
 

1   อดุรธานี-เลย 4วนั 3คืน เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เลย-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล ์WE                   WTUTH-WE001 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ไทยสมายล ์รว่มกบัสมาคมธุรกิจทอ่งเท่ียวภายในประเทศ สทน.  
จดัรายการ “เทีย่วไทยแบบไฮโซ” ไปเครื่องกลบัเครื่อง 

เดนิทาง 7 - 10 ธันวาคม 2563 
WE002 ( BKK-UTH 07.25-08.30 ) // WE053 ( LOE-BKK 13.00-14.10 ) 

อุดรธานี-เลย 4 วัน 3 คืน  
เปิดเทีย่วบนิปฐมฤกษ ์เลย-กรุงเทพฯ  

โดยสายการบนิไทยสมายล ์WE 
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เส้นทางการเดนิทาง เช้า กลางวัน เยน็ 
วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ-อดุรธานี-ทะเลบวัแดง-วดัป่าภกูอ้น-วดัผาตากเสือ้    

วนัท่ี 2 อดุรธานี-สวนหินผางาม- เชียงคาน- วดัศรีคณุเมือง-แก่งคดุคู ้    

วนัท่ี 3 เชียงคาน-สกายวอลค์  เชียงคาน-วดัเนรมิตวิปัสสนา-พระธาตศุรีสองรกั    

วนัท่ี 4 อทุยานแหง่ชาตภิเูรือ-วดัสมเดจ็ภเูรือมิ่งเมือง-วดัป่าหว้ยลาด–เลย-กรุงเทพฯ    
 

Day 
1 

 

กรุงเทพฯ 
- 

อุดรธานี 
วันที ่1 กรุงเทพฯ-อุดรธานี-ทะเลบัวแดง-วัดป่าภูก้อน-วัดผาตากเสือ้ 
05.00 น. เช็คอิน สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยสมายล ์(WE)  
07.25 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมูิ สู ่จงัหวดัอดุรธานี ดว้ยเท่ียวบนิ WE002 (BKK-UTH  07.25-08.30) 
08.30 น. เดนิทางถึง สนามบินอุดรธานี รบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้  

 จากนัน้ออกเดินทาง มุง่หนา้สู ่ทะเลบัวแดง ชมทุ่งทะเลบวัแดง แหลง่ชมทุง่ดอกไมต้ามธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสดุ
ในประเทศไทย และเพลิดเพลินกบัการนั่งเรือชมความงาม (ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 1 ชม.) 

ราคาเพยีง 6,888.-  



 

3   อดุรธานี-เลย 4วนั 3คืน เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เลย-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล ์WE                   WTUTH-WE001 

 
 ออกเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน ใหท้่านไดส้กัการะบูชา พระพุทธไสยาสนโ์ลกนาถศาสดามหามนีุ และถ่ายรูป

กบัวดัท่ีสวยตดิอนัดบัตน้ๆ ของเมืองไทยตามอธัยาศยั  
วัดป่าภูก้อน ตัง้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน า้โสม ทอ้งท่ีบา้นนาค า ต าบลบา้นกอ้ง อ าเภอ
นายงู จงัหวดัอดุรธานี เป็นศาสนสถานท่ีเป่ียมไปดว้ยความศรทัธา และความสวยงามของสถาปัตยกรรม วดั
ป่าภูกอ้นแห่งนีต้ัง้อยู่บนเนินเขา ท่ีรายลอ้มดว้ยผืนป่าเขียวขจีกว่า 3 ,000 ไร ่ซึ่งจุดเริ่มตน้ในการสรา้งวดั คือ 
ความมุ่งหมายท่ีจะรกัษาธรรมชาติของป่าอนัสมบรูณ ์และแหล่งตน้น า้ล  าธารอนัอดุมสมบรูณเ์อาไวจ้ากการ
ถูกบุกรุกท าลาย นอกจากนีบ้ริเวณวดัเป็นจุดชมวิวพระอาทิตยข์ึน้ท่ีสวยงาม ท่ีนอกจากจะเย็นใจในการได้
เดนิทางมาเยือนดนิแดนแหง่พระพทุธศาสนา ยงัเย็นตาไปกบังานก่อสรา้งอนัสวยงามอลงัการอีกดว้ย 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที1่) 
บ่าย น าท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ วัดผาตากเสือ้ อ.สงัคม จ.หนองคายใหท้่านสกัการบูชา และชมวิวแม่น า้โขง

แบบพาโนราม่า ทา่นสามารถมองเห็นวิวแมน่ า้โขงท่ีถือว่าสวยท่ีสดุอีกแห่งหนึ่ง และภายในวดัยงัมีตน้ไมน้อ้ย
ใหญ่ท่ีดรูม่รื่น สบายตา ท าใหน้กัทอ่งเท่ียวไมผ่ิดหวงัท่ีไดไ้ปเยือน 
วดัผาตากเสือ้ เป็นวดัท่ีตัง้อยูบ่นเขา และมีทิวทศันท่ี์สวยงามมาก สงูจากระดบัน า้ทะเล 550 เมตร จากจดุชม
วิววดัผาตากเสือ้ หากมองไปทางซา้ยมือ จะมองเห็นวิวแม่น า้โขงวาดยาวโคง้เป็นคุง้น า้ กลางแม่น า้มีเกาะ 
ขนาดใหญ่ มองเห็นประเทศเพ่ือนบา้นไดอ้ย่างชดัเจน และในช่วงท่ีน า้ลดหากไปยืนอยู่บนวดัผาตากเสือ้แลว้
มองลงมายังแม่น า้โขง จะเห็นสันทรายเป็นริว้คลา้ยเกล็ดพญานาคอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นความมหัศจรรยท่ี์
ธรรมชาติสรา้งขึน้ จนไดร้บัการตัง้ใหเ้ป็นแหล่ง ท่องเท่ียวเสน้ทางในฝัน Dream Destination 2 จาก ททท. 
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ไฮไลท์ของท่ีนีอีกอย่าง คือ Skywalk พื ้นกระจกท่ีย่ืนออกมาจากหน้าผา ให้ได้เดินออกไปสัมผัสกับ
บรรยากาศบนกระจกใสแบบต่ืนเตน้ท่ีมองเห็นแมน่า้โขงกนัอยูเ่บือ้งลา่งกัน้ระหวา่งประเทศไทยและลาว 

 
 น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่ตวัเมืองจงัหวดัอดุรธานี 
 Check in เขา้สูท่ี่พกั หอ้งแอร ์ทีวี น า้อุน่ (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

เยน็ รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (มือ้ที2่)  
  

Day 
2 

 

อุดรธานี 
- 

เลย 

วันที ่2 อุดรธานี - สวนหนิผางาม - เชียงคาน - วัดศรีคุณเมือง - แก่งคุดคู้ 
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที3่) 

 น าทา่น Check out ออกจากรีสอรท์ 
 น าท่านชม สวนหินผางาม พิสจูนค์วามงามตามธรรมชาติ จนไดร้บัฉายาว่า "คนุหมิงเมืองไทย" ท่านจะได้

พบกบัอากาศท่ีเย็นสบายตลอดทัง้ปี ไกดท์อ้งถ่ินน าคณะปืนป่าย ลอดมดุ สนกุสนานกบัเขาวงกต (ผจญภยั
เล็กนอ้ย) 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) 
บ่าย น าทา่นเดนิทางสูจ่งัหวดัเลย 

 จากนัน้เดนิทางไป วัดศรีคุณเมือง ชมภาพจิตกรรมฝาผนงัฝีมือชา่งไมส้มยัโบราณ 
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 น าท่านแวะ แก่งคุดคู้ ชมทศันียภาพอนัสวยงามของแก่งคดุคู ้เลือกซือ้ของฝากจากเชียงคาน เช่น มะพรา้ว
แกว้ ผา้หม่นวม ฯลฯ 

 
 Check in เขา้ท่ีพกั ณ อุน่รกัรมิโขง แก่งคดุคู ้เชียงคาน หรือเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั 
 หอ้งแอร ์ทีวี น า้อุน่ (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) เก็บสมัภาระ อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

เยน็ อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินเชียงคาน พรอ้มท่องราตรี ท่ีเต็มไปดว้ยรา้นคา้เก๋ไก๋น่ารกัในแบบของ
เชียงคาน จากนัน้น าทา่นกลบัท่ีพกั 

 
  

Day 
3 

 

เลย 

วันที ่3 เชียงคาน - สกายวอลค์  เชียงคาน อ.ด่านซ้าย - วัดเนรมิตวิปัสสนา - พระธาตุศรีสองรัก 
เช้าตรู่ เริ่มตน้ความมงคลแหง่วนัใหมด่ว้ยการตักบาตรข้าวเหนียว สไตลช์าวเชียงคาน ชมความงามพรอ้ม

ถ่ายภาพสองฝ่ังโขง 
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เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที5่) 

 Check out ออกจากท่ีพกั น าท่านเดินทางสู่ สกายวอลค์ เชียงคาน สะพานกระจกลอยฟ้าแหล่งท่องเท่ียว
แห่งใหม่ของจังหวัดเลย ตัง้อยู่บนภูเขาปากน า้เหือง บริเวณพระใหญ่ภูคกงิว้ ติดแม่น า้โขง บา้นท่าดีหมี 
ต าบลปากตม อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย กระจกใสเป็นระยะทางกวา่ 100 เมตร กวา้ง 2 เมตร และสงูห่าง
จากแม่น า้โขงถึง 80 เมตร ทศันียภาพจากบนสกายวอลค์ท าใหส้ามารถมองเห็นทิวทศันข์องทัง้ฝ่ังไทยและ
สปป.ลาว ไดใ้นมมุสูง โดยมีแม่น า้โขงกัน้ระหว่างทัง้สองประเทศไว ้ทัง้ตรงนีย้งัเป็นจดุท่ีแม่น า้เหืองไหลมา
บรรจบกบัแมน่ า้โขงเป็นแมน่ า้สองสีอีกดว้ย อิสระใหท้า่นเท่ียวชมความงามตามอธัยาศยั 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที6่) 

 เดนิทางสู ่อ.ดา่นซา้ย จ.เลย 
 เดนิทางไป วัดเนรมิตวิปัสสนา อ.ดา่นซา้ย น าทา่นนมสัการพระพทุธชินราชจ าลอง ชมความสง่างามของ

วิหารท่ีตัง้อยู่บนยอดเขา ใหเ้วลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 
 เดนิทางไป พระธาตุศรีสองรัก นมสัการองคพ์ระธาตศุรีสองรกั ซึ่งประชาชนชาวเลยใหค้วามนบัถือมาก *

ห้ามสวมเสือ้ผ้าทีม่ีสีแดงท้ังข้างในและข้างนอก* 
เจดียพ์ระธาตศุรีสองรกั ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่  า้หมนั สรา้งขึน้สมยัสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดิแหง่กรุงศรีอยธุยา 
และพระเจา้ไชยเชษฐาธิราชแหง่กรุงศรีสตันาคนหตุ(เวียงจนัทร)์ เม่ือปี พ.ศ. 2103 เสร็จในปี พ.ศ. 2106 
พระธาตศุรีสองรกัสรา้งขึน้เพ่ือเป็นสกัขีพยานในการชว่ยเหลือซึ่งกนัและกนัระหวา่งกรุงศรีอยธุยา และเวียง
จนัทร ์กษัตริยท์ัง้สองพระองคท์รงครองราชสมบตัิตรงกบัสมยัท่ีพมา่เรืองอ านาจ และมีการรุกรานดนิแดน
ตา่งๆ เพ่ือขยายอ านาจ สมเดจ็พระมหาจกัรพรรด ิและพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช จงึตกลงรวมก าลงัเพ่ือตอ่สู้
กบัพมา่ จงึทรงกระท าสตัยาธิษฐานวา่จะไมล่ว่งล า้ดินแดนของกนัและกนั และเพื่อเป็นท่ีระลกึในการท า
ไมตรีตอ่กนั จงึไดร้ว่มกนัสรา้งพระธาตศุรีสองรกั เพ่ือเป็นสกัขีพยาน ณ ก่ึงกลางระหว่างแมน่ า้นา่น และ
แมน่ า้โขง ซึ่งเป็นรอยตอ่ของทัง้สองราชอาณาจกัร นอกจากนีภ้ายในพระธาตศุรีสองรกัยงัมีพระพทุธรูปปาง
นาคปรก ศลิปะทิเบต หวันาคปรกสรา้งดว้ยศลิา องคพ์ระพทุธรูปสรา้งดว้ยทองสมัฤทธ์ิ มีหนา้ตกักวา้ง 21 
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นิว้ สงู 30 นิว้ ทกุวนัขึน้ 12 ถึ15 ค ่า เดือน 6 ชาว อ.ดา่นซา้ย หรือ "ลกูผึง้ลกูเทียน" จะรว่มกนัจดังานสมโภช
พระธาตขุึน้ โดยจะน าตน้ผึง้มาถวายพระธาต ุซึ่งถือเป็นประเพณีอนัศกัดิส์ิทธ์ิท่ีเกิดขึน้ประจ าทกุปี 

17.30 น. Check in เขา้ท่ีพกั ณ ภเูรือรีสอรท์ หรือเทียบเทา่ (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 
18.30 น. รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที7่)  
  

Day  
4 

 

เลย 
- 

กรุงเทพฯ 
วันที ่4 อุทยานแห่งชาตภิูเรือ-วัดสมเดจ็ภูเรือมิ่งเมือง-วัดป่าห้วยลาด–จ.เลย-กรุงเทพฯ 
04.00 น. จากนัน้น าทา่น Check out ออกจากท่ีพกั 
05.30 น. เดนิทางถึง อทุยานแหง่ชาตภิเูรือ จ.เลย 

 น าท่านชมพระอาทิตยข์ึน้และทะเลหมอกยามเชา้ บนจุดชมวิว อุทยานแห่งชาติภูเรือ ชมหินพระศิวะ หิน
เตา่ หินพานขนัหมาก นมสัการพระพทุธรูปบนยอดภเูรือ ใหเ้วลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 

 
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที8่)  

 น าท่านเดินทางไป วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง หรือช่ือเดิม วดัพระกริ่งปรเมศร ์ตัง้อยู่ท่ามกลางทศันียภาพอนั
สวยงามของขุนเขาท่ีขึน้สลับซับซอ้นกันไปมาในอ าเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย และเป็นท่ีประดิษฐานขององค์
พระพุทุธรูป พระพุทธเจา้ไภสชัยาครุุไวฑรูยประภา จอมแพทย ์หรือพระกริ่งปวเรศ ส าหรบัวดัสมเด็จภูเรือมิ่ง
เมืองมีความโดดเด่นในเรื่องของการออกแบบของตัวอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และงาน
ประติมากรรมท่ีมีละเอียดเป็นอย่างมาก โดยตวัโบสถว์ิหารถูกสรา้งดว้ยไม้สกัท่ีถูกน ามาแกะสลักไว้อย่าง
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วิจิตรบรรจงทัง้หลงั..ซึ่งสรา้งความประทบัใจใหก้บันกัท่องเท่ียวท่ีไดข้ึน้ไปสกัการะเป็นอย่างมาก ส าหรบัพระ
นอน พระวิหาร นาคหวับนัได ก็ถกูแกะสลกัมาจากหินหยกแมน่ า้โขง อีกดว้ย 

 เดินทางไป วัดป่าห้วยลาด มีจุดเด่นท่ี พระประธานสีขาวบริสุทธ์ิ สรา้งด้วยแร่แคลไซด ์มีนามว่า พระ
สพัพญัญรููแ้จง้สามแดนโลกธาต ุองคใ์หญ่ท่ีสดุ ซึ่งงดงามปานเทวดาสรา้งและศกัดิส์ิทธ์ิ ประดจุหลวงพ่อโสธร 
มีฉากหลงัเป็นภเูขาเย่ียมเทียมฟ้า มองเห็นมา่นเมฆลอยระเรี่ย มากระทบพืน้ดนิ 

10.00น. ถึงเวลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูน่ามบนิเลย  
11.00น. เช็คอินเพ่ือเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
13.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินเลย สู่ สนามบินสวุรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) ดว้ยเท่ียวบิน WE053 (LOE-BKK 13.00-

14.10) 
14.10 น. เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ (กรุงเทพฯ) ดว้ยความประทบัใจ 

 

 

อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดนิทาง ราคาท่านละ 
07-10 ธันวาคม 2563 6,888 บาท  

 

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ) 
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 
2. กรุณาปฏิบตัรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั) และเพ่ือความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 
3. กรุณาจองลว่งหนา้ก่อนเดนิทางอยา่งนอ้ย 7 วนั 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทาง หรือปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ หรือยกเลิกการเดนิทาง ในกรณีท่ีมีผูร้ว่ม

คณะไมถ่ึง 20 ทา่น โดยบรษิัทจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหนา้ 
5. ก าหนดการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูิอากาศใน

ขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเปน้ส าคญั 
6. บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดนิทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวนท่ีก าหนด 

 
อัตราค่าบริการทัวรนี์ร้วม 

1. บตัรโดยสารเครื่องบินสายการบนิไทยสมายล ์กรุงเทพฯ-อดุรธานี // เลย-กรุงเทพฯ 
2. รถปรบัอากาศ ท่องเท่ียวตามรายการ  
3. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามท่ีระบใุนรายการทวัร ์
4. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทวัร ์
5. มคัคเุทศก ์ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
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6. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงินท่านละ 
2,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอบุตัเิหต ุวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไข
กรมธรรม)์ 

 
อัตราค่าบริการทัวรนี์ไ้ม่รวม 

1. คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัรท่ี์ระบ ุอาทิ คา่อาหารและเครื่องดื่ม คา่รกัษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิด
จากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. คา่ใชจ้า่ยท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดนิทางเอง 
3. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรบัชาวตา่งชาตท่ีิตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ คา่ธรรมเนียมอทุยานแหง่ชาติ 
4. คา่ทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 600 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 
5. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษีเทา่นัน้) (กรณีตอ้งการ 

รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงิน) 
 

การจองทัวรแ์ละส ารองที่น่ัง 
1. กรุณาแจง้ช่ือ-นามสกลุ, ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงินของทา่น  
2. กรุณาช าระคา่ทวัรเ์ตม็จ านวน เพ่ือเป็นการยืนยนัการจองจงึจะถือวา่ไดท้  าการส ารองท่ีนั่งเสรจ็สมบรูณ ์โดยการโอน

เงินเขา้ทางธนาคารของบรษิัทฯ ดงัรายละเอียด 
3. กรุณาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง ใหท้างบรษิัทฯ ก่อนการเดินทาง 24 ชั่วโมง เพ่ือ

ใชส้  าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 
 
การยกเลิกการเดนิทาง 

1. เม่ือทา่นตกลงช าระคา่ทวัรก์บัทางบริษัทฯแลว้ ทางบริษัทฯถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบั   เง่ือนไขและขอ้ตกลง
ทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด ในทกุกรณี 
 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 
มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง  
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบรษิัทจะมีมาตรการ วดัไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้บนรถ

ตลอดการเดนิทาง  
3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษัท ปริน้แบบฟอรม์นีใ้หท้กุท่าน  เม่ือทา่นกรอกแลว้กรุณา

สง่คืนให ้ จนท.บรกิารบนรถบรกิาร) 
5. น า้ด่ืม/น า้เปลา่  แจกใหว้นัละ 1 ขวด    
6. ทางบรษิัทขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหวา่งท่ีอยูบ่นรถ   
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https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip
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