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เยือนเมืองหลวงพระบางเยือนเมืองหลวงพระบาง  เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงามเมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม    

ชื่นชมชื่นชม  วัฒนธรรมวัฒนธรรม  ประเพณีและวิถีชีวิตประเพณีและวิถีชีวิต  อันเรียบง่ายของชาวล้านช้างอันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง 
  
  

ก ำหนดกำรเดินทำง     7-9 เม.ย., 29 เม.ย.-1 พค., 5-7 พค.60   ท่ำนละ 16,900 บำท 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ-หลวงพระบำง-น  ำตกตำดกวำงซี-พระธำตุพูสี-ถนนคนเดิน 
07.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้ โดยสารขาออกต่างประเทศชั น 4 ประตูทำงเข้ำที่   8  

เคำน์เตอร์ R  แถว R1-3  สายการบินลาว (QV) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับ 
10.25 น.  เหินฟ้าสู่เมืองหลวงพระบาง  โดยสายการบินลาว  เที่ยวบินที่ QV 634  
12.05 น. ถึงสนำมบินหลวงพระบำง อดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้างเดิมชื่อ “ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี” เจริญ 

 รุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วน าท่านรับประทานอาหารกลางวันที่
ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าที่พัก MANOLUCK HOTEL / VANSANA LPQ HOTEL (3 ดำว) หรือเทียบเท่า พกัผ่อนอิสระ 

 บ่าย ออกเดินทางไปน  ำตกตำดกวำงซี ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน น  าตกตาดกวางซี 
เป็นน  าตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง  ชมควำมงำมของน  ำตก ที่ลดหลั่นเป็นชั นๆ อย่างสวยงาม แต่ละ
ชั นเกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน  า พร้อมกับชมความร่มรื่นเขียวชอุ่มรอบๆ บริเวณ  

 จากนั นน าท่านไปสักการะพระธำตุพูสี ที่ตั งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง  ใครก็ตาม
ที่มาเยือนหลวงพระบางจะต้องขึ นไปบูชาพระธาตุ ถ้าไม่ได้ขึ นไปบูชาก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง สองข้าง
ทางขึ นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจ าปาลาวหลากสีสัน มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามา
ของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น  าโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้านผา เมืองภูอูอารยะธรรม
ล้านช้าง  ชมพระอำทิตย์อัสดงและตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูง ซึ่งเบื องล่างจะมองเห็นพิพิธภัณฑ์ โดยมี
แม่น  าโขงเป็นฉากหลัง และอีกด้านหนึ่งจะเห็นน  าคานที่ไหลมาบรรจบกับแม่น  าโขง แล้ว 
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 อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื นเมืองที่ถนนคนเดิน หรือ ตลำดไนท์บำร์ซำ (Night Market) เป็นถนนคนเดินตอนเย็น
ตั งแต่เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ชาวบ้านผานม แม้นแต่ชาวหลวง
พระบางเองก็จะน าสินค้าพื นเมือง ไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้ สินค้า
มากมายถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน อิสระตามอัธยาศัย 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ าที่ภตัตาคาร หลังอาหารสัมผสัวิถีชีวิตชาวเมืองหลวงพระบางตามอัธยาศัย 

วันที่สอง        ตักบำตรข้ำวเหนียว-ตลำดเช้ำ-วัดเชียงทอง-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบำง(พระรำชวังเก่ำ)-วัดวิชุน
รำช-พระธำตุหมำกโม-หลวงพระบำง-พูคนู-กำสี-วังเวียง 

05.30 น.   ร่วมท ำบุญใส่บำตรกับชาวเมืองหลวงในวัฒนธรรมของชาวพุทธแบบดั งเดิม ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้าน
จะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป เป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวา   
ซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข  ความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรม
ชาวล้านช้าง  นับว่าเป็นภาพที่หาดูได้ไม่ง่ายนัก จากนั นชมตลำดเช้ำพื นบ้านริมฝั่งแม่น  าโขง  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
08.00 น. ชมวัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ น และ

ได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนามากเป็นพิเศษ บริเวณที่ตั งของ
วัดอยู่ตอนหัวโค้งของแผ่นดินที่แม่น  าคานมาบรรจบกันกับแม่น  าโขง เป็นศูนย์ศิลปกรรมล้านช้าง ความงามของ
วัดอยู่ที่ความสงบ สง่า สะอาด มีการวางผังออกแบบ และบ ารุงรักษาอย่างดีเยี่ยม  
ชมสิมหรือโบสถ์ ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของศิลปสกุลช่างล้านช้าง แล้วน าชมพิพิธภัณฑ์หลวงพระบำง อดีตเป็น
พระราชวังหลวงซ่ึงเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างปี ค.ศ.1904(พ.ศ.2447) โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส
เป็นผู้ออกแบบ ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เมื่ อปี ค .ศ .1975 (พ .ศ .2519) มีหอที่ประดิษฐำนพระบำง 
พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14 เมตร หนัก 54 กิโลกรัม กล่าวกันว่าท าด้วยทองค า 90 เปอร์เซ็นต์ เป็น
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง เดิมเมืองนี ชื่อ
เมืองขวา แล้วเปลี่ยนมาเป็น เชียงดง เชียงทอง ตามล าดับ  
จากนั นน าชมวัดวิชุนรำช (Visounnarath Temple) สร้างขึ นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ.2046 
สร้างขึ นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงค า มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ 
วัดนี มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รปูทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ท าให้ชาวลาวเรียกกันว่า พระธำตุหมำกโม เป็นทรงโอ
คว่ า ยอดพระธาตุลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย เจดีย์นี อาจดูทรุด
โทรมมากแม้จะมีการปฏิสังขรณ์มา 2 ครั งแล้วในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจ้าสักกรินทร์(ค าสุก) ซึ่งเป็นพระ
ราชบิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้โปรดให้มีการบูรณะใหม่และได้มีการบูรณะครั งใหญ่ในปี พ .ศ.2457 
ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ค้นพบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น เจดีย์ทองค า พระพุทธรูปหล่อ
ส าริด พระพุทธรูปทองค า ปัจจุบันน าไปเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ในพระราชวังหลวงจนปัจจุบัน  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
บ่าย อ าลาเมืองหลวงพระบาง เดินทางสู่เมืองวังเวียง ตามเส้นทางหมายเลข 13 ใต้ วังเวียงเป็นเมืองที่มีธรรมชาติ

สวยสดงดงาม อากาศเย็นสบาย ตัวเมืองตั งอยู่ริมแม่น  าซอง ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง มองเห็นสายน  ากว้าง
สลับกับเนินทรายโดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง วังเวียงได้ฉายาว่า “กุ้ยหลินแห่งเมืองลำว” จริงเท็จแค่
ไหน ต้องไปพิสูจน์กัน รถวิ่งไต่เขาบนถนนลอยฟ้าที่มีความสูงจากระดับน  าทะเล  1,800 เมตร เส้นทางคดโค้ง 



 

LAOS MAY’17    Page 3 of 6 

 

ลัดเลาไปตามไหล่เขา สองข้างทางมีหมู่บ้านชาวเขาปลูกอยู่ริมถนนเป็นระยะ ท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพ
อันงดงามตระกานตาของทิวเขา ไร่นาแบบขั นได และหมู่บ้านชนพื นเมืองเผ่าต่างๆ ของลาว เช่น ลาวสูง ลาว
เทิง ลาวม้ง ไทลือ ซึ่งตั งบ้านเรือนอยู่สองข้างทาง ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขาที่เต็มไปด้วยไม้ป่านานาพันธุ์ที่ขึ น
ตามธรรมชาติ  

19.00 น.    ถึงเมืองวังเวียง “กุ้ยหลินเมืองลำว” รับประทานอาหารค่ าที่ภัตตาคารหลังอาหารเข้าที่พัก THAVISOUK 
HOTEL & RESORT / THAVONSOUK RESORT (3 ดำว) หรือเทียบเท่า พักผ่อนอิสระ 

วันที่สำม  ถ  ำจัง-วังเวียง-บ้ำนท่ำเรือ-เมืองโพนโฮง-วัดสีสะเกด-พระธำตุหลวง-อนุสำวรีย์ประตูชัย-ช้อป
ปิ้งสินค้ำพื นเมือง-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ 

06.30 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ที่พัก  
07.30 น. น าชมถ  ำจัง ซึ่งเป็นถ  าที่มีหินงอกหินย้อย และพระพุทธรูปอยู่ภายในถ  า ชมวิวทิวทัศน์บนถ  า จะมองตัวเมืองวัง

เวียงอย่างชัดเชน เชิญถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก จากนั นอ าลาเมืองวังเวียงเดินทางกลับเวียงจันทน์ ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง  

12.30 น. ถึงนครหลวงเวียงจันทน์ รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร   
บ่าย ชมพิพิธภัณฑ์สีสะเกด วัดที่มีภูมิสถาปัตยกรรมงดงามมากแห่งหน่ึงของลาว ชมหอไตรหรือหอธรรมที่มีรูปทรง

คล้ายมณฑปมีหลังคาหลดหลั่นกันลงมาเป็นชั นๆ ตามศิลปะสกุลช่างล้านช้าง จากนั นไปสักการะพระธำตุ
หลวง เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว แล้วชมอนุสำวรีย์ประตูชัย เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสาน
ศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงามและกลมกลืน  
จากนั นน าท่านช้อปปิ้งสินค้ำพื นเมือง(OTOP) ร้านจินตะนา เลือกซื ออิสระตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควร
เดินทางสู่สนามบินวัดไต 

18.35 น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว เที่ยวบนิที่ QV 445 
19.35 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

********************************************* 
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รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง (3วัน 2 คืน) 

 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงสุทธิผู้ใหญ่  ท่ำนละ      16,900 .-   บำท 
 พักห้องเดี่ยวเพิ่ม  ท่ำนละ  1,800  .- บำท 

 เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 10 ปีพักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน (ไมเ่สริมเตียง) 15,900 .- บำท 
 

หมำยเหตุ   กรุ๊ป 16-20 ท่ำน (มีหัวหน้ำทัวร์ไทย)  
กรุ๊ป 8 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย แต่จะมีไกด์ท้องถิ่น กรณีเดินทำง 8-9 ท่ำน(เด็กคิดเท่ำรำคำผู้ใหญ่) 
 

ขั นตอนช ำระเงิน 
  กรุณาโอนเงินมาที่...บัญชี  ** มัดจ า 10,000 บาท/ท่าน 

ธนำคำร ชื่อบัญชี สำขำ ประเภท / เลขที่บัญชี 

ธนาคารกสิกรไทย  นายอ านาจชัย   มานะเลิศ สาขาย่อยราชวัตร ออมทรัพย์ : 722 - 2 – 30494 - 0 

ธนาคารไทยพาณิชย์  นายอ านาจชัย   มานะเลิศ สาขาย่อยราชวัตร ออมทรัพย์ :  130 – 2 – 12061 - 7 

ธนาคารกรุงเทพ นายอ านาจชัย   มานะเลิศ สาขาราชวัตร สะสมทรัพย์ : 146 – 4 – 10927 - 9 

**หมายเหตุ – โปรดส่งหลักฐำนกำรช ำระเงินที่ E-Mail :  Confidencetravel@gmail.com  
หรือ แฟกซ ์– 02-6684999, 022438461 พร้อมระบุชื่อผู้เดินทาง วันที่เดินทาง, จ านวนสมาชิก, เบอร์โทรศัพท์ 

และโปรดโทรแจ้งยืนยันกับเจ้าหน้าอีกครั งด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ.... 
หมำยเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสมทั งนี ขึ นอยู่กับสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน 
                ค่าเงินสกุลบาทที่ไม่คงที่และความผันแปรของราคาน  ามันกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน  ามัน 
                เพิ่มเติมจากราคาที่ก าหนดไว้ 

 
 

หนังสือเดินทำงไทยต้องมีอำยุกำรเดินทำงเหลือไม่น้อย กว่ำ 6 เดือน  
มิฉะน้ัน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น  กรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

 
อัตรำนี รวม      
 ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั นทัศนาจร เส้นทางระหว่างประเทศ เส้นทาง กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ โดย

สายการบินลาว (QV) และภาษีสนามบิน 
 ที่พักโรงแรม 2 คืนตามรายการระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารทุกมื อตามระบุในรายการ 
 ค่ารถตู้หรือรถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยว สปป.ลาว ขนาด 25,35,45 ที่นั่ง และรถกอล์ฟเที่ยวในตัวเมืองหลวงพระบาง 
 ค่าไกด์ท้องถิ่น 
 ทุนประกันการเดินทางและรักษาพยาบาลวงเงินในวงเงินท่านละ 1,000,000/ค่าประกันอุบัติเหตุ 500,000 บาท  
 น  าดื่ม-ผ้าเย็น 

 
 

mailto:Confidencetravel@gmail.com
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อัตรำนี ไม่รวม   
 ทิปหัวหน้าทัวร์ชาวไทย (ถ้าม)ี และพนักงานขับรถ 
 ข้าวเหนียวตักบาตร 
 ค่าใช้จา่ยส่วนตวัทุกชนดิ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
 ค่าน  าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง 
   ค่าอาหารที่ไม่ไดร้ะบุไว้ในรายการ 
   ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรอื คนตา่งดา้ว 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จา่ย 3% 
   ส าหรับราคานี บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษที่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม 
 อื่นๆ ที่มิไดร้ะบุในรายการ   
 

เอกสำรที่ใช้      
 พำสปอร์ต  ที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
 

เงื่อนไขกำรจอง   
 เมื่อยืนยันการจอง แฟก็ช์ส าเนาหน้าพาสปอรต์มาที่ 02-243-8461 พร้อมช าระคา่ มัดจ า ท่านละ 10,000 บาท  
 ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดนิทาง 15 วัน 

 
กำรยกเลิก 

• หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันท างาน มิฉะนั นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ทั งหมด เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายจ านวนมากได้เกิดขึ นแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเหล่านั น และเน่ืองจากสาย
การบินใช้เป็นบัตรโดยสารหมู่คณะ ไม่สามารถแลกเงินคืนได้และยังไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้  หลังจากที่ได้ออกบัตร
โดยสารเรียบร้อยแล้ว 

• ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั งหมด 

 
หมำยเหตุ  

• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี  เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความ
ล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ 

• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้
ช าระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น 
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• รายการนี เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั งหน่ึง หลังจากได้ส ารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

• ราคานี คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน 
ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน 
บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืน
เงินให้ส าหรับค่าบริการนั นๆ 

• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั งสิ นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั น 

• บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

 

หมำยเหตุ :  โปรแกรมการเดินทางขา้งต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั งนี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ  

 แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดถือและค านึงถึงประโยชน์ท่านเป็นส าคัญ 


