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โคราช เช็คอิน กินเท่ียว 
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เดินทาง กรกฎาคม-ธนัวาคม 2563 
ชมอ่างลอยฟ้าชมวิว 360 องศา ณ เขือ่นล าตะคอง l พระพทุธสิริสตัตราช 

ทุ่งกงัหันลมล าตะคอง l ชมนทิรรศการพลงังานท่ีศนูยเ์รียนร ู ้กฟผ. ล าตะคอง 

โรงไฟฟ้าล าตะคองชลภาวัฒนา l จดุชมวิวหมื่นลา้น 

โรงไฟฟ้าใตด้ินแห่งเดียวของประเทศไทย lอนสุาวรียท์่านทา้วสรุนารี อทุยาน

ประวัติศาสตรพิ์มาย l อทุยานไทรงามพิมาย l มลูนธิิสว่างดาวดึงส ์

 
 
 
 
 

เสน้ทางการเดินทาง เชา้ กลางวนั เยน็ 

วนัท่ี 

1 

กรงุเทพฯ - เขายายเท่ียง-ชมขมุพลงังาน-เขือ่นล าตะ

คอง-วัดศาลาลอยรบัมงคลเสริมราศี 
   

วนัท่ี 

2 

นครราชสีมา -ปราสาทหินพิมาย –มลูนิธสิว่างดาวดึงส ์- 

กรงุเทพฯ 
  - 

 
 

Day 

1 
 

 

กรงุเทพฯ 

- 

นครราชสีมา 
กรงุเทพฯ – เขายายเท่ียง-ชมขมุพลงังาน-เข่ือนล าตะคอง-วดัศาลาลอยรบัมงคลเสรมิราศี 

06.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ จดุนดัหมาย (จดุจอดรถ เดอะบาซาร ์รชัดาภิเษก แยกรชัดา-ลาดพรา้ว ฝัง่เซเว่น) 

โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบั เพ่ือความปลอดภยัในการทอ่งเท่ียวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA 

เจา้หนา้ท่ีจะท าการตรวจวัดอณุหภมูิของลกูคา้เพ่ือคัดกรองก่อนขึน้รถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลลา้ง

มือใหบ้ริการ และเวน้ระยะห่างการนัง่ในรถ 

06.30 น. ออกเดินทางสู ่จงัหวัดนครราชสีมา โดยรถตูป้รบัอากาศ 

 บริการอาหารว่าง (ม้ือท่ี1) ระหว่างการเดินทาง 

เริม่ตน้เพียง 3,599.- 

 



 
 

08.30 น. น าท่านชม อ่างลอยฟ้าชมวิว 360 องศา (เข่ือนล าตะคอง)  ท่ีตั้งอยู่ อ าเภอสีค้ิว จังหวัด

นครราชสีมา เป็นเขื่อนดินสงู 40.30 เมตร สันเขื่อนยาว 521 เมตร เก็บน า้ได ้310 ลา้นลกูบาศก์

เมตร บริเวณรอบขอบเขื่อนเก็บน า่ อยู่ติดริมถนนเลาะเลียบไปกับถนนมิตรภาพ ท่ีเต็มไปดว้ยผืนน า้

กวา้งใหญ่ไพศาล รอบลอ้มภเูขาเป็นทิวทัศนท่ี์สวยงาม  บนสดุของเขายายเท่ียง เป็นท่ีตั้งของเขื่อน

ลอยฟ้า เป็นเขื่อนดา้นบนสามารถเก็บน า้ 10,300,000 ลกูบาศก์เมตร โดยจะสบูน ้าขึ้นมาเก็บไว ้

ดา้นบนเขือ่น แลว้ปลอ่ยลงดา้นลา่งเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าตอ่ไป 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นสกัการะ พระพทุธสิรสิตัตราช หรือหลวงพอ่เจ็ดกษตัรยิ ์พระพทุธรปู โบราณปาง สมาธิ 

ประทับนัง่บนขนาดหางของพญาง ู7 องค์ เหนือองค์พระมีพญางทูั้ง 7 ชเูศียร แผ่พังพาน ปกป้อง

คุม้ครองอยู ่ถือเป็นพระพทุธรปูคู่บญุบารมี หลวงปู่สอ พันธโุล (พระครภูาวนากิจโกศล) แห่งวัดบา้น

หนองแสง ต าบลสิงห์ อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซ่ึงไดจ้ากนิมิตภาวนา เมื่อครั้งหลวงปู่ไดป้ฏิบัติ

ธรรมในพรรษา ท่ี 8 ขึ้น 9 ค ่า เดือน 9 การสรา้งพระพทุธสิริสตัตราชองค์จ าลอง เพ่ือประดิษฐาน

ตามหน่วยงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทสไทย  ในครั้งแรกไดร้ับพระมหากรณุาธิคณุ จาก

สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีฯพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งเสร็จพระราชด าเนินไปทรงเท

ทองหล่อ  รวมทั้งโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม ใหส้มเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกฏุราชกมุารใน

ครัง้สมยัด ารงต าแหนง่ เสด็จแทนพระองค ์สมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนารถ ทรงเททองหล่อ

พระพทุธสิริสตัตราชจ าลอง ขนาดตา่งๆ เพ่ือประดิษฐาน ตามหนว่ยงานของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย 

 น าท่านชม ท ุ่งกงัหนัลมล าตะคอง เป็นกังหันลมท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย ณ อ่างเก็บน า้ตอนบน

โรงไฟฟ้าล าตะคอง จงัหวัดนครราชสีมา ใชผ้ลิตกระแสไฟฟ้าไดจ้ริง ตัง้อยูบ่นยอดเขา เหนือเขือ่นล าตะ

คอง หรือท่ีเราเรียกกันเล่นๆ ว่าเขื่อนลอยฟ้า (เขายายเท่ียง) พลังงานสะอาดท่ียัง่ยืนเป็นสถานท่ีท่ี

นกัทอ่งเท่ียวนิยมแวะเวียนมาถ่ายรปูกันกับวิวกันหันล าตะคอง 

09.30 น. ชมนิทรรศการพลงังานท่ีศนูยเ์รียนร ู ้กฟผ. ล าตะคอง ศนูยก์ารเรียนร ู ้กฟผ. ล าตะคอง เป็น

โครงการท่ี กฟผ. มุ่งท าขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งเรียนร ูด้า้นพลังงานไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

ประเภทต่าง ๆ ทั้งจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และพลังงานหมนุเวียน รวมถึงนวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าท่ี

ทันสมัยดว้ยระบบ Wind Hydrogen Hybrid ซ่ึงมีการแบ่งโซนใหเ้ขา้ชมทั้งหมด 7 โซนดว้ย และน าท่าน

ชมภาพยนตร ์7 มิติสนกุและผจญภยัในดินแดนพลงังาน และตามหาพลงังานแห่งอนาคต   

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10.30 น. น าท่านชม บรรยากาศริมอ่างเก็บน ้าล าตะคลอง ท่านสามารถเลือกลิ้มลองกาแฟอาราบิกา้ 

ออรแ์กนิค สดใหม่ กลมกล่อม หอมละมนุ จากชมุชนของ กฟผ.ตามอธัยาศยั (ค่ากาแฟไม่

รวมอย ู่ในค่าทวัร )์ น าชมผลิตภัณฑช์มุชน ท่ี กฟผ. ส่งเสริมอาชีพพัฒนาคณุภาพชีวิตชมุชนรอบ

โรงไฟฟ้า คือกาแฟ Drip Coffee อาราบิกา้ 100% โดยกลุ่มวิสาหกิจชมุชนกลุม่ผูเ้ลี้ยงโคเน้ือลกูผสม

วากิวบนเขายายเท่ียงใต ้

 หลงัจากนัน้น าทา่นเย่ียมชม โรงไฟฟ้าล าตะคองชลภาวฒันา  โรงไฟฟ้าล าตะคองชลภาวัฒนา เป็น

โรงไฟฟ้าพลงัน า้แบบสบูกลบั มีลกัษณะเป็นโรงไฟฟ้าใตดิ้นแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย โดย

โครงการไดเ้ร่ิมก่อสรา้งเร่ิมกอ่สรา้งในปี พ.ศ. 2537 แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2547 โดยพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานชื่อ

โรงไฟฟ้าพลังน า้ล าตะคองแบบสบูกลับว่า “โรงไฟฟ้าล าตะคองชลภาวัฒนา” มีความหมายว่า 

โรงไฟฟ้าล าตะคองเป็นท่ีพัฒนาแสงไฟดว้ยน า้ ตั้งแต่วันท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และทรงพระ

กรณุาโปรดเกลา้ฯ ให ้สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เสด็จพระราชด าเนินแทน

พระองค์ไปเปิดโรงไฟฟ้าล าตะคองชลภาวัฒนา ในวันท่ี 13 มิถนุายน พ.ศ. 2556 นับเป็นโรงไฟฟ้า

แห่งสดุทา้ยในรชัสมยั พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ท่ีไดร้บัพระ

มหากรณุาธิคณุโปรดเกลา้ฯ พระราชทานนามอนัเป็นสิริมงคล 

หมายเหต !ุ! กรณีท่ีโรงไฟฟ้าปิดไม่สามารถเข้าชมได้ทางบริษัทสงวนสิทธ์ิในการ

เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม  

12.30 น รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร ปลาสดใหมจ่ากลุม่น า้บรรพกาลล าตะคอง (มื้อท่ี2) 

15.00 น. น าทา่นเดินทางสู ่วดัศาลาลอย ซ่ึงเป็นวัดเก่าแก่ท่ีทา้วสรุนารีสรา้งขึน้ กับ พระยาสริุยเดช หรือ ปลดั

ทองค า ปลดัเมืองนครราชสีมา ผูเ้ป็นสามี หลงัจากท่ีรบชนะกองทพัของเจา้อนวุงศ์ เมื่อปี พ.ศ. 2370 

หลังจากเสร็จศึกสงครามท่ีทุ่งสัมฤทธิ์ ขณะยกทัพกลับเมืองนครราชสีมา คณุหญิงโมไดแ้วะพัก

บริเวณท่าตะโก และไดส้ัง่ใหท้หารท าแพเป็นรปูศาลาเสี่ยงทายลอยไปตามล าตะคอง พรอ้มตั้งจิตอธิ

ฐาน หากแพรปูศาลาน้ี ลอยไปติดอยู ่ณ ท่ีแห่งใด จะสรา้งวัดไวเ้ป็นอนสุรณ ์ซ่ึงแพไดล้อยไปติดอยูริ่ม

ฝัง่ขวาของล าตะคอง ซ่ึงเป็นวัดรา้ง จึงไดส้รา้งพระอโุบสถขึ้น เป็นวัดศาลาลอยในปัจจบุัน ภายในวัด

จะมีอโุบสถท่ีมีลักษณะเด่นเหมือนเรือส าเภา (โตค้ลื่น) สรา้งเมื่อ พ.ศ.2510  น าท่านสักการะพระ

เศรษฐีนวโกศฐพระคเนศ , พระตรีมรูติ พระราหทูรงครฑุ รวมถึง รปูจ าลองย่าโมท่ึตั้งอยูบ่ริเวณอฐัิ

เพ่ือเสริมบารมี 

16.00 น. น าท่านสักการะอนเุสาวรีย์ย่าโมท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองโคราช ใหท้่านขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคล 

พรอ้มผา่นชมเมืองโคราช 

17.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร (มื้อท่ี3)  หลงัอาหารน าทา่นเดินทางเขา้ส ูท่ี่พัก 

  พักท่ี โรงแรมชนุหลี หรือเทียบเทา่พัก อิสระพักผอ่นตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Day 

2 

 

ปราสาทหินพิ

มาย 

- 

กรงุเทพฯ 

นครราชสีมา -ปราสาทหินพิมาย - กรงุเทพฯ 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื้อท่ี4) 

08.00 น. น าทา่นเดินทางสู ่  อทุยานประวติัศาสตรพิ์มาย  ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของปราสาทหินพิมาย ซ่ึงเป็นปราสาท

หินทรงขอมโบราณแบบบาปวน ตัง้อยูใ่นอ าเภอพิมาย จงัหวัดนครราชสีมา ประกอบดว้ยปราสาทหิน

ในสมัยอาณาจักรขะแมร์ท่ีใหญ่โตและงดงาม สรา้งขึ้นในสมัยพระเจา้สริุยวรมันท่ี 1 ราวพทุธ

ศตวรรษท่ี 16 เพ่ือใชเ้ป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ และเปลี่ยนเป็นพทุธศาสนานิกายมหายาน 

ในเวลาตอ่มา 

09.00 น. น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑพิ์มาย  ซ่ึงพิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาติแห่งน้ีนั้น  เป็นแหล่งรวบรวมองค์

ความร ูด้า้นประวัติศาสตร ์ โบราณคดี โดยเก็บรวบรวมหลกัฐานโบราณวัตถ ุ ศิลปวัตถ ุและจดัแสดง

เร่ืองราวเก่ียวกับรากฐานและพัฒนาการของวัฒนธรรมอีสานในอดีตท่ีเจริญร ุ่งเรืองในพ้ืนท่ีอีสาน

ตอนล่างแถบลุ่มแม่น ้ามลู-แม่น ้าชี ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภมูิ และบุรีรัมย์  ตั้งแต่สมัยก่อน

ประวัติศาสตร ์เมื่อประมาณ ๓,๐๐๐ปี มาแลว้จนถึงสมัยปัจจบุัน  หลังจากนั้นน าท่านชม ปราสาท

หินพิมาย  ซ่ึงเป็นปราสาทหินท่ีมีขนาดใหญท่ี่สดุในประเทศไทย มีรปูแบบศิลปกรรมขอมแบบบาปวน

และนครวัดท่ีมีความงดงาม เชื่อว่าเป็นตน้แบบในการสรา้งนครวัดในเขมร   โดยปราสาทหินแห่งน้ี

ตั้งอยู่กลางเมืองพิมายซ่ึงเป็นเมืองโบราณท่ีส าคัญของภมูิภาค มีเสน้ทางคมนาคมเชื่อมโยงกับเมือง

ส าคัญทางตอนเหนือของลาวและทางตอนใตข้องขอม สรา้งขึ้นเพ่ือเป็นพทุธสถานในลัทธิมหายาน 

สันนิษฐานว่าสรา้งขึ้นในยคุท่ีอาณาจักรขอมแผอ่ิทธิพลมายังภมูิภาคน้ีในสมยัพระเจา้สริุยวรมันท่ี 7 

(พ.ศ.1724-1761)มหาราชองค์สดุทา้ยของอาณาจักรขอมใน พ.ศ. 2479 กรมศิลปากรไดข้ึ้น

ทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติและเร่ิมบรูณะในปี พ.ศ.2494และ พ.ศ.2497กรมศิลปากรไดบ้รูณะ

องค์ปรางประธานอีกครั้ง โดยไดร้ับเงินงบประมาณจากรัฐบาลฝรัง่เศษ จนแลว้เสร็จในชว่งปี พ.ศ.

2507-2512  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบับท่ี 5 ไดก้ าหนดใหเ้มืองโบราณพิมายและ

ปราสาทหินพิมายเป็นอทุยานประวัติศาสตร ์ในปี พ.ศ.2529 โดยมีการอนรุกัษแ์ละบรูณะเป็นอยา่งดี 

11.00 น. น าทา่นชมความงดงามของรากตน้ไทร ณ อทุยานไทรงามพิมาย โดยอทุยานไทรงามนัน้อยูใ่นพ้ืนท่ี

บริเวณโครงการส่งน า้และบ ารงุรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อ าเภอพิมาย ครอบคลมุพ้ืนท่ีประมาณ 25,000 

ตารางฟุต จากการศึกษาพบว่าไทรงามแห่งน้ีเจริญเติบโตแผก่ิ่งกา้นสาขา ใหร้่มเงา มาเป็นเวลากว่า 

350 ปีแลว้ นอกจากนัน้ก่ิงกา้นของไทรงามบางสว่น นั้นแปรสภาพเป็นเกา้อี้นัง่ส าหรบันกัท่องเท่ียว

ชมทศันียภาพริมน า้อีกดว้ย 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (มื้อท่ี5) 



 
 

14.00 น. น าท่านเดินทางส ู่ มลูนิธิสว่างดาวดึงส ์มลูนิธิสว่างดาวดึงสน์ั้น เป็นศาสนสถานท่ีรวมเทพเจา้ 3 

นิกายของลัทธิเต๋า และพทุธศาสนา นิกายมหายาน ไวด้ว้ยกันแห่งเดียวในโลก นัน่คือ เทพซุ่นเอี๊ยงโจ

วซือ นิกายเมง้ เทพจ้ีกง นิกายเต็กก่า และเทพฮอ่เอี้ยฮุง้เซ่ียโจว้ นิกายพง้ มีจดุใหไ้หวพ้ระถึง 13 จดุ 

ซ่ึงมาท่ีน่ีสามารถขอพรไดท้ั้งจบท่ีเดียว เพราะท่ีน่ีมีองค์เทพเจา้ใหก้ราบไหวม้ากท่ีสดุในประเทศไทย

เลยก็ว่าได ้

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น.  น าทา่นเดินทางกลบัส ูก่รงุเทพ โดยระหว่างทางนัน้ใหท้า่นชอ้ปป้ิงซ้ือสินคา้ท่ีระลึกของเมืองโคราช 

18.30 น. เดินทางถึงกรงุเทพโดยสวัสดิภาพ 

 
 

อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

ราคาท่านละ 

 8 ท่าน  

(รถต ู)้ 

29-30 ส.ค. 63 

3,599.- 

5-6 , 12-13 , 19-20 , 26-27 ก.ย. 63 

3-4 , 10-11 , 17-18 , 24-25 ต.ค. 63 , 

31 ต.ค. -1 พ.ย. 63 

7-8 , 14 -15 . 21 -22 , 28-29 พ.ย. 63 

5-6 , 12-13 , 19-20 , 26-27 ธ.ค. 63 

พกัเด่ียว เพ่ิม 900 บาท / ท่าน 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอียดกอ่นท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามที่เจา้หนา้ท่ีแนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยว

ปลอดภยัดา้นสขุอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยว 

3. กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 7 วัน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิท่ี์จะเลือ่นการเดนิทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลกิการ
เดนิทาง ในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไมถึ่ง 8 ท่าน ส าหรับรถตู ้หรือไมถึ่ง 20 ท่านส าหรับรถบัส โดย

บริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 

5. ก าหนดการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และ

สภาพภมูอิากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 



 
 

6. บริษทัขอสงวนสทิธิย์กเลิก หรือเลือ่นการเดนิทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวนท่ี

ก าหนด 

 
 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์รวม 

1. รถตูป้รับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ 

2. ค่าธรรมเนยีมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบใุนรายการทัวร์ 
3. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้ม)ี ตามที่ระบใุนรายการทัวร์ 
4. มคัคเุทศก ์ที่คอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. ค่าประกนัอบุัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง (ค่าประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง 
วงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอบุัตเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิท่าน

ละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์ไม่รวม 

1. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืนๆ ที่นอกเหนอืรายการทัวร์ที่ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม ค่า
รักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ้า่ยที่มกีารเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

3. ค่าธรรมเนยีมสถานที่ท่องเที่ยว ส าหรับชาวตา่งชาตทิี่ตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนยีมอทุยาน
แห่งชาต ิ

4. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 200 บาท/ลกูคา้ 1 ท่าน 

5. ค่าภาษมีลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษหัีก ณ ที่จา่ย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี

เท่านัน้) (กรณีตอ้งการ รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงนิ) 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับ

เงนิของท่าน 

2. ช าระค่าทัวร ์เพื่อเป็นการยืนยันการจองจงึจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ์ โดยการ

โอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาสง่ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการ

เดนิทาง 7 วัน เพื่อใชส้ าหรับการท าเอกสารประกนัอบุัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมือ่ท่านตกลงช าระค่าทัวรก์บัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   
เงือ่นไขและขอ้ตกลงท้ังหมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์มค่ืนค่าใชจ้า่ยท้ังหมด ในทกุ

กรณี 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ขอ้แนะน าส าหรับการเดนิทาง  ในชว่งภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชกิตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง  
2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุคร้ัง  ทางบริษทัจะมมีาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถ

งดใชห้อ้งน า้บนรถตลอดการเดนิทาง 

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดยีว 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปร้ินแบบฟอร์มนีใ้หท้กุท่าน  เมือ่ท่าน

กรอกแลว้กรณุาสง่คืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น า้ดืม่/น า้เปลา่  แจกใหว้ันละ 1 ขวด 

6. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ   

 



 
 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

หากใครสนใจจะจอง... 
      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทวัรผ์า่น.FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรอืโทร 02-234-5936 
 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip


 
 

 


