นมหานครทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศจีนมี

ประชากร30.49ลา้นคนและเป็นศนูยก์ลางของการคมนาคมทางบกทางน้ําและทางอากาศที่อยู่ทางทศิ

ตะวนัตกดว้ย 

นําท่านสู่หงหยาตง้ 红崖洞 อาคารขนาดใหญ่สรา้ง

ติดกับผาภู เขาขนานกับแม่ น้ําเจียหลิงออกแบบ

ก่อสรา้งและตกแต่งในรูปแบบโบราณใหอ้ารมณ์และ

บรรยากาศยอ้นยุคในอาคารประกอบดว้ยโรงแรม

รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้รา้นอาหารพื้นเมืองรา้นน้ําชาโรง

ละครใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเดนิชมและเลอืกซือ้

สนิคา้พืน้เมอืง 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ณภัตตาคาร 

 พกับนเรอืส าราญหรรูะดบั 6 ดาวCENTURY GLORY 
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วนัทีส่อง ลอ่งแมน่ า้แยงซเีกยีง-หอเจดยีส์อืเป่าไจ-้เมอืงเฟิงต(ูเมอืงผ)ี-งานเลีย้งตอ้นรบั 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารบนเรอืหลงัอาหารใหท้่านอสิระหรอืร่วมกจิกรรมตา่งๆบนเรอืตาม

อธัยาศยั 

 หรือเลอืกซือ้ออฟชั่นรายการเมืองเฟิงตู 丰都 มีฉายาว่าเป็น เมืองผี ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น้ํา สรา้งขึน้สมัย

ราชวงศฮ์ัน่ เมือ่ประมาน2000ปีกอ่น พอมาถงึสมัยราชวงศซ์ง่ เมือ่ประมาน 900 ปีกอ่นเคยมนีายอําเภอ

แซ ่หวาง “王”  และนายอําเถอ แซเ่หยยีน “阎” มาปกคลองทีเ่มอืงเฟิงตู แต่ดว้ยภายหลังคนที่บันทกึ

จดประวตัขิองเมอืงเฟิงต ูไดจ้ดแซท่ัง้สองคนสลบักนั เลยเป็น 阎 กอ่น 王 ภาษาจีนสองตัวน้ีรวมกัน 阎

王 มคีวามหมายแปลว่า“ยมบาล” ดังนัน้ชาวบา้นเมืองเฟิงตู เห็นว่า ‘ผดิแลว้เลยตามผดิ’จงึได ้

เอาเรือ่งราวสรา้งเป็นเมอืงนรก ตามความเชือ่ของศาสนาเตา๋ขึน้มา ซึง่มยีมทูต ผูต้รวจสมุดบัญชรีายชือ่

ของวญิญาณ ขา้มสะพานจําใจ ภาพลงโทษทรมานตกนรก18ชัน้ ใหค้นไปดูว่าตอนที่เรามีชวีติอยู่ใน

โลกมนุษยนั์้นเคยทําเรื่องชั่วดีอะไรบา้ง? และใหก้นิน้ําชาขีล้ืมก่อนมาเกดิใหม่ ซึง่เป็นการสอนให ้

คนเราควรทําแตส่ ิง่ดีๆ  ไม่งัน้ก็จะตอ้งตกนรก ถูกลงโทษทรมาน  

รายการชมเมอืงเฟิงตเูป็นรายการขายออฟชัน่หากท่านใดสนใจสามารถตดิตอ่ไดท้ี ่ LOBBY ราคา 290

หยวนตอ่ท่าน 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรอื 

จากนั้นนําท่านลงเพื่อขึน้รถไปชมหอเจดยี ์สอืเป่าไจ้石宝寨 สรา้งขึ้นในสมัยเฉียนหลงฮ่องเต ้

ราชวงศช์งิลกัษณะสถาปัตยกรรมคลา้ยเจดยีห์ันหนา้ไปฝ่ังแม่น้ําหลงัพงิภูเขาทัง้หลงัสรา้งดว้ยไมแ้ละ

เชือ่มตอ่กนัโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูเลยม ี12 ชัน้สงู 56 เมตร ซึง่นับเป็นสิง่มหัศจรรยท์างสถาปัตยกรรมที่ถูก

จัดอนัดบัไวว้า่เป็น 1 ใน 8 ของโลก 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารบนเรอื 

พบกบัการเลีย้งตอ้นรบัจากกปัตนัเรอืและเหลา่ 

กลาสเีรอือยา่งอบอุน่และชมการแสดงบนเรอื 

  พกับนเรอืส าราญหรรูะดบั 6 ดาว CENTURY GLORY 
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วนัทีส่าม ลอ่งแมน่ า้แยงซเีกยีง-ชวถีงัเซีย๋-อูเซีย๋-เสนิหนงุซ(ีลงเรอืเล็ก)-ซหีลงิเซีย๋-งานเลีย้ง

อ าลา   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารบนเรอื 

 ใหท้่านไดช้มทิวทัศน์บริเวณสองฝ่ังแม่น้ําเรือแล่นผ่านเมอืงไป๋ตีเ้ฉิง 白帝城 หรือเรียกว่าเมอืง

จกัรพรรดขิาวอยู่ในเขตอําเภอเฟิงเจยีตัง้อยู่ทางตอนเหนือของปากชอ่งแคบฉวถีังเสยีบนยอดเขาสูง

กวา่ 750 เมตรทีต่ัง้ของเมอืงลอ้มรอบดว้ยน้ํา 3 ดา้นและภูเขาอยู่ดา้นซา้ยภายในเมืองโบราณแห่งน้ี

ประกอบดว้ยวัดอู่หัว,ตําหนักหมงิเหลยีงและศาลาชมดาวรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง

ราชวงศห์มงิและชงินอกจากน้ียังมรีูปเคารพของหลวิเป่ย,จูเกอะเหลยีง, กวนอ,ู จางเฟ่ยในยุคสามกก๊ 

รายการเมอืงไป๋ตีเ้ฉิงเป็นรายการออฟชัน่หากท่านใดสนใจสามารถตดิตอ่ไดท้ี ่LOBBYราคา 290 หยวน

ตอ่ท่าน 

เรอืจะแลน่ผ่านเขตทวิทัศนช์อ่งแคบชวถีงัเซีย๋瞿塘峡 ชึง่เป็นชอ่งแคบทีส่ัน้ทีส่ดุมคีวามยาวเพยีง  8 

กโิลเมตรแตเ่ป็นชอ่งแคบทีม่ภีูเขาสองฟากฝ่ังทีย่ ิง่ใหญ่ตระการตาโดยเฉพาะประตูขุยเหมนิ 夔门 สมัย

ที่ยังไม่ไดส้รา้งเขื่อนบริเวณน้ีกระแสน้ําจะไหลเชี่ยวกรากมากเน่ืองจากน้ําที่มีหนา้กวา้งกว่าหนึ่ง

กโิลเมตรและถูกบบีใหไ้หลผ่านทีป่ระตขูยุเหมนิเหลอืแค1่50เมตรเท่านัน้และตอ่จากนัน้เรอืจะแล่นผ่าน

ชอ่งแคบอเูซีย๋巫峡 มคีวามยาวประมาณ 45กโิลเมตรเป็นชอ่งแคบยาวอนัดับสองในบรรดาช่องแคบ

ของแม่น้ําแยงซเีกยีงอเูซีย๋เป็นชอ่งแคบทีง่ามสง่าสองฟากฝ่ังจะมีแนวภูเขาหนิผาสลับซับซอ้นที่เรียง

รายกนัเป็นชัน้ๆอย่างมรีะเบยีบกอ่ใหเ้กดิทัศนียภาพทีโ่ดดเดน่สวยงามเป็นพเิศษชมความสวยงามของ

ยอดเขา 72 ยอดโดยเฉพาะยอดเขานางฟ้าอันลอืชือ่เชือ่กันว่ามาล่องแม่น้ําแยงซเีกยีงไม่เห็นนางฟ้า

เท่ากบัมาไม่ถงึแม่น้ําแยงซเีกยีง 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางณหอ้งอาหารบนเรอื 

นําท่านลงเรือขึน้ฝ่ังแลว้เปลี่ยนเรือเล็กเพื่อชมความงามของล าคลองเสนิหนุง 神农溪 ตลอด

ระยะทางท่านจะไดเ้พลดิเพลนิไปกับความสวยงามของธรรมชาตทิัง้สองฟากฝ่ังแห่งสายน้ําลําธาร

จากนัน้นําท่านกลับสู่เรือสําราญช่วงบ่ายๆเรือจะแล่นเขา้สู่ซีหลงิเซี๋ย 西陵峡 ซึง่เป็นช่องแคบที่มี

ขนาดยาวทีส่ดุมคีวามยาวประมาณ 70 กโิลเมตร สมัยก่อนที่ยังไม่ไดส้รา้งเขือ่นช่องแคบซหีลงิเป็น

ช่องแคบที่มีอันตรายที่สุดสําหรับการเดนิเรือเน่ืองจากมีทัง้หนิแก่งและหนิโสโครกที่นับไม่ถว้นแต่

หลงัจากทีไ่ดส้รา้งเขือ่นขึน้แกง่หนิบรเิวณชอ่งแคบเหลา่น้ีไดถู้กทําลายไปเสยีสว่นใหญ่อกีทัง้ระดบัน้ํา

ก็ไดเ้พิม่สงูขึน้มากจงึทําใหก้ารเดนิเรอืไดอ้ย่างสะดวก 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ณหอ้งอาหารบนเรอื 

  ***พบกบัการเลีย้งอ าลาจากกปัตนัเรอืและเหลา่กะลาสเีรอื*** 

  พกับนเรอืส าราญหรรูะดบั6ดาว CENTURY GLORY 
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วนัทีส่ ี ่  เขือ่นซานเสยีตา้ป้า(รวมรถแบตเตอรี)่-อีช๋าง(รถไฟความเร็วสูง)-ฉงชิง่ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารบนเรอื 

  นําท่านขึน้ฝ่ังชมเข ือ่นยกัษ(์รวมรถแบตเตอรี)่ อภมิหาโปรเจ็คระดับกนิเนสบุ๊คซานเสยีตา้ป้า 三峡

大坝 เป็นเขือ่นทีใ่หญ่โตทีส่ดุในโลกมคีวามยาวทัง้หมด 3,035 เมตรช่องระบายน้ํายาว 483 เมตรซึง่

สามารถเก็บกักน้ําไดถ้ึง 39.3 ลา้นลูกบาศกเ์มตรส่วนสันเขือ่นสูง 185 เมตรแบ่งออกเป็น 5 ส่วน

กลา่วคอื 2 สว่นสําหรับผลติกระแสไฟฟ้าซึง่สามารถผลติพลังงานกระแสไฟฟ้าส่งใหพ้ื้นที่1ใน5ของ

ประเทศจีนอีก1ส่วนสําหรับระบายน้ําและ 2 ส่วนเป็นประตูสําหรับเรือแล่นผ่านโดยแบ่งเป็นเรือที่มี

ระวางขบัน้ําตัง้แต ่3000-10,000 ตนัและเรอืทีม่รีะวางขบัน้ํานอ้ยกวา่ 3,000 ตนันําท่านขึน้ฝ่ังที่เมืองอี๋

ชางเมอืงอ ีช๋างตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกของมณฑลหูเป่ยและอยู่ปากชอ่งแคบซหีลงิเสยีของแม่น้ําแยง

ซเีกยีงทางทศิตะวนัออก 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางณภัตตาคาร 

  จากนัน้นําท่านเดนิทางสูส่ถานรีถไฟเมอืงอีช๋างน ัง่รถไฟความเร็วสูงเพื่อเดนิทางกลับไปยังเมือง

ฉงชิง่ (ใชเ้วลาประมาณ 5 ช.ม.) 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ณภัตตคาร 

 พักที ่LE MERIDIEN CHONGQING NAN’AN HOTEL OR SAME 5* 

 

วนัทีห่า้ สวนเออ่หลิง่-ศาลาประชาคม(ดา้นนอก)-พพิธิภณัฑส์ามผา-ถนนคนเดนิเจีย่ฟ่าง

เป่ย* **ชมิสุกีห่มาลา่ฉงชิง่重庆麻辣火锅*** 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ณโรงแรมทีพ่ัก 

 นําท่านชมสวนสาธารณะเออ๋หลิง่ จากนัน้ชมดา้นนอกของมหาศาลาประชาคม 人民大会堂 และเขา้

ชมพพิธิภัณฑส์ามผา 三峡博物馆 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางชมิสกุีห้มาลา่ฉงชิง่ 重庆麻辣火锅 

จากนัน้นําท่านไปถนนคนเดนิเจีย่ฟางเปยอสิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึหรือของฝากไดเ้วลาอันสมควรนํา
ท่านเดนิทางสูส่นามบนิฉงชิง่เจยีงเป่ย 
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16.10 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯโดยเทีย่วบนิที ่WE685 

18.30 น. ถงึท่าอากาศสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

***************************** 

อตัรานีร้วม  

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)  

2. คา่ทีพ่ัก 2 ท่านตอ่ 1 หอ้ง / หอ้งบนเรอื Deluxe Room Type มรีะเบยีง ขนาด 26 ตร.ม. 1หอ้งพัก 2 ท่านไม่

มเีตยีงเสรมิ 

3. คา่อาหารทุกมือ้ทีร่ะบุในรายการ  

4. คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ  

5. คา่ภาษีสนามบนิไทย  

6. คา่ธรรมเนียมสมัภาระทีฝ่ากขึน้เครือ่งท่านละ 1 ชิน้ทีน้ํ่าหนักไม่เกนิ 20 กก.  

7. คา่วซีา่จนี (1,650 บาท) / คา่ภาษีสนามไทยและคา่ภาษีสนามบนิจนี 

คา่บรกิารไมร่วม 

1. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัเชน่คา่โทรศพัทค์า่ซกัรดีคา่เครือ่งดืม่นอกจากรายการ  

2. คา่ทปิคนขบัรถคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย (รวมจ่าย 220 หยวน/ทรปิ)  

3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  

4. คา่ทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว  

5. คา่วซีา่ดว่น / คา่วซีา่ของชาวตา่งชาต ิ

6. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

หมายเหตุ  บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีทีไ่ม่สามารถไปเทีย่วในสถานที่

ทีร่ะบุในโปรแกรมไดท้ันอนัเน่ืองมาจากภัยธรรมชาตคิวามล่าชา้และความผดิพลาดจากทางเรือรถไฟสายการบนิทาง

บรษัิทฯ จะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาใหถ้า้จัดหาไม่ไดแ้ละมีค่าบัตรผ่านประตูก็จะคนืค่าบัตรตามที่บรษัิททัวร์

ตอ้งจ่ายจรงิแตถ่า้ไม่มคีา่บัตรผ่านประตใูดๆก็จะไม่คนืคา่บรกิาร / การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เที่ยวบางรายการ

ไม่สามารถขอหักคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการชําระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้าประกันอุบัตเิหตุไว ้

ใหก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท**เงือ่นไขตามกรมธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีที่มี

ผูร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีที่มี

การขึน้ลงของเงนิตราตา่งประเทศหรอืทกีารปรับคา่ธรรมเนียมตา่งๆ 

* หากท่านมเีทีย่วบนิภายในประเทศ รถไฟ หรือ รถทัวร ์กรุณาสอบถามเจา้หนา้ที่ทุกครัง้ก่อนออกตั๋ว เน่ืองจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์บินหรือเวลาโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบตั๋ว 

ภายในประเทศทุกกรณี 

ส ารองทีน่ ัง่  มัดจํา10,000 บาทพรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามสว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นเดนิทาง 30 วนั 
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ราคารวม* คา่ตัว๋เครือ่งบนิ + รวมภาษีสนามบนิไทย+จนี (CN TAX) / คา่วซีา่จนี (เดีย่ว) 

 
ราคาไม่รวม ค่าทิปกระเป๋าขึน้-ลง, ค่าบรกิารยังไม่รวมค่าทปิไกดท์อ้งถิ่นและค่าทปิคนขับรถทอ้งถิ่นและค่าทิป
หัวหนา้ทัวรร์วม 220 หยวน / ท่านตลอดทรปิ 
 

หมายเหต ุ
1. รายการอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
2. สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลห์รอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้หรอืแจง้ใหท้ราบในเวลากระชัน้

ชดิท่านใดทีต่อ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นทุกครัง้ 
4. ผูเ้ดนิทางเขา้ใจและรับทราบความเสีย่งว่า รายการท่องเที่ยวในเสน้ทางน้ี จะขึน้อยู่กับสภาพภูมอิากาศหากมีอุป
สรรคทํ์าใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ และ/หรอืท่องเทีย่วไม่ได ้เชน่ เทีย่วบนิยกเลกิ เที่ยวบนิล่าชา้ อากาศไม่เอือ้อํานวยใน

การท่องเทีย่วหรอืในกรณีอืน่ๆ บรษัิทฯ รับผดิชอบเพยีงคนืคา่บัตรเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใหเ้ท่านัน้ หากบัตรไดถู้ก
ใชไ้ปบางสว่นแลว้ จะไม่มกีารคนืคา่บรกิารใดๆ 

 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ  ยกเลกิหลงัการวางมัดจํา -หักค่าใชจ้่าย 5,000 บาท / ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 20-29 วันเก็บ

ค่าใชจ้่าย 10,000 บาท / ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7-19 วัน-เก็บค่าใชจ้่าย 75 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิก่อนการ

เดนิทาง 1-6 วนั - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ บรษัิทเป็นเพยีงตวัแทนการท่องเทีย่วสายการบนิและตวัแทนการท่องเทีย่วในตา่งประเทศซึง่ไมอ่าจ

รับผดิชอบตอ่ 

-ความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ที่บรษัิทฯอาทิการนัดหยุดงานการจลาจลการเปลี่ยนแปลง

กําหนดเวลาในตารางบนิภัยธรรมชาตฯิลฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทัง้ทางตรงหรือทางออ้มเช่นการเจ็บป่วย

การถูกทํารา้ยการสญูหายความลา่ชา้หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆฯลฯ 

-การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้หรือออกเมืองอันเน่ืองมาจากมีสิง่ผดิกฎหมายหรือ

เอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้งหรอืการถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ทางบรษิทัฯถอืวา่ 

ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง ือ่นไขทีบ่รษิทัฯไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

 

 

 


