
W38  SXC10 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



W38  SXC10 
 

วนัแรก สนามบินสวุรรณภูมิ – นครโฮจมิินห ์– ไชน่าทาวน์-วดัเทียนหาว-โบสถน์อรท์เทรอดาม-ไปรษณียก์ลาง-ตลาดเบน

ถนั – ลอ่งเรอืชมทรรศนียภ์าพของแม่น ้าไซ่งอ่น    (-/-/D) 

08.30 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสาร ชัน้ 4 ประตู 4  เคาน์เตอร ์G 

เคาน์เตอรส์ายการบิน ไทยเวียดเจท็แอร ์(VJ)เจา้หนา้ที่ของบรษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวกแกท่่าน 

11.50 น. ออกเดนิทางสู ่โฮจิมินห ์โดยเที่ยวบินที่ VJ802 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง) 

13.20 น.    เดนิทางถงึ สนามบินเตินเซนเหยดิ นครโฮจมิินห ์เมอืงใหญ่อนัดบัหนึ่งของประเทศเวยีดนาม ซึง่ต ัง้อยู่บรเิวณ

ดนิดอนสามเหลีย่มปากแมน่ า้โขง เป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิของประเทศ หลงั

ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้น าท่านเดนิทางต่อโดยรถบสัปรบัอากาศ 

บ่าย บรกิารอาหารว่างบนรถ ขนมปงัฝร ัง่เศสสไตลเ์วียดนาม ท่านละ1อนั 

จากนัน้ เดนิทางสู่ ย่านไชน่าทาวน ์ชมชีวติความเป็นอยู่ ของชาวจนีใน

เวยีดนาม ชมวดัเทียนหาว วดัจนีในเขต ไชน่าทาวนท์ีส่รา้งอทุศิใหก้บั 

แมพ่ระผูค้รองชาวเรอืหรือเทพเีทยีนหาว โดยชาวพทุธกวางตงุใ้นช่วง

ปลายศตวรรษที่ 18 ชาวเวยีดนามเชื่อ ว่าเทพองคค์นมกีอ้นเมฆเป็น

พาหนะเพื่อช่วยคุม้ครองผูค้นใหร้อดพน้จากอนัตรายจากมหาสมทุร

ท ัง้ปวง จากนัน้น าท่านสู่ โบสถน์อรท์เทรอดาม โบสถห์ลงัคาสูงที่สรา้งในสมยัที่

เวยีดนามยงัอยู่ในอาณานิคมของ ฝร ัง่เศส โดยสรา้งเพื่อให ้เป็นโบสถป์ระจ าเมอืง

ไซ่งอ่นและไดส้รา้งตามตน้แบบของประเทศฝรัง่เศสน าท่าน ชมไปรษณียก์ลาง ซึ่ง

ถูกสรา้งขึ้นอย่างวจิติรตระการตา จากนัน้ อสิระท่านชอ้ปป้ิง ตลาดเบนถนั ซื้อของ

ฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยั  

เยน็ ลอ่งเรอืแม่น ้าไซ่งอ่น พรอ้มกบับรกิารอาหารเยน็บนเรอื  
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เขา้ที่พกั LIBERTY HOTEL หรอืเทียบเท่า 3 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง โฮจมิินห ์- มยุเน่ - ฟานเทียต - Fairly stream – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว             (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้เดินทางสู่ เมืองมุยเน่ เมอืงชายหาดริมทะเล (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใชเ้วลาในการเดินทาง

ประมาณ 4 ชม.)   

เที่ยง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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หลงัจากนัน้น าคณะท่าน ออกเดินทางไปยงั เมืองฟานเทียต เป็นเมือง

ชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเทีย่วที่มคีวามสวยงามและมชีื่อเสยีงทาง

ภาคใตข้องเวยีดนาม ระหว่างการเดนิทางผ่านชมธรรมชาตแิละวถิชีวีติความ

เป็นอยู่ของชาวเวยีดนาม จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลทรายแดง  ที่เกิด

จากการรวมตวักนัของทรายสชีมพูแดงจนเป็นลานทรายกวา้งที่มชีื่อเสยีงของ

เมืองมุยเน่ แลว้น าท่าน ชม “แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม” ล าธาร 

FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกดัเซาะของน า้และลมเป็นล าธารลกึกว่า 

20 เมตร เปิดใหเ้ห็นช ัน้ของดนิและทรายหลากสี ซึ่งท ัง้หมดลว้นเกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาต ิสมควรแก่เวลา น าท่าน สู ่ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทราย

สขีาวกระจ่างตากวา้งใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพยีงผืนทราย

และทอ้งฟ้าเท่านัน้ ไมไ่กลกนัมแีหลง่น า้จดื (โอเอซสิ) ส  าหรบัใหน้กัท่องเทีย่ว

ใชพ้กัผ่อน  ถ่ายรูป และชมวิว ที่ท่านจะไดเ้พลิดเพลินก ับกิจกรรม

หลากหลายไม่ว่าจะเป็น เช่ารถจี๊ป หรอืรถ ATV ตะลยุเนินทราย หรอืสนุกสนานกบัการเลน่แซนดดู์นลื่นไถล

จากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร   

(ค่าใชจ้า่ยในการนัง่รถจิ๊บ 1คนั นัง่ได ้4-5ท่าน ราคาท่านละ 300 บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
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หลงัจากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั PEACH RESORT ระดบั 3 ดาว หรอืเทียบเท่า  เชญิท่านพกัผ่อนหรอืท่องราตรตีามอธัยาศยั 
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วนัที่สาม มยุเน่ - ดาลดั -น ้าตกดาทนัลา -กระเชา้ไฟฟ้า - วดัจรุก๊ล า – พระราชวงัฤดูรอ้น – ถนนคนเดินดาลดั    

(B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร น าท่านเดินทางไปยงั เมือง ดาลดั อยู่ในจงัหวดัลามดงดาลดัเป็นอีกหนึ่งเมืองตากอากาศที่มี

ชื่อเสยีงอนัและโรแมนติคที่สุดและของเวียดนามเนื่องจากต ัง้อยู่บนที่สูงจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 1,500 

เมตร ท าใหอ้ากาศเย็นสบายตลอดท ัง้ปีแมก้ระท ัง้ในฤดูรอ้น อณุหภูมเิฉลีย่ประมาณ 15-25 องศาเซสเซียส 

แวดลอ้มดว้ยขนุเขา ไร่ กาแฟ และสวนดอกไม ้อาคารบา้นเรอืนต่างๆปลูกสรา้งรูปแบบสถาปตัยกรรมฝร ัง่เศส 

เนื่องจากในสมยัอาณานิคม Alexdra Yersin  ไดค้น้พบเมอืงดาลดั และเห็นว่าบรรยากาศค่อนขา้งดี ทาง

ฝร ัง่เศสจงึไดเ้ขา้มาพฒันาและสรา้งเมอืงดาลดั เพือ่ใหเ้ป็นเมอืงตากอากาศส าหรบัชาวฝร ัง่เศส 

เที่ยง      รบัประทานอาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 
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จากนัน้ น าท่าน นัง่รถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอนัร่มรื่นเขยีวชอุ่มลงสู่

หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชมและสมัผสักบัความสวยงามของ 

น ้ าตกดาทนัลา (Thac Datanla) น า้ตกขนาดไม่ใหญ่

มากแต่มชีื่อเสยีง อกีหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ของดาลดัที่ไม่ควรพลาด!! จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ 

สถานีกระเชา้ไฟฟ้า เคเบิลคาร ์กระเชา้ไฟฟ้าแห่งนี้ เป็นกระเชา้ไฟฟ้าที่ทนัสมยัที่สุดของ

ประเทศเวยีดนาม  และมคีวามปลอดภยัสูงทีสุ่ดท่านจะได ้ชมววิ ของเมอืงดาลดั ที่มองเห็นได ้ท ัง้เมอืง ที่ต ัง้

อยู่ท่ามกลางหุบเขาอนัสวยงาม  จากนัน้น าท่านชม วดัจรุก๊ล า เป็นวดัที่สรา้งอยู่บนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเต

วยีนลาม แวดลอ้มไปดว้ยใบไมด้อกไม ้นานาพนัธุ ์กบัทวิสนที่ยนืตน้ตระหงา่นปกคลุมทุกหุบเขา จากนัน้น า

ท่านชม พระราชวงัฤดูรอ้น พระราชวงัตากอากาศของกษตัริยเ์บา๋ได๋ จกัรพรรดิ์องคสุ์ดทา้ยของเวยีดนาม ซึ่ง

สถานทีแ่ห่งนี้ เป็นพระราชวงัสุดทา้ย ทีส่รา้งขึ้นในสมยัเรืองอ านาจของฝร ัง่เศส ก่อนทีจ่ะเกดิสงครามเวยีดนาม 

แลว้ท าใหจ้กัรพรรดิ์บา๋วไดต้อ้งลี้ภยัไปอยู่ฝร ัง่เศส แลว้ไมไ่ดก้ลบัมาเหยยีบผนืแผ่นดนิบา้นเกดิอกีเลย  

 

 

 

 

 

เยน็            บรกิารอาหารเยน็  ณ ภตัตาคาร Huong Rung Restaurant  ... พรอ้มเสรฟิไวน์ดาลดั.. 
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จากนัน้ น าท่านเดนิทางสูย่่าน ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ่์า ของเมอืงดาลดัใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้ นานาชนิดตามอธัยาศยั 

  เขา้ที่พกั  LA SAPINETTE HOTEL หรอืเทียบเท่า 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สี ่    สวนดอกไมเ้มืองหนาว - สนามบนิ 

เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 9) 

จากนัน้ น าท่านเขา้ชม สวนดอกไมเ้มืองหนาวและถ่ายรูปกบัหมู่มวลไมด้อกเมอืง

หนาวนานาพนัธุท์ี่อวดโฉมรูปทรงและสสีนัอนัสุดตระการตาตลอดท ัง้ปีใน

บรรยากาศที่แสนโรแมนติกของเมืองดาลดั ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน

เดินทางสูส่นามบินดาลดั 

12.45 น.  เดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai VietJet Air เที่ยวบินที่ VZ941 

14.30 น.  เดินทางถงึสนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ เด็กต  า่กว่า 12ปี พกัเดี่ยว ท่ีนัง่ 

11-14 JUL 19 12,988 12,988 3,500 25+1 

12-15 JUL 19 12,988 12,988 3,500 20+1 

08-11 AUG 19 11,988 11,988 3,500 20+1 

22-25 AUG 19 11,988 11,988 3,500 20+1 

19-22 SEP 19 10,988 10,988 3,500 20+1 

03-06 OCT 19 10,988 10,988 3,500 20+1 

10-13 OCT 19 11,988 11,988 3,500 20+1 
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17-20 OCT 19 11,988 11,988 3,500 25+1 

 

อตัราน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ **** ไม่มีราคาเด็ก**** 

ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่เม่ือจองทวัรแ์ลว้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ขอคืนเงินค่าจองทวัร ์ค่าทวัรไ์ดใ้นทุกกรณี 

หมายเหต:ุ  

1.อตัราค่าบริการเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินช่วงเทศกาลเมื่อจองทวัรไ์ม่สามารถยกเลิกเปล่ียนแปลงเล่ือนวนัเดินทางไดแ้ละ/หรือขอคืน

เงินค่าทวัรค่์าจองทวัร์ 

2.กรุ๊ปออกเดินทางตอ้งมีจ านวนไม่ต า่กว่า 20 ท่านขึ้ นไป 

3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนอตัราค่าบริการเน่ืองจากค่าภาษีเซอรช์ารท์น ้ามนัสายการบินปรบัขึ้ นและ/หรือมีผลมาจาก

อตัราแลกเปล่ียน 

4.กรณีท่ีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดัโดยสายการบินภายในประเทศกรุณาแจง้บริษัทฯก่อนท าการจองมิฉะน้ันบริษัทฯจะไม่

รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

อตัราน้ีรวม 

• ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบักรุงเทพฯ – โฮจิมินห ์- กรุงเทพชั้นประหยดั 

• ค่าระวางน ้าหนักเกิน 20   กิโลกรมั 

• ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯและโฮจิมินห์ 
• ค่าท่ีพกัโรงแรมพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

• ค่าอาหารครบทุกมื้ อตลอดรายการ 
• ค่ารถรบั-ส่งสนามบินและรายการทวัรต์ลอดรายการ 
• อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 
• ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาทตามเงือนไขของบริษัทประกนัภยัท่ีบริษัทใชบ้ริการ 

อตัราน้ีไม่รวม 

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %,  ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ,ค่าระวางน ้าหนักเกิน 20 กิโลกรมั  

• ค่าบริการและค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ 
•  

ค่าทปิไกดท์อ้งถ่ิน คนขบัรถ ทา่นละ 200 บาท / วนั / คน  (รวม 4 วนั = 800 บาท / ลูกคา้ 1 ทา่น) 

****หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิาร**** 

เอกสารทีป่ระกอบการเดินทางหนังสือเดินทางเหลืออายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัหมดอายุ และเหลือหน้าว่าง

ติดกนัอย่างน้อย 2 หน้า / การจองทวัร ์ท่านละ 5,000 บาททีเ่หลือช าระก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย20วนั 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้กกรณี  

และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ

เดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ถา้ท่านงดการใช้
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บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาคืนไม่ว่ากรณี

ใดๆทั้งส้ิน เน่ืองจากรายการทวัรแ์บบเหมาเหมาจ่าย 

 

หนังสือเดินทาง 

*** กรุณาส่งส าเนาหนังสือเดินทางใหบ้ริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง 20 วัน เพื่อทางบริษัทฯ จะไดส้่งใหท้างสายการบินเพื่อ

ออกตัว๋เครือ่งบิน ***เอกสารการเดินทาง  หนังสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป (นับจากวนัออก

เดินทาง) และตอ้งเหลือหนา้ว่างส าหรบัแสตมป์วีซ่ามากกว่า 2 หนา้ขึ้ นไป   

 

หมายเหต ุ:  

กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่นลูกคา้และบรษิัท 

1.บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเลื่อนการเดินทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึ้ นในกรณีทีมี่ผูร้ว่มคณะไม่ถึง 20 ท่าน 

2.ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบินโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมายซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสญูหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและ

อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6. ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นท่ีพอใจก่อนช าระค่าบริการ ทั้งน้ีเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตวั

ท่านและสมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจาหรือค่าทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯแลว้ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบั

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆในบริษัทฯ ก าหนด 

7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ

เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรมได ้

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกัโดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้

โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รบัประกนัได ้

9.กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่างน้อย 7วนัก่อนการเดินทาง มิฉะน้ัน 

บริษัทฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหน้าได ้ 

10.มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน  

11.ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูก

ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. การขบัรถในเวียดนาม จ ากดัความเร็ว ไมเ่กิน 60-80 กมต่อชัว่โมง (แลว้แต่พื้ นท่ี) 
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13. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ1ขวดต่อคนต่อวนั 

14.ทางบริษัทฯ ซ่ึงไม่อาจรบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นท่ีอยู่เหนือการควบคุมของเจา้หน้าท่ี อาทิการนัดหยุดงาน จลาจล

เหตุวุ่นวายหรือภยัทางการเมือง ภยัธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซ่ึงอาจจะท าใหท้างสายการบินงดเวน้การบินตามเวลาท่ีก าหนด และ/หรือ

ตารางเวลาบินของสายการบินท่ีใชใ้นเท่ียวบินน้ันๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาท่ีก าหนด โดยค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นจากทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้จากอุบติัเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการ

เขา้และออกเมืองจากทางเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือการ

ถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งน้ีทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็นส าคญั  

 

“ความสุขของท่านคอืงานบรกิารของเรา” 


