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เดินทาง 26 – 29 พฤศจิกายน / 3 – 6/10-13 ธนัวาคม 2563 
สวนสนบ่อแกว้ / ทุง่ดอกบัวตอง / วดัพระธาตดุอยกองม ู/ สะพานซตูองเป้ 

ปางอุง๋ / บา้นรักไทย / บา้นจ่าโบ ่/ กว๋ยเตีย๋วหอ้ยขา / บา้นสนัติชล / Coffee in Love / ปายแคนย่อน  

 

 
 

 
 
 
 

แอ่วเมืองสามหมอก 
ดดูอกบวัตอง แม่ฮ่องสอน 4 วนั 2 คืน 

เริม่ตน้เพียง 6,999 . – 
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เสน้ทางการเดนิทาง เชา้ เที่ยง เย็น 
วนัที่ 1 กรงุเทพฯ - เชียงใหม ่       

วนัที่ 2 เชียงใหม-่สวนสนบ่อแกว้-ทุง่ดอกบัวตอง-วดัจองค า-วดัพระธาตดุอยกองม-ู
ถนนคนเดนิแมฮ่อ่งสอน 

 

 

 

  

วนัที่ 3 สะพานซตูองเป้-ปางอุง๋-บา้นรักไทย-บา้นจ่าโบ-่กว๋ยเตีย๋วหอ้ยขา-บา้นสนัติ
ชล-ถนนคนเดนิปาย    

วนัที่ 4 จดุชมวิวหยนุไหล–Coffee in love-ปายแคนย่อน-สะพานประวตัศิาสตรท์า่ปาย- 
กรงุเทพฯ    

 

Day 

1 
 

 

     กรงุเทพฯ 

           - 

      เชียงใหม ่

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ – เชียงใหม่ 
19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จดุนัดหมาย (จดุจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-

ลาดพรา้ว) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับ เพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยวและ
เป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ที่จะท าการตรวจวัดอณุหภมูิของลกูคา้เพื่อคัดกรอง
ก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลลา้งมือให้บริการ อิสระให้ท่านพักผ่อนตาม
อธัยาศัยบนรถ จากนัน้เดนิทางสูจ่งัหวัดเชียงใหม ่(ใชเ้วลาประมาณ 9-10 ชัว่โมง) 

Day 

2 
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เชียงใหม่ 
- 

แม่ฮ่องสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัท่ี 2 เชียงใหม่ – สวนสนบ่อแกว้ - ท ุ่งดอกบวัตองดอยแม่อคูอ - วดัจองค า 
จองกลาง – วดัพระธาตดุอยกองม ู– ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน  

เชา้ น าท่านเดินทางถึง จงัหวดัเชียงใหม่ หรือชื่อเดิม นพบรีุศรีนครพิงค ์เป็นราชธานีแห่ง
อาณจักรลา้นนา กว่า 700 ปี โดยพญาเม็งรายมหาราช ปฐมกษัตริยแ์ห่งราชวงศเ์ม็ง
รายไดท้รงสรา้งขึน้เมือ่ ปี พ.ศ.1839 ใหท้า่นไดท้ าธรุะส่วนตวัใหเ้รียบรอ้ย 

 รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที่ 1) ณ จงัหวัดเชียงใหม ่

 หลังจากรับประทานอาหารแลว้น าท่านเดินทางต่อสู่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ระหว่างทาง
น าท่านแวะชมเกาะนามิเมืองไทย สวนสนบ่อแกว้ สถานที่โรแมนติกเหมือนไปเกาหลีแค่
เอ้ือม สวนสนบ่อแกว้เป็นพื้นที่ทอดลองปลกูสนภเูขาชนิดต่างๆ ที่กรมอทยุานแห่งชาติ
น ามาจากตา่งประเทศ ตน้สนที่น ามาปลกูมอีายกุว่า 30 ปี  

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที่ 2) ณ รา้นอาหาร  

 น าท่านเดินทางสู่ ท ุ่งดอกบวัตองดอยแม่อคูอ ชมความงดงาม ของทอ้งทุ่งที่เต็มไป
ดว้ยสีเหลืองสม้ปกคลมุเต็มเทือกเขา ทุ่งบัวตองอยู่ในเขต บา้นสริุนทร์ ต.ยวมนอ้ย อ.
ขนุยวม มีพื้นที่ครอบคลมุบริเวณ ประมาณ 1,000 ไร่ และจะบานสะพรัง่ในช่วงเดือน 
พฤศจิกายน- ตน้เดือนธันวาคม เกือบสดุปลายทางถนน 108 ที่อ าเภอขนุยวมใน ฤดู
หนาวนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมทุ่งดอกบัวตองบาน ทุ่งดอกบัวตองที่ใหญ่ที่สดุใน
ประเทศไทย ซ่ึงมีใหช้มเพียงปีละครั้งเท่านั้นจากนั้นน าท่านชม วดัจองค า จองกลาง 
วัดแฝดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่
แห่งนี ้ใหท้า่นสกัการะ กราบองคห์ลวงพ่อโต ซ่ึงเป็นพระพทุธรปูปางมารวิชยั ศิลปะพมา่
ขนาดใหญ่ ชาวแมฮ่อ่งสอนนยิมมากราบไหวข้อพรหลวงพ่อโตเพื่อใหป้ระสบความส าเร็จ
ในชีวิต ท ามาคา้ขายเจริญรุ่งเรือง และเดินทางแคลว้คลาดปลอดภยั จากนัน้ ชมวัดจอง
กลางซ่ึงมีการจัดแสดงตุก๊ตาไมแ้กะสลัก มีทั้งรปูคนและสัตว์ เป็นเร่ืองราวเกี่ยวกับพระ
เวชสนัดรชาดกโดยฝีมือชา่งชาวพมา่ จากนัน้ น าท่านเชค้อินเขา้ที่พกั เก็บสมัภาระ อิสระ
พักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านขึ้นไปนมัสการ วดัพระธาตดุอยกองม  ูปูชนีย
สถานคู่บา้นคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสาม
หมอกจากมมุสงู ใหท้า่นผอ่นคลายชมพระอาทิตยล์บัฟ้าอนัสวยงาม  
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เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ณ ร้านอาหาร จากนั้นน าท่านชมถนนคนเดิน
แม่ฮ่องสอน ในยามค า่คืน ใหท้า่นอิสระเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศัย 

ท่ีพกั น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั โรงแรม Green Mountain Resort หรือเทียบเทา่ 

  

Day 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แม่ฮ่องสอน 

วนัท่ี 3 สะพานซตูองเป้ - ปางอ ุง๋ -  ลีไวนร์กัไทย บา้นรกัไทย- บา้นจ่าโบ่ –  
กว๋ยเต๋ียวหอ้ยขา - หม ู่บา้นศนูยว์ฒันธรรมจีนยนูนาน (บา้นสนัติชล) - 
ถนนคนเดินปาย -ปาย 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที่ 4) ณ ที่พกั 

 น าท่านชม สะพานไมซ้ตูองเป้ เป็นสะพานที่เกิดจากความศรัทธา การร่วมแรงร่วมใจ
ของพระภิกษสุงฆแ์ละชาวบา้นกงุไมส้ัก ช่วยกันลงแรงกายและแรงใจ สานพื้นสะพาน
ดว้ยไมไ้ผ่ใหม้ีความยาวถึง 500 เมตร ใหผ้่านที่นาของชาวบา้น เพื่อเชื่อมต่อระหว่าง
สวนธรรมภสูมะและหมู่บา้นกงุไมส้ัก ใหพ้ระภิกษสุงฆแ์ละชาวบา้นที่อยู่อีกฝัง่สามารถ
เดินขา้มไปมาระหว่างหมูบ่า้นไดส้ะดวกยิ่งขึน้  เดินทางตอ่ไปยัง ปางอ ุ๋ง มีชื่อเรียกเต็มๆ 
ว่าโครงการพระราชด าริปางตอง 2 ตัง้อยู่ที่บา้นรวมไทย ต าบลหมอจ าแป่ โครงการนี้
เกิดขึ้นจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช โดย
พระองค์มีพระประสงค์จะฟ้ืนฟูสภาพป่าและระบบนิเวศ บรรยากาศดัง่ทะเลสาบ
ทา่มกลางทิวสน งดงามเปรียบดัง่ Switzerland เมอืงไทย ใหท้า่นผอ่นคลาย อิสระถ่ายรปู
ตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านเดินทางไปยัง ลีไวนร์กัไทย บา้นรกัไทย เที่ยวชมไร่ชาชื่อ
ดงัที่หมู่บา้นรักไทย แหล่งปลกูชาชัน้ดี ที่มีคณุภาพ พรอ้มบรรยากาศ โดยรอบสบายๆ
แบบชาวจีนยนูนาน ชิมอาหารทอ้งถ่ินที่นา่สนใจ รสชาติอร่อย มีใหเ้ลือกหลากหลายเมน ู 
ใหท้า่นดืม่ด า่กบัธรรมชาติในบรรยากาศแห่งแมกไมท้ี่ลอ้มรอบไปดว้ยภเูขา   

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที่ 5) ณ รา้นอาหาร  
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 น าท่านเดินทางสู่ บา้นจ่าโบ่ อ. ปางมะผา้ จ. แม่ฮ่องสอน ท่ามกลางหมอกและขนุเขา
สลับซับซอ้นเป็นฉากหลัง จากนั้นน าท่านแวะชมวิว จิปกาแฟที่รา้น ก๋วยเต๋ียวหอ้ยขา
บา้นจ่าโบ่ ใหท้่านไดอิ้สระถ่ายรปู เช็คอินตามอัธยาศัย จากนัน้เดินทางไปยัง หมู่บา้น
ศนูยว์ฒันธรรมจีนยนูนาน (บา้นสนัติชล) หมูบ่า้นสนัติชลเป็นหมูบ่า้นชาวจีนยนูนาน
ที่อพยพยา้ยถ่ินฐานมาจากประเทศจีน และดว้ยเอกลักษณเ์ฉพาะตวั ของวิถีชีวิต ความ
เป็นอยู่ วัฒนธรรมและประเพณีที่พวกเขารักษาไวอ้ย่างเหนียวแน่น ท าใหท้ี่นี่กลายเป็น
อีกหนึง่แหลง่ทอ่งเที่ยวที่เมือ่มาเยือนเมอืงปายแลว้ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ณ รา้นอาหาร จากนัน้อิสระชอ้ปป้ิง ถนนคนเดินปาย 
มีของใหเ้ลือกซ้ือมากมายตัง้แต่ของกินพื้นเมืองไปจนถึงเสื้อผา้ เคร่ืองประดับพื้นเมือง  
และของที่ระลึกเกี่ยวกบัปายทกุชนดิ 

ท่ีพกั น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั Diamond Village Pai หรือเทียบเทา่ 
 

Day 

4 
 

 

แม่ฮ่องสอน 
- 

เชียงใหม่ 
วนัท่ี 4 จดุชมวิวทะเลหมอกหยนุไหล – Coffee in Love - ปายแคนยอ่น – 

สะพานประวติัศาสตรท่์าปาย - กรงุเทพ 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที่ 7) ณ ที่พกั 

 น าท่านชม จดุชมวิวทะเลหมอกหยนุไหล ตั้งอยู่ที่ หมู่บา้นสันติชล ต าบลเวียงใต ้
อ าเภอปาย จงัหวัดแมฮ่อ่งสอน  ห่างจากหมูบ่า้นสนัติชล ประมาณ   1.6  กิโลเมตร เป็น
จดุชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามของอ าเภอปาย  ซ่ึงเป็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยว สามารถมองเห็นทะเลหมอกที่ถกูรายลอ้มไปดว้ยทิวเขานอ้ยใหญ่ และ
ทัศนียภาพบา้นเรือนของเมืองปายที่ถกูปกคลมุดว้ยสายหมอก   ค าว่าหยนุไหล เป็น
ภาษาจีนกลาง หมายถึง แหล่งที่เมฆไหลมารวมกัน ซ่ึงเปรียบเสมือนคนจีนยนูานที่
อพยพมาจากเมืองจีน แต่ในที่สดุก็อพยพยา้ยถ่ินฐานมารวมกัน จดุชมทะเลหมอกหยนุ
ไหล สามารถชมไดท้ั้งฤดฝูนและฤดหูนาว จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรปู เช็คอินที่รา้น 
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Coffee In Love รา้นกาแฟยอดนิยมที่มาปาปายตอ้งมาแวะ น าท่านเดินทางต่อไปชม 

ปายแคนยอน หรืออีกชื่อหนึ่งคือ กองแลน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ โดยเกิดจากการทรดุตัวของดินบนภเูขาสงู ที่ถกูกัดเซาะเป็นร่องลึกคลา้ย
หนา้ผา ติดต่อกันเป็นบริเวณกวา้ง มีลักษณะคลา้ยแพะเมืองผีของจังหวัดแพร่ แลว้ยัง
เป็นจดุชมวิวทิวทัศนท์ี่สวยงามของเมืองปาย และที่นี่ใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์
เร่ืองปายอินเลิฟ อีกดว้ย เดนิทางสู ่สะพานประวติัศาสตรท่์าปาย สะพานโครงเหล็กสี
เขียวเขม้ ขา้มล าน า้ปาย เปรียบเสมือนประตสูู่อ าเภอปาย เชื่อมถนนจากเชียงใหม่เขา้สู่ 
อ.ปาย แม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ที่  ริมถนนสาย 1095 สะพานแห่งนี้ถกูสรา้งขึ้นในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทหารประเทศญ่ีปุ่น ใชข้า้มแม่น า้ปายและล าเลียงเสบียง
และอาวธุเพื่อเขา้โจมตีประเทศพม่า (เมืองขึ้นของประเทศอังกฤษในขณะนั้น ) ในอดีต
สะพานแห่งนี้ถกูสรา้งดว้ยไม ้กองทหารญ่ีปุ่นไดเ้กณฑช์าวไทยจากหมู่บา้นต่างๆ ใหข้ดุ
ถางเสน้ทางจาก จ.เชียงใหม ่ไปยงั จ.แมฮ่อ่งสอน ในขณะเดยีวกนัชาวบา้นอีกฝัง่จากทาง 
จ.แม่ฮ่องสอน ก็ถกูเกณฑว์่าจา้งใหข้ดุถากถางเสน้ทางมุ่งหนา้ไปยัง จ.เชียงใหม่ โดยทัง้
สองทางต่างมาบรรจบกันที่ฝัง่แม่น า้ บริเวณบา้นท่าปาย อ.ปาย แลว้จึงร่วมแรงกันใช ้
ชา้งลากไมใ้หญ่หนา้ 30 นิ้ว ออกจากป่า ตัง้เป็นเสาสรา้งขึน้เป็นสะพาน บรรจบทั้งสอง
ฝัง่เขา้ดว้ยกนัเหนอืแมน่ า้ปาย กลายเป็นเสน้ทางและสะพานแห่งประวัติศาสตรส์งคราม 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที่ 8) ณ รา้นอาหาร  

 น าท่านเดินทางกลบัสู่จงัหวัดเชียงใหม ่ใหท้่านไดแ้วะเลือกซ้ือของฝากสินคา้พื้นเมืองของ
ภาคเหนอืติดไมต้ิดมือก่อนกลบักรงุเทพฯ อาทิ แคบหม ูไสอ้ัว่ น า้พริกหนุม่ น า้พริกอ่อง 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกบัสูก่รงุเทพมหานคร 

ค ่า เดินทางถึงกรงุเทพมหานคร โดยสวัสดิ์ภาพ (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางกลับ 9-10 
ชัว่โมง) 
หมายเหต ุ: โปรแกรมทวัรอ์าจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาพอากาศ / 
การจราจร /ไฟทบิ์นเปลี่ยนแปลง โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้เพื่อใหท้่านไดเ้ที่ยวครบ
ตามโปรแกรม และค านงึถึงผลประโยนชข์องทา่นเป็นหลกั 

 
 

อตัราค่าบริการ (ไม่มีราคาเด็ก) 
ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

26 – 29 พฤศจิกายน 2563 6,999.- 
03 – 06 ธนัวาคม 2563 6,999.- 
10 – 13 ธนัวาคม 2563 6,999.- 

พกัเด่ียว ช าระเพ่ิม 1,500 บาท  
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หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

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

สขุอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการทอ่งเที่ยว 
3. กรณุาจองลว่งหนา้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 14 วนั 
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดนิทาง หรือปรบัราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มผีู้

ร่วมคณะไมถึ่ง 8 ทา่น โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 
5. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูอิากาศใน

ขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป้นส าคัญ 
6. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเลื่อนการเดนิทาง ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวนที่ก าหนด 

 
อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์รวม 

1. ค่ารถทอ่งเที่ยวตามโปรแกรม 
2. ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืน ตามโปรแกรมหรือเทียบเทา่ 
3. ค่าธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเที่ยวส าหรบัผูเ้ดนิทางสญัชาติไทย ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์
4. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้ม)ี ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์
5. มคัคเุทศก ์ที่คอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
6. 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) และค่ามนิบิารใ์นหอ้งพกัตามโปรแกรม 

2. ค่าใชจ้่ายที่มกีารเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเที่ยว ที่เกิดจากผูเ้ดนิทางเอง 
3. ค่าธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเที่ยว ส าหรบัชาวตา่งชาติที่ตอ้งช าระเพิม่ อาทิ ค่าธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 
4. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 400 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 
5. ค่าภาษมีลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษเีทา่นัน้) (กรณี

ตอ้งการ รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงนิ) 
6. ค่าประกนัสขุภาพ ค่าประกนัชีวิตสว่นตวั หรือค่าประกนัภยัธรรมชาติ 

 
การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาช าระเงินมัดจ าท่านละ 2,000 บาท พรอ้มกับส่งส าเนาหนา้บัตรประชาชน สลิปเงินมัดจ าของผูเ้ดินทาง 
แจง้ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูท้ี่จอง ส าหรบัออกใบแจง้หนี ้/ ใบรับเงนิ และท าประกนัใหท้า่น  
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2. ช าระค่าทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่นัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้ทาง
ธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 
 

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) 
5. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ 
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