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ชมน ำ้ตกซอืเฟ่ิน “ไนแองกำรำ่แหง่ไตห้วนั” 
พรอ้มปลอ่ยโคมลอยกระดำษ เพือ่ควำมเป็นสริมิงคลแกช่วีติ 
น ัง่รถบสั 2 ช ัน้เปิดหลงัคำ Big Bus Tours ชมววิเมอืงไตห้วนั 

 

วนัแรก สนามบินดอนเมือง-ไต้หวนั-เถาหยวน 

16.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตู 4 เคาน์เตอร ์5 สายการบินไท
เกอรแ์อร ์เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

19.20 น. เดนิทางสู่ไทเป โดยสายการบินไทเกอร์แอร์ เท่ียวบินท่ี IT 506 (ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบน
เครือ่ง) ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ชัว่โมง 

00.10 น. ถงึสนามบินเถาหยวนประเทศไต้หวนั หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเขา้ทีพ่กั  
พกัท่ี GREEN WORLD NANG KANG หรือเทียบเท่า 4* 

วนัท่ีสอง น ้าตกซือเฟ่ิน-ปล่อยโคมกระดาษเมืองซือเฟ่ิน-ไทเป 101-ช้อปป้ิงซีเหมินติง  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่น ้าตกซือเฟ่ิน (Shifen Waterfall) น ้าตกทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดของไตห้วนัและเป็นหน่ึงใน
สถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตยิอดนิยมในหมู่นกัท่องเทีย่วเป็นอย่างมาก ตัง้อยูใ่นยา่นผงิซ ี เมอืงนิวไทเป 
แมน้ ้าตกซอืเฟ่ินจะมขีนาดทีไ่มใ่หญ่มากนกัดว้ยความสงู 20 เมตรแต่ความกวา้ง 40 เมตร กส็รา้งความ
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ประทบัใจใหแ้ก่ผูเ้ขา้ชมไดไ้มน้่อย ทัง้ยงัมคีวามงดงามไมแ่พน้ ้าตกอื่นๆ จนไดร้บัการขนานนามว่า “ไน
แองการ่าแห่งไต้หวนั” (Taiwan’s Niagara Falls) เนื่องดว้ยลกัษณะของขอบน ้าตกโคง้รปูเกอืกมา้และมี
น ้าไหลลงสู่แอ่งน ้าขนาดใหญ่คลา้ยกบัน ้าตกไนแองการ่าของประเทศสหรฐัอเมรกิานัน่เอง เสน้ทางน ้าตก
เป็นส่วนหนึ่งของแม่น ้าจีห้ลง (Keelung River) แมน่ ้าเสน้ส าคญัทีใ่หญ่และยาวทีสุ่ดทางตอนเหนือของ
ไตห้วนั ในวนัทีอุ่ณหภมูลิดต ่าจะเกดิหมอกหนาสขีาวปกคลุมทัว่พืน้ทีข่องแอ่งน ้าตกคลา้ยผนืผา้สขีาว แต่
หากวนัทีม่แีดดจา้ทอ้งฟ้าโปรง่จะเกดิสายรุง้สวยงาม ท าใหส้ระน ้าของน ้าตกซอืเฟ่ินมชีื่อเรยีกอกีชื่อหนึ่งว่า 
“สระสายรุง้” หลงัจากชมความงามของน ้าตกแลว้ น าท่านเทีย่วชมตวัเมืองซือเฟ่ิน ซึง่ชื่อซอืเฟ่ินตัง้ตามชื่อ
ของครอบครวัดัง้เดมิผูพ้ฒันาพืน้ทีแ่ห่งนี้ ซึง่ทีม่ที ัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึต่างๆ และอกี
กจิกรรมทีไ่ดร้บัความนิยมไมแ่พก้นัคอืการปล่อยโคมลอยกระดาษ เพ่ือเป็นการปล่อยทุกขโ์ศก ลอย
ส่ิงท่ีไม่ดีให้หมดไป และเพ่ือเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของทุกท่านและครอบรวั (รวมค่าโคม
แล้ว) ซ่ึงโคมแต่ละสีนัน้กห็มายถึงแต่ส่ิงดีๆ ทัง้นัน้ สีแดงขอเร่ืองสขุภาพ, สีเหลืองขอเร่ืองเงินทอง
โชคลาภ, สีน ้าเงินเร่ืองการงานเจริญก้าวหน้า, สีม่วงขอเร่ืองการเรียน, สีขาวขอให้มีอนาคตท่ีดี, สี
ส้มขอเรื่องความรกั, สีเขียวขอให้ประสบความส าเรจ็ และสีชมพขูอให้มีความสขุ 
บนเสน้ทางรถไฟทีต่ดัผ่านกลางรา้นคา้สองฝัง่ ซึง่เป็นจุดท่องเทีย่วยอดฮติของเสน้ทางรถไฟสาย
ประวตัศิาสตรผ์งิซ ี(Pingxi Line) อยูร่ะหว่างสถานีซอืเฟ่ินและสถานีต้าหวั (Dahua Station)  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ...เป็ดย่าง 
น าท่านแวะเลอืกซือ้ทีผ่ลติจากเหด็หลนิจอื ถอืเป็นสนิคา้พืน้เมอืงเพื่อสุขภาพทีน่่าซือ้ไปเป็นของฝาก จากนัน้น า
ท่านเดนิทางสู่ตึกไทเป 101 เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองไทเป มคีวามสงูถงึ 508 เมตร (ไม่รวมค่าขึน้ตกึชม
ววิชัน้ 89) ทีน่ี่ยงัมจีดุชมววิทีส่งูตดิอนัดบัโลกอกีดว้ย ภายในตวัอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญ่หนกักว่า 900 
ตนั ท าหน้าทีก่นัการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผ่นดนิไหว หลงัจากนัน้น าท่านอพัเดทแฟชัน่การตกแต่ง
รา้นคา้สไตลไ์ตห้วนั อสิระใหท้่านไดช้้อปป้ิงย่านซีเหมินติงหรือสยามสแควรไ์ต้หวนั ซึง่มสีนิคา้
มากมายหลากหลายรวมทัง้สนิคา้แฟชัน่เทรนดใ์หม่ๆ  เช่น Onitsuka Tiger, Nike, Puma 

ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร พิเศษ...หม้อไฟหม่าล่าท่ีขึ้นช่ือของไต้หวนั ซุปหม่าล่าคือซุปท่ีใส่ฮวา
เจียว รสชาติเผด็แบบชาๆ ล้ิน แต่จะไม่เผด็ร้อนแบบบ้านเรา เป็นเมนูเดด็ท่ีคณุไม่ควรพลาดเม่ือ
ได้มาเท่ียวไต้หวนั  หลงัจากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่กั  
พกัท่ี GREEN WORLD NANG KANG หรือเทียบเท่า 4* 

วนัท่ีสาม ร้านพายสบัปะรด-อทุยานเย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน-ดิวต้ีฟรี-บ๊ิกบสั-ซือหลินไนท์มารเ์กต็ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่เมืองไทเป เมอืงหลวงของประเทศไตห้วนัซึง่ตัง้อยูท่างตอนเหนือของประเทศ และมปีระชากร

อาศยัอยูป่ระมาณ 3 ลา้นคนไทเปเป็นศูนยร์วมทางดา้นต่างๆของไตห้วนั ทัง้การศกึษา การคา้ อุตสาหกรรม 
เทคโนโลย ี และวฒันธรรม น าท่านเลอืกซือ้ของฝากขนมพายสบัปะรด ขนมยอดนิยมของไตห้วนัทีร่า้นเหว่ย
เก๋อ และยงัมขีนมอื่นๆ เช่น ป๊อปคอรน์, เหด็ทอด เป็นตน้และแวะใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ Cosmetics ซึง่
เป็นศูนยร์วมเครือ่งส าอางของเกาหล ีไตห้วนั มากมาย    

 จากนัน้น าท่านเทีย่วชมอทุยานเหย่หลิว (YehliuGeopark) อุทยานแห่งนี้ตัง้อยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะ
ไตห้วนัมลีกัษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล มชีายหาดทีม่ชีื่อเสยีง เตม็ไปดว้ยโขดหนิทีม่รีปูทรงแปลก
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ตาแต่งดงาม เกดิจากการกดักรอ่นของน ้าทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตวัของเปลอืกโลกเมือ่หลายลา้นปี
ก่อนท าใหเ้กดิการทบัถมของแนวหนิตามชายฝัง่ใน รปูรา่งทีแ่ตกต่างกนั ประกอบดว้ยโขดหนิ ชะงอ่น
ทราย รปูร่าง ต่างๆ เช่น รองเทา้เทพธดิา, เทยีน, ดอกเหด็ แต่ทีโ่ดดเด่นมชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดกค็อื รปูเศียร
พระราชินีอลิซเบธ ซึง่มชีื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลก ซึง่นกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางไปแลว้จะตอ้งไปถ่ายรปูคู่กบั
สิง่นี้ ทีน่ี่ยงัมรีา้นคา้ต่างๆ มากมายทีข่ายของแหง้ทีม่าจากทะเลใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชมิไดอ้ยา่งจใุจ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ...อาหารทะเล+กุ้งมงักร 
น าท่านเดนิทางสู่หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน ซึง่เป็นแหล่งเหมอืงทองทีม่ชีื่อเสยีงตัง้แต่สมยักษตัรยิก์วงสวีแ้ห่ง
ราชวงศช์องมนีกัขุดทองจ านวนมากพากนัมาขุดทองทีน่ี่การโหมขดุทองและแรธ่าตุต่างๆ ท าใหจ้ านวนแร่
ลดลงอยา่งน่าใจหายผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไปเหลอืทิง้ไวเ้พยีงแต่ความทรงจ า จนกระทัง่มกีารใชจ้ิว่
เฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร ์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยยีนเตอะซนัชวิ” ทศันียภาพภเูขาที่
สวยงามในฉากจงึเป็นทีน่ ามาของการท่องเทีย่ว น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่ DUTY FREE 
TAIWAN ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมน าเขา้จากต่างประเทศอาทปิราดา้, ชาแนล, เฟอรร์ากาโม่
เป็นตน้ น าท่านเปิดประสบการณ์ใหมก่บัการนัง่รถบสั 2 ชัน้เปิดหลงัคา Big Bus Tours ชมววิเมอืง
ไตห้วนัในมุมสงูกว่าคนอื่น ซึง่รถจะแล่นผ่านอาคาร สถานทีส่ าคญั แหล่งชอ้ปป้ิงต่างๆ รวมไปถงึจะได้
สมัผสัวฒันธรรมความเป็นอยู ่ของชาวไตห้วนัดว้ย  
น าท่านช้อปป้ิงซือหลินไนทม์ารเ์กต็ ตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในเมอืงไทเป ซึง่แบ่งเป็น 2 โซน คอื ตลาด
อาหารพืน้เมอืงและตลาดคนเดนิ อาหารพืน้เมอืงทีข่ ึน้ชื่อทีสุ่ดของไตห้วนัคอืเตา้หูเ้หมน็ หากใครไปไตห้วนั
แลว้ไมไ่ดล้ิม้ลองรสชาตขิองเตา้หูเ้หมน็กถ็อืว่าไปไมถ่งึไตห้วนั และยงัมเีครือ่งดื่มอกีชนิดทีม่ตีน้ก าเนิดที่
ไตห้วนัคอืชานมไขม่กุ ส่วนตลาดคนเดนิกม็สีนิคา้หลากหลายชนิดตัง้แต่ราคาถูกถงึราคาปานกลาง มี
สนิคา้มากมาย เสือ้ผา้ รองเทา้ เครือ่งประดบั รองเทา้ผา้ใบ รองเทา้กฬีายีห่อ้ต่างๆ จะมรีาคาถูกกว่า
เมอืงไทยประมาณ 20-30% 

ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร พิเศษ...สเตค็พร้อมบฟุเฟ่ตส์ลดับาร ์
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วนัท่ีส่ี ไทเป-หอระลึกเจียงไคเชค็-ศนูยส์ร้อยเจอมาเนียม-กลอเรียเอ้าทเ์ลท-เถาหยวน-สนามบินดอน
เมือง-กรงุเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชค็ ทีส่รา้งขึน้เพื่อร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ใช้
เวลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสรจ็ในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่าน
สามารถชมชวีประวตัแิละรปูภาพประวตัศิาสตรส์ าคญัทีห่าดไูดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน แวะศูนยส์รอ้ย
สุขภาพเจอมาเนี่ยม GERMANIUM มทีัง้แบบสรอ้ยขอ้มอืและสรอ้ยคอ ซึง่เป็นเครือ่งประดบัเพื่อสุขภาพ
การช่วยในการไหลเวยีนโลหติในรา่งกาย รวมทัง้มชีมหยกไตห้วนัและปะการงัแดง เครือ่งประดบัล ้าค่าของ
ชาวไตห้วนัมาตัง้แต่โบราณ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ***แจกคปูองอาหาร 200NT/ท่าน*** 
น าท่านสู่กลอเรียเอาทเ์ลต็ส ์GOLRIA OUTLET หา้งแห่งนี้มทีัง้หมด 4 เฟสซึง่ชณะน้ีเปิดเฉพาะเฟสแรก
ประกอบดว้ยรา้นขายสนิคา้แบรนดด์งัรวม 102 ยีห่อ้ ซึง่ลดราคาถูกกว่าราคาปกตติามทอ้งตลาด ใน
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จ านวนน้ีมสีนิคา้แบรนดเ์นมทีเ่พิง่เปิดชอ็ปสาขาในไตห้วนัเป็นครัง้แรก 24 แบรนด ์ คาดว่ารา้นคา้จะเปิด
ครบทัง้ 4 เฟส ภายในช่วงปลายปีพ.ศ. 2561 สมควรแก่เวลาเดนิทางสู่สนามบินเถาหยวน 

15.35 น. เหริฟ้าโดยสายการบินไทเกอร์แอร์ เท่ียวบินท่ี IT 505 (ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
18.20 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาเดก็ เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ราคาเดก็ ไม่เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

13-16 เม.ย. 25,999 25,999 25,999 6,000 
14-17 เม.ย. 25,999 25,999 25,999 6,000 
19-22 พ.ค. 18,999 18,999 18,999 4,500 
14-17 มิ.ย. 18,999 18,999 18,999 4,500 
12-15 ก.ค. 18,999 18,999 18,999 4,500 
27-30 ก.ค. 22,999 22,999 22,999 5,000 
23-26 ส.ค. 18,999 18,999 18,999 4,500 
7-10 ก.ย. 18,999 18,999 18,999 4,500 
22-25 ก.ย. 18,999 18,999 18,999 4,500 

 
อตัราน้ีรวม 
ค่าตัว๋เครือ่งบนิ และภาษนี ้ามนั กรงุเทพฯ–ไทเป-กรงุเทพฯ / ค่ารถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง / ค่าอาหาร 
และเครือ่งดื่มทีร่ะบุไวใ้นรายการ / ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ (กรณพีกั 3 ท่านท่านที ่ 3 เป็นเตยีงเสรมิ) / ค่า
น ้าหนกักระเป๋าเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 20 กก. / ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบุไว ้ / ค่า
ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ / มคัคุเทศกบ์รกิารตลอดการ
เดนิทาง 
 
อตัราน้ีไม่รวม 
ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ ***รวมตลอดการเดนิทางจ่ายทปิ 1,200 NT$*** / ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย และ
ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ/ ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋า
เดนิทางทีน่ ้าหนกัเกนิ / ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรดี โทรศพัท ์ ค่ามนิิบาร ์ ฯลฯ / 
ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และกรุณาแจง้ล่วงหน้าตัง้แต่ท าการจองกรณตีอ้งการใบก ากบัภาษ ี / ค่า
ภาษเีชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี / ค่าธรรมเนียมวซี่าไตห้วนักรณทีีส่ถานทตูประกาศใหย้ืน่
ปกต ิ
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เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 5,000 บาท พร้อมส าเนาหน้าพาสปอรต์ / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 30 วนั 

 
ไต้หวนัประกาศยกเลิกการตรวจลงตราวีซ่าไต้หวนัส าหรบันักท่องเท่ียวไทย 

โดยมีผลบงัคบัทดลองใช้ในวนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2561 พ านักได้ 30 วนั 
 
***เง่ือนไขพิเศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่าน ออกเดินทางมีหวัหน้าทวัร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเชค็รายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, ซ้ือ
ตัว๋รถโดยสาร และจองห้องพกั เพ่ือประโยชน์ของลูกค้า 
 
เง่ือนไขการยกเลิก  
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั  / คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด หรอืเกบ็ค่าใชจ้่ายบางส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 11-24 วนั / เกบ็ค่าใชจ้่าย 5,000-10,000 บาท แลว้แต่กรณี 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-10 วนั  / เกบ็ค่าบรกิารทัง้หมด 100 % 
 
หมายเหตุ 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณทีีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้า
ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ  
2. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่่าในกรณใีดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี 
3. บรษิทัฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมโรงแรมทีพ่กัอาจมกีารสลบั
ปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมโดยจะค านึงถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็นส าคญั และบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนการ 
เดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่าน 
4. การไมร่บัประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัค่าบรกิารคนืได ้ เพราะการช าระค่าทวัร์
เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย  
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5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ 
6. การท่องเทีย่วประเทศไตห้วนันัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพื่อเป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
ดงักล่าว  หากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจา่ยค่าทวัรเ์พิม่ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบั
เงือ่นไขดงักล่าวแลว้ 


