
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ธนัวาคม 17-20 / 24-27 
 มกราคม 07-10 / 14-17 / 21-24 / 28-31 
 กมุภาพนัธ์ 04-07 / 13-16 / 18-21 / 25-28  
 มีนาคม  04-07 / 11-14 / 18-21 / 25-28 
 เมษายน 01-04 / 03-06 / 04 – 07 / 05 - 08 

 
วนัแรก(1)  กรุงเทพฯ – เพชรบูรณ์ – วดัผาซ่อนแก้ว – เขาค้อ 
05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ เคาร์เตอร์สายการไทย 

แอร์เอเชีย พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.05 น. ออกเดินทางสู่จ.พิษณุโลก โดยสายการบินสายการไทยแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD 3308 

 มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
 ท่ีพกัมาตรฐานระดบั 4 ดาว 3 คืน  
 รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  



08.00 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.พิษณุโลก จากนั้ น
เดินทางสู่ ‘วดัพระธาตุผาซ่อนแก้ว’ (136 
กม.) ซ่ึงตั้งตระหง่านอยู่กลางออ้มกอดของ
ขุนเขา มีความวิจิตรอลังการจากการน า
กระเบ้ืองสี ถ้วยชามเบญจรงค์ มุก ลูกปัด 
พลอย แก้วแหวน หินสี ตลอดจนเซรามิค
หลากสีสัน มาประดับประดาตกแต่งเป็น
ลวดลายท่ีสวยงาม สักการะเจดียพ์ระธาตุผา
ซ่อนแก้วซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุ และมหาวิหารพระพุทธเจ้า ๕ 
พระองค ์  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย หลังอาหารเดินทางข้ึนสู่ ‘เขาค้อ’ (31 กม.) 

ชมอดีตดินแดนทางประวติัศาสตร์ทางการ
ทหารของเมืองไทย ท่ีมีทิวทศัน์เทือกเขานอ้ย
ให ญ่ ของเทื อก เขาเพชรบู รณ์  ชม  พ ระ
ต าหนักเขาค้อ อนุสรณ์สถานผู ้เสียสละ 
ประทับใจกับทัศนียภาพของทะเลภูเขาท่ี
สวยงาม 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน // หลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : SIRINATI RESORT KHAO KHO / IMPERIAL PHU KEAW  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
วนัที่สอง(2)   เขาค้อ – ภูทับเบิก – ภูหินร่องกล้า – ภูเรือ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
 น าท่านเดินทางข้ึนสู่ “ภูทบัเบิก” (74 กม.)  จุดสูงสุดของเพชรบูรณ์ ชมภูมิประเทศมีความงดงามของทะเลภูเขา 

อากาศเยน็สบายตลอดปี ชมแปลงกะหล ่า
ปีท่ีผุดข้ึนละลานตาทั่วภูทับเบิก  แปลง
กะหล ่ าปลีท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 
ท่ามกลางอากาศบริสุทธ์ิ จากนั้นเดินทาง
ข้ึ น สู่  ‘เข าค้อ ’ ชมอ ดีต ดิน แดนท าง
ประวติัศาสตร์ทางการทหารของเมืองไทย 
ท่ี มี ทิ วทัศ น์ เทื อก เข าน้ อยให ญ่ ของ
เทือกเขาเพชรบูรณ์ ชม พระต าหนกัเขาคอ้ 
อนุสรณ์สถานผู ้เสียสละ ประทับใจกับ



ทศันียภาพของทะเลภูเขาท่ีสวยงาม เดินทางสู่ ‘อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลา้’ (25 กม.)  ท่ีงดงามไปดว้ยธรรมชาติ
ท่ีหลากหลาย ทั้ง ป่าไม ้น ้ าตก ภูผา และลานหินรูปร่างแปลกตา ดินแดนแห่งน้ีอดีตเคยเป็นสมรภูมิแห่งการสู้รบ
ในช่วงปี พ.ศ. 2511-2525 ตั้งอยูบ่นรอยต่อของสามจงัหวดั คือ พิษณุโลก เลย เพชรบูรณ์ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย หลังอาหาร น าท่านชม ‘โรงเรียนการเมือง

การทหาร’ ท่ีได้ก่อตั้ งเป็นโรงเรียนซ่ึงให้
การศึกษาตามแนวทางลทัธิคอมมิวนิสต์ใน
อดีต ใกล้กันคือ ‘กังหันน ้ า’ ท่ีใช้หล่อเล้ียง
คนหลายพนัคนบนภูหินร่องกล้า ชม ‘ลาน
หินแตก’ ลานหินมีรอยแตกเป็นแนวเป็น
ร่องเหมือนแผ่นดินแยก ‘ลานหินปุ่ม’ ท่ีตั้ ง
อยู่ริมหน้าผา ลกัษณะเป็นลานหินซ่ึงมีหิน
ผุดข้ึนมาเป็นปุ่ม คาดว่าเกิดจากการสึก
กร่อนตามธรรมชาติ และ ‘ผาชูธง’ เป็นหน้า
ผาสูงชัน สามารถเห็นทิวทศัน์ได้กวา้งไกล 
จากนั้นน าเดินทางสู่ ภูเรือ จ.เลย (117 กม.) 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : PHU RUA RESORT // CASA DE PAN DAO RESORT  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
วนัที่สาม(3)  อุทยานแห่งชาตภูิเรือ – จุดชมววิไฮตากแลนด์ – ภูชมลาว 
                        แก่งคุดคู้ – ‘ถนนคนเดนิเชียงคาน’ 
05.00 น าท่านข้ึนสู่อุทยานแห่งชาติภูเรือ (11 กม.) 

จากนั้ นน าท่ าน ข้ึน สู่ยอดภู เรือ ความสูง
ประมาณ 1,365 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล ชม
วิวทิวทศัน์ยามเช้าท่ี “ผาโหล่นน้อย” จุดชม
พระอาทิตยข้ึ์นท่ีสวยงาม สามารถมองเห็นภู
หลวง ภูผาสาด ภูคร่ังและทะเลภูเขาทอดยาว
สุดสายตา ทศันียภาพท่ีสวยงามไดร้อบดา้น
กระทัง่เห็นแม่น ้ าเหือง และแม่น ้ าโขง ซ่ึงกั้น
พรมแดนไทย – ลาว    

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 
 
 
 



 น าท่านออกเดินทางสู่ “จุดชมววิบา้นไฮตาก” (26 กม.) ท่ีจุดชมววิโฮมสเตยบ์า้นไฮตาก  ซ่ึงจุดชมววิแห่งน้ีสามารถ
มองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ 180 องศา ซ่ึงจุดน้ี
สามารถมองเห็นพื้นท่ีต่างๆ วิวภูเขาของ
จงัหวดัเลยไดห้ลายอ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอภูเรือ 
อ าเภอด่านซ้าย อ าเภอนาแห้ว และอ าเภอท่า
ล่ี และสามารถมองเห็นพื้นท่ีท่ีเป็นภูเขาสูง 
ใ น แ ข ว ง ไ ช ย บุ รี  ข อ ง ส า ธ า ร ณ รั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงจุดน้ีย ัง
สามารถมองเห็น ‘ภูหินร่องกล้า’ และ “ภู
นมสาว” ของสปป.ลาว อีกด้วย จากนั้ น
เดินทางสู่ด่านพรมแดนไทยลาว นากระเซ็ง 
อ.ท่าล่ี (40 กม.) จากนั้นเปล่ียนบรรยากาศนัง่

รถ รถอีแต็ก ข้ึนสู่ ‘ภูชมลาว’ หรือ ‘ภูฮวก’ 
ย อ ด ภู ท่ี มี ค ว า ม สู ง   4 4 0  เม ต ร จ า ก
ระดบัน ้ าทะเล ชมทิวเขาสลบัซบัซ้อนแบบ 360 องศา ซ่ึงสามารถมองเห็นเขา้ไปในเมืองแก่นทา้ว สปป.ลาว และ
ตวัอ าเภอท่าล่ี ไดอ้ยา่งชดัเจน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ “แก่งคุดคู”้ (62 กม.) ชมวิวของล าน าโขงบริเวณแก่งคุดคูท่ี้กวา้งขวางสุดลูกหูลูกตา ทอดตวัยาว

ขนานไปสองฝ่ังไทย-ลาว และในช่วงท่ีน ้าลดจะเห็นเกาะแก่งนอ้ยใหญ่ต่างๆ โดยมี “ภูควายเงิน” ตั้งตระหง่านเป็น
ฉากหลงัอยูฝ่ั่งตรงขา้ม เดินทางเขา้ท่ีพกัท่ี อ.เชียงคาน พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : CHIANGKHAN RIVER MOUNTAIN RESORT หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่ส่ี(4)  ตกับาตรข้าวเหนียว – สกายวอล์คเชียงคาน – วดัเนรมิตวปัิสสนา 
  พระธาตุศรีสองรัก – วดัโพนชัย – พพิธิภณัฑ์ผตีาโขน – กรุงเทพฯ 
05.30 เชิญท่าน ‘ร่วมตกับาตรขา้วเหนียวได ้ณ ถนนคนเดิน’ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 หลงัอาหารเดินทางสู่ เดินทางสู่ “สกายวอล์ค ภูคกง้ิว” (30 กม.) ตั้งอยูท่ี่ ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย บริเวณพระ

ใหญ่ภูคกง้ิว ซ่ึงเป็นแผ่นดินจุดแรกของ
ภาคอีสานท่ีแม่น ้ าโขงไหลผ่าน โดยมี
แม่ น ้ า เหื อ งไหลม าบ รรจบ เป็ น แน ว
พรมแดนธรรมชาติ กั้นระหว่างสปป.ลาว
กบัประเทศไทย มีความสูงกวา่ระดบัแม่น ้ า
โขง 80 เมตร หรือเท่ากับตึก 30 ชั้ น  มี
ทางเดินพื้นกระจก 2 เมตร ความยาว 80 
เมตร มองเห็นแม่น ้ าเหืองท่ีไหลผ่านมา



บรรจบแม่น ้าโขงเกิดจนเกิดเป็นแม่น ้า 2 สี ซ่ึงเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของ จ.เลย  จากนั้นเดินทางสู่อ.ด่านซา้ย (104 
กม.) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย หลงัอาหารน าท่าน ชม “วดัโพนชยั” วดัคู่เมืองของอ าเภอด่านซ้ายสร้าง เม่ือประมาณ  พ.ศ. 2103 อายุราว 453 ปี 

ชมพระอุโบสถหลงัใหญ่ ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะเป็นแบบศิลปะลา้นช้างกบัหลวงพระบาง สักการะ “พระเจา้ใหญ่” 
พระพุทธรูปท่ีเก่าแก่และมีความศกัด์ิสิทธ์ิ
ปางสมาธิ  เพื่ อความ เป็น สิ ริมงคล  ชม 
‘พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ผี ต า โ ข น ’ ท่ี จั ด แ ส ด ง
นิทรรศการเร่ืองราวเก่ียวกับประวติัความ
เป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ 
รวมถึงผีตาโขนซ่ึงการละเล่นพื้นบา้นท่ีสืบ
ทอดมาแต่โบราณกาล จากนั้ นน าท่ าน
สักการะ “พระธาตุศรีสองรัก” ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
คู่บ้านคู่ เมืองของจังหวัดเลย  สร้างโดย
สมเด็จพระมหาจกัรพรรดิและพระเจา้ไชย
เชษฐาธิราชราช ระหวา่งปี พ.ศ. 2103-2106 
เพื่อ เป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนัระหวา่งกรุงศรีอยุธยา และกรุงศรีสัตนาคนหุต หรือ นครเวียงจนัทน์ในปัจจุบนั ชม “วดัเนรมิตวิปัสสนา”  
วดัสวยอีกแห่งของเมืองเลย ท่ีสร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลงั พระอุโบสถตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม มีภาพจิตรกรรม 
และประดิษฐานพระพุทธชินราชจ าลอง ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินจ.เลย (87 กม.) 

16.00 น. น าทา่นออกเดินทางถึงสนามบินจ.เลย 
18.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเท่ียวบินท่ี FD 3549 
18.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให ้มคัคุเทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ก าหนดการเดินทางท่องเทีย่ว 2563 - 2564 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  
เพิ่มท่านล่ะ 

17-20 ธ.ค. 63 14,990 14,990 14,790 14,590 5,000 

24-27 ธ.ค. 63 17,990 17,990 17,790 17,590 6,000 

07-10 ม.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,590 5,000 

14-17 ม.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,590 5,000 

21-24 ม.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,590 5,000 

28-31 ม.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,590 5,000 

04-07 ก.พ. 64 15,990 15,990 15,790 15,590 5,000 

13-16 ก.พ. 64 17,990 17,990 17,790 17,590 6,000 

18-21 ก.พ. 64 15,990 15,990 15,790 15,590 5,000 

25-28 ก.พ. 64 17,990 17,990 17,790 17,590 6,000 

04-07 มี.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,590 5,000 

11-14 มี.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,590 5,000 

18-21 มี.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,590 5,000 

25-28 มี.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,590 5,000 

01-04 เม.ย. 64 17,990 17,990 17,790 17,590 6,000 

03-06 เม.ย. 64 17,990 17,990 17,790 17,590 6,000 

04-07 เม.ย. 64 17,990 17,990 17,790 17,590 6,000 

05-08 เม.ย. 64 17,990 17,990 17,790 17,590 6,000 

จ านวนลูกค้าออกเดนิทางเพยีง 8 ท่าน 
การเลือกทีน่ั่ง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใหลู้กคา้ท่ีท าการจองและช าระมดัจ ามาก่อน เลือกท่ีนัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 

 



อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-พิษณุโลก // เลย-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ                

น ้าหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP น าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 500 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 8,000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชัว่โมงท าการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ท่ี

สะกดช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่ช าระเงินค่า

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 6,000 บาท หาก

แจง้ ระหวา่ง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินท่ีลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีท่ีมีการจองต ่ากวา่ 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ี
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวสิัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัข้ึนอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 

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


 


