
 

 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ - ชุมพร - ทา่เรอืทุง่มะขามนอ้ย - เกาะเตา่ 

 

02.00 น. พรอ้มกัน ณ ปั๊มน า้มนั ปตท. ดนิแดง-วภิาวด ี(ตรงขา้ม ม.หอการคา้ไทย) จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่จงัหวดั

ชุมพร (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 6 ชัว่โมง) ถอืวา่เป็นอกีหนึง่จังหวัดทีม่สีถานทีท่อ่งเทีย่ว Unseen ทีส่วยไม่

แพจั้งหวัดอืน่ๆในภาคใตเ้ลยทเีดยีว และยังไดรั้บฉายาวา่เป็น “ประตสููภ่าคใต”้ 



 

  
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบ S&P Snack Box  

 

07.00 น. น าท่านเดนิไปยัง ทา่เรอืทุง่มะขามนอ้ย จากนั้นน าท่านเรือเร็วลมพระยา

ออกจากท่าเรือมะขามนอ้ย เพื่อมุ่งสู่ เกาะเต่า เป็นเกาะเล็กๆ ตัง้อยู่โดด

เดีย่วกลางทะเลอ่าวไทย อยู่ห่างจากชายฝ่ังของจังหวัดชมุพรประมาณ 74 

กิโลเมตร และดว้ยเหตุที่เป็นเกาะที่อยู่ห่างไกลจากฝ่ังจึงท าใหม้ีสภาพ

ธรรมชาตทิีส่วยงาม ในอดตีบรเิวณชายหาดรอบๆ เกาะเตา่จงึเต็มไปดว้ยเต่า

ทีม่าหาแหล่งวางไข่เป็นจ านวนมาก อันเป็นทีม่าของชือ่ “เกาะเต่า” น่ันเอง 

ปัจจุบันเกาะเตา่เป็นต าบลหนึง่ของอ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสรุาษฎรธ์านี 

  

 
 

08.45 น. เดนิทางถงึทา่เรอืเกาะเตา่ มเีจา้หนา้ทีข่องรสีอรท์ รับทา่นทีท่า่เรอืเพือ่เดนิทางไปยังทีพั่ก 

 ถงึรสีอรท์ ท าการ Check in เขา้ทีพั่ก “เกาะเตา่ ฮลิไซต ์รสีอรท์” ชมทัศนียภาพโดยรอบทีพั่ก จากนั้นอสิระทกุทา่น

พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 



 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ Blue Heaven Restaurant รา้นอาหารรสชาตอิรอ่ยทีค่ณุสามารถมองววิทะเลได้

ดว้ยมุมมอง Bird Eye View  

 

 
 

บา่ย  อสิระทกุทา่นตามอัธยาศัย หรอืเลอืกใชบ้รกิารเสรมิของทางโรงแรม  

- บรเิวณสระวา่ยน า้ สระวา่ยน ้าสฟ้ีาคราม ที ่View Point Resort ลอ้มรอบดว้ยลักษณะหนิใหค้วามผ่อนคลาย มา

แชต่ัวในสระวา่ยน ้าและเพิม่ความสะดวกสบายเป็นสองเทา่ดว้ยคอ็กเทลเขตรอ้น เปิดบรกิารทกุวันเวลา 7.00 - 

19.00 น. (บรกิารฟร)ี 

- บรกิารนวดสุดหรู ผอ่นคลายใน Chillax Hut ชค้วามงามและสตปัิญญาของธรรมชาตเิพือ่ปลกุประสาทสมัผัส

และบ ารงุจติใจรา่งกายและจติวญิญาณของคณุ ดว้ยเหตนุี้นักบ าบัดของเราจงึไดเ้ลอืกทรทีเมนทน์วดทีน่่าพงึพอใจ

ทีส่ดุส าหรับคณุ (ราคาเริม่ตน้ทา่นละ 600 บาท/ส าหรับ 60 นาท)ี 

หรอืทกุทา่นสามารถเลอืกเยีย่มชมสถานทีต่า่งๆภายในเกาะเตา่ โดยมไีกดค์อยใหค้ าแนะน าเสน้ทาง 

- จุดชมววิจอนห-์สุวรรณ เป็นจุดชมววิแบบพาโนรามา 180 องศา จุดชมววินี้ตัง้อยูบ่รเิวณแหลมตาโต๊ะ โฉลกบา้น

เกา่ ในสว่นของการเดนิทางขึน้จุดชมววิเสน้ทางคอ่นขา้งจะล าบากเล็กนอ้ย แตรั่บรองวา่คุม้คา่ ของเกาะเตา่นัน้ตืน่

ตาตืน่ใจ 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ The Cape Restaurant 

 

 
 

พกัที ่ LUXURY RESORT IN KOH TAO - VIEWPOINT RESORT KOH TAO หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั 

 เกาะเตา่รสีอรท์หรูทีม่คีวามโดดเดน่มากทีสุ่ดบนเกาะเตา่ ววิพอยทร์สีอรท์ต ัง้อยูท่ ีจุ่ดสุดยอดของโฉลกบา้น

เกา่ซึง่เป็นสวรรคท์ีเ่งยีบสงบหา่งจากความวุน่วายของแมห่าดและทรายร ี 



 
 

    
 

วนัทีส่อง            ทวัรด์ าน า้เกาะเตา่ - เกาะนางยวน (ราคาทวัรน์ีร้วมอุปกรณด์ าน า้ และหนา้กาก) 

  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 น าทุกท่านเพลดิเพลนิไปกับ ทวัรด์ าน า้ทีเ่กาะเตา่ และเกาะนางยวน

แบบเต็มอิม่ พรอ้มบรกิารอาหารกลางวนัแบบ BOX SET เมนูขา้ว

ผดัหมูหรอืไก่/น า้สม้/เคก้มะพรา้ว  ทีท่างรสีอรท์จัดเตรยีมให ้ เกาะ

เต่าและเกาะนางยวนขึน้ชือ่ว่าเป็นสถานที่ที่มีน ้าทะเลสฟ้ีาใส ปะการัง

หลากสสีัน และฝูงปลาทะเลทีอ่าศัยอยู่อย่างอุดมสมบรูณ์ เป็นสถานทีท่ี่

เหมาะแก่การมาด าน ้าตืน้ ทัง้ยังขึน้ชือ่ว่าเป็นเกาะทีเ่งยีบสงบ น าทุกทา่น

ส ารวจเกาะสวรรคข์องทะเลอา่วไทยทีเ่กาะเตา่และเกาะนางยวนดว้ยเรอืส

ปีดโบ๊ท เดนิส ารวจไปตามแนวสันดอนทรายเพือ่ชมความงดงามรอบตัว

เกาะ สนุกสนานไปกับกจิกรรมมากมาย เช่น การด าน ้ าตื้น ปีนเขา น่ัง

พักผ่อน และเดนิส ารวจเกาะ ** ในกรณีทีส่ภาพอากาศน ัน้ไม่สามารถเพลดิเพลนิไปกบักจิกรรมด าน า้ต ืน้ได ้

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืเงนิ ทา่นละ 500 บาท ** 

 

 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ Seaside Bar & Restaurant รา้นอาหารรมิทะเลต ัง้อยูห่าดทรายร ีทีน่ ีจ่ะท าใหค้ณุได้

เพลดิเพลนิไปกบับรรยากาศยามเย็น ฟงัเสยีงคลืน่ซดัสาด รบัลมทะเล และกลิน่อายของน า้ทะเล  

 

 



 
 

พกัที ่ LUXURY RESORT IN KOH TAO - VIEWPOINT RESORT KOH TAO หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั 

 เกาะเตา่รสีอรท์หรูทีม่คีวามโดดเดน่มากทีสุ่ดบนเกาะเตา่ ววิพอยทร์สีอรท์ต ัง้อยูท่ ีจุ่ดสุดยอดของโฉลกบา้น

เกา่ซึง่เป็นสวรรคท์ีเ่งยีบสงบหา่งจากความวุน่วายของแมห่าดและทรายร ี 

 

    
 

วนัทีส่าม       ท่าเรอืทุ่งมะขามนอ้ย - ศาลกรมหลวงชุมพร - จุดชมววิเขามทัร ี- ธนาคารปูเกาะยอ (บา้นเกาะเตยีบ) - 

กรุงเทพฯ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 น าท่านเดนิทางออกสูท่ีพั่กไปยัง ทา่เรอืทุง่มะขามนอ้ย จากนั้นน าท่านไปยัง ศาลกรมหลวงชุมพร ตัง้อยู่บรเิวณ

หาดทรายรหีาดทรายยาว ทรายขาวสะอาด ซึง่เป็นทีต่ัง้ของอนุสรณ์สถานของพลเรอืเอก พระบรมวงศเ์ธอกรมหลวง

ชมุพรเขตร อุดมศักดิผ์ูท้รงสถาปนากองทัพเรอืสมัยใหมใ่หก้ับประเทศไทยทรงเป็นเสด็จเตีย่ของชาวเรอื ทัง้ปวงและ

เป็นทีเ่คารพสกัการะของประชาชนทั่วไปอนุสรณ์สถานประกอบดว้ยศาลเจา้พ่อกรมหลวงชมุพรฯหลังเกา่และหลังใหม ่

ทีส่รา้งขึน้บนเนนิเขา ซึง่หาดทรายรเีป็นสถานทีส่ ิน้พระชนมข์องพระองค ์ ตัวศาลอยูบ่นเรอืรบหลวงพระรว่งจ าลองทีห่ัน

หนา้ออกสูท่ะเล 

 

จากนั้นน าท่านเดนิทางต่อไปยัง จุดชมววิเขามทัร ีอกีหนึ่งสถานทีท่่องเทีย่วดังจังหวัดชมุพร ทีจ่ะท าใหไ้ดส้ัมผัส

บรรยากาศสบายๆไมว่า่จะเป็นการดพูระอาทติยข์ ึน้ หรอื พระอาทติยต์กดนิ เป็นภาพบรรยากาศทีส่วยงามเกนิค าบรรยาย 

ทีส่ าคัญสามารถมองเห็นววิทวิทัศน์แบบ 360 องศา เห็นเกาะนอ้ยใหญ่และเรอืประมงทีจ่อดเทยีบทา่ทะเลปากน ้าชมุพร 

พรอ้มสกัการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ(พระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวรปางมหาราชลลีา) ประทับทา่น่ังหันไปทางทะเล อกีทัง้ยังมี

รา้นกาแฟเล็กๆใหน่ั้งจับกาแฟพรอ้มชมววิสวยๆ ทางขึน้เขาคอ่นขา้งชนั รอบบรเิวณยังเป็นพืน้ทีส่วน มทีีน่ั่งพักผ่อนชม

ววิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร ไฮไลทพ์เิศษ!! กนิปูห้อยขา ณ 

ธนาคารปูเกาะยอ อิม่ทอ้งไปกบัอาหารทะเล ท ัง้กุง้ ปู ปลา พรอ้มชมววิ

ทะเลสวยๆ บนเกาะ 

 

13.00 น. หลังรับประทานอาหารน าทา่นออกเดนิทางจาก ชุมพร 

16.00 น. น าทา่น แวะรา้นซือ้ของฝาก พรอ้มอสิระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

20.00 น.  เดนิทางถงึ ปั๊มน า้มนั ปตท. ดนิแดง-วภิาวด ี(ตรงขา้ม ม.หอการคา้ไทย) 

โดยสวัสดภิาพ 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ประเภทพาหนะ ราคาทา่นละ พกัเดีย่ว 

08 – 10 มกราคม 2564 รถตู ้VIP 8,999 2,500 

15 – 17 มกราคม 2564 รถตู ้VIP 8,999 2,500 

22 – 23 มกราคม 2564 รถตู ้VIP 9,999 2,500 

29 – 30 มกราคม 2564 รถตู ้VIP 9,999 2,500 

05 – 07 กุมภาพนัธ ์2564 รถตู ้VIP 9,999 2,500 

12 – 14 กุมภาพนัธ ์2564 รถตู ้VIP 9,999 2,500 

19 – 21 กุมภาพนัธ ์2564 รถตู ้VIP 9,999 2,500 

26 – 28 กุมภาพนัธ ์2564 
(วนัมาฆบูชา) 

รถตู ้VIP 9,999 2,500 

05 – 07 มนีาคม 2564 รถตู ้VIP 9,999 2,500 

12 – 14 มนีาคม 2564 รถตู ้VIP 9,999 2,500 

19 – 21 มนีาคม 2564 รถตู ้VIP 9,999 2,500 

26 – 28 มนีาคม 2564 รถตู ้VIP 9,999 2,500 

02 – 04 เมษายน 2564 รถตู ้VIP 9,999 2,500 

10 – 12 เมษายน 2564 
(วนัสงกรานต)์ 

รถตู ้VIP 9,999 2,500 

11 – 13 เมษายน 2564 
(วนัสงกรานต)์ 

รถตู ้VIP 9,999 2,500 

12 – 14 เมษายน 2564 

(วนัสงกรานต)์ 
รถตู ้VIP 9,999 2,500 

13 – 15 เมษายน 2564 

(วนัสงกรานต)์ 
รถตู ้VIP 9,999 2,500 



 

14 – 16 เมษายน 2564 รถตู ้VIP 9,999 2,500 

15 – 17 เมษายน 2564 รถตู ้VIP 9,999 2,500 

16 – 18 เมษายน 2564 รถตู ้VIP 9,999 2,500 

23 – 25 เมษายน 2564 รถตู ้VIP 9,999 2,500 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 400 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 6 - 8 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไมถ่งึ 6 ทา่น และประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง 
ลูกคา้จะตอ้งช าระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 

  คา่รถตู ้VIP น าเทีย่วตามรายการ 

  ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือระดับเดียวกัน ทัง้นี้บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เปลีย่นแปลงหอ้งพัก  

  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

  คา่จา้งมัคคเุทศก ์และทมีงานคอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

  คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท, คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

  คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่

นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

  คา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ 

อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัย

อืน่ เป็นตน้ 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์ เป็นจ านวน 2,000 บาทตอ่ทา่น พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่

ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อื

วา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

 



 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน ของคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ และหักคา่ใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่

คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร ์50% และหักค่าใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

  

 

  

 

 

 

 


