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ทัวร์เที่ยวไทย 
โอเค เบตง ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง    
3 วัน 2 คืน สายการบินเวียตเจ็ทแอร์ 

ราคา  

 

บาท   9,999 

 
 ใชส้ทิธิโ์ครงการทวัรเ์ทีย่วไทย 

จา่ยเพยีง  5,999บาท/

ทา่น 

เมนูพิเศษเบตง  ไก่สับเบตง ปลาจีนนึ่งซีอ๊ิว ถั่วเจี๊ยน เคาหยก   
ปลานิลสายน้้าไหลทอด แกงจืดลูกชิ้นแคะ 



เส้นทางการเดินทาง เช้า เที่ยง เย็น 

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินหาดใหญ่-วัดช้างให้-สะพานข้ามอ่างเก็บน ้าบางลาง-
ตู้ไปรษณีย-์อุโมงค์มงคลฤทธิ์    

   

วันที่ 2 สกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-ป้ายใต้สุดสยาม-วัดพุทธาธิวาส-อุโมงค์ปิยะ
มิตร-สวนหม่ืนบุปผา-บ่อน ้าร้อน-OK BETONG 

   

วันที่ 3 
 

เบตง-ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว-ตลาดกิมหยง-สนามบินหาดใหญ่-สนามบินสุวรรณ
ภูมิ  

   

  
วันแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินหาดใหญ่-วัดช้างให้-สะพานข้ามอ่างเก็บน ้าบางลาง- ตู้ไปรษณีย์-อุโมงค์มงคล

ฤทธิ์    
04.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการเวียท

เจ็ทแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอ านวยความสะดวกเรื่องบัตรโดยสารที่นั่งและเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง 
06.55 น. เดินทางสู่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเครื่องบิน สายการบินเวียทเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ320 
08.20 น.      เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 น าท่านเดินทางสู่ วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณาราม) วัดเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี กราบสักการะพระรูปหลวงปู่ทวด

เหยียบน ้าทะเลจืดเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดแห่งนี้  รวมทั้งเดินชมบริเวณวัด และเช่าวัตถุบูชา อันศักด์สิทธิ์ 
ด้านหน้าของวัดเป็นสถูปบรรจุอัฐิของหลวงปู่ทวด ซึ่งผู้คนมากราบไหว้บูชาขอพรและอธิษฐานขอความช่วย
เหลืออยู่เนืองนิตย์ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 1) ร้านอาหารธาราซีฟู๊ด 
 เดินทางไป อ.เบตง แวะถ่ายรูปสะพานข้ามอ่างเก็บน ้าบางลางทิวทัศน์ผืนป่าตัดพ้ืนน ้าสีเขียวสวย   สบายตาลัด

เลาะผ่านทางโค้งตามแนวเขาถึงเบตง 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า (ม้ือที่ 2) ร้านฮงก่ี   
 ชม ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตู้เก่าแก่และดั้งเดิม ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.2467 จัดสร้างขึ้นเพ่ือเป็นสัญลักษณ์

ของการติดต่อสื่อสาร และรับฟังข่าวสารเพราะส่วนบนของตู้ได้ติดตั้งวิทยุกระจายเสียง 
 ชมแสงสียามค ่าคืนของอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ เป็นอุโมงค์ถนนที่ลอดผ่านภูเขา เชื่อมชุมชนเมืองกับปริมณฑล

ของเบตง มีระยะทางยาว 273 เมตร ที่แห่งนี้เป็นจุดสตาร์ทของเส้นทางวิ่งโครงการ “ก้าวคนละก้าว” ของทีมพ่ีตู
นบอดี้สแลม 

 ชมวงเวียนหอนาฬิกากลางคืนเปิดไฟสวยงาม มีนกนางแอ่นนับหมื่นแสนเกาะอยู่ตามสายไฟฟ้าดูน่าชม (มีนกให้ชม
ตามฤดูกาลประมาณช่วงเดือนกันยายนถึงมีนาคม) 

ที่พัก น าท่านเข้าสู่ที่พัก Grand Mandarin Betong Hotel ระดับ 4 ดาวหรือ เทียบเท่า 
 

 
  

 
 



วันที่สอง สกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-ป้ายใต้สุดสยาม-วัดพุทธาธิวาส-อุโมงค์ปิยะมิตร-สวนหม่ืนบุปผา-บ่อน ้า
ร้อน-OK BETONG 

04.00 น. เตรียมตัวออกเดินทางชมทะเหมอก 
04.45 น. 

 
ออกเดินทางสู่เขาไมโครเวฟ (ความสูงจากระดับน ้าทะเล 2,038 ฟุต) อยู่ห่างจากตัวเมืองเบตง 32 กิโลเมตร เพ่ือ
ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ขึ้นสู่จุดชมวิว 

 สกายวอล์คอัยเยอร์เวง (Skywalk@Aiyerweng) ไฮไลท์ส าหรับการชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ระเบียงทางเดินที่
ยื่นออกจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายระเบียงเป็นพ้ืนกระจกใสมองทะลุไปได้ถึงพ้ืนเบื้องล่าง 
สามารถชมบรรยากาศดวงอาทิตย์ขึ้น ท่ามกลางสายหมอกอันงดงามราวกับอยู่บนสรวงสวรรค์ ได้แบบรอบทิศทาง 
360 องศา รวมค่ารถท้องถิ่นขึ้นจุดชมวิว และค่าถุงผ้าสวมรองเท้าเดินบนสกายวอล์ค (เปลี่ยนใช้รถบริการของ
ชุมชนอัยเยอร์เวงขึ้นสกายวอล์ค รถสองแถวท้องถิ่น และต่อรถมอเตอร์ไซต์ท้องถิ่น) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (ม้ือที่ 3) ร้านสถานี32 หรือเทียบเท่า  
07.00 น. วัดพุทธาธิวาส ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา สักการะพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ เป็นเจดีย์สีทองทรงศรี

วิชัยประยุกต์ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ กราบพระพุทธธรรมกายมงคลฯ พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีวิหารหลวงปู่ทวดเหยียบน ้าทะเลจืดอีกด้วย 

 ชม ร้านนิวเฟรนด์ สมุนไพร (ชิมชาเห็ดหลินจือธรรมชาติและซุปต้าลิหวังตุ๋นไก่) มอบประกาศนียบัตร “100โค้ง 
1,000เลี้ยว” และชมร้านอินเตอร์รังนก การคัดรังนก เลือกซื้อสินค้าพ้ืนเมือง และทานรังนกตุ๋นโสม (ท่านจ่ายเอง)    

 เหยียบแผ่นดินใต้สุดสยามชายแดนไทย-มาเลเซีย ถ่ายรูปที่ป้าย “ใต้สุดสยาม” และรูปแผนที่ประเทศ   ไทยสีทอง
สลักบนหินอ่อน   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 4) ร้านคุณชาย 
 ย้อนรอยประวัติศาสตร์ อุโมงค์ปิยะมิตร  อดีตฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาผู้เชี่ยวชาญในการรบรูปแบบ

จรยุทธ์ เป็นที่หลบเร้นการโจมตีทางอากาศ อุโมงค์มีความยาว 1 กิโลเมตร ใช้เวลาขุด 3 เดือน โดยแรงงาน 50 คน
หมุนเวียนกันขุด ดั้งเดิมมีทางเข้าออก 9 ทาง กระจายตัวอยู่ทั่วภูเขา ภายในอุโมงค์มีศูนย์บัญชาการ ห้องพยาบาล 
ห้องส่งสัญญาณวิทยุ ห้องใต้ดินเก็บเสบียงและเอกสารส าคัญ ห้องพักผ่อน ภายนอกมีลานฝึกซ้อมกลยุทธ์และท า
กิจกรรมต่างๆ ป้อมยาม ห้องครัวไร้ควัน ห้องฮันนิมูนวิวาห์ห้าดาว ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ต้นไม้พันปีใกล้ ปาก
ทางเข้าอุโมงค์ 

 สวนหม่ืนบุปผา  โอบล้อมดอกไม้เมืองหนาวหนึ่งเดียวของภาคใต้อุณหภูมิ 13–32C ตลอดปี ชมดอกไม้นานาชนิด
ปลูกตามฤดูกาล 

 เดินทางไป บ่อน ้าร้อนเบตง บ่อน ้าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย โดยอุณหภูมิของ
น ้านั้นอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส และบริเวณที่น ้าเดือดนี้สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 7 นาทีเท่านั้น 
ท่านสามารถนั่งขอบสระแช่เท้าจะรู้สึกผ่อนคลาย (นุ่งขาสั้น) 

 เดินทางผ่านเส้นทางที่โอบล้อมแวะถ่ายรูปเช็คอินกับป้าย OK BETONG เป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่ง  เราเคยมา
เยือนเบตง และเข้าที่พักเมืองเบตงสุดชิล ใต้สุดสยามบรรยากาศพหุวัฒนธรรม ไทย จีน มุสลิม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า (ม้ือที่ 5) ร้านต้าเหยิน 
ที่พัก  น าท่านเข้าสู่ที่พัก Grand Mandarin Betong Hotel ระดับ 4 ดาวหรือ เทียบเท่า  

 



 
  
วันที่สาม เบตง-ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว-ตลาดกิมหยง-สนามบินหาดใหญ่-สนามบินสุวรรณภูมิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า (ม้ือที่ 6)  ห้องอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) 
 ระหว่างการเดินทาง น าท่านสักการะขอพร ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวหรือศาลเจ้าเล่งจูเกียงเป็นที่ประดิษฐานรูป

แกะสลักของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว พระหมอเจ้าแม่ทับทิม และองค์พระอีกหลายองค์ เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเป็นที่
เลื่อมใสของชาวไทยเชื้อสายจีน ทั้งในท้องถิ่น และจากจีน มาเลเซีย และสิงคโปร์   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 7)   
 จากนั้นช้อปปิ้ง ตลาดกิมหยง ศูนย์รวมสินค้าหลากหลาย เช่น ขนมขบเขี้ยว ผลไม้สด เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ลูกหยี 

น ้าหอม เครื่องส าอาง ช้อคโกแลต เป็นต้น  
 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่  
17.20 น. น าท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ323 
19.00 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ 
  

ส าคัญ
มาก 

เอกสารที่ใช้ส าหรับเดินทาง (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ณ จุดเช็คอิน ทั้งขาเข้าและขาออก   
1. ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ดังต่อไปนี้ ซิโนแวค,ซิโนฟาร์ม,ไฟเซอร์,แอสตราเซเนกา หรือวัคซีนไขว้ 

ครบ 2เข็ม (ไม่น้อยกว่า 14 วัน)  
2. แสดงผลตรวจโควิด-19โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test kit (ATK) จากโรงพยาบาลหรือแล็บ

รับรอง (ไม่เกิน72ชม.ก่อนเดินทาง) 
3. ผู้ที่เคยหายจากโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90วัน   
*ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสองอีกคอีกครั้งก่อนการเดินทาง** 

 
 
 
 
 



อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง ราคา/ท่าน 
(พักห้อง 2-3 ท่าน) 

ราคาต่อท่าน 
รัฐจ่าย 40 % 

พักเดี่ยว 
(ช าระเพิ่ม) 

22-24 ก.ค.65 11,999.- 7,199 2,800.- 

28-30 ก.ค.65 13,999.- 8,999 2,800.- 
29-31 ก.ค.65 13,999.- 8,999 2,800.- 

03-05 ส.ค.65 9,999.- 5,999 2,800.- 

05-07 ส.ค.65 11,999.- 7,199 2,800.- 
10-12 ส.ค.65 10,999.- 6,599 2,800.- 

12-14 ส.ค.65 13,999.- 8,999 2,800.- 
17-19 ส.ค.65 9,999.- 5,999 2,800.- 

19-21 ส.ค.65 11,999.- 7,199 2,800.- 

25-27 ส.ค.65 10,999.- 6,599 2,800.- 
26-28 ส.ค.65 11,999.- 7,199 2,800.- 

31 ส.ค.65 - 02 ก.ย.65 9,999.- 5,999 2,800.- 

02-04 ก.ย.65 11,999.- 7,199 2,800.- 
07-09 ก.ย.65 10,999.- 6,599 2,800.- 

09-11 ก.ย.65 11,999.- 7,199 2,800.- 

14-16 ก.ย.65 9,999.- 5,999 2,800.- 
16-18 ก.ย.65 11,999.- 7,199 2,800.- 

21-23 ก.ย.65 10,999.- 6,599 2,800.- 
23-25 ก.ย.65 13,999.- 8,999 2,800.- 

28-30 ก.ย.65 9,999.- 5,999 2,800.- 

30 ก.ย.65 -02 ต.ค.65 11,999.- 7,199 2,800.- 
05-07 ต.ค.65 9,999.- 5,999 2,800.- 

07-09 ต.ค.65 11,999.- 7,199 2,800.- 

12-14 ต.ค.65 11,999.- 7,199 2,800.- 
13-15 ต.ค.65 13,999.- 8,999 2,800.- 

14-16 ต.ค.65 12,999.- 7,999 2,800.- 

19-21 ต.ค.65 10,999.- 6,599 2,800.- 
21-23 ต.ค.65 13,999.- 8,999 2,800.- 

22-24 ต.ค.65 13,999.- 8,999 2,800.- 
26-28 ต.ค.65 9,999.- 5,999 2,800.- 

28-30 ต.ค.65 11,999.- 7,199 2,800.- 

29-31 ต.ค.65 11,999.- 7,199 2,800.- 



*กรุ๊ปออกเดินทาง ขั้นต ่า 8 ท่าน* 

 
อัตรานี้รวม 
1.บัตรโดยสารชั้นประหยัด (ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง) 
2.รถน าเที่ยว รถท้องถิ่น และเรือ ตามรายการท่องเที่ยว (แบบจอยทัวร์) 
3.โรงแรมที่พัก 2 คืน ตามท่ีระบุในรายการ หรือเทียบเท่า(พักได้ 2-3 ท่าน) / กรณีพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) โรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED (เตียงใหญ่ 1 เตียง) 
แทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือหากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED (เตียงใหญ่ 1 เตียง) ทางโรงแรมไม่มีหรือเต็ม 
ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) แทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE 
ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเตียงเสริม หรือ SOFA BED หรือเสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพัก
ของโรงแรมนั้นๆ 
4.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
5.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามท่ีระบุในรายการทัวร์ 
6.มัคคุเทศก์ เดินทางพร้อมคณะ 
7.ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 
อัตรานี้ไม่รวม 
1.ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องค่าน ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง15 กิโลกรัม ราคา 550 บาทต่อเที่ยว   (หาก
ต้องการซื้อน ้าหนักกระเป๋าเพ่ิม รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน 48 ชั่วโมง) 
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการ
เจ็บป่วยด้วยโรคประจ าตัว) 
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง 
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ส าหรับชาวต่างชาติที่ต้องช าระเพ่ิม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ 
5.ทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จ านวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน 
6.ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% กรณีต้องการใบเสร็จ (รบกวนแจ้งก่อนท าการช าระเงิน) 
 
หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ) 
1. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้าน   
สุขอนามัย) และเพ่ือความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 
2. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วม 
คณะไม่ถึง 6 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า 
4.ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศใน 
 ขณะนั้น โดยค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนด 
 



การจองทัวร์และส ารองที่นั่ง (โครงการทัวร์เที่ยวไทย) 
1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง  
2.กรุณาส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทางอย่างต ่า 10 วัน   
3.รายการทัวร์เมื่อช าระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 
4.ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน ไม่มีการช าระมัดจ า 
5.ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 
6.โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับล าดับการเที่ยวเพ่ือความเหมาะสม 
7.รับช าระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น 
8.ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีท่ีไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน 
 
หมายเหตุ* เมื่อลูกค้าด าเนินการช าระเงินค่าทัวร์ 60% กับทางบริษัทแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางได้ 
และสิทธิของลูกค้าในการรับการสนับสนุน 40% จากรัฐบาลจะสิ้นสุดลง และไม่สามารถน ากลับมาใช้สิทธิได้ 
** กรณีรัฐบาลมีค าสั่งระงับการเดินทาง อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้กับนักท่องเที่ยว โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ.2563 
 
***โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าเพ่ือให้ท่านได้เที่ยวครบตามโปรแกรม และค านึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก*** 
 
ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถ 
1.กรุณาตราจสอบมาตการเข้า-ออกของจังหวัดและปฎิบัติตามอย่างเคร่งคัด 
2.สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 
3.ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข ้และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถทางบริษัทขออนุญาต งดแจก    
   ขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https//:lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http//:m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 

 

 

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

