
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 ทะเลบัวแดง – วดัป่าภูก้อน - วดัผาตากเส้ือ - สวนหินผางาม - เชียงคาน - วดัศรีคุณเมือง - แก่งคุดคู้ – สกายวอล์คเชียงคาน 

วดัเนรมิตวปัิสสนา - พระธาตุศรีสองรัก - อุทยานแห่งชาติภูเรือ – วดัสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง – วดัป่าห้วยลาด 
 
 
  

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – อุดรธานี – ทะเลบัวแดง – วดัป่าภูก้อน - วดัผาตากเส้ือ 

05.00 น. เช็คอิน สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์ (WE)  
07.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่ จังหวดัอุดรธานี ดว้ยเทีย่วบิน WE002 (BKK-UTH  07.25-08.30) 
08.30 น. เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี รับกระเป๋าเรียบร้อยแลว้  
 จากนั้นออกเดินทาง มุ่งหนา้สู่ ทะเลบัวแดง ชมทุ่งทะเลบวัแดง แหล่งชมทุ่งดอกไมต้ามธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในประเทศไทย และเพลิดเพลินกบัการนัง่เรือชมความงาม (ใชเ้วลาในการล่องเรือประมาณ 1 ชม.) 
 ออกเดินทางสู่ วดัป่าภูก้อน ใหท้่านไดส้ักการะบูชา พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี และถ่ายรูปกบั

วดัท่ีสวยติดอนัดบัตน้ๆ ของเมืองไทยตามอธัยาศยั ตั้งอยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายงูและป่าน ้าโสม ทอ้งท่ี
บา้นนาค า ต าบลบา้นกอ้ง อ าเภอนายงู จงัหวดัอุดรธานี เป็นศาสนสถานท่ีเป่ียมไปดว้ยความศรัทธา และความ
สวยงามของสถาปัตยกรรม วดัป่าภูกอ้นแห่งน้ีตั้งอยูบ่นเนินเขา ท่ีรายลอ้มดว้ยผนืป่าเขียวขจีกวา่ 3,000 ไร่ ซ่ึง
จุดเร่ิมตน้ในการสร้างวดั คือ ความมุ่งหมายท่ีจะรักษาธรรมชาติของป่าอนัสมบูรณ์ และแหล่งตน้น ้าล าธารอนั
อุดมสมบูรณ์เอาไวจ้ากการถูกบุกรุกท าลาย นอกจากน้ีบริเวณวดัเป็นจุดชมววิพระอาทิตยข้ึ์นท่ีสวยงาม ท่ี
นอกจากจะเยน็ใจในการไดเ้ดินทางมาเยอืนดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา ยงัเยน็ตาไปกบังานก่อสร้างอนั
สวยงามอลงัการอีกดว้ย 

 



 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั (มื้อที1่) 
บ่าย น าท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ วดัผาตากเส้ือ อ.สังคม จ.หนองคายใหท้่านสักการบูชา และชมววิแม่น ้าโขงแบบ

พาโนราม่า ท่านสามารถมองเห็นววิแม่น ้าโขงท่ีถือวา่สวยท่ีสุดอีกแห่งหน่ึง และภายในวดัยงัมีตน้ไมน้อ้ยใหญ่
ท่ีดูร่มร่ืน สบายตา ท าใหน้กัท่องเท่ียวไม่ผดิหวงัท่ีไดไ้ปเยือน เป็นวดัท่ีตั้งอยูบ่นเขา และมีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม
มาก สูงจากระดบัน ้าทะเล 550 เมตร จากจุดชมวิววดัผาตากเส้ือ หากมองไปทางซา้ยมือ จะมองเห็นววิแม่น ้า
โขงวาดยาวโคง้เป็นคุง้น ้า กลางแม่น ้ามีเกาะ ขนาดใหญ่ มองเห็นประเทศเพื่อนบา้นไดอ้ยา่งชดัเจน และในช่วง
ท่ีน ้าลดหากไปยนือยูบ่นวดัผาตากเส้ือแลว้มองลงมายงัแม่น ้าโขง จะเห็นสันทรายเป็นร้ิวคลา้ยเกล็ดพญานาค
อยา่งชดัเจน ซ่ึงเป็นความมหศัจรรยท่ี์ธรรมชาติสร้างข้ึน จนไดรั้บการตั้งใหเ้ป็นแหล่ง ท่องเท่ียวเส้นทางในฝัน 
Dream Destination 2 จาก ททท. ไฮไลทข์องท่ีนีอีกอยา่ง คือ Skywalk พื้นกระจกท่ียืน่ออกมาจากหนา้ผา ใหไ้ด้
เดินออกไปสัมผสักบับรรยากาศบนกระจกใสแบบต่ืนเตน้ท่ีมองเห็นแม่นา้โขงกนัอยูเ่บ้ืองล่างกั้นระหวา่ง
ประเทศไทยและลาว น าท่านเดินทางกลบัสู่ ตวัเมืองจงัหวดัอุดรธานี 

 Check in เขา้ท่ีพกั 
เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที2่) 
ทีพ่กั ห้องแอร์ ทวี ีน า้อุ่น (พกัห้องละ 2-3 ท่าน) 

วนัที่สอง อุดรธานี - สวนหนิผางาม - เชียงคาน - วดัศรีคุณเมือง - แก่งคุดคู้ 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที3่) 
 น าท่าน Check out ออกจากรีสอร์ท 
 น าท่านชม สวนหินผางาม พิสูจน์ความงามตามธรรมชาติ จนไดรั้บฉายาวา่ "คุนหมิงเมืองไทย" ท่านจะไดพ้บ

กบัอากาศท่ีเยน็สบายตลอดทั้งปี ไกดท์อ้งถ่ินน าคณะปืนป่าย สนุกสนานกบัเขาวงกต (ผจญภยัเล็กนอ้ย) 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั (มื้อที4่) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่จังหวดัเลย 
 จากนั้นเดินทางไป วดัศรีคุณเมือง ชมภาพจิตกรรมฝาผนงัฝีมือช่างไมส้มยัโบราณ 
 น าท่านแวะ แก่งคุดคู้ ชมทศันียภาพอนัสวยงามของแก่งคุดคู ้เลือกซ้ือของฝากจากเชียงคาน เช่น มะพร้าวแกว้ 

ผา้ห่มนวม ฯลฯ 
 Check in เขา้ท่ีพกั เก็บสัมภาระ อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
เยน็ อสิระอาหารเยน็ ณ ถนนคนเดินเชียงคาน พร้อมท่องราตรี ท่ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้เก๋ไก๋น่ารักในแบบของเชียงคาน 

จากนั้นน าท่านกลบัท่ีพกั 
ทีพ่กั อุ่นรักริมโขง แก่งคุดคู้ เชียงคาน หรือเทียบเท่าระดับเดียวกนั ห้องแอร์ ทวี ีน า้อุ่น (พกัห้องละ 2-3 ท่าน) 

วนัที่สาม เชียงคาน - สกายวอล์ค  เชียงคาน อ.ด่านซ้าย - วดัเนรมิตวปัิสสนา - พระธาตุศรีสองรัก 

เชา้ตรู่ เร่ิมตน้ความมงคลแห่งวนัใหม่ดว้ยการตักบาตรข้าวเหนียว สไตลช์าวเชียงคาน ชมความงามพร้อมถ่ายภาพ
สองฝ่ังโขง 

เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที5่) 
 Check out ออกจากท่ีพกั น าท่านเดินทางสู่ สกายวอล์ค เชียงคาน สะพานกระจกลอยฟ้าแหล่งท่องเท่ียวใหม่

ของจงัหวดัเลย ตั้งอยูบ่นภูเขาปากน ้าเหือง บริเวณพระใหญ่ภูคกง้ิว ติดแม่น ้าโขง บา้นท่าดีหมี ต าบลปากตม 



 

อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย กระจกใสเป็นระยะทางกวา่ 100 เมตร กวา้ง 2 เมตร และสูงห่างจากแม่น ้าโขงถึง 80 
เมตร ทศันียภาพจากบนสกายวอลค์ท าใหส้ามารถมองเห็นทิวทศัน์ของทั้งฝ่ังไทยและสปป.ลาว ไดใ้นมุมสูง 
โดยมีแม่น ้าโขงกั้นระหวา่งทั้งสองประเทศไว ้ทั้งตรงน้ียงัเป็นจุดท่ีแม่น ้าเหืองไหลมาบรรจบกบัแม่น ้าโขงเป็น
แม่น ้าสองสีอีกดว้ย อิสระให้ท่านเท่ียวชมความงามตามอธัยาศยั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั (มื้อที6่) 
 เดินทางสู่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย เดินทางไป วดัเนรมิตวปัิสสนา อ.ด่านซา้ย น าท่านนมสัการพระพุทธชินราช

จ าลอง ชมความสง่างามของวหิารท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขา ให้เวลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 
 เดินทางไป พระธาตุศรีสองรัก นมสัการองคพ์ระธาตุศรีสองรัก ซ่ึงประชาชนชาวเลยใหค้วามนบัถือมาก *หา้ม

สวมเส้ือผา้ท่ีมีสีแดงทั้งขา้งในและขา้งนอก* เจดียพ์ระธาตุศรีสองรัก ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าหมนั สร้างข้ึนสมยั
สมเด็จพระมหาจกัรพรรดิแห่งกรุงศรีอยธุยา และพระเจา้ไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต(เวยีงจนัทร์) 
เม่ือปี พ.ศ. 2103 เสร็จในปี พ.ศ. 2106 พระธาตุศรีสองรักสร้างข้ึนเพื่อเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนัระหวา่งกรุงศรีอยธุยา และเวยีงจนัทร์ กษตัริยท์ ั้งสองพระองคท์รงครองราชสมบติัตรงกบัสมยัท่ีพม่า
เรืองอ านาจ และมีการรุกรานดินแดนต่างๆ เพื่อขยายอ านาจ สมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ และพระเจา้ไชยเชษฐาธิ
ราช จึงตกลงรวมก าลงัเพื่อต่อสู้กบัพม่า จึงทรงกระท าสัตยาธิษฐานวา่จะไม่ล่วงล ้าดินแดนของกนัและกนั และ
เพื่อเป็นท่ีระลึกในการท าไมตรีต่อกนั จึงไดร่้วมกนัสร้างพระธาตุศรีสองรัก เพื่อเป็นสักขีพยาน ณ ก่ึงกลาง
ระหวา่งแม่น ้าน่าน และแม่น ้ าโขง ซ่ึงเป็นรอยต่อของทั้งสองราชอาณาจกัร นอกจากน้ีภายในพระธาตุศรีสอง
รักยงัมีพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะทิเบต หวันาคปรกสร้างดว้ยศิลา องคพ์ระพุทธรูปสร้างดว้ยทองสัมฤทธ์ิ 
มีหนา้ตกักวา้ง 21 น้ิว สูง 30 น้ิว ทุกวนัข้ึน 12 ถึ15 ค ่า เดือน 6 ชาว อ.ด่านซา้ย หรือ "ลูกผึ้งลูกเทียน" จะร่วมกนั
จดังานสมโภชพระธาตุข้ึน โดยจะน าตน้ผึ้งมาถวายพระธาตุ ถือเป็นประเพณีอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเกิดข้ึนประจ าทุกปี 

17.30 น. Check in เขา้ท่ีพกั 
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7)   
ทีพ่กั ภูเรือรีสอร์ท หรือเทียบเท่า (พกัห้องละ 2-3 ท่าน) 

วนัที่ส่ี อุทยานแห่งชาตภูิเรือ – วดัสมเดจ็ภูเรือมิ่งเมือง – วดัป่าห้วยลาด – จ.เลย - กรุงเทพฯ 

04.00 น. จากนั้นน าท่าน Check out ออกจากท่ีพกั 
05.30 น. เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย 
 น าท่านชมพระอาทิตยข้ึ์นและทะเลหมอกยามเชา้ บนจุดชมววิ อุทยานแห่งชาติภูเรือ ชมหินพระศิวะ หินเต่า 

หินพานขนัหมาก นมสัการพระพุทธรูปบนยอดภูเรือ ให้เวลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่8)  
 น าท่านเดินทางไป วดัสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง หรือช่ือเดิม วดัพระกร่ิงปรเมศร์ ตั้งอยูท่่ามกลางทศันียภาพอนั

สวยงามของขนุเขาท่ีข้ึนสลบัซบัซอ้นกนัไปมาในอ าเภอ ภูเรือ จงัหวดั เลย และเป็นท่ีประดิษฐานขององค์
พระพุุทธรูป พระพุทธเจา้ไภสัชยาคุรุไวฑูรยประภา จอมแพทย ์หรือพระกร่ิงปวเรศ ส าหรับวดัสมเด็จภูเรือม่ิง
เมืองมีความโดดเด่นในเร่ืองของการออกแบบของตวัอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และประติมากรรมท่ี
มีละเอียดเป็นอยา่งมาก โดยตวัโบสถว์หิารถูกสร้างดว้ยไมส้ักท่ีถูกน ามาแกะสลกัไวอ้ยา่งวจิิตรบรรจงทั้งหลงั..
ซ่ึงสร้างความประทบัใจใหก้บันกัท่องเท่ียวท่ีไดข้ึ้นไปสักการะเป็นอยา่งมาก ส าหรับพระนอน พระวหิาร นาค
หวับนัได ก็ถูกแกะสลกัมาจากหินหยกแม่น ้าโขง อีกดว้ย 



 

 เดินทางไป วดัป่าห้วยลาด มีจุดเด่นท่ี พระประธานสีขาวบริสุทธ์ิ สร้างดว้ยแร่แคลไซด ์มีนามวา่ พระสัพพญัญู
รู้แจง้สามแดนโลกธาตุ องคใ์หญ่ท่ีสุด ซ่ึงงดงามปานเทวดาสร้างและศกัด์ิสิทธ์ิ ประดุจหลวงพอ่โสธร มีฉาก
หลงัเป็นภูเขาเยีย่มเทียมฟ้า มองเห็นม่านเมฆลอยระเร่ีย มากระทบพื้นดิน 

10.00น. ถึงเวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเลย  
11.00น. เช็คอินเพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
13.00 น. เดินทางจากสนามบินเลย สู่ สนามบินสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) ดว้ยเทีย่วบิน WE053 (LOE-BKK 13.00-14.10) 
14.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ มีเจา้หนา้ท่ี Siamtogo ส่งคณะโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

******************************************************************** 
โปรแกรมเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้ค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

ส่ิงของจ าเป็นทีค่วรน าไปด้วย ยาประจ าตัวท่าน รองเท้าสวมสบาย รองเท้าแตะ ครีมกันแดด โลช่ันทาผวิ กล้องถ่ายรูป 

อตัราค่าบริการ 
 

 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบินสายการบินไทยสมายล์ กรุงเทพฯ-อุดรธานี // เลย-กรุงเทพฯ 
 ค่ารถปรับอากาศ ท่องเท่ียวตามรายการ  
 ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามท่ีระบุในรายการทวัร์ 
 ค่าพาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบุในรายการทวัร์ 
 ค่ามคัคุเทศก ์ท่ีคอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง (ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 
2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท เง่ือนไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 ค่าใชจ่้ายท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 
 ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรับชาวต่างชาติท่ีตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ 
 ค่าทปิมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จ านวน 600 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษีเท่านั้น) (กรณีตอ้งการ 
รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงิน) 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน 
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระเงิน 50 เปอร์เซ็นตง์วดแรกในทนัที  
2. ส่งเอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาและช าระเงินส่วนท่ีเหลือทั้งหมดภายใน 25 วนั ก่อนเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ยกเลิกเดินทาง 
3. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเดินทางตอ้งยกเลิกภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น มิฉะนั้นบริษทัจะไม่คืนเงินมดัจ าใหไ้ม่
วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ินเน่ืองจากบริษทัไดท้  าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัสายการบินเรียบร้อยแลว้ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาต่อท่าน 

7-10  ธนัวาคม 63 6,888.- 



 

4. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเดินทาง แมจ้ะยกเลิกภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางบริษทัจะเก็บค่าบริการ 1,000 บาทต่อท่าน 
เน่ืองจากบริษทัมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินธุรกิจ 
5. การช าระเงิน ใหช้ าระผา่นทางบญัชีธนาคารเท่านั้นเม่ือช าระแลว้กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงินมาใหบ้ริษทัเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน
และลูกคา้โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไวทุ้กคร้ัง 
6.ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสาร รถทวัร์,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจง้
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯทราบทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภท มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
ในกรณีท่ีทวัร์มีการยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน 
7. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเดินทาง แมจ้ะยกเลิกภายใน 45 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าใชจ่้ายท่ี
เรียกเก็บบางส่วนก่อนเพื่อการด าเนินงาน ท่ีบริษทัมีการจ่ายจริงทุกกรณี 

โปรดอ่านเง่ือนไขการจองให้ถี่ถ้วน ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 

 

 
 

หมายเหตุ 
1.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทาง
บริษทัฯยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ตอ้งการ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุ
สุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงานภยัธรรมชาติการจลาจลต่าง ๆ 
3.เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
4.กรณีไม่สามารถเดินทางไปดว้ยประการใดก็ตาม กรุณาแจง้ใหท้างบริษทัฯทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั ก่อนวนัเดินทาง  

หมายเหตุ บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ซ่ึงทางบริษัทฯจะคงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

ช่ือบัญชี ประเภทบัญชี สาขา เลขที่บัญชี 
น.ส.ทัศนา สุวรรณกมล ออมทรัพย์ ส านักพหลโยธิน 799 – 2 – 37121 - 4 


