
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

ก ำหนดวนัเดินทำง 
 ตุลำคม   02-04 / 09-11 / 10-12 / 12-14 / 16-18 / 23-25 / 30ต.ค.-02พ.ย.  
 พฤศจิกำยน   06-08 / 13-15 / 20-22 / 27-29 
 ธนัวำคม   04-06 / 05-07 / 06-08 / 09-11 / 10-12 / 11-13 / 18-20  

วนัแรก(1)  กรุงเทพ – ภูเกต็ – พงังา – ล่องอ่าวพงังา – วดัพระทอง  - แหลมพรหมเทพ 
04.30 น. สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกภำยในประเทศ เคำร์เตอร์สำยกำรบิน

นกแอร์พร้อมเจำ้หนำ้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภำระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
09.30 น. ออกเดินทำงสู่ จ.ภูเก็ต โดยสำยกำรบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD7502 (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 1.25 ชัว่โมง)  
10.55 น ำท่ำนเดินทำงถึงจงัหวดัภูเก็ตไข่มุกแห่งทะเลอนัดำมนัของประเทศไทย น ำท่ำนโคช้มำตรฐำนยุโรปท่ีได้จดัไว้

คอยบริกำรท่ำน ออกเดินทำงสู่ จ.พงังำ น ำท่ำนสู่ท่ำเทียบเรือพงังำ “น าสมาชิกลงเรือล่องอ่าวพังงา”ระหว่ำงกำร
ล่ อ ง เ รื อ ท่ ำ น จ ะ ไ ด้ ช ม ค ว ำ ม
หลำกหลำยของทศันียภำพท่ีท่ียงัคง
ควำมสมบูรณ์ทำงธรรมชำติ น ำ
สมำชิกเดินทำงสู่ “ ถ ้าลอด” ซ่ึงเป็น
ถ ้ ำทำงทะเลท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ
เมืองไทยน ำท่ำนล่องเรือเขำ้ชมควำม
สวยงำมภำยในท่ีมี ขนำดกว้ำง 20 
เมตร ยำวประมำณ  50 เมตร มีหิน
งอก หินยอ้ยแปลกตำบนเพดำนถ ้ ำ
สวยงำมมำกให้ท่ำนได้ถ่ำยภำพไว้
เป็นท่ีระลึกหน้ำปำกถ ้ำ จำกนั้นน ำชม “เขาหมาจู” ซ่ึงเป็นภูเขำหินปูนรูปร่ำงประหลำดมีลกัษณะคลำ้ยสุนัขจีน
ก ำลงัหมอบ สำมำรถมองเห็นส่วนหัว ล ำตวั และหำงเป็นพู่สวยงำม จำกนั้นเดินทำงสู่ “เกาะเขาพิงกัน และเขาตา
ปู” James Bond Island สัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของอุทยำนซ่ึงในอดีตเคยใชเ้ป็นฉำกสถำนท่ีถ่ำยท ำภำพยนตร์เร่ือง
เจมส์บอน007จนมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก ให้ท่ำนไดเ้ดินเท่ียวชมเกำะแห่งน้ีซ่ึงมีแนวสันทรำยขำวสะอำด น ้ ำ

• มคัคุเทศกแ์ละทีมงำนผูช้  ำนำญเส้นทำงและบริกำรดี เป็นกนัเอง สนุกสนำน มีควำมรู้  
• ท่ีพกัมำตรฐำนระดบั 5 ดำว 2 คืน  
• รถตู ้ปรับอำกำศ VIP ส ำหรับคณะท่ำน 
• อำหำรแบบเซ็ทเมนูจำกร้ำนท่ีเรำคดัเลือกให ้สะอำด สด อร่อย คุณภำพดีเยีย่ม  



 

ทะเลใสบริสุทธ์ิ พร้อมถ่ำยภำพไวเ้ป็นท่ีระลึก...จนกระทัง่ไดเ้วลำอนัสมควรออกเดินทำงสู่ “เกาะปันหยี” ผ่ำนชม
ควำมแปลกตำของ “เกาะนมสาว” ท่ีตัง่ตระหง่ำนอยูก่ลำงอุทยำนแห่งน้ี  

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรท้องถ่ิน หลังอำหำรให้ท่ำนเดินเท่ียวชมหมู่บ้ำนชำวเกำะปันหยีท่ีสร้ำง
บำ้นเรือนดว้ยไมอ้ยูก่ลำงทะเลกวำ่600ครัวเรือน พร้อมเลือกซ้ือเลือกชมสินคำ้พื้นบำ้นตำมอธัยำศยั 

บ่ำย น ำท่ำน ออกเดินทำงกลบัสู่ จ.ภูเก็ต เดินทำงถึง เกำะภูเก็ต ไข่มุกอนัดำมนั ขำ้มสะพำนเทพกษตัรี น ำท่ำนนมสักำร 
“หลวงพ่อพระทอง หรือ พระผุด” 
ตั้งอยูภ่ำยใน วดัพระทอง หรือ วดัพระ
ผุด ต ำบลเทพกระษัตรี อ ำเภอถลำง 
จังหวัดภู เก็ต เป็นหน่ึงใน Unseen 
Thailand ของจังหวัดภูเก็ต  เป็นวัด
เก่ำแก่ท่ีสร้ำงในสมัยกรุงศรีอยุธยำ
ตอนปลำย  จำกนั้นน ำท่ำนสู่ “แหลม
พรมเทพ” สถำนท่ีท่องเท่ียวแห่งหน่ึง
ในจังหวัดภู เ ก็ ต  มี ทัศ นี ย ภ ำ พ ท่ี
สวยงำม และเป็นจุดชมพระอำทิตยต์ก
ดินท่ีไดรั้บควำมนิยม “เแหลมพรหมเทพ” ถูกจดัเป็นหน่ึงในโครงกำรมหศัจรรยเ์มืองไทย 12 เดือน 7 ดำว 9 ตะวนั 
ของกำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จุดเด่นคือ ชมพระอำทิตยต์กทะเล สวยท่ีสุดในประเทศไทย 

ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ิน // หลงัอำหำร อิสระใหท้่ำนอิสระตำมอธัยำศยั... 

ที่พกั : โรงแรม Angsana Laguna Phuket ระดับ 5 ดาว *****  หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 
วนัที่สอง(2) ภูเกต็ – ล่องเรือผจญภัยหมู่เกาะ สิมิลนั – จุดชมววิ – ด าน ้าตื้นดูปะการัง  
เชำ้ บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ิน 



 

 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ ท่ำเรือทบัละมุเพื่อขึ้นเรือ สปีดโบท มุ่งหน้ำสู่ หมู่เกำะสิมิลนั (Similan Islands) หมู่เกำะ
ส ำคญัของทะเลอนัดำมนั ไดรั้บกำรยกย่องว่ำมีควำมสวยงำมรำวกบัเจำ้หญิงแห่งทอ้งทะเลอนัดำมนั หมู่เกำะสิมิ
ลนัอุดมสมบูรณ์ไปดว้ย ทรัพยำกรทำงทะเลจ ำนวนมำกทั้งสัตวน์ ้ำ และ ปะกำรังท่ีแสนสวยงำม น ำท่ำนนัง่เรือสปีด
โบท ใชเ้วลำประมำณ 1 ชัว่โมง ท่ำนก็จะเดินทำงถึงหมู่เกำะสิมิลนั น ำท่ำนด ำน ้ำต้ืนชมควำมสวยงำมของทะเลสิมิ
ลนัท่ีเกำะ 5 และ เกำะ 6 ซ่ึงมีส่ิงมีชีวิตทำงน ้ ำมำกมำยให้ท่ำนไดช้ม พร้อมกบัชมควำมงำมของปะกำรังหลำกสีท่ี
แต่งแตม้พื้นทรำยจนเกิดเป็นงำนศิลปะท่ีมีชีวิต ท่ำนจะเห็นฝูงปลำนอ้ยใหญ่แหวกหว่ำยไปมำรำวกบัมหำนครใต้
ทอ้งน ้ำมีชีวิต จำกนั้นไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนสู่เกำะเมียง (เกำะ4) 

เท่ียง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนัณ จุดพกั บนเกำะเมียง (เกำะ4) (อำหำรบริกำรปิคนิก) 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่เกำะบำงู ให้ท่ำนด ำน ้ ำ

ต้ืนชมสัตว์น ้ ำแหวกว่ำยในทะ เลอัน
สวยงำม ชมปะกำรังสีสันสดใสใต้น ้ ำ  
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เกำะ 8 ให้ท่ำน
อิสระพกัผ่อนบนหำดทรำยสีขำวถ่ำยรูป
บรรยำกำศอันสวยงำมของทะเล อิสระ
เดินเล่นบนเกำะ อุทยำนเพื่อถ่ำยรูปชุดชม
วิวหินเรือใบ จำกนั้นไดเ้วลำอนัสมควรน ำ
ท่ำนกลบัสู่ท่ำเรือ น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่ท่ี
พกั 

*** หมำยเหตุ โปรแกรมน้ีรวมค่ำกิจกรรมด ำน ้ ำต้ืนไวใ้นแพคเก็จแลว้ โดยแพคเกจด ำน ้ ำต้ืนประกอบ ดว้ย กิจกรรมด ำน ้ ำ 
อำหำร บริกำรบนเรือ อุปกรณ์ด ำน ้ำแบบยมื หำกท่ำนท ำหำยจ ำเป็นตอ้งเสียค่ำปรับตำมท่ีไดก้ ำหนดไว*้** 

ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ินหลงัอำหำร อิสระใหท้่ำนอิสระตำมอธัยำศยั... 

ที่พกั : โรงแรม Angsana Laguna Phuket ระดับ 5 ดาว *****  หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 
วนัที่สาม(3)  พระพุทธมิ่งมงคล เอกนาคครีี - เที่ยวชมย่านเมืองเก่าภูเกต็ – Street Art – วดัฉลอง 

นมัสการหลวงพ่อแช่ม - ช้อปป้ิงของฝากพ้ืนเมือง - เดนิทางกลบักรุงเทพ 



 

เชำ้ บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น ำท่ำนสู่เขำนำคเกิด สักกำระองค์

พระใหญ่ “พระพุทธม่ิงมงคลเอก
นำคคีรี” ชำวภูเก็ตมีควำมตั้งใจให้
เป็นองค์พระประจ ำเมือง น ำท่ำน 
“ชมย่ำนตึกเก่ำ” ซ่ึงยงัคงศิลปกรรม
รูปแบบ ชิโน-โปรตุกรีส ชมภำพ 
Street Art ท่ีสะท้อนถึงวัฒนธรรม
ของชำวภูเก็ต น ำท่ำนขึ้น “จุดชมวิว
เขำรัง” เป็นจุดชมวิวกลำงเมืองท่ีคน
ภูเก็ตนิยมไปนัง่พกัผอ่นหยอ่นใจชมวิวเมืองกนั  

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ิน 
บ่ำย  หลงัอำหำรจำกนั้นน ำท่ำนสู่ “ศำลเจำ้ก้ิวเทียนเกง้” ตั้งอยู่บริเวณปลำยแหลมสะพำนหิน โดยดำ้นหนำ้ของศำลเจำ้

จะหนัออกทอ้งทะเล จำกประวติัท่ีจำรึกไวใ้นแผน่หินหนำ้ศำลเจำ้ ปรำกฎวำ่พระนำงก้ิวเท้ียนล้ือ ซ่ึงเป็นเทพเจำ้ชั้น
ผูใ้หญ่ฝ่ำยศำสนำเต๋ำ ไดบ้อกผำ่นร่ำงทรงของท่ำนวำ่  ตอ้งกำรท่ีจะให้มีกำรจดัตั้ง ศำลเจำ้ประจ ำองคข์องท่ำน เพื่อ
ท่ำนจะไดช่้วยปกปักรักษำคุม้ครองลูกหลำนชำวภูเก็ต จำกนั้นน ำท่ำนไปนมสักำร “หลวงพ่อแช่ม” ท่ี “วดัฉลอง 
ภูเก็ต” เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงมำกท่ีสุดของภูเก็ต มีรูปหล่อของหลวงพ่อแช่ม และหลวงพ่อช่วง ซ่ึงเป็นท่ีเคำรพ
สักกำระของชำวภูเก็ต จำกนั้นน ำท่ำนช้อปป้ิงสินคำ้ต่ำงๆ อำทิโรงงำนผลิตเม็ดมะม่วงหิมพำนต์ ร้ำนไข่มุกและ
เคร่ืองประดบัขึ้นช่ือจำกเมืองภูเก็ต พร้อมทั้งให้ท่ำนได้เลือกซ้ือเพื่อน ำไปเป็นของฝำกแก่คนทำงบำ้น ไดเ้วลำ
พอสมควรน ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบินภูเก็ต 

*** อาหารเย็น อสิระตามอธัยาศัย *** 
21.00 น. น ำท่ำนออกเดินทำงถึงสนำมบินภูเก็ต 
23.00 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯโดยสำยกำรบินนกแอร์เท่ียวบินท่ี DD 7525 (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 1.20 ชัว่โมง) 
00.20 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 
 
*** หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ กำรจรำจร 
กำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในขณะนั้น  เพื่อควำมเหมำะ และควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง บริษทัฯ ได้
มอบหมำยให ้มคัคุเทศกมี์อ ำนำจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงควำมเป็นไปได ้ควำมเหมำะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็นส ำคญั  

ก าหนดการเดินทางท่องเที่ยว 2563 



 

วนัเดินทำง ผูใ้หญ่ รำคำท่ำนล่ะ 
พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน 

เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 

มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่ำนเดียว  
เพิ่มท่ำนล่ะ 

02-04 ต.ค. 63 12,990 12,990 12,790 12,490 2,000 

09-11 ต.ค. 63 14,990 14,990 14,790 14,490 3,000 

10-12 ต.ค. 63 14,990 14,990 14,790 14,490 3,000 

12-14 ต.ค. 63 14,990 14,990 14,790 14,490 3,000 

16-18 ต.ค. 63 13,990 13,990 13,790 13,490 2,500 

23-25 ต.ค. 63 15,990 15,990 15,790 15,490 3,500 

30ต.ค.-02พ.ย. 63 13,990 13,990 13,790 13,490 2,500 

06-08 พ.ย. 63 13,990 13,990 13,790 13,490 2,500 

13-15 พ.ย. 63 13,990 13,990 13,790 13,490 2,500 

20-22 พ.ย. 63 13,990 13,990 13,790 13,490 2,500 

27-29 พ.ย. 63 13,990 13,990 13,790 13,490 2,500 

04-06 ธ.ค. 63 15,990 15,990 15,790 15,490 3,500 

05-07 ธ.ค. 63 15,990 15,990 15,790 15,490 3,500 

06-08 ธ.ค. 63 14,990 14,990 14,790 14,490 3,000 

09-11 ธ.ค. 63 14,990 14,990 14,790 14,490 3,000 

10-12 ธ.ค. 63 14,990 14,990 14,790 14,490 3,000 

11-13 ธ.ค. 63 13,990 13,990 13,790 13,490 2,500 

18-20 ธ.ค. 63 13,990 13,990 13,790 13,490 2,500 

จ านวนลูกค้าออกเดนิทางเพยีง 8 ท่าน 
 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-ภูเก็ต // ภูเก็ต -กรุงเทพฯ กระเป๋ำเดินทำงเพื่อโหลดท่ำนละ1 ใบ น ้ำหนกั

ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส ำหรับกระเป๋ำถือขึ้นเคร่ือง น ้ำหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่ำน  
2. ค่ำรถตู ้ปรับอำกำศ VIP ส ำหรับคณะท่ำน พร้อมคนขบัช ำนำญทำง  
3. โรงแรมท่ีพกั 2 คืน 5 ดำว ระดบัมำตรฐำนห้องละ 2-3 ท่ำน 



 

4. ค่ำเรือสปีดโบ๊ท (Speed Boat) ท่องเท่ียวหมู่เกำะสิมิลนั พร้อมอุปกรณ์ด ำน ้ำและเจำ้หนำ้ท่ีคอยดูแล 
5. ค่ำอำหำรแบบเซ็ทเมนูและบุ๊ฟเฟ่ตจ์ำกร้ำนท่ีเรำคดัเลือกให ้สะอำด สด อร่อย คุณภำพดีเยีย่ม  
6. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้ และผูช่้วยมคัคุเทศก ์ดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง   
7. ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
2. ค่ำทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่ำทิปพนกังำนขบัรถ ท่ำนละ 400 บำท 
3. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณำช ำระค่ำมดัจ ำทวัร์ 6,000 บำท/ท่ำน ภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัจำกวนัจอง พร้อมส่งส ำเนำบตัรประชำชน (ท่ีสะกด

ช่ือและนำมสกุลภำษำองักฤษ เพื่อใชน้ ำส่งประกนักำรเดินทำง) และหลกัฐำนโอนเงิน 
2. ค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 20 วนัท ำกำร หรือตำมวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (กำรไม่ช ำระเงินค่ำ

มดัจ ำหรือช ำระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกกำรจดัหรือยกเลิกกำรเดินทำง) 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกกำรเดินทำง หำกแจง้หลงัจำกจ่ำยเงินมดัจ ำแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่ำธรรมเนียมท่ำนละ 2,000 บำท หำก

แจง้ ระหวำ่ง 15-8 วนัท ำกำร ก่อนวนัเดินทำง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคำ้จ ำนวน 50 % ของเงินท่ีลูกคำ้
ไดช้ ำระไวแ้ลว้ หำกแจง้นอ้ยกวำ่ 8 วนัท ำกำรก่อนวนัเดินทำง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคำ้  

2. กรณีท่ีมีกำรจองต ่ำกว่ำ 20 ท่ำน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคำ้ไดช้ ำระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

***หมายเหต*ุ** 
● กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทำงท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ ำนวน 20 ท่ำนขึ้นไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบตำมจ ำนวนดงักล่ำว 

ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือเล่ือนกำรเดินทำง หรือยกเลิกกำรเดินทำง 
● รำยกำรท่องเท่ียวอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม อนัเน่ืองจำกฤดูกำล สภำพภูมิอำกำศ, เหตุกำรณ์ทำง

กำรเมือง สภำพกำรจรำจร ภยัธรรมชำติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ โดยทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถึงประโยชน์
และควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญัท่ีสุด 

● หำกท่ำนไม่ไดเ้ดินทำงท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจำกคณะ ท่ำนไม่สำมำรถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริกำรท่ี
ขำดหำยไปมำทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่ำนเป็นชำวมุสลิม ไม่ทำนเน้ือสัตว ์หรือแพอ้ำหำรบำงประเภท กรุณำแจง้บริษทัฯใหท้รำบล่วงหนำ้ 
● ทำงบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในควำมเสียหำย หรือกำรยกเลิกกำรเดินทำงท่ีเกิดจำกเหตุสุดวิสัย อำทิ 
ภยัจำกธรรมชำติ ภยัจำกสงครำม กำรจลำจล กำรนดัหยดุงำน หรือส่ิงของสูญหำยตำมสถำนท่ีต่ำงๆ 



 

● กำรจดัท่ีนัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล ำดบักำรจอง และถือเป็นสิทธ์ิขำดของทำงบริษทัฯ ในกำรบริหำรจดักำร 
● เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมดกบัทำงบริษทัฯ แลว้ ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทำงทุกท่ำนตอ้งใส่หนำ้กำกอนำมยัตลอดกำรเดินทำง 
● ตตอ้งมีกำรรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทำง และลำ้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีกำรจดัระยะห่ำงแบบเหมำะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขำดของทำงบริษทัฯ ในกำรบริหำรจดักำร) 
● มีกำรฉีดพ่นท ำควำมสะอำดบนรถโดยสำร 
 


