
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้าํนาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  

• ที@พกัมาตรฐานระดบั 4 ดาว 3 คืน  

• รถตู ้ปรับอากาศ VIP สาํหรับคณะท่าน 

• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที@เราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยี@ยม  



 
 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 พร้อมเจา้หนา้ที@คอยดูแลเช็คสมัภาระและบตัรที@นั@งบนเครื@อง 

07.05 น. ออกเดินทางสู่จ.พิษณุโลก โดยสายการบินสายการไทยแอร์เอเชีย เที@ยวบินที@ FD 3308 

08.00 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.พิษณุโลก จากนัY น

เดินทางสู่  ‘วดัพระธาตุผาซ่อนแก้ว’ (136 

กม.) ซึ@ งตัYงตระหง่านอยู่กลางออ้มกอดของ

ขุนเขา มีความวิ จิตรอลังการจากการนํา

กระเบืYองสี ถ้วยชามเบญจรงค์ มุก ลูกปัด 

พลอย แก้วแหวน หินสี ตลอดจนเซรามิค

หลากสีสัน มาประดับประดาตกแต่งเป็น

ลวดลายที@สวยงาม สักการะเจดียพ์ระธาตุผา

ซ่อนแก้วซึ@ งเป็นที@ประดิษฐานพระบรม

สารีริกธาตุ และมหาวิหารพระพุทธเจ้า ๕ 

พระองค ์  

เที@ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิ@น 

บ่าย หลงัอาหารเดินทางขึYนสู่ ‘เขาคอ้’ (31 กม.) 

ชมอดีตดินแดนทางประวติัศาสตร์ทางการ

ทหารของเมืองไทย ที@มีทิวทศัน์เทือกเขานอ้ย

ใหญ่ ของเทือก เขาเพชรบูรณ์  ชม  พระ

ตําหนักเขาค้อ  อนุสรณ์สถานผู ้เสียสละ 

ประทับใจกับทัศนียภาพของทะเลภูเขาที@

สวยงาม 

คํ@า บริการอาหารมืYอคํ@า ณ ร้านอาหารทอ้งถิ@น // หลงัอาหาร อิสระใหท่้านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที>พกั : SIRINATI RESORT KHAO KHO / IMPERIAL PHU KEAW  หรือที>พกัระดบัใกล้เคยีง 

 



 

วนัที>สอง(2)   เขาค้อ – ภูทบัเบิก – ภูหินร่องกล้า – ภูเรือ 

เชา้ บริการอาหารมืYอเชา้ ณ ร้านอาหารทอ้งถิ@น 

 นาํท่านเดินทางขึYนสู่ “ภูทบัเบิก” (74 กม.)  จุดสูงสุดของเพชรบูรณ์ ชมภูมิประเทศมีความงดงามของทะเลภูเขา 

อากาศเยน็สบายตลอดปี ชมแปลงกะหลํ@าปี

ที@ ผุด ขึY นละลานตาทั@ว ภูทับ เบิก   แปลง

กะหลํ@ าป ลีที@ ใหญ่ ที@ สุดในประเทศไทย 

ท่ามกลางอากาศบริสุทธ̀ิ จากนัYนเดินทางขึYน

สู่  ‘เข า ค้ อ ’ ช ม อ ดี ต ดิ น แ ด น ท า ง

ประวติัศาสตร์ทางการทหารของเมืองไทย ที@

มีทิวทัศน์เทือกเขาน้อยใหญ่ของเทือกเขา

เพชรบูรณ์ ชม พระตาํหนักเขาคอ้ อนุสรณ์

สถานผูเ้สียสละ ประทับใจกับทัศนียภาพ

ของทะเลภูเขาที@สวยงาม เดินทางสู่ ‘อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า’ (25 กม.)  ที@งดงามไปด้วยธรรมชาติที@

หลากหลาย ทัYง ป่าไม ้นํY าตก ภูผา และลานหินรูปร่างแปลกตา ดินแดนแห่งนีY อดีตเคยเป็นสมรภูมิแห่งการสู้รบ

ในช่วงปี พ.ศ. 2511-2525 ตัYงอยูบ่นรอยต่อของสามจงัหวดั คือ พิษณุโลก เลย เพชรบูรณ์ 

เที@ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิ@น 

บ่าย หลงัอาหาร นําท่านชม ‘โรงเรียนการเมือง

การทหาร’ ที@ได้ก่อตัY งเป็นโรงเรียนซึ@ งให้

การศึกษาตามแนวทางลทัธิคอมมิวนิสตใ์น

อดีต ใกลก้นัคือ ‘กงัหันนํY า’ ที@ใช้หล่อเลีY ยง

คนหลายพนัคนบนภูหินร่องกลา้ ชม ‘ลาน

หินแตก’ ลานหินมีรอยแตกเป็นแนวเป็น

ร่องเหมือนแผ่นดินแยก ‘ลานหินปุ่ม’ ที@ตัYง

อยู่ริมหน้าผา ลกัษณะเป็นลานหินซึ@ งมีหิน

ผุดขึY นมาเป็นปุ่ม  คาดว่าเกิดจากการสึก

กร่อนตามธรรมชาติ และ ‘ผาชูธง’ เป็นหนา้

ผาสูงชนั สามารถเห็นทิวทศัน์ไดก้วา้งไกล 

จากนัYนนาํเดินทางสู่ ภูเรือ จ.เลย (117 กม.) 

คํ@า บริการอาหารมืYอคํ@า ณ ร้านอาหารทอ้งถิ@นหลงัอาหาร อิสระใหท่้านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที>พกั : PHU RUA RESORT // CASA DE PAN DAO RESORT  หรือที>พกัระดบัใกล้เคยีง 

 

 



 

วนัที>สาม(3)  อทุยานแห่งชาตภูิเรือ – จุดชมววิไฮตากแลนด์ – ภูชมลาว 

                        แก่งคุดคู้ – ‘ถนนคนเดนิเชียงคาน’ 

05.00 นาํท่านขึYนสู่อุทยานแห่งชาติภูเรือ (11 กม.) 

จากนัY นนําท่านขึY น สู่ยอดภู เรือ  ความสูง

ประมาณ 1,365 เมตรจากระดบันํY าทะเล ชม

วิวทิวทศัน์ยามเชา้ที@ “ผาโหล่นน้อย” จุดชม

พระอาทิตยขึ์Yนที@สวยงาม สามารถมองเห็นภู

หลวง ภูผาสาด ภูครั@งและทะเลภูเขาทอดยาว

สุดสายตา ทศันียภาพที@สวยงามไดร้อบดา้น

กระทั@งเห็นแม่นํY าเหือง และแม่นํY าโขง ซึ@ งกัYน

พรมแดนไทย – ลาว    

เชา้ บริการอาหารมืYอเชา้ ณ โรงแรมที@พกั 

 นาํท่านออกเดินทางสู่ “จุดชมววิบา้นไฮตาก” (26 กม.) ที@จุดชมววิโฮมสเตยบ์า้นไฮตาก  ซึ@ งจุดชมววิแห่งนีYสามารถ

มองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ 180 องศา ซึ@ งจุดนีY

สามารถมองเห็นพืYนที@ ต่างๆ  วิวภูเขาของ

จงัหวดัเลยไดห้ลายอาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอภูเรือ 

อาํเภอด่านซ้าย อาํเภอนาแห้ว และอาํเภอท่า

ลี@ และสามารถมองเห็นพืYนที@ที@ เป็นภูเขาสูง 

ใ น แ ข ว ง ไ ช ย บุ รี  ข อ ง ส า ธ า ร ณ รั ฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ@ งจุดนีY ยงั

สามารถมองเห็น ‘ภูหินร่องกล้า’ และ “ภู

นมสาว” ของสปป .ลาว  อีกด้วย  จากนัY น

เดินทางสู่ด่านพรมแดนไทยลาว นากระเซ็ง 

อ.ท่าลี@ (40 กม.) จากนัYนเปลี@ยนบรรยากาศนั@ง

รถ รถอีแต็ก ขึYนสู่ ‘ภูชมลาว’ หรือ ‘ภูฮวก’ 

ย อ ด ภู ที@ มี ค ว า ม สู ง   4 4 0  เม ต ร จ า ก

ระดบันํY าทะเล ชมทิวเขาสลบัซบัซอ้นแบบ 360 องศา ซึ@ งสามารถมองเห็นเขา้ไปในเมืองแก่นทา้ว สปป.ลาว และ

ตวัอาํเภอท่าลี@ ไดอ้ยา่งชดัเจน 

เที@ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิ@น 

บ่าย จากนัYนเดินทางสู่ “แก่งคุดคู”้ (62 กม.) ชมวิวของลาํนาํโขงบริเวณแก่งคุดคูที้@กวา้งขวางสุดลูกหูลูกตา ทอดตวัยาว

ขนานไปสองฝั@งไทย-ลาว และในช่วงที@นํY าลดจะเห็นเกาะแก่งนอ้ยใหญ่ต่างๆ โดยมี “ภูควายเงิน” ตัYงตระหง่านเป็น

ฉากหลงัอยูฝั่@งตรงขา้ม เดินทางเขา้ที@พกัที@ อ.เชียงคาน พกัผอ่นตามอธัยาศยั 



 
คํ@า บริการอาหารมืYอคํ@า ณ ร้านอาหารทอ้งถิ@นหลงัอาหาร อิสระใหท่้านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที>พกั : CHIANGKHAN RIVER MOUNTAIN RESORT หรือที>พกัระดบัใกล้เคยีง 

 

วนัที>สี>(4)  ตกับาตรข้าวเหนียว – สกายวอล์คเชียงคาน – วดัเนรมติวปัิสสนา 

  พระธาตุศรีสองรัก – วดัโพนชัย – พพิธิภณัฑ์ผตีาโขน – กรุงเทพฯ 

05.30 เชิญท่าน ‘ร่วมตกับาตรขา้วเหนียวได ้ณ ถนนคนเดิน’ 

เชา้ บริการอาหารมืYอเชา้ ณ โรงแรมที@พกั 

 หลงัอาหารเดินทางสู่ เดินทางสู่ “สกายวอลค์ ภูคกงิYว” (30 กม.) ตัYงอยูที่@ ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย บริเวณพระ

ใหญ่ภูคกงิYว ซึ@ งเป็นแผ่นดินจุดแรกของ

ภาคอีสานที@แม่นํY าโขงไหลผ่าน  โดยมี

แ ม่นํY า เหื อ งไหลมาบรรจบ เป็ น แนว

พรมแดนธรรมชาติ กัYนระหว่างสปป.ลาว

กบัประเทศไทย มีความสูงกวา่ระดบัแม่นํY า

โขง 80 เมตร  หรือเท่ากับตึก  30 ชัY น  มี

ทางเดินพืYนกระจก 2 เมตร ความยาว 80 

เมตร มองเห็นแม่นํY าเหืองที@ไหลผ่านมา

บรรจบแม่นํY าโขงเกิดจนเกิดเป็นแม่นํY า 2 สี 

ซึ@ งเป็น จุดเช็คอินแห่งใหม่ของ  จ .เลย  

จากนัYนเดินทางสู่อ.ด่านซา้ย (104 กม.) 

เที@ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิ@น 

บ่าย หลงัอาหารนาํท่าน ชม “วดัโพนชยั” วดัคู่เมืองของอาํเภอด่านซ้ายสร้าง เมื@อประมาณ  พ.ศ. 2103 อายรุาว 453 ปี 

ชมพระอุโบสถหลังใหญ่  ที@ มีเอกลักษณ์

เฉพาะเป็นแบบศิลปะลา้นชา้งกบัหลวงพระ

บาง สกัการะ “พระเจา้ใหญ่” พระพทุธรูปที@

เก่าแก่และมีความศกัด̀ิสิทธ̀ิปางสมาธิ เพื@อ

ความเป็นสิริมงคล  ชม  ‘พิพิธภัณฑ์ผีตา

โขน’ ที@ จัดแสดงนิทรรศการเรื@ องราว

เกี@ ย ว กั บ ป ร ะ วั ติ ค ว าม เป็ น ม าข อ ง

ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ รวมถึงผีตา

โขนซึ@ งการละเล่นพืYนบา้นที@สืบทอดมาแต่

โบราณกาล จากนัYนนาํท่านสักการะ “พระ

ธาตุศรีสองรัก” สิ@ งศกัด̀ิสิทธ̀ิคู่บ้านคู่เมือง



 
ของจงัหวดัเลย สร้างโดยสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิและพระเจา้ไชยเชษฐาธิราชราช ระหว่างปี พ.ศ. 2103-2106 

เพื@อ เป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ@ งกนัและกนัระหว่างกรุงศรีอยุธยา และกรุงศรีสัตนาคนหุต หรือ นคร

เวียงจนัทน์ในปัจจุบนั ชม “วดัเนรมิตวิปัสสนา”  วดัสวยอีกแห่งของเมืองเลย ที@สร้างดว้ยศิลาแลงทัYงหลงั พระ

อุโบสถตกแต่งอยา่งวิจิตรงดงาม มีภาพจิตรกรรม และประดิษฐานพระพุทธชินราชจาํลอง ไดเ้วลาพอสมควรนาํ

ท่านเดินทางสู่สนามบินจ.เลย (87 กม.) 

16.00 น. นาํท่านออกเดินทางถึงสนามบินจ.เลย 

18.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเที@ยวบินที@ FD 3549 

18.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี@ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื@องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ

ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนัYน  เพื@อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย

ให ้มคัคุเทศกมี์อาํนาจตดัสินใจ  ทัYงนีYจะคาํนึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั  

 

 

กาํหนดการเดนิทางท่องเที/ยว 2563 - 2564 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

เดก็ 2-12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เดก็ 2-12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เดก็ 2-12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  

เพิ@มท่านล่ะ 

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 

จาํนวนลูกค้าออกเดนิทางเพยีง 8 ท่าน 
 

การเลือกที/นั/ง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ̀ิใหลู้กคา้ที@ทาํการจองและชาํระมดัจาํมาก่อน เลือกที@นั@งบนรถตูโ้ดยสารก่อน 

 

อตัราค่าบริการนีXรวม 
1. ค่าตัlวเครื@องบินชัYนประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-พิษณุโลก // เลย-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื@อโหลดท่านละ1 ใบ                

นํYาหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม สาํหรับกระเป๋าถือขึYนเครื@อง นํYาหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 

2. ค่ารถปรับอากาศ VIP นาํเที@ยวตามระบุไวใ้นรายการ   

3. โรงแรมที@พกัระดบัมาตรฐาน 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

4. ค่าอาหารทุกมืYอตามที@ระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์นาํเที@ยวใหค้วามรู้ ดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีXไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ@ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที@จ่าย 3 %  

2. ค่าทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทัYงผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 500 บาท 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเครื@องดื@มและอาหารนอกเหนือจากที@ระบุในรายการ  

 

 

 



 

เงื>อนไขการสํารองที>นั>ง และการชําระเงนิ  
1. กรุณาชาํระค่ามดัจาํทวัร์ 8,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัทาํการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งสาํเนาบตัรประชาชน (ที@สะกด

ชื@อและนามสกลุภาษาองักฤษ เพื@อใชน้าํส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 

2. ค่าทวัร์ส่วนที@เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัทาํการ หรือตามวนัเรียกเกบ็เงินที@ระบุ (การไม่ชาํระเงินค่า

มดัจาํหรือชาํระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เงื>อนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจาํแลว้ ขอสงวนสิทธ̀ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 6,000 บาท หาก

แจง้ ระหวา่ง 15-8 วนัทาํการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ̀ิคืนเงินใหก้บัลูกคา้จาํนวน 50 % ของเงินที@ลูกคา้

ไดช้าํระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัทาํการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ̀ิไม่คืนเงินใดๆทัYงสิYนใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีที@มีการจองตํ@ากวา่ 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ̀ิในการยกเลิกโปรแกรมนีYโดยจะคืนเงินที@ลูกคา้ไดช้าํระไวแ้ลว้

ทัYงหมด 

***หมายเหตุ*** 

● การเดินทางในแต่ละครัY งตอ้งมีผูเ้ดินทางที@เป็นผูใ้หญ่ จาํนวน 20 ท่านขึYนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ̀ิในการเปลี@ยนแปลงราคาหรือเลื@อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 

● รายการท่องเที@ยวอาจมีการเปลี@ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนื@องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์

และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัที@สุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเที@ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที@

ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที@ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนืYอสตัว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 

● ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที@เกิดจากเหตุสุดวสิยั อาทิ 

ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือสิ@งของสูญหายตามสถานที@ต่างๆ 

● การจดัที@นั@งบนรถบสัขึYนอยูก่บัลาํดบัการจอง และถือเป็นสิทธ̀ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 

● เมื@อท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทัYงหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเงื@อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัYงหมด 

 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควทิ 19 

● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 

● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึYน-ลงรถทุกครัY ง 

● ที@นั@งบนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ̀ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 

● มีการฉีดพน่ทาํความสะอาดบนรถโดยสาร 


