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เดินทาง ตลุาคม – ธนัวาคม 2563 

วดัร่องขุน่ l สิงหป์ารค์ l วดัร่องเสอืเตน้ l ไร่ชาฉยุฟง 
วดัหว้ยปลากัง้ l จดุชมวิวดอยมอ่นแจม่ l  สวนดอกไม ้Kuv Niam Forest l 

พระธาตดุอยค า l  ปางชา้งแมแ่ตง l แกรนดแ์คนยอน 

 
 
 
 
 
 

แอ่วเหนือเชียงราย เชียงใหม่ 
ม่อนแจ่ม ชมดอกไม ้ข่ีชา้ง ลอ่งแพ 

4 วนั 2 คืน 
 

เริม่ตน้เพียง 6,990. – 
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เสน้ทางการเดนิทาง เชา้ เที่ยง เย็น 
วนัที่ 1 กรงุเทพฯ – เชียงราย    

วนัที่ 2 เชียงใหม ่– เชยีงราย – วดัร่องขุน่ – สิงหป์ารค์ – วดัร่องเสือเตน้ –  
ไร่ชาฉยุฟง 

 

 

 

  

วนัที่ 3 วดัหว้ยปลากัง้ – จดุชมวิวดอยมอ่นแจม่ - สวนดอกไม ้Kuv Niam Forest      

วนัที่ 4 ปางชา้งแมแ่ตง – พระธาตดุอยค า – แกรนดแ์คนยอน - กรงุเทพฯ    
 
 

Day 

1 
 

 

กรงุเทพฯ 
- 

เชียงราย 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ-เชียงราย 
19.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดั โดยมเีจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับ เพื่อความปลอดภยัในการ

ทอ่งเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ที่จะท าการตรวจวดัอณุหภมูขิองลกูคา้เพื่อ
คัดกรองก่อนขึน้รถ บนรถจะมแีอลกอฮอลเ์จลลา้งมอืใหบ้ริการ และเวน้ระยะห่างการนัง่ใน
รถ 

19.30 น. ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัเชียงราย 
  

Day 

2 
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เชียงราย 

 
วนัท่ี 2 เชียงราย – วดัรอ่งข ุน่ – สิงหป์ารค์ – วดัรอ่งเสือเตน้ – ไรช่าฉยุฟง 
เชา้ อิสระอาหารเชา้ ณ จดุพกัรถ 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ วดัรอ่งขนุ ตัง้อยู่ที่จงัหวัดเชียงราย ไดร้ับการบรูณะโดยอาจารยเ์ฉลิม 
ชยัโฆษติพิพฒัน ์จิตรกรชาวเชยีงราย ผูเ้ป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทศันศิลป์ (จติรกรรม) จาก
วดัเล็ก ๆ ซ่ึงอยู่ในสภาพค่อนขา้งเสื่อมโทรมนีไ้ดก้ลายเป็นศาสนสถานที่สวยงามดว้ย
สถาปัตยกรรมและงานศิลปะเต็มไปดว้ยลวดลายอ่อนชอ้ยประณีตดงึดดูนกัทอ่งเที่ยวใหม้า
เยี่ยมชมวดันีอ้ย่างคบัคัง่ตลอดปี อโุบสถของวดัร่องขุน่มสีีขาวบริสทุธ์ิสะอาดซ่ึงไดก้ลายเป็น
เอกลกัษณเ์ป็นที่จดจ าของนกัทอ่งเที่ยว วดัแห่งนีป้ระดบัประดาดว้ยชอ่ฟ้าใบระกาอย่าง
วิจิตรอลงัการตามดว้ยลวดลายออ่นชอ้ยอ่ืน ๆ อีกมากมายเป็นเชิงชัน้ลดหลัน่กนัลงมาหนา้
บนัประดบัดว้ยพญานาคและตดิกระจกระยิบระยบัโดยความตัง้ใจของผูส้รา้งนัน้ตอ้งการสื่อ
สญัลกัษณต์า่ง ๆ ในพทุธศาสนาโดยสีขาวหมายถึงพระบริสทุธิคณุสว่นกระจกหมายถึง
พระปัญญาธิคณุของพระพทุธเจา้ที่สอ่งแสงโชติชว่งชชัวาลนอกจากนีต้วัพระอโุบสถยงัสรา้ง
อยู่บนเนนิเตีย้ๆที่มทีะเลสาบใสสะอาดสะทอ้นเงาอาคารไดอ้ย่างชดัเจนและทางเดนิเขา้อโุบสถ
ที่เป็นสะพานทอดยาวนัน้ก็หมายถึงการเดนิขา้มวฏัสงสารมุง่สูพ่ทุธภมูสิว่นบนของหลงัคา
ไดน้ าหลกัธรรมอนัส าคัญยิ่งคือศีลสมาธิปัญญามาแสดงออกในรปูของสตัวใ์นชอ่ฟ้าชัน้
ตา่งๆและภายในอโุบสถยงัมภีาพจติกรรมฝาผนงัรวมทัง้อาคารแสดงภาพวาดที่ตัง้อยู่
ภายในบริเวณวดัเพื่อแสดงผลงานของอาจารยเ์ฉลิมชยัใหน้กัทอ่งเที่ยวไดช้ื่นชมอีกเชน่กนั 
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มือ้ที่1) 

13.00 น. จากนั้นน าท่านเดินทางไปยัง สิงหป์ารค์เชียงราย หรือ ที่หลายคนรูจ้ักในนาม "ไร่บญุ
รอด" ตั้งอยู่ริมถนนสายเด่นหา้-ดงมะดะ ห่างจากเขตชมุชนเมืองเชียงราย ประมาณ 9 
กิโลเมตร ดว้ยพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่กว่า 8,000 ไร่ ท าใหส้ามารถเนรมิตที่เที่ยวทางเกษตร
มากมายใหไ้ดส้ัมผัส ไม่ว่าจะเป็น ไร่ชาอู่หลงขนาดใหญ่ , ไร่สตรอเบอร่ี ,  ฟาร์มสัตว์ , 
เสน้ทางทางปัน่จกัรยาน , ทศันยีภาพอนัสวยงามของบริเวณโดยรอบ, รา้นกาแฟและเบเกอร่ี 
, รา้นอาหาร และอ่ืนๆอีกมากมาย โดยหัวใจหลักของที่นี่คือการมุ่งเนน้ท าเกษตรแบบ
ผสมผสาน รักษาสมดลุของธรรมชาติ และการอยู่ร่วมกับชมุชน น าท่านถ่ายรปูกับจดุชม
วิวไรช่าอ ู่หลง 
 
Option หากท่านตอ้งการนัง่รถชมสถานท่ีท่องเท่ียวของทางไร ่5 จดุท่องเท่ียว 
จ่ายเพ่ิมท่านละ 150 บาท มีบริการรถรางและกิจกรรม 5 จดุ 

1. ชมหงษ ์สิงหป์ารค์ 
2. ชมสวนดอกไม ้
3. ชมไร่ชาอู่หลง 
4. เที่ยวสวนสตัว ์
5. ชมศนูยก์ีฬา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

14.30 น. จากนัน้น าท่านเดินทางสู่  วดัรอ่งเสือเตน้ เป็นหนึง่ในวัดที่มีความสวยงามทางพทุธศิลป์ มี
เอกลักษณ์ความงดงามทางสถาปัตยกรรม มีความคลา้ยกับวัดร่องขุ่น โดยเกิดจากการ
สรา้งสรรคข์องศิลปินชาวบา้น คือ “นายพทุธา กาบแกว้” หรือ “สลา่นก” เป็นศิลปินทอ้งถ่ิน
ชาวเชียงราย ที่มีโอกาสเขา้ไปศึกษาและเป็นลกูศิษย ์อาจารยเ์ฉลิมชยั โฆษิตพิพัฒน ์ในการ
สรา้งวัดร่องขุ่น จนมีโอกาสไดม้าสรา้งวิหารวัดร่องเสือเตน้ จึงไดน้ าวิชาที่ไดเ้รียนมา
รังสรรคใ์หเ้กิดประโยชน ์จนเป็นวัดที่มีความสวยงาม ร่วมใชเ้วลาก่อสรา้งแลว้เสร็จถึง 11 
ปี ดว้ยการใชศิ้ลปะแบบไทยประยกุต ์ที่มคีวามชดชอ้ย รายละเอียดปราณีต ภายนอกอาคาร
ใชส้ีน า้เงนิตดักบัสีทอง 



 

5   WTCNX-VS001  แอ่วเหนอืเชยีงราย เชียงใหม ่มอ่นแจ่ม ชมดอกไม ้ขีช่า้ง ลอ่งแพ 4 วนั 2 คืน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.30 น. จากนั้นน าท่านสู่ ไร่ชาฉยุฟง  ไร่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ ที่ตั้งอยู่บนภเูขาสงู กว่า 1,200 
เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล ลอ้มรอบไปดว้ยธรรมชาติและทิวเขาที่สวยงาม ตัง้อยู่ในอ าเภอแม่
จัน จังหวัดเชียงราย นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหท้กุคนไดเ้ขา้มาสมัผสักับธรรมชาติ 
ไร่ชา แลว้ที่นี่ก็ยังมีของอร่อยๆ ใหบ้ริการดว้ย บรรยากาศโดยรอบสีเขยีวชะอุ่ม ไร่ชาขนาด
ใหญ่ตัง้อยู่บนเนนิเขาปลกูลดหลัน่กันเป็น นอกจากนีท้ี่ไร่ชาฉยุฟงยังสามารถชิมชาและเลือก
ซ้ือชาคณุภาพดหีลากสายพนัธุเ์ป็นของฝากได ้

  
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (มือ้ที่2) 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี่พกัตวัเมอืงเชียงราย 

ท่ีพกั โรงแรมบีท ูเชียงราย หรือเทียบเทา่ 
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Day 

3 
 

 

เชียงราย 
- 

เชียงใหม่ 
วนัท่ี 3 วดัหว้ยปลากัง้ – เชียงใหม่ - จดุชมวิวดอยม่อนแจ่ม - สวนดอกไม ้Kuv 

Niam Forest 
07.30 น. รับประทานอาหารว่าง  (มือ้ที่ 3) 

08.00 น. เดนิทางไปยงั วดัหว้ยปลากัง้ ตัง้อยู่ในต าบลริมกก อ าเภอเมอืง จงัหวัดเชียงราย เป็นอีก
วดัหนึง่ที่มคีวามสวยงามไมแ่พว้ดัอ่ืนๆในจงัหวัดเชียงราย ตัง้อยู่บนเขาและรายลอ้มดว้ย
เนนิเขาและวิวที่งดงาม จดุเดน่ของวดันีค้ือ "พบโชคธรรมเจดยี"์ เจดยีส์งู 9 ชัน้ ทรงแหลม
ศิลปะจีนผสมลา้นนนาสงา่งามดว้ยทนัไดท้ี่มมีงักรทอดยาวทัง้สองขา้งบันได ลอ้มรอบดว้ย
เจดยีจ์ าลองขนาด 12 ราศี ภายในเจดยี ์ประดิษฐานพระพทุธรปูและพระอรหันตต์า่งๆ 
รวมถึงเจา้แมก่วนอิมแกะสลกัจากไมจ้นัหอมองคใ์หญ่ แตเ่ดมิเคยเป็นวดัรา้งที่มมีาแตโ่บราณ 
ถกูบรูณะโดย พระอาจารยพ์บโชค ติสสะวงัโส จนฝ้ืนกลบัมาเป็นศนูยร์วมจิตใจของชาว
เชียงรายอีกครัง้ และมคีวามเชื่อกนัว่าหากใครมาเยือนจะรูส้ึกเหมอืนไดข้ึน้สวรรค ์

  
 
 
 
 
 
 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มือ้ที่ 4) 

13.30 น. จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ จดุชมวิวดอยม่อนแจ่ม ซ่ึงเป็นที่ตัง้ของทุง่ดอกไม ้รา้นขายของที่
ระลึก ผกัผลไมเ้มืองหนาวที่ชาวบา้นน ามาขาย เมื่อใกลถึ้ง มอ่นแจ่มจะมีลานจอดรถขา้งล่าง
ไม่อนญุาตใหน้ ารถขึ้นไป จากนั้นเดินขึ้นไปประมาณ 200 เมตร ก็จะถึงจดุชมวิวดอยม่อน
แจ่ม ซ่ึงมีการปรับภมูิทัศนใ์หม่ ในส่วนของรา้นอาหาร รา้นกาแฟ ของโครงการหลวงไม่มี
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แลว้ แต่มีแปลงดอกไมเ้ล็กๆ กระท่อมชมวิวซ่ึงเปลี่ยนเป็นลานชมวิว และรา้นอาหารเล็กๆ
ของชาวบา้น 

  
 
 
 
 

15.30 น. จากนั้นน าท่านถ่ายรปูชิคๆกับ สวนดอกไม ้Kuv Niam Forest  หรือ ก ูเ๊นียร ์ฟอรเ์รสต์  
ซ่ึงมีขนาดใหญ่กว่า 10 ไร่  และสะพรั ่งไปด้วยหมู่มวลดอกไม้หลากหลายชนิด ทั้ง
ดอกคตัเตอรส์ีขาวละมนุ ดอกลาเวนเดอรส์ีมว่งสดใส และดอกมารก์าเร็ต สีมว่งอ่อน ที่ไมว่่า
จะถ่ายรปูมมุไหนก็ออกมาสวยสดุๆ 

  
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (มือ้ที่5) 

ท่ีพกั โรงแรม The Core Hotel Chiangmai   หรือเทียบเทา่ 

  

Day 

4 
 

 

เชียงใหม่ 
- 

กรงุเทพฯ 

วนัท่ี 4 ปางชา้งแม่แตง – พระธาตดุอยค า – แกรนดแ์คนยอน - กรงุเทพฯ 
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07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที่ 6) 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางไปสู ่ปางชา้งแม่แตง  เที่ยวปางชา้งแมแ่ตง ชมการแสดงชา้ง ขีช่า้ง นัง่
เกวียน ลอ่งแพไมไ่ผ ่ชมการแสดงของชา้งที่ถกูฝึกมาเป็นจ านวนมาก ชมการแสดง
ความสามารถและความนา่รกั เชน่ ชา้งเตะฟุตบอล ชา้งวาดรปู การแสดงสาธิตของชา้งงาน 
ชา้งเลน่ดนตรี ชา้งออกก าลงักาย ที่ปางชา้งแมแ่ตงมนีกัทอ่งเทีย่วมาชมชา้งกนั เมือ่ชมการ
แสดงจบแลว้ยังมกีิจกรรมใหท้ าหลากหลายอย่างเชน่ ใหอ้าหารชา้ง ถ่ายรปูกบัชา้ง ขีช่า้งเขา้
ป่าพาไปวนที่หมูบ่า้นชาวเขาเผา่ลีซอ หรือจะลอ่งแพไมไ้ผช่มวิวทิวทศันข์องล าน า้แมแ่ตง นัง่
เกวียนเทียม สมัผสัวิถีชีวิตไทยโบราณ ใกลช้ิดธรรมชาติและทุง่นา แห่งเดยีวที่เชียงใหม ่

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารในปางชา้งแมแ่ตง (มือ้ที่ 7) 

14.00 น. น าท่านเดินทางสู่  พระธาตดุอยค า หรือ วัดสวุรรณบรรพต  ตั้งอยู่บริเวณดอยค า
ดา้นหลงัอทุยานหลวงราชพฤกษ ์ซ่ึงเป็นวัดที่มีความส าคัญอีกวัดหนึง่ในจงัหวัดเชียงใหม ่มี
อายเุก่าแก่กว่า 1,300 ปี ที่นี่เป็นที่ประดิษฐาน องคห์ลวงพ่อทนัใจ ที่ประชาชนใหค้วาม
เคารพและมาสักการะบชูา ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล และท่านยังสามารถชมวิวทิวทัศนร์อบ
เมอืงเชียงใหมท่ี่สวยงามในมมุสงูไดอี้กจดุหนึง่ 
 **วิธีขอพรจากองคห์ลวงพ่อทนัใจ (เป็นความเช่ือสว่นบคุคล)** 
จดุธปู 3 ดอก แลว้ตัง้นะโม 3 จบ แลว้ว่าคาถา “โอม นะโมพทุธายะ ยะอะสะสมุงั จะปาคะ 
แลว้ตามดว้ยชือ่ ............ แลว้ตามดว้ยเร่ืองที่ตอ้งการขอใหล้ะเอียด แลว้บอกองคห์ลวงพ่อ
ทนัใจขอใหส้ิ่งที่ขอส าเร็จโดยดว่น เมือ่ขา้พเจา้ส าเร็จแลว้จะน ามะลิจ านวน ..... (50 พวงขึน้
ไป) มาถวายแก่ทา่น” *ขอ้แนะน าควรขอในสิ่งที่เป็นพื้นฐานของความเป็นไปได*้ 

  
 
 
 
 
 
 
 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยงั แกรนดแ์คนยอน เชียงใหม่ อยูท่ี่ อ.หางดง มขีนาดพื้นที่
ความกวา้งประมาณ 30 ไร่ มคีันดินสงูเกือบ 15 เมตร หรือขนาดของตกึ 3 ชัน้ ลกัษณะ
คลา้ยหนา้ผาเหมอืนแกรนดแ์คนยอน ที่รฐัแอริโซนา ประเทศสหรฐัอเมริกา ที่เกิดจากการกดั
เซาะของกระแสน า้ตามธรรมชาตนิัน่เอง เสนห่อี์กสิ่งหนึง่คือน า้ภายในแอ่ง มสีีเขยีวใสเหมือน
สีของมรกตลอ้มรอบหนา้ผาสงูใหญ่ 
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17.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบั กรงุเทพฯ   

23.50 น. เดนิทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ   
 
 
 

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 
12-15 พ.ย. , 26-29 พ.ย.  6,990 บาท  
22-25 ต.ค. , 29 ต.ค.-1 พ.ย. , 19-22 พ.ย. 6,990 บาท 
03-06 , 10-13 , 17-20 ธ.ค. 6,990 บาท 

พกัเด่ียว ช าระเพ่ิม 1,200 บาท  
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดกอ่นท าการจอง 
2. กรณุาปฏิบตัรตามที่เจา้หนา้ที่แนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเที่ยวปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการทอ่งเที่ยว 
3. กรณุาจองลว่งหนา้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 7 วนั 
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดนิทาง หรือปรบัราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการเดนิทาง ในกรณีที่มผีู้

ร่วมคณะไมถึ่ง 20 ทา่น โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 
5. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูอิากาศใน

ขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป้นส าคัญ 
6. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเลื่อนการเดนิทาง ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวนที่ก าหนด 

 
อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์รวม 

1. รถบัสปรับอากาศ ทอ่งเที่ยวตามรายการ  
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2. ค่าธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเที่ยว ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์
3. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้ม)ี ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์
4. มคัคเุทศก ์ที่คอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
5. ค่าประกนัอบุัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง (ค่าประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 

2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท ตาม
เงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 
อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์ไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ ที่นอกเหนอืรายการทวัรท์ี่ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ ค่ารกัษาพยาบาล (ในกรณีที่
เกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ้่ายที่มกีารเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเที่ยว ที่เกิดจากผูเ้ดนิทางเอง 
3. ค่าธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเที่ยว ส าหรบัชาวตา่งชาติที่ตอ้งช าระเพิม่ อาทิ ค่าธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 
4. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 300 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 
5. ค่าภาษมีลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษเีทา่นัน้) (กรณี

ตอ้งการ รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงนิ) 
 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 
1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของทา่น  
2. ช าระค่าทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่นัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้ทาง

ธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 
3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดินทาง 7 วนั เพื่อ

ใชส้ าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 
การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมือ่ทา่นตกลงช าระค่าทวัรก์บัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าทา่นรับทราบและยอมรบั   เงือ่นไขและขอ้ตกลง
ทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าใชจ้่ายทัง้หมด ในทกุกรณี 
 
 
 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 
มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชกิตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบริษทัจะมมีาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้บน

รถตลอดการเดนิทาง  
3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดยีว 
4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปร้ินแบบฟอรม์นีใ้หท้กุทา่น  เมือ่ทา่นกรอกแลว้

กรณุาส่งคืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 
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5. น า้ดืม่/น า้เปลา่  แจกใหว้นัละ 1 ขวด    
ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ 
 
 

 


