
                             

 



                             

พกัหวัหนิ 2 คนื 

รถตู ้VIP ปรบัอากาศ 
 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 จดุนัดพบ ปตท หอการคา้ – หัวหนิซาฟาร ี(Huahin Safari & Adventure Park) – Memory House  

 

ทีพ่กัอ าเภอหวัหนิ                                                                                                       อาหารเชา้ / เทีย่ง /เย็น 
2  สวนน ้า วานา นาวา วอเตอร ์จังเกิล้ 

ทีพ่กัอ าเภอหวัหนิ                                                                                                     อาหารเชา้ / เทีย่ง /เย็น  

3 วัดหว้ยมงคล – พันธุส์ขุ                                                                      อาหารเชา้ / เทีย่ง 

 

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์หส้ าหรบัทา่นทีจ่องเขา้มากอ่น

มสีทิธิเ์ลอืกทีน่ ัง่กอ่นเทา่น ัน้ 

 

 

หมายเหต:ุ ราคานีส้ าหรบัผูม้สีทิธ ิเ์ขา้รว่มโครงการทวัรเ์ทีย่วไทยอาย ุ18 ปีข ึน้ไป ส าหรบัเด็กทีอ่ายไุม่

ถงึ 18 ปี ใหส้อบถามกบัทางทวัรโ์ดยตรง 

 

 

วนัแรก         จดุนดัพบ ปตท หอการคา้ – หวัหนิซาฟาร ี(Huahin Safari & Adventure Park)– Memory House –  

                                                                                                                                                                    อาหารเชา้, เทีย่ง,เย็น 
 

06.00 น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ปั้มปตท หอการคา้ มเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความให ้

ทกุทา่น จากนัน้ออกเดนิทางสู ่จังหวัดกาญจนบรุ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) อสิระใหทุ้กทา่น

พักผอ่นบนรถตามอธัยาศัย 

**มกีารพน่ยาฆา่เชือ้ในรถไฟ เช็คอุณหภูมริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กากอนามยัและเจล

แอลกอฮอลท์า่นละ 1 ชุด** 

  บรกิารอาหารเชา้ ณ ขา้วเหนยีวหม/ูไก ่(มือ้ที ่1) 

09.30 น. เดนิทางถงึ Huahin Safari Adventure Park (หวัหนิ ซาฟาร ีแอนด ์แอดเวนเจอร ์พารค์) ที่นี่

เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีอ่ดัแน่นไปดว้ยกจิกรรมสนุกสนานมากมาย ใหไ้ดเ้ลอืกเลน่กนัไดต้ามชอบใจ ดว้ย

พืน้ทีก่ว่า 60 ไร่ ของหัวหนิซาฟารฯี ไดส้รา้งสรรคพ์ื้นที่ใหม้บีรรยากาศเหมอืนทอ้งทุ่งแห่งซาฟารขีอง

ทวปีแอฟรกิา มธีรรมชาตอินับรสิทุธิช์วนใหม้าเทีย่วกนั ซึง่ทีน่ีม่กีจิกรรมทีน่่าสนใจมากมายใหเ้ลอืกสมัผัส 

ไมว่า่จะเป็นการไดถ้า่ยรปูคูก่บัเจา้นกฮกูตาโตทีน่่ารัก ใหอ้าหารอฐูแบบใกลช้ดิ ใหอ้าหารปลาคารป์หลาก

สสีันสวยงาม ถา้ใครชืน่ชอบการน่ังชา้ง ทีน่ีก่็มชีา้งใหน่ั้งสนุกสนานเพลดิเพลนิ ไปกับการน่ังชา้งพาเดนิ

ทอ่ง ชมป่าเขาล าเนาไพร ทา่มกลางธรรมชาตอินัรืน่รมย ์แลว้ก็ยงัมมีา้ใหไ้ดเ้ลอืกขีก่นัอกีดว้ย อกีทัง้ทีน่ี่มี

การแสดงโชวค์วามสามารถของชา้งแสนรูท้ีน่่ารักน่าชม การแสดงโชวข์องจระเข ้และงทูีช่วนตืน่ตาตืน่ใจ 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ 

พกั 2 ทา่น 
ทีน่ ัง่ 

หมายเหต ุ

เดนิทางวนัธรรม 

พกัวนัอาทติย ์– วนัพฤหสับด ี
10,500 บาท ตอ่ทา่น 6 

 

เดนิทางวนัหยดุ 

พกัวนัศกุร ์– วนัเสาร ์
11,500 บาท ตอ่ทา่น 6 

 



                             

นอกจากนี้ยังมสีนาม Paint Ball ใหไ้ดเ้ล่นกันอยา่งสนุกสนาน และมกีจิกรรมไฮไลตท์ี่ไมค่วรพลาด คอื 

การเขา้ไปเทีย่วในโซน “Huahin Tiger World” ซึง่ในโซนนีท้กุคนจะไดเ้ขา้ไปชืน่ชมและสมัผัสกบัความ

น่ารักของเหลา่เสอื สงิโต และไลเกอร ์(ลกูผสมระหวา่งเสอืและสงิโตทีห่าชมไดย้าก) ทีไ่มใ่ชแ่คก่ารเดนิ

ชมผ่านจากกรง แต่ว่าทุกคนจะไดเ้ขา้ไปสัมผัสกับเหล่าเสอื สงิโตอยา่งใกลช้ดิกันถงึขา้งในกรงกันเลย

ทเีดยีว **ราคานีร้วมคา่กจิกรรม การแสดงชา้ง การแสดงง ูการแสดงจระเข ้การแสดงเสอื และ

สดุพเิศษกบัการขีช่า้งชมธรรมชาต ิ20 นาท*ี* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 น. ออกเดนิทาง มุง่สู ่รา้นอาหารกลางวนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารจิม๋แดง  (มือ้ที ่2) 
 

บา่ย ออกเดนิทางมุง่สู ่Memory House ( ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัง่โมง ) 

 เดนิทางถงึ Memory House ตัง้อยูร่มิอา่งเก็บน ้าเขาเต่า  ในซอยหัวหนิ 101 ตัวรา้นเป็นสขีาวสะอาด

ตาสไตล์โรงนา ดา้นหนา้โดดเด่นดว้ยทุ่งหญา้พริว้ไหวใหค้วามรูส้กึชวนฝันเหมือนอยู่ต่างประเทศ  

ดา้นหลังเป็นววิภเูขาสวยงาม ผสมผสานกับความเป็นมนิมิอลนดิๆ ดว้ยมมุถ่ายภาพแบบโต๊ะสไตลญ์ีปุ่่ น

พรอ้มพรอพแสนน่ารัก รวมทัง้มมุกระโจมขนาดเล็กบนสนามหญา้สดุเก ๋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

จากนัน้น าท่านเขา้ที่พักแรม Holiday Inn Resort Vana Nava Hua Hin หรอืระดับเทียบเท่ากัน หอ้งพักทางเราจะได ้หอ้ง

แบบ Ocean view room **ส าหรบัการเขา้พกัทีน่ ีส้ามารถเลน่สวนน า้วานา นาวา วอเตอร ์จงัเก ิล้ ไดแ้บบเต็มที*่* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหารเรอืรมิธาร (มือ้ที ่3)  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ักแรม 

ทีพ่กั: Holiday Inn Resort Vana Nava Hua Hin หรอืระดบัเทยีบเทา่กบั 

 

วนัทีส่อง         สวนน า้ วานา นาวา วอเตอร ์จงัเก ิล้                                                                      อาหารเชา้, เทีย่ง,เย็น 

 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่4)  

สนุกสนานไปกบั  สวนน า้ วานา นาวา วอเตอร ์จงัเก ิล้ สวนน ้าระดับโลกทีม่าพรอ้ม คอนเซป็ต ์วอเตอร ์

จังเกิล้ แห่งแรกของเอเชยี ผสมผสานระหว่างความเป็นสวนน ้าและป่าเมอืงรอ้นเขา้ดว้ยกัน พรอ้มดว้ย

เครือ่งเล่นสนุกสดุเหวีย่งระดับมาตรฐานโลกใหเ้ลอืกมันสก์ันเพยีบค่ะ แนะน าใหล้องไปขึน้ อะบสิ สไล

เดอรท์ีใ่หญท่ีส่ดุในโลก และเป็นไฮไลทข์องสวนน ้าดูสกัครัง้ รับรองวา่สนุกสดุไปเลย 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ 

สวนอาหารของสวนน า้วานานา

วา แบบบฟุเฟย ์(มือ้ที ่5) 
 

บา่ย สนุกสนานตอ่กบัเครือ่งเลน่มากมาย 

ใหคุ้ม้ไปเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหารของโรมแรม แบบเซ็ตโตะ๊ (มือ้ที ่6) 

หลังทานอาหาร น าท่านชม วานา นาวา สกายบาร ์สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามตระการตา

ของอ่าวไทย ตัวเมืองหัวหินและชนบทโดยรอบ การตกแต่งอันโดดเด่นที่ไม่แพค้วามงดงามของ

ทัศนียภาพ เป็นผลมาจากวสิัยทัศน์ของนักออกแบบชือ่ดังระดับโลกอย่าง Ashley Sutton แขกทีเ่ขา้ใช ้

บรกิารสามารถน่ังและตืน่ตาตืน่ใจไปกับการออกแบบอันซบัซอ้นของบารแ์บบยาว หรอืจะน่ังรับประทาน

อาหารกลางแจง้เพือ่ดืม่ด ่ากบัทัศนยีภาพอยา่งเต็มที ่ 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมควรแกเ่วลาน าพักผอ่นตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั: Holiday Inn Resort Vana Nava Hua Hin หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 
 

วนัทีส่าม        วดัหว้ยมงคล – พนัธุส์ขุ                                                                                            

                                                                                                                                                                            อาหารเชา้, เทีย่ง  
 

 

07.30 น.   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่7) จากนัน้ใหทุ้กท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และ

เตรยีมเก็บสมัภาระ 

11.30 น.  เตรยีมเชค็เอาท ์เพือ่เดนิทางไปรับประทานอาหารกลางวัน 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่8) 

บา่ย เดนิทางถงึ วดัหว้ยมงคล  ประดษิฐานรูปเหมอืนหลวงพ่อทวดองคใ์หญ่ทีส่ดุในโลก ตัง้อยูใ่นอ าเภอหัว

หนิ จังหวัดประจวบครีขีันธ ์แต่เดมิใชช้ือ่ว่า “วัดหว้ยคต” ตามชือ่หมูบ่า้น ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมหา

ภมูพิลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพติร ทรงพระราชทานนามใหมจ่ากหว้ยคตเป็น “หว้ยมงคล”  หลวง

พ่อทวดองค์ใหญ่ สรา้งเพื่อนอ้มเกลา้นอ้มถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพนะ

ชนมพรรษาครบ 6 รอบ รวมทัง้เผยแผ่และสบืทอดพระพุทธศาสนา อกีทัง้เพือ่เป็นทีเ่คารพสักการะบชูา 

และเป็นทีพ่ ึง่ทางใจของเหล่าพุทธศาสนกิชน บรรยากาศภายในวัดร่มรืน่ เหมาะกับการพาครอบครัวมา

กราบไหว ้ขอพร เพือ่เสรมิความสริมิงคลใหก้บัชวีติ 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นแวะรา้นของฝาก พนัธส์ขุ ฟู้ ดแอนดฟ์ารม์ บรกิารจุดพักทอ่งเทีย่วหลากหลายรปูแบบ มี

ส่วนส าหรับการรับประทานอาหาร เดนิเที่ยวชมฟาร์มแกะ มา้แคระ กระต่าย และเพลดิเพลนิกับมุม

ถ่ายภาพทีถู่กจัดไวใ้นสไตลย์โุรปหลากหลายมมุ อกีทัง้ยังมพีืน้ทีส่ าหรับซือ้สนิคา้ ขนมของฝาก ของที่

ระลกึ จากทอ้งถิน่เพชรบุร ีและทอ้งถิน่ต่างๆ ภายในประเทศ เรยีกไดว้่ามาพันธส์ุขที่เดียว ไดท้ัง้ทาน

อาหาร เทีย่วฟารม์ และไดซ้ือ้ของฝาก ของดเีมอืงเพชรบรุ ีไดใ้นทีเ่ดยีว 

 จากนัน้ น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหานคร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

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

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ โดยจดัสรรทีน่ ัง่

ตามล าดบัการจองพรอ้มช าระเงนิ 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, สายการบนิ

การจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

 ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

 โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยบัยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 

 บรกิารหนา้กากอนามยั-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 

 เง ือ่นไขการจอง  

 

รายละเอยีดโครงการทวัรเ์ทีย่วไทย ดงันี ้

 โครงการทวัรเ์ทีย่วไทย ใหเ้งนิสนับสนุนส าหรับนักทอ่งเทีย่ว รายการน าเทีย่วจะตอ้งซือ้ผา่นบรษัิททวัร ์โดยเป็น

ระบบ co-payment เป็นเงนิ 40% ของคา่บรกิาร แตไ่มเ่กนิ 5,000 บาท นักทอ่งเทีย่ว 1 คน สามารถใชไ้ด ้1 สทิธิ ์

และใชไ้ดเ้พยีงครัง้เดยีว เทา่นัน้ ผา่นระบบ เป๋าตัง 



                             

 ระยะเวลาด าเนนิโครงการ ตลุาคม – กมุภาพันธ ์2565 

 นักทอ่งเทีย่วสามารถใชส้ทิธไิด ้ตอ้งมอีาย ุ18 ปีขึน้ไป 

 นักทอ่งเทีย่วจะตอ้งซือ้ทวัรผ์า่นบรษัิททวัรท์ีล่งทะเบยีนแลว้เทา่นัน้ 

 ระยะการเดนิทาง ไมต่ า่กวา่ 3 วัน 2 คนื และ จะตอ้งเดนิทางไดท้กุวัน 

 นักทอ่งเทีย่วจะตอ้งลงระบบ เป๋าตัง และวันเดนิทางจะตอ้งถอืโทรศัพทท์ีล่งในระบบเป๋าตัง มาในวันเดนิทางเพือ่

ท าการ scan ใบหนา้ของผูเ้ดนิทางผา่นระบบ ถงุเงนิ และ Scan QR code ในสถานทีต่า่งๆ อาท ิรา้นอาหาร ทีพ่กั 

แหลง่ทอ่งเทีย่ว จะตอ้งท าการ scan ทัง้วันเดนิทางไปและวันเดนิทางกลับ ( กรณีลกูคา้ไมไ่ดน้ าโทรศัพทม์าหรอื

เปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทางเองโดยไมไ่ดแ้จง้ทางบรษัิท ท าใหไ้มส่ามารถท าการ Scan ลงระบบได ้ทางลกูคา้จะตอ้ง

ช าระเงนิ 40% ทีท่างโครงการให ้ช าระใหก้บัทางบรษัิททัวรเ์ป็นเงนิสดหรอืโอนเงนิ เทา่นัน้ ) 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบตัรประชาชน 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

 คา่รถตูV้IP ปรับอากาศ 

 คา่บรกิารคนขบัรถ และคา่น ้ามนั 

 คา่ทีพ่ัก 2 คนื พักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจ

เป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บรษัิทท าไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มกีารตกลงไวก้ับบรษัิท

ประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 

 

เงือ่นไขการจอง 

 กรณีโปรแกรมขึน้หนา้เว็บไซค ์ทัวรเ์ทีย่วไทย จะตอ้งช าระเงนิเต็มจ านวนผา่น App เป๋าตัง เทา่นัน้ 

 กรณีโปรแกรมยังไม่ขึน้เว็บไซค ์ทัวรเ์ทีย่วไทย ทางบรษัิทขอเก็บเงนิมัดจ า ท่านละ 1 ,000 บาท เพือ่ยนืยันการ

เดนิทาง ถา้ยกเลกิหลักโปรแกรมขึน้เว็บไซค ์ทางบรษัิทขอเก็บเงนิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

 

 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ไม่สามารถยกเลกิในทุกกรณี ถา้ลูกคา้ยกเลกิจะโดนตัดสทิธิใ์นโครงการทัวรเ์ที่ยวไทย ทันที ไม่สามารถจอง

โปรแกรมถัดไปได ้โครงการนี ้ได ้1 สทิธิ ์เทา่นัน้ 

 

 

หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 6 ทา่นขึน้ไป 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้



                             

 บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอื 

 การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

 ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามนัที่

ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 


