ตราค่าบริการ (ราคาต่ อท่ าน)
วันเดินทาง
18-20 พฤศจิกายน 2565
25-27 พฤศจิกายน 2565

ผู้ใหญ่ / เด็ก
พักห้ อง 2-3 ท่ าน
11,900 บาท
11,900 บาท

SHWECNXHGN2 ทุ่งดอกบัวตอง ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน WE (080822)

พักเดี่ยว
1,200 บาท
1,200 บาท
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โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
05.00 น.

07.20 น.
08.35 น.
12.30 น.

18.30 น.

กรุงเทพฯ - จ.เชียงใหม่ - สวนสนบ่ อแก้ ว - ทุ่งบัวตอง ดอยแม่ อูคอ – พระธาตุดอยกองมู - ถนนคนเดิน จ.
แม่ ฮ่องสอน
คณะพร้อ มกันที่สนามบินสุ วรรณภู มิ อาคารผู้ โดยสารขาออก (ระหว่ างประเทศ) ชั้ น 4 ประตู 2 บริ เวณ
ISLAND-C สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวย
ความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระก่อนขึ้นเครื่ อง พร้อม บริการอาหารเช้ า Snack Box
ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE102 (07.20-08.35)
เดินทางถึง จังหวัดเชียงใหม่ นาท่านออกเดินทางด้วยรถตู ้ VIP 9 ที่นงั่ มุ่งหน้าสู่ อ. ฮอด จ. เชียงใหม่ เดินทาง
ไป สวนสนบ่ อแก้ ว ต้นสนสองใบ และสนสามใบ ปลูกเรี ยงรายสวยงามระหว่างเส้นทาง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร (มื้อที่ 1)
นาท่านเดินทางไป ทุ่งบัวตอง ดอยแม่ อูคอ

นาท่านเดินทางไป พระธาตุดอยกองมู อยูใ่ นเขต อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน ให้ท่านได้นมัสการพระธาตุดอย
กองมู และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูงกันตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารเย็น ณ ร้ านอาหาร (มื้อที่ 2)
นาท่านเดินทางไป ถนนคนเดิน จ.แม่ ฮ่องสอน เที่ยวชมความงามของ วัดจองกลาง และ หนองจองคา ในยาม
ค่าคืน
จากนั้น Check In เข้าที่พกั ณ ใบหยกชาเล่ ต์ หรื อเทียบเท่าระดับเดียวกัน เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตาม
อัธยาศัย
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วันที่สอง
04.30 น.
07.30 น.

09.30 น.

เที่ยง

ปางอุ๋ง - บ้ านรักไทย - สะพานซู ตองเป้ - ภูโคลน - จุดชมวิวจ่ าโบ่ - จุดชมวิวดอยกิ่วลม - วัดน้าฮู –
บ้ านสั นติชล - ถนนคนเดินปาย
นาท่านเดินทางไป ปางอุ๋ง โครงการพระราชดาริ ปางตอง 2 หรื อที่รู้จกั กันในนามว่า ปางอุ๋ง ซึ่งเปรี ยบเป็ น
Switzerland เมืองไทย... ให้เวลาถ่ายรู ปกันพอสมควร
นาท่านเดินทางไป บ้ านรักไทย  รับประทานอาหารเช้ า ณ ร้ านอาหาร (มือ้ ที่ 3) อาหารยูนนาน
หลังอาหารอิสระในการเดินเล่น ถ่ายรู ปกับวิวทะเลสาบสวยๆ บ้านดิน พร้อมชิมชารสเลิศ จากชาพันธุด์ ี เช่น
ชาอู่หลง ชาชิงชิง และช้อปปิ้ งกันตามอัธยาศัย

นาท่านเดินทางไป สะพานซู ตองเป้ สะพานไม้ไผ่ที่สร้างขึ้นโดย พระภิกษุ สามเณร และชาวบ้านกุงไม้สกั
โดยสะพานแห่งนี้จะเชื่อมระหว่าง สวนธรรมภูสมะ กับ หมู่บ้านกุงไม้ สัก เพือ่ ให้พระภิกษุสามเณร เดิน
บิณฑบาต และให้ชาวบ้านได้เดินข้ามสัญจรไปมาอีกด้วย
จากนั้นนาท่านไป ภูโคลน (Unseen) ชมบ่อโคลน ซึ่งเป็ นแหล่งบ่อโคลนธรรมชาติ 1 ใน 3 ของโลก ซึ่งอุดม
ไปด้วยแร่ ธาตุ ทดลองพอกโคลน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร (มื้อที่ 4)
จากนั้นนาท่านเดินทางไป จุดชมวิวจ่ าโบ่ หรื อ ชุ มชนจ่ าโบ่
จุดชมวิวจ่ าโบ่ จุดชมวิวแห่ งใหม่ ท่ามกลางหมอกและขุนเขา สถานที่ฮิตของวัยรุ่ นที่ต้องแวะเวียนกันไป
ถ่ ายภาพเก็บความประทับใจ นอกจากนั้นยังมีก๋วยเตี๋ยวห้ อยขาที่เป็ นจุดเด่ นของที่นีอ้ ีกด้ วย นักท่ องเที่ยวที่
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15.30 น.

เย็น

วันที่สาม
05.30 น.

เช้ า

เดินทางไปจะต้ องมีโอกาสได้ ลองลิม้ รส มิเช่ นนั้นแล้ วถือว่ าไปไม่ ถึงอย่างแน่ นอน
หลังจากนั้นแวะ จุดชมวิวดอยกิว่ ลม
Check in เข้าที่พกั ณ ไดมอนด์ ปาย @ปาย หรื อเทียบเท่าระดับเดียวกัน
พักผ่อนตามอัธยาศัย พักห้องละ 2-3 ท่าน (แอร์+ทีว+ี น้ าอุ่น)
นาท่านเดินทางไป วัดนา้ ฮู นมัสการพระอุ่นเมือง เพือ่ เป็ นสิริมงคล จากนั้นนาท่านเดินทางไป บ้านสันติชล
ชมศูนย์วฒั นธรรมจีนยูนนาน ชม บ้านดิน ชิมชา และโล้ชิงช้า

 รับประทานอาหารเย็น ณ ร้ านอาหาร (มื้อที่ 5)
หลังอาหารนาท่านไป ถนนคนเดินปาย ให้ท่านได้ท่องราตรี ชิมโรตีหลากรส ช้อปปิ้ งของที่ระลึกมากมาย
จากนั้นเชิญท่านเดินทางกลับที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย หลับฝันดีราตรี สวัสดิ์ Good night… zzzzzz
จุดชมวิวทะเลหมอกหยุ่นไหล - Coffee In Love - สะพานประวัติศาสตร์ - พระธาตุดอยสุ เทพ -พระธาตุ
ดอยคา -กรุงเทพฯ
ตื่นเช้า รับอากาศบริ สุทธิ์ ท่ามกลางไอหมอกและลมหนาว
นาท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิว ทะเลหมอกหยุนไหล ชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ข้ นึ ให้เวลาถ่ายรู ปกัน
พอสมควร จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ที่พกั
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
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08.30 น.

11.00 น.
เที่ยง
14.00 น.

17.00 น.
เย็น
19.00 น.
21.15 น.
22.35 น.

หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ พร้อม Check out ออกเดินทางจากที่พกั
นาท่านเดินทางไป Coffee In Love แวะถ่ายรู ปกับร้านกาแฟร้านดัง
นาท่านเดินทางไป สะพานประวัติศาสตร์
สะพานประวัติศาสตร์ ถูกสร้ างขึ ้นในสมัยสงครามโลกครั้ งที่ 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ ข้าม
แม่ นา้ ปายและลาเลียงเสบียงและอาวุธเข้ าไปยังประเทศพม่ า หลังจากสงครามโลกครั้ งที่ 2 ยุติลง อาเภอปา
ยจึงกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้ งหนึ่ง โดยหลงเหลือไว้ เพียงแต่ สะพานแห่ งนีว้ ่ า “สะพานประวัติศาสตร์ ”
นาท่านเดินทางกลับสู่ ตัวเมืองเชียงใหม่
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร (มื้อที่ 7)
นาท่านเดินทางไป พระธาตุดอยสุ เทพ
พระธาตุดอยสุ เทพ เป็ นวัดที่มีความสาคัญมากที่สุดในเชียงใหม่ ซึ่ งมีความโดดเด่ นเริ่ มตั้งแต่ ทางขึน้ พระธาตุ
เป็ นบันไดนาค 7 เศียร ก่ อปูน ภายในวัดจะพบเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสู ง ย่ อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยม ปิ ด
ด้ วยทองจังโก 2 ชั้น ซึ่ งก่ อสร้ างตามศิลปะล้ านนา อีกทั้งยังเป็ นจุดชมวิวของเมืองเชียงใหม่ ได้ อย่างชัดเจน
นาท่านเดินทางไป พระธาตุดอยคา เป็ นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ท่านได้นมัสการอธิษฐานขอ
พร หลวงพ่ อทันใจ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากด้านให้โชคลาภอย่างรวดเร็วกับคนที่มาขอพร
นาท่านหาซื้อของฝากจากเชียงใหม่
 รับประทานอาหารเย็น ณ ร้ านอาหาร (มื้อที่ 8)
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินจังหวัดเชียงใหม่
นาท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์ เทีย่ วบินที่ WE121 (21.15-22.35)
นาท่านท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
********ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ********

**หมายเหตุ: รายการท่ องเทีย่ ว ร้ านอาหาร สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ ต้องแจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ า โดยทางบริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ**
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อัตราค่าบริการดังกล่ าวรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน กรุ งเทพฯ – เชียงใหม่ – กรุ งเทพฯ ชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ ป รวมถึงค่าภาษีสนามบิน ตามที่
ระบุไว้ในรายการเท่านั้น หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ามันขึน้ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าภาษีน้ามัน
เพิ่มตามความเป็ นจริ ง ก่ อนการเดินทาง ตั๋วเครื่ องบินที่ใช้ เป็ นแบบกรุ๊ ปไม่ สามารถเลือกที่นั่งล่ วงหน้ าได้ (ท่ านจะ
ได้ รับที่นั่งแบบสุ่ มเท่ านั้น)
 น้ าหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม จานวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ าหนักต้องไม่
เกิน 7 กิโลกรัม
 ค่ารถตูป้ รับอากาศ VIP 9 ที่นงั่ พร้อมน้ ามันและคนขับนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
 ค่าที่พกั 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน ( แอร์ + ทีวี + น้ าอุ่น)
กรณี หอ้ ง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรื อเต็ม ทางบริ ษทั ขอปรับเป็ นห้อง DOUBLE BED แทน
โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรื อ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่ งโรงแรมไม่มีหรื อเต็ม ทางบริ ษทั
ขอปรับเป็ นห้อง TWIN BED แทนโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณี พกั แบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1
ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็ นเสริ มเตียง หรื อ SOFA BED หรื อ เสริ มฟูกที่นอน ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั รู ปแบบการจัดห้องพักของ
โรงแรมนั้นๆ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 8 มื้อ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่ามัคคุเทศก์ 1 ท่าน นาเที่ยวคอยบริ การ และ อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ ข้ นึ อยูก่ บั เงื่อนไขและ
ข้อ ตกลงของบริ ษทั ประกันชี วิต **การประกัน ไม่ คุ ้มครอง กรณี ที่ เ สี ย ชี วิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ า งกายด้ว ยโรค
ประจาตัว, การติด เชื้ อ , ไวรั ส, ไส้เลื่ อ น, ไส้ติ่ง, อาการที่เ กี่ ยวข้อ งกับการติ ดยา, โรคติดต่อ ทางเพศสัม พันธ์, การ
บาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ ายใต้อานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการ
ทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่ องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่ อ การร้าย การยึด
พาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์**
 ค่าบริ การดังกล่าวเป็ นค่าบริ การเฉพาะผูเ้ ดินทางที่เป็ นชาวไทยเท่านั้น!!!
อัตราค่าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
×
×
×
×

ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริ ง
ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 300 บาท / ท่าน / ทริ ป
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้ องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้ อง จะต้ องบวกค่ า
ภาษีมูลค่ าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่ านั้น และโปรดแจ้ งทางบริ ษัทฯ จะออกให้ ภายหลัง ขอ
สงวนสิ ทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้ กับบริษัททัวร์ เท่ านั้น
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เงื่อนไขการทาการจอง และชาระเงิน
1.ในการจองครั้งแรก ชาระมัดจาท่านละ 5,000 บาท หรื อทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทาการจอง) พร้อมส่ งสาเนาประ
ประชาชน และสาเนาเอกสารการฉี ดวัคซีนโควิด 19 ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย กรณีลูกค้าทาการจองก่ อนวันเดินทางภายใน 30
วัน ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์ เต็มจานวน
2.ชาระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
3. เมื่อท่านชาระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรื อบางส่ วน ทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไ ว้
ทั้งหมดนี้แล้ว
การยกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ (โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง อาทิ ค่ามัดจาบัตรโดยสารเครื่ องบิน, ค่า
โรงแรมที่พกั )
2. แจ้งยกเลิ กก่ อ นเดิ นทาง 15-29 วัน คืนเงินค่ าทัวร์ 50% (จากราคาทัวร์ ที่ซ้ื อ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นจริ ง อาทิ มัดจ า
ค่าบริ การ ตัว๋ เครื่ องบิน, โรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร)
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็ นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า ท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
5. กรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ท้งั หมด เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
ข้ อควรทราบก่ อนการเดินทาง
คณะทัวร์ ครบ 9 ท่ านออกเดินทาง มีมคั คุเทศก์เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
ผูเ้ ดินทางต้องได้รับวัคซี นโควิด -19 จานวน 2 เข็มแล้ว ก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน ทั้งนี้ ตอ้ งมีใบรับรองการฉี ดวัคซี น
หรื อ ได้รับการตรวจโควิดแล้วได้ผลเป็ นลบ ก่อนการเดินทาง 72 ชัว่ โมง
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น และ
เหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิ ดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆที่อ ยูน่ อกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสู ญหาย,
ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
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ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ท้งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคานี้ คิด ตามราคาตัว๋ เครื่ อ งบินในปั จจุ บนั หากราคาตัว๋ เครื่ อ งบินปรับ สู งขึ้น บริ ษ ัทฯ สงวนสิ ท ธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากผูเ้ ดินทางไม่ปฎิบตั ิตามข้อกาหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ ระบาด
โควิด 19 บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดใดทั้งสิ้น
** ก่อนทาการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุ ณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริ ษทั ฯ จะอิงตาม
รายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก **
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