CLUB MED KANI สวรรค์ของน ักเดินทาง

PACKAGE ALL INCLUSIVE 3D2N
**ราคานีไ้ ม่รวมตว๋ ั เครือ
่ งบินไป-กล ับ และ เรือสปี ดโบ้ทไป-กล ับ ระหว่างสนามบิน-คล ับเมด**

ราคาสุดพิเศษ เริม
่ ต้น 14,900.-

ว ันแรก
............น.
............น.
...........น.

กรุงเทพฯ – สนามบินมาเล่ (ม ัลดีฟส)์
คณะพร ้อมกัน ณ สนามบิน.............. อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
สายการบิน.............เช็คอินรับบัตรทีน
่ ั่ งบนเครือ
่ งบิน พร ้อมโหลดสัมภาระเดินทาง
ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศม ัลดีฟส ์ ด ้วยเทีย
่ วบินที.่ .........
เดิน ทางถึง สนามบิน มาเล่ ซึง่ เป็ นสนามบิน กลางทะเลทีม
่ ีบ รรยากาศที่สวยงาม (เวลา
ท ้องถิน
่ ช ้ากว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมือง และผ่านพิธก
ี ารทาง
ศุลกรแล ้ว ท่านจะได ้พบกับ เจ้าหน้าที่ G.O. คอยให ้การต ้อนรับท่านทีส
่ นามบิน
่ ลูกค้าอยู)่
(หากไม่เจอเจ้าหน้าทีร่ บกวนเดินไปไปทีเ่ คาร์เตอร์ 61 จะมีเจ้าหน้าทีเ่ ช็ คชือ

้ ่ายเพิม
จากนั ้น ท่านสามารถลงเรือเร็ว (Speed Boat) **มีคา
่ ใชจ
่ เติม ไป-กลบ
ั 6,000
บาทต่อท่าน** กรุณาจองเรือพร้อมก ับแพคเกจ นาท่านเดินทางสูร่ ส
ี อร์ท ระหว่างทาง

ท่านจะได ้ชมน้ าทะเลใสบริสท
ุ ธิ์ พร ้อมทัง้ บ ้านเรือนต่าง ๆ บริเวณเกาะบนคาบสมุทรอินเดีย
ใช ้เวลาในการเดินทางประมาณ 25-30 นาที

13.30 น.

เดิน ทางถึง คล บ
ั เมด คานิ (Club Med Kani) พร อ้ มเช็ ค อิน ให ท
้ ่ า นพร อ้ มเพีย งกั น
บริเวณ THEATER ของโรงแรมเพือ
่ ฟั งคาอธิบายแต่ละส่วนทีท
่ างคลับเมดมีให ้บริการ

......... น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห ้องอาหาร KANDU ซึง่ เปิ ดให ้บริการ 13.30-15.30 น. ท่าน
สามารถใช ้บริการบาร์ของโรงแรม SUNSET BAR หรือ BEACH BAR ซึง่ ให ้บริการตัง้ แต่เวลา
09.00-19.00 น. และให ้ทุกท่านได ้พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.30-21.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห ้องอาหารของคลับ เมด ห้องอาหารหล ัก Velhi ซึง่ มีอาหารไว ้

บริการท่านอย่างหลากหลายในสไตล์บฟ
ุ เฟ่ ต์ โดยไม่มค
ี า่ ใช ้จ่าย

21.30 น.

ให ้ท่านได ้สนุกสนานกับกิจกรรมยามค่าคืน และการแสดงทีค
่ ลับเมดได ้เตรียมไว ้เพือ
่ ต ้อนรับ
ผู ้ทีเ่ ดินทางมาเยือน บริเวณ Iru Bar พร ้อมทัง้ บริการเครือ
่ งดืม
่ ตลอดค่าคืน พร ้อมชมโชว์
พิเศษจากเจ ้าหน ้าทีค
่ ลับเมด แล ้วให ้ท่านได ้พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
(การแสดงและธีมงานแต่ละคืนจะไม่ซา้ ก ัน ด ังนนถ้
ั้ าท่านต้องการแต่งต ัวให้เข้าก ับธี
็
มงานของแต่ละคืน กรุณาเชคก ับเจ้าหน้าทีก
่ อ
่ นเดินทาง 1 อาทิตย์ เพือ
่ เตรียมต ัว)

ว ันทีส
่ อง

สนุกสนานก ับกิจกรรมภายในรีสอร์ท

เชา้

ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท ซึง่ อาหารเช ้าจะเปิ ดบริการท่านที่
ห ้องอาหารหลัก (VELHI) เปิ ดให ้บริการตัง้ แต่ 07.00–11.00 น. แต่หากท่านไม่สะดวก
ตามเวลาดังกล่าว สามารถรับประทานอาหารเช ้าในช่วงสายได ้ทีห
่ ้องอาหารพิเศษ
(KANDU) เปิ ดบริการตัง้ แต่ 10.00–11.00 น. หรือ ห้อง KAANA เปิ ดให ้บริการตัง้ แต่
16.00 – 18.30 น. และ 21.30 – 23.00 น. ท่านสามารถเลือกได ้อิสระตามอัธยาศัย
เพือ
่ ความสะดวกในการพักผ่อน
จากนั น
้ ให ้ท่านอิสระเพลิดเพลิน และสนุกสนานกับกิจกรรมมากมายทีท
่ างคลับเมด
จัดเตรียมไว ้บริการทุกท่าน ทัง้ กิจกรรมทีใ่ ห ้บริการฟรี และกิจกรรมทีม
่ ค
ี า่ ใช ้จ่ายเพิม
่ เติม
โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามได ้โดยตรงกับทางทีมงานคลับเมด หรือทางเจ ้าหน ้าทีท
่ ัวร์
้จ่
และสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม รวมทัง้ ตารางการให ้บริการ เงือ
่ นไข และค่าใช าย
เพิม
่ เติม (บางกิจกรรม) ได ้จากคูม
่ อ
ื ฉบับนี้ หรือ ตารางกิจกรรมในแต่ละวัน หน ้าห ้องอาหาร
ซึง่ ในทุก ๆ กิจกรรมจะมีเจ ้าหน ้าทีค
่ ลับเมดคอยดูแล ให ้คาแนะนาอย่างใกล ้ชิด

กลางว ัน

ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารหล ัก (Velhi) ตัง้ แต่ชว่ ง 12.15 – 14.00 น.แต่
หากท่านไม่สะดวกตามเวลาดังกล่าว ก็สามารถรับประทานอาหารกลางวันได ้อีกช่วงที่
ห ้องอาหารพิเศษ (Kandu) ซึง่ ให ้บริการอาหารกลางวันตัง้ แต่เวลา 13.30 – 15.30 น.

บ่าย

ให ้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ รวมทัง้ อาหารว่างทีจ
่ ะคอย
ให ้บริการท่านทีห
่ ้องอาหารพิเศษ (Kandu) ตัง้ แต่เวลา 15.30 – 18.00 น. ทางคลับเมด
มีห ้องอาหารใหม่ส ไตล์ Noodle bar ที่ใ ห ้ บริก ารตั ้ง แต่ เ วลา 16.00-18.00 และ
่ ห ้อง KAANA RESTAURANT
21.30-23.00 ซึง่ ให ้บริการ Noodle ชือ

คา่

ร ับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารหลก
ั Velhi ช่วงเวลา 19.30 – 21.30 น. ซึง่ จะ
มีอาหารเตรียมไว ้บริการท่านอย่างหลากหลายในสไตล์บฟ
ุ เฟ่ ต์

21.30 น.

ให ้ท่านได ้สนุกสนานกับกิจกรรมยามค่าคืน และการแสดงทีค
่ ลับเมดได ้เตรียมไว ้เพือ
่ ต ้อนรับ
ผู ้ทีเ่ ดินทางมาเยือน บริเวณ Iru Bar พร ้อมทัง้ บริการเครือ
่ งดืม
่ ตลอดค่าคืน พร ้อมชมโชว์
พิเศษจากเจ ้าหน ้าทีค
่ ลับเมด แล ้วให ้ท่านได ้พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
(การแสดงและธีมงานแต่ละคืนจะไม่ซา้ ก ัน)

ว ันทีส
่ าม
เชา้

……… น.
12.45 น.
19.25 น.

มาเล่ (ม ัลดีฟส)์ - กรุงเทพฯ
ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหาร VELHI RESTAURANT (INTER BUFFET)
เปิ ดให ้บริการตัง้ แต่ 07.00–11.00 น. หลังอาหารเช ้า ให ้ท่านวางกระเป๋ าสัมภาระบริเวณ
หน ้าห ้องพัก จากนั น
้ นาท่าน CHECK-OUT ออกจากทีพ
่ ัก จากนั น
้ พร ้อมกันทีจ
่ ุดนั ดพบ
(บริเวณท่าเทียบเรือหรือเจ้าหน้าทีจ
่ ะแจ้งอีกครง)
ั้ เพือ
่ เช็คกระเป๋ าสัมภาระของท่าน
ก่อนเดินทางออกจากรีสอร์ทไปยังสนามบินมาเล่ย ์
ถึงสนามบินมาเลย์ นาท่านเช็คอิน
่ นามบิน………..โดยสายการบิน…………
ออกเดินทางสูส
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ

Travelling period
3DAYS 2NIGHTS PACKAGE ALL INCLUSIVE

**ราคานีไ้ ม่รวมตว๋ ั เครือ
่ งบินไป-กล ับ และ เรือสปี ดโบ้ทไป-กล ับ ระหว่างสนามบิน-คล ับเมด**
Date of Travel

Room category

Package/
Adult

Package/
Teenager
12-17 yrs

Package/Child
4-11 yrs

1-3 SEP 19

Superior Room

14,900

12,900

10,900

2-4 SEP 19

Superior Room

14,900

12,900

10,900

3-5 SEP 19

Superior Room

14,900

12,900

10,900

4-6 SEP 19

Superior Room

14,900

12,900

10,900

5-7 SEP 19

Superior Room

14,900

12,900

10,900

6-8 SEP 19

Superior Room

15,900

13,900

11,900

7-9 SEP 19

Superior Room

15,900

13,900

11,900

8-10 SEP 19

Superior Room

14,900

12,900

10,900

9-11 SEP 19

Superior Room

14,900

12,900

10,900

10-12 SEP 19

Superior Room

14,900

12,900

10,900

11-13 SEP 19

Superior Room

14,900

12,900

10,900

12-14 SEP 19

Superior Room

14,900

12,900

10,900

13-15 SEP 19

Superior Room

15,900

13,900

11,900

14-16 SEP 19

Superior Room

15,900

13,900

11,900

15-17 SEP 19

Superior Room

14,900

12,900

10,900

16-18 SEP 19

Superior Room

14,900

12,900

10,900

17-19 SEP 19

Superior Room

14,900

12,900

10,900

18-20 SEP 19

Superior Room

14,900

12,900

10,900

19-21 SEP 19

Superior Room

14,900

12,900

10,900

20-22 SEP 19

Superior Room

15,900

13,900

11,900

21-23 SEP 19

Superior Room

15,900

13,900

11,900

22-24 SEP 19

Superior Room

14,900

12,900

10,900

23-25 SEP 19

Superior Room

14,900

12,900

10,900

24-26 SEP 19

Superior Room

14,900

12,900

10,900

25-27 SEP 19

Superior Room

14,900

12,900

10,900

26-28 SEP 19

Superior Room

14,900

12,900

10,900

27-29 SEP 19

Superior Room

15,900

13,900

11,900

28-30 SEP 19

Superior Room

15,900

13,900

11,900

29 SEP-1 OCT 19

Superior Room

14,900

12,900

10,900

30 SEP-2 OCT 19

Superior Room

14,900

12,900

10,900

อ ัตราค่าบริการรวม
 ค่าทีพ
่ ักจานวน 2 คืน ตามประเภทห ้องพักทีท
่ า่ นเลือก (ห้องพ ักคู่ Twin Room)
 ค่าอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ พร ้อมทัง้ เครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์,เครือ
่ งดืม
่ ไม่มแ
ี อลกอฮอล์,ไวน์,ค็อกเทล, น้ า
ผลไม ้เสิรฟ
์ ตลอดทัง้ วันพร ้อมอาหารว่าง(ยกเว้นเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ระด ับพรีเมีย
่ ม,ไวน์,แชมเปญ)
่ วชาญด ้านการสอน
 กิจกรรมกีฬาทางบก และทางน้ าทีก
่ ว ้างขวาง พร ้อมกับผู ้เชีย
 การแสดง และความบันเทิงยามราตรีของ Club Med โดยทีมงานทีม
่ วี ัฒนธรรมหลากหลายของ G.O. หรือ
เจ ้าหน ้าทีข
่ อง Club Med
 Service Charge 10%, Maldives GST Tax 12%, Green Tax

อ ัตราค่าบริการไม่รวม








ค่าตั๋วเครือ
่ งบินไป-กลับ
คาเรือสปี ดโบ ้ท ไป-กลับ ระหว่างสนาบิน-คลับเมด
ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครือ
่ งดืม
่ นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินบ
ิ าร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าทาหนั งสือเดินทาง
ค่าประกันการเดินทาง
ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ นอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ
ค่าภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ
่ ่าย 3 %

เงือ
่ นไขการสารองทีน
่ ง่ ั
 กรุณาจองล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาชาระเงินเต็มจานวน พร ้อมกับเตรียม
เอกสารส่งให ้เรียบร ้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทาการจองแล ้ว
 ราคาเสนอ และราคาแพ็คเกจสามารถใช ้ได ้กับผู ้ใหญ่ 2 ท่านทีเ่ ดินทางด ้วยกัน
 ราคานี้เป็ นราคาสกุลเงินไทย และมีผลบังคับใช ้กับชาวไทยเท่านั น
้
 เมือ
่ ท่านตกลงทาการชาระเงินทัง้ หมด หรือบางส่วนแล ้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้ยอมรบในเงือนไขข ้อตกลงต่างๆ
ทีไ่ ด ้ระบุไว ้ข ้างต ้นนี้แล ้วทัง้ หมด และจะไม่สามารถคืนเงิน หรือ เปลีย
่ นผู ้เดินทางได ้
 แพ็คเกจนี้ไม่สามารถใช ้ได ้กับกรุ๊ปทัวร์
่ อืน
 หากยืนยันการจองแล ้วไม่สามารถส่งต่อ คืน หรือเปลีย
่ นแปลงได ้ และไม่สามารถใช ้ร่วมกับโปรโมชัน
่ ๆได ้
่ พิเศษสามารถเดินทางได ้ตัง้ แต่วันทีท
 ราคาดังกล่าวนี้เป็ นโปรโมชัน
่ รี่ ะบุไว ้เท่านั น
้
 ภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ ามันจะรวมอยูแ
่ ละอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
 ราคาและเงือ
่ นไขทัง้ หมดอาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า

ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง :
 ห้าม!! นาทีช
่ าร์จแบตเตอรีส
่ ารอง (Power Bank) ทุกขนาด และทุกชนิดใส่ในกระเป๋ าใบใหญ่โดย
เด็ดขาด

 ห้าม!! นาอาวุธทุกชนิดใส่ในกระเป๋ าใบใหญ่โดยเด็ดขาด

ข้อมูลอืน
่ ๆ:

1. สิง่ ทีห
่ ้ามนาเข ้าประเทศมัลดีฟส์
ื่ ถึงการต่อต ้านศาสนาอิสลาม
 วัตถุทส
ี่ อ
 วัตถุบช
ู า
 หนั งสือ สิง่ พิมพ์ลามก
 แอลกอฮอล์และเหล ้า
 สัตว์อันตราย อาวุธสงคราม และระเบิด
 เนื้อหมู และผลิตภัณฑ์ทท
ี่ าจากหมู
2.อุณหภูมช
ิ ว่ งปลายเดือนสิงหาคม โดยประมาณ 26 - 35 องศาเซลเซียส
หมายเหตุ: ก่อนออกเดินทางกรุณาตรวจเช็คอุณหภูมอ
ิ ก
ี ครงั้
3.เวลาจะช ้ากว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง
4.ภาษา ภาษาท ้องถิน
่ คือ Dhivehi และภาษาอังกฤษ
5.เงินตรา อัตราแลกเปลีย
่ น อยูท
่ ป
ี่ ระมาณ 12 รูเฟี ย (Rufiyaa/MVR) ต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือ 1 รูเฟี ย
เท่ากับ 3-4 บาท แต่ทา่ นอาจจะไม่จาเป็ นต ้องแลกเงินรูเฟี ย ไว ้มากนั กเพราะทีค
่ ลับเมด คานิ ยินดีรับ
่
้จ่
เงินดอลล่าร์สหรัฐ หรือท่านสามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิต ซึงค่าใช ายทัง้ หมดจะถูกบันทึกเอาไว ้ คิดบัญชี
รวมกันเมือ
่ ท่านเช็คเอาท์ (บัตร VISA /JCB / American Express / Eurocard และ Master Card )
้ ผ ้า การแต่งกาย และของใช ้ต่างๆ
6. เสือ
้ ผ ้าทีเ่ ป็ นผ ้าฝ้ าย ผ ้าลินน
้ ยืดเนื้อบางสวมใส่สบายเนื่องจากมัลดีฟส์อากาศร ้อนทัง้ ปี
- ควรเตรียมเสือ
ิ เสือ

- รองเท ้าแตะ หรือ รองเท ้าทีส
่ วมใส่สบาย
- กางเกงว่ายน้ า ชุดว่ายน้ า
- ครีมกันแดด
- แว่นตากันแดด หรืออุปกรณ์กันแดดในแบบของท่านเอง
- รองเท ้าผ ้าใบสาหรับท่านทีช
่ อบออกกาลังกายในห ้องฟิ ตเนส หรือออกกาลังกายแอโรบิค/โยคะ
- กล ้องถ่ายรูปและอุปกรณ์เก็บภาพ
7.กระแสไฟฟ้ าระบบไฟฟ้ าเป็ นแบบกระแสสลับ230-240 Volts -AC ปลั๊กเป็ นแบบ 3 ขา ควรพกadapter
ติดตัวไปด ้วย
8.การเข ้าประเทศ ท่านสามารถเดินทางเข ้าสู่ มัลดีฟส์โดยไม่ต ้องใช ้วีซา่ โดยสามารถพักอาศัยอยู่ได ้ไม่
เกิน 30 วัน และ พาสปอร์ตต ้องมีอายุอย่างน ้อย 6 เดือนขึน
้ ไป
้โทรศั
9.การใช
พท์ โทรศัพท์กลับเมืองไทย ให ้กด 001 หรือ 002 หรือ 008 + 66 + 2 หรือ 8 หมายเลข
โทรศัพท์ 7 ตัว
10.ของมีคา่ ไม่ควรนาของมีคา่ ติดตัวมากเกินไป เพือ
่ การท่องเทีย
่ วอย่างสบายใจ
11. Club Med resort จะมีก ารแต่ง กายเพือ
่ ร่ว ม ธีม ปารตี้ ในแต่ล ะว น
ั ท่า นสามารถโทรเช็ ค
ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 5 ว ัน ก ับเจ้าหน้าทีข
่ องบริษ ัทฯ

หมายเหตุ

- ราคานี้ใช ้สาหรับผู ้เดินทางพร ้อมกันอย่างนอ้ ย 2 ท่านขึน
้ ไป ถือสัญชาติไทย และมีวัตถุประสงค์เพือ
่ การ
ท่องเทีย
่ วเท่านั น
้
- เพือ
่ ความปลอดภัยของนั กท่องเทีย
่ ว รีสอร์ทส่วนใหญ่ทม
ี่ ัลดีฟส์ ไม่อนุญาต ให ้เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พัก
แบบ Water Bungalow
- ห ้องพัก 1 ห ้อง สามารถพักได ้สูงสุด 3 ท่าน หรือ ผู ้ใหญ่ 2 ท่านพักกับเด็ก 1 ท่าน (เด็กต ้องมีอายุ 2-11
ปี หรืออายุไม่เกิน 12 ปี ก่อนวันออกเดินทาง)
- อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลีย
่ น ณ ปั จจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลีย
่ นราคา
ค่าบริการในกรณีทม
ี่ ก
ี ารขึน
้ ราคาค่าตั๋วเครือ
่ งบิน ภาษี เดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ ามัน หรือมี
การประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย
่ นได ้ปรับขึน
้ ในช่วงใกล ้วันทีค
่ ณะจะเดินทาง
- หากท่านถูกเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้าเมืองของประเทศนั น
้ ๆ ปฏิเสธการเข ้า-ออกเมือง ด ้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยูน
่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่
คืนเงินบางส่วนหรือทัง้ หมด
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข ้าเมืองให ้กับ
ชาวต่างชาติหรือคนต่างด ้าว ทีพ
่ านั ก อยู่ในประเทศไทย อานาจสิทธิข
์ าดเป็ นของทางกองตรวจคนเข ้า
เมือง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช ้จ่ายใดๆ ในกรณีทเี่ กิดเหตุสด
ุ วิสัย เช่น การยกเลิก หรือ
ล่าช ้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัตเิ หตุ ภัยธรรมชาติ การนั ดหยุดงาน การจลาจล หรือสิง่ ของสูญหาย
ตามสถานทีต
่ า่ งๆ ทีเ่ กิดเหนืออานาจควบคุมของบริษัทฯ
- ในระหว่างการท่องเทีย
่ วนี้ หากท่านไม่ใช ้บริการใดๆ ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่
สามารถเรียกร ้องขอคืนค่าบริการได ้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ทจ
ี่ ะเปลีย
่ นแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่ งๆ ทัง้ นี้ ทาง
บริษัทฯ จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สงู สุดของลูกค ้าส่วนมากเป็ นสาคัญ

