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ทะเลบวัแดง-วดัผาตากเสือ้-วดัเนรมิตวิปัสสนา-พระธาตศุรีสองรกั 

อทุยานแห่งชาติภเูรือ-วดัสมเด็จภเูรือมิ่งเมือง-วดัป่าหว้ยลาด-สกายวอลค์เชยีงคาน 
วดัศรีคณุเมือง-แก่งคดุคู-้ถนนคนเดินเชียงคาน-ตกับาตรขา้วเหนียว-วดัป่าภกูอ้น 

ศนูยว์ฒันธรรมไทยจีน มลูนิธิศาลเจา้ปู่ -ย่า  
 
 
 
 

เลาะอีสาน เบิกบานใจ อุดรธานี-เลย-เชียงคาน-ภเูรือ-
หนองคาย 3 วัน 2คืน โดยสารการบนิแอรเ์อเชีย (FD) 

ราคาเพยีง 8,990.- 



 

WTUTH-FD002 เลาะอีสาน เบิกบานใจ อดุรธาน-ีเลย-เชยีงคาน-ภเูรือ-หนองคาย 3 วนั 2คืน โดยสารการบินแอรเ์อเชีย (FD) 

เส้นทางการเดินทาง เช้า กลางวัน เย็น 
วนัที่ 1 กรุงเทพฯ-อดุรธานี-ทะเลบวัแดง-วดัผาตากเสือ้-วดัเนรมิตวิปัสสนา-พระธาตศุรี

สองรกั 

   

วนัที่ 2 อทุยานแห่งชาติภเูรือ-วดัสมเด็จภเูรือมิ่งเมือง-วดัป่าหว้ยลาด-สกายวอลค์เชียง
คาน-วดัศรีคณุเมือง-แก่งคดุคู-้ถนนคนเดิน เชียงคาน 

   

วนัที่ 3 ตกับาตรขา้วเหนียว-วดัป่าภกูอ้น-ศนูยว์ฒันธรรมไทยจีน มลูนิธิศาลเจา้ปู่ -ย่า-
อดุรธานี-กรุงเทพฯ 

   

 

Day 
1 

 

กรุงเทพฯ 
- 

อุดรธานี 
วันที ่1 กรุงเทพฯ-อุดรธานี-ทะเลบัวแดง-วัดเนรมิตวิปัสสนา-พระธาตุศรีสองรัก 
04.00 น. เช็คอิน สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบินแอรเ์อเชีย (FD)  
06.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง สู่ จังหวดัอุดรธานี ดว้ยเที่ยวบิน FD3362 (DMK-UTH  06.40-07.50) 

**ไม่มีน ้าหนักกระเป๋าส าหรับโหลดใต้เคร่ือง และไม่มีอาหารบนเคร่ือง** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07.50 น. เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี  
 จากนัน้ออกเดินทาง มุ่งหนา้สู ่ทะเลบัวแดง ชมทุ่งทะเลบวัแดง แหลง่ชมทุ่งดอกไมต้ามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สดุ

ในประเทศไทย และเพลิดเพลินกบัการนั่งเรือชมความงาม (ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 1 ชม.) 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที1่) 
บ่าย เดินทางสู ่อ.ด่านซา้ย จ.เลย 

 เดินทางไป วัดเนรมิตวิปัสสนา อ.ด่านซา้ย น าท่านนมัสการพระพุทธชินราชจ าลอง ชมความสง่างามของ
วิหารท่ีตัง้อยู่บนยอดเขา ใหเ้วลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 

 
 เดินทางไป พระธาตุศรีสองรัก นมสัการองคพ์ระธาตศุรีสองรกั ซึ่งประชาชนชาวเลยใหค้วามนบัถือมาก 

 *ห้ามสวมเสือ้ผ้าทีม่ีสีแดงทัง้ข้างในและข้างนอก* 
เจดียพ์ระธาตศุรีสองรกั ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้หมนั สรา้งขึน้สมยัสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิแห่งกรุงศรีอยธุยา และ
พระเจา้ไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสตันาคนหุต(เวียงจนัทร)์ เมื่อปี พ.ศ. 2103 เสร็จในปี พ.ศ. 2106 พระธาตุ
ศรีสองรกัสรา้งขึน้เพื่อเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยา และเวียงจันทร ์
กษัตริยท์ัง้สองพระองคท์รงครองราชสมบติัตรงกบัสมยัที่พม่าเรืองอ านาจ และมีการรุกรานดินแดนต่างๆ เพื่อ
ขยายอ านาจ สมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ และพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช จึงตกลงรวมก าลงัเพื่อต่อสูก้บัพม่า จึง
ทรงกระท าสตัยาธิษฐานว่าจะไม่ล่วงล า้ดินแดนของกันและกนั และเพื่อเป็นที่ระลึกในการท าไมตรีต่อกนั จึง
ไดร้่วมกันสรา้งพระธาตุศรีสองรกั เพื่อเป็นสกัขีพยาน ณ กึ่งกลางระหว่างแม่น า้น่าน และแม่น า้โขง ซึ่งเป็น
รอยต่อของทัง้สองราชอาณาจักร นอกจากนีภ้ายในพระธาตุศรีสองรกัยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะ
ทิเบต หวันาคปรกสรา้งดว้ยศิลา องคพ์ระพทุธรูปสรา้งดว้ยทองสมัฤทธิ์ มีหนา้ตกักวา้ง 21 นิว้ สงู 30 นิว้ ทุก
วนัขึน้ 12 ถึ15 ค ่า เดือน 6 ชาว อ.ด่านซา้ย หรือ "ลกูผึง้ลกูเทียน" จะร่วมกนัจดังานสมโภชพระธาตขุึน้ โดยจะ
น าตน้ผึง้มาถวายพระธาต ุซึ่งถือเป็นประเพณีอนัศกัดิส์ิทธิ์ท่ีเกิดขึน้ประจ าทกุปี 
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เย็น 
 
รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (มือ้ที2่)  

ทีพั่ก เช็คอินเข้าสู่ทีพั่กในภูเรือ 
 
 

 

  

Day 
2 

 
เลย 

วันที ่2 อุทยานแห่งชาติภูเรือ-วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง-วัดป่าห้วยลาด –วัดผาตากเสือ้-สกายวอลค์  เชียง
คาน เชียงคาน – วัดศรีคุณเมือง-แก่งคุดคู้-ถนนคนเดินเชียงคาน  

05.30 น. เดินทางถึง อทุยานแห่งชาติภเูรือ จ.เลย 
 น าท่านชมพระอาทิตยข์ึน้และทะเลหมอกยามเชา้ บนจุดชมวิว อุทยานแห่งชาติภูเรือ ชมหินพระศิวะ หิน

เต่า หินพานขนัหมาก นมสัการพระพทุธรูปบนยอดภเูรือ ใหเ้วลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 
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เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที3่) 
 น าท่านเดินทางไป วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง หรือชื่อเดิม วดัพระกริ่งปรเมศร ์ตัง้อยู่ท่ามกลางทศันียภาพอนั

สวยงามของขุนเขาที่ขึน้สลับซับซอ้นกันไปมาในอ าเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย และเป็นที่ประดิษฐานขององค์
พระพุทุธรูป พระพทุธเจา้ไภสชัยาครุุไวฑูรยประภา จอมแพทย ์หรือพระกริ่งปวเรศ ส าหรับวดัสมเด็จภูเรือมิ่ง
เมืองมีความโดดเด่นในเรื่องของการออกแบบของตัวอาคารที่มีสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และงาน
ประติมากรรมที่มีละเอียดเป็นอย่างมาก โดยตัวโบสถว์ิหารถูกสรา้งดว้ยไมส้กัที่ถูกน ามาแกะสลกัไวอ้ย่าง
วิจิตรบรรจงทัง้หลงั..ซึ่งสรา้งความประทบัใจใหก้บันกัท่องเที่ยวที่ไดข้ึน้ไปสกัการะเป็นอย่างมาก ส าหรบัพระ
นอน พระวิหาร นาคหวับนัได ก็ถกูแกะสลกัมาจากหินหยกแม่น า้โขง อีกดว้ย 

 
 เดินทางไป วัดป่าห้วยลาด มีจุดเด่นท่ี พระประธานสีขาวบริสุทธิ์ สรา้งด้วยแร่แคลไซด์ มีนามว่า พระ

สพัพญัญูรูแ้จง้สามแดนโลกธาต ุองคใ์หญ่ท่ีสดุ ซึ่งงดงามปานเทวดาสรา้งและศกัดิ์สิทธิ์ ประดจุหลวงพ่อโส
ธร มีฉากหลงัเป็นภเูขาเยี่ยมเทียมฟ้า มองเห็นม่านเมฆลอยระเรี่ย มากระทบพืน้ดิน 

 
 น าท่านออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ วัดผาตากเสือ้ อ.สงัคม จ.หนองคายใหท้่านสกัการบูชา และชมวิวแม่น า้โขง

แบบพาโนราม่า ท่านสามารถมองเห็นวิวแม่น า้โขงที่ถือว่าสวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง และภายในวัดยังมีตน้ไม้
นอ้ยใหญ่ที่ดรูม่รื่น สบายตา ท าใหน้กัท่องเที่ยวไม่ผิดหวงัที่ไดไ้ปเยือน 
วดัผาตากเสือ้ เป็นวดัที่ตัง้อยู่บนเขา และมีทิวทัศนท์ี่สวยงามมาก สูงจากระดบัน า้ทะเล 550 เมตร จากจุด
ชมวิววัดผาตากเสือ้ หากมองไปทางซา้ยมือ จะมองเห็นวิวแม่น า้โขงวาดยาวโคง้เป็นคุง้น า้ กลางแม่น า้มี
เกาะ ขนาดใหญ่ มองเห็นประเทศเพื่อนบา้นไดอ้ย่างชัดเจน และในช่วงที่น า้ลดหากไปยืนอยู่บนวดัผาตาก
เสือ้แล้วมองลงมายังแม่น ้าโขง จะเห็นสันทรายเป็นริว้คล้ายเกล็ดพญานาคอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นความ
มหศัจรรยท์ี่ธรรมชาติสรา้งขึน้ จนไดร้บัการตัง้ใหเ้ป็นแหลง่ ท่องเที่ยวเสน้ทางในฝัน Dream Destination 2  
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จาก ททท. ไฮไลทข์องที่นีอีกอย่าง คือ Skywalk พืน้กระจกที่ยื่นออกมาจากหนา้ผา ใหไ้ดเ้ดินออกไปสมัผัส
กบับรรยากาศบนกระจกใสแบบต่ืนเตน้ที่มองเห็นแม่นา้โขงกนัอยู่เบือ้งลา่งกัน้ระหว่างประเทศไทยและลาว 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) 
 น าท่านเดินทางสู่ สกายวอลค์ เชียงคาน สะพานกระจกลอยฟ้าแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเลย 

ตัง้อยู่บนภูเขาปากน า้เหือง บริเวณพระใหญ่ภูคกงิว้ ติดแม่น า้โขง บา้นท่าดีหมี ต าบลปากตม อ าเภอเชียง
คาน จงัหวดัเลย กระจกใสเป็นระยะทางกว่า 100 เมตร กวา้ง 2 เมตร และสงูห่างจากแม่น า้โขงถึง 80 เมตร 
ทศันียภาพจากบนสกายวอลค์ท าใหส้ามารถมองเห็นทิวทศันข์องทัง้ฝ่ังไทยและสปป.ลาว ไดใ้นมมุสงู โดยมี
แม่น า้โขงกัน้ระหว่างทัง้สองประเทศไว ้ทัง้ตรงนีย้งัเป็นจดุที่แม่น า้เหืองไหลมาบรรจบกบัแม่น า้โขงเป็นแม่น า้
สองสีอีกดว้ย อิสระใหท้่านเที่ยวชมความงามตามอธัยาศยั 

 
 น าท่านแวะ แก่งคุดคู้ ชมทศันียภาพอนัสวยงามของแก่งคดุคู ้เลือกซือ้ของฝากจากเชียงคาน เช่น มะพรา้ว

แกว้ ผา้ห่มนวม ฯลฯ 
 
 
 
 
 

17.30 น. Check in เขา้ที่พกั ณ ทีพั่กในเชียงคาน  
18.30 น. อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินเชียงคาน พรอ้มท่องราตรี ที่เต็มไปดว้ยรา้นคา้เก๋ไก๋น่ารกัในแบบของ

เชียงคาน จากนัน้น าท่านกลบัที่พกั 
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Day  
3 

 

อุดรธานี 
- 

กรุงเทพฯ 

วันที ่3 ตักบาตรข้าวเหนียว-วัดป่าภูก้อน-ศูนยว์ัฒนธรรมไทยจีน มูลนิธิศาลเจ้าปู่ -ย่า-อุดรธานี-กรุงเทพฯ 
เช้าตรู่ เริ่มตน้ความมงคลแห่งวนัใหม่ดว้ยการตักบาตรข้าวเหนียว สไตลช์าวเชียงคาน ชมความงามพรอ้มถ่ายภาพ

สองฝ่ังโขง 
 
 
 
 
 
  

  
จากนัน้น าท่าน Check out ออกจากท่ีพกั 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที5่)  
 น าท่านเดินทางสูจ่งัหวดัอดุรธานี 

 ออกเดินทางสู ่วัดป่าภูก้อน ใหท้่านไดส้กัการะบชูา พระพทุธไสยาสนโ์ลกนาถศาสดามหามนุี และถ่ายรูปกบั
วดัที่สวยติดอนัดบัตน้ๆ ของเมืองไทยตามอธัยาศยั  
วัดป่าภูก้อน ตัง้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน า้โสม ทอ้งที่บา้นนาค า ต าบลบา้นกอ้ง อ าเภอ
นายูง จงัหวดัอดุรธานี เป็นศาสนสถานที่เป่ียมไปดว้ยความศรทัธา และความสวยงามของสถาปัตยกรรม วดั
ป่าภูกอ้นแห่งนีต้ัง้อยู่บนเนินเขา ที่รายลอ้มดว้ยผืนป่าเขียวขจีกว่า 3,000 ไร่ ซึ่งจุดเริ่มตน้ในการสรา้งวัด คือ 
ความมุ่งหมายที่จะรกัษาธรรมชาติของป่าอนัสมบูรณ ์และแหล่งตน้น า้ล  าธารอันอดุมสมบูรณเ์อาไวจ้ากการ
ถูกบุกรุกท าลาย นอกจากนีบ้ริเวณวัดเป็นจุดชมวิวพระอาทิตยข์ึน้ที่สวยงาม ที่นอกจากจะเย็นใจในการได้
เดินทางมาเยือนดินแดนแห่งพระพทุธศาสนา ยงัเย็นตาไปกบังานก่อสรา้งอนัสวยงามอลงัการอีกดว้ย 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที6่) 
บ่าย น าท่านชม ศูนยว์ัฒนธรรมไทยจีน มูลนิธิศาลเจ้าปู่ -ย่า เริ่มก่อตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหเ้ป็นจุดศนูย์

รวมในการอนุรกัษ์ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีบรรพชนและหลักปรญัชาของพี่-นอ้งชาวไทยเชือ้สายจีนในจังหวัด
อดุรธานี โดยเริ่มมีแนวคิดการจดัสรา้งในสมยัคณะกรรมการศาลเจา้ปู่ -ย่า สมยัที่ 58 และไดเ้ริ่มรวบรวมก าลงั
ทรพัยจ์ากผูม้ีจิตศรทัธาเพื่อซือ้ที่ดินบรเิวณดา้นหนา้ทางเขา้ศาลเจา้ดา้นทิศตะวนัออก 

 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสูส่นามบินอดุรธานี  

19.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินอดุรธานี สู่ สนามบินดอนเมือง ดว้ยเที่ยวบิน FD3357 (UTH-DMK 19.30-20.30) 
**ไม่มีน ้าหนักกระเป๋าส าหรับโหลดใต้เคร่ือง และไม่มีอาหารบนเคร่ือง** 

20.30 น. เดินทางถึงดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

  
  

 

************************************************************ 
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อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 
09-11 มกราคม 2564  8,990 บาท  
16-18 มกราคม 2564  8,990 บาท  
23-25 มกราคม 2564  8,990 บาท  
30 มกราคม-01 กุมภาพันธ ์2564  8,990 บาท  
06-08 กุมภาพนัธ ์2564  8,990 บาท  
13-15 กุมภาพนัธ ์2564  8,990 บาท  
20-22 กุมภาพนัธ ์2564  8,990 บาท  
27 กุมภาพันธ ์– 01 มีนาคม 2564  8,990 บาท  
06-08 มีนาคม 2564  8,990 บาท  
13-15 มีนาคม 2564  8,990 บาท  
20-22 มีนาคม 2564  8,990 บาท  
27-29 มีนาคม 2564  8,990 บาท  

พักเด่ียวช าระเพิม่ 2,000 บาท 
ไม่มีราคาเด็ก 

 

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ) 
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 
2. กรุณาปฏิบตัรตามที่เจา้หนา้ที่แนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยว 
3. กรุณาจองลว่งหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 7 วนั 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรือปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูร้่วม

คณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบรษิัทจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 
5. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูิอากาศใน

ขณะนัน้ โดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป้นส าคญั 
6. บรษัิทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 
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อัตราค่าบริการทัวรนี์ร้วม 
1. บตัรโดยสารเครื่องบินสายการบินไทยสมายล ์กรุงเทพฯ-อดุรธานี –กรุงเทพฯ 

น า้หนกัสมัภาระถือขึน้เครื่อง Carry On 7 กิโลกรมั โดยสมัภาระที่จะถือขึน้เครื่องบิน ตอ้งไม่มีของมีคม กรรไกรตดั
เล็บ วตัถ ุไวไฟ ของเหลวสามารถโหลดไดไ้ม่เกินขนาดบรรจุ 100 มล. 

2. รถปรบัอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ  
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์
4. พาหนะทอ้งถิ่น(ถา้มี) ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์
5. มคัคเุทศก ์ที่คอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
6. ค่าประกนัอบุติัเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 

2,000,000 บาท , ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอบุติัเหต ุวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไข
กรมธรรม)์ 

 
อัตราค่าบริการทัวรนี์ไ้ม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ ที่นอกเหนือรายการทวัรท์ี่ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารกัษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิด
จากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ้่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผูเ้ดินทางเอง 
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ส าหรบัชาวต่างชาติที่ตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอทุยานแห่งชาติ 
4. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 300 บาท/ลกูคา้ 1 ท่าน 
5. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษีเท่านัน้) (กรณีตอ้งการ 

รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงิน) 
6. น า้หนกักระเป๋าโหลดใตเ้ครื่อง 

 
การจองทัวรแ์ละส ารองที่น่ัง 

1. กรุณาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงินของท่าน  
2. กรุณาช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน เพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่นั่งเสรจ็สมบรูณ ์โดยการโอน

เงินเขา้ทางธนาคารของบรษิัทฯ ดงัรายละเอียด 
3. กรุณาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบรษิัทฯ ก่อนการเดินทาง 10 วนั เพื่อใช้

ส  าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุติัเหตรุะหว่างการเดินทาง 
 
การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมื่อท่านตกลงช าระค่าทวัรก์บัทางบริษัทฯแลว้ ทางบริษัทฯถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบั   เงื่อนไขและขอ้ตกลง
ทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด ในทุกกรณี 
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ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 
มาตรการการบริการบนรถบริการ 

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

ตลอดการเดินทาง  
3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษัท ปริน้แบบฟอรม์นีใ้หท้กุท่าน  เมื่อท่านกรอกแลว้กรุณา

สง่คืนให ้ จนท.บรกิารบนรถบรกิาร) 
5. น า้ด่ืม/น า้เปลา่  แจกใหว้นัละ 1 ขวด    
6. ทางบรษิัทขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ   
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WTUTH-FD002 เลาะอีสาน เบิกบานใจ อดุรธาน-ีเลย-เชยีงคาน-ภเูรือ-หนองคาย 3 วนั 2คืน โดยสารการบินแอรเ์อเชีย (FD) 

 
 
 
 
 
 
หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6  
      .  จองทวัร์ผา่น.FB inbox ก็ไดเ้ช่นกนั-> http://m.me/unithaitrip  
      .  หรือโทร 02-234-5936 
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