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เดนิทาง กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 

ชมอ่างลอยฟ้าชมววิ 360 องศา ณ เขื5อนลาํตะคอง l พระพทุธสิริสตัตราช 

ทุ่งกงัหนัลมลาํตะคอง l ชมนิทรรศการพลงังานที5ศูนยเ์รียนรู้ กฟผ. ลาํตะคอง 

โรงไฟฟ้าลาํตะคองชลภาวฒันา l จุดชมววิหมื5นลา้นโรงไฟฟ้าใตดิ้นแห่งเดียวของประเทศไทย 

 lอนุสาวรียท่์านทา้วสุรนารี อุทยานประวติัศาสตร์พิมาย l อุทยานไทรงามพมิาย l มูลนิธิสวา่งดาวดึงส์ 

 

 

 

 

 

                         โคราช เช็คอนิ 

กนิเที.ยว 2 วนั 1 คืน 
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เริ$มตน้เพียง 2,999.- 
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Day 
1 

 

 

กรุงเทพฯ 
- 

นครราชสีมา 

กรุงเทพฯ – เขายายเที.ยง-ชมขุมพลงังาน-เขื.อนลาํตะคอง-วดัศาลาลอยรับมงคลเสริมราศี 

06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว ฝั5งเซเวน่) โดยมีเจา้หนา้ที5คอยใหก้าร

ตอ้นรับ เพื5อความปลอดภยัในการท่องเที5ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ที5จะทาํการตรวจวดัอุณหภูมิของลูกคา้

เพื5อคดักรองก่อนขึYนรถ บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือใหบ้ริการ และเวน้ระยะห่างการนั5งในรถ 

06.30 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดันครราชสีมา โดยรถบสัปรับอากาศ 

08.30 น. นาํท่านชม อ่างลอยฟ้าชมวิว 360 องศา (เขื.อนลําตะคอง)  ที5ตัYงอยู ่อาํเภอสีคิYว จงัหวดันครราชสีมา เป็นเขื5อนดินสูง 40.30 

เมตร สันเขื5อนยาว 521 เมตร เก็บนํY าได ้310 ลา้นลูกบาศกเ์มตร บริเวณรอบขอบเขื5อนเก็บนํ5า อยูติ่ดริมถนนเลาะเลียบไปกบั

ถนนมิตรภาพ ที5เต็มไปดว้ยผืนนํY ากวา้งใหญ่ไพศาล รอบลอ้มภูเขาเป็นทิวทศัน์ที5สวยงาม  บนสุดของเขายายเที5ยง เป็นที5ตัYง

ของเขื5อนลอยฟ้า เป็นเขื5อนดา้นบนสามารถเก็บนํY า 10,300,000 ลูกบาศกเ์มตร โดยจะสูบนํY าขึYนมาเก็บไวด้า้นบนเขื5อน แลว้

ปล่อยลงดา้นล่างเพื5อผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป 

เสน้ทางการเดินทาง 

วนัที& 1 

 

วนัที& 2 

กรุงเทพฯ - เขายายเที&ยง-ชมขมุพลงังาน-เขื&อนลาํตะคอง-วดัศาลาลอยรับมงคลเสริมราศี 

 

นครราชสีมา -ปราสาทหินพิมาย –มูลนิธิสวา่งดาวดึงส์ - กรุงเทพฯ 
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 นาํท่านสักการะ พระพุทธสิริสัตตราช หรือหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ พระพุทธรูป โบราณปาง สมาธิ ประทบันั5งบนขนาดหาง

ของพญางู 7 องค ์เหนือองคพ์ระมีพญางูทัYง 7 ชูเศียร แผพ่งัพาน ปกป้องคุม้ครองอยู ่ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บุญบารมี หลวงปู่

สอ พนัธุโล (พระครูภาวนากิจโกศล) แห่งวดับา้นหนองแสง ตาํบลสิงห์ อาํเภอเมือง จงัหวดัยโสธร ซึ5 งไดจ้ากนิมิตภาวนา 

เมื5อครัY งหลวงปู่ไดป้ฏิบติัธรรมในพรรษา ที5 8 ขึYน 9 คํ5า เดือน 9 การสร้างพระพุทธสิริสัตตราชองคจ์าํลอง เพื5อประดิษฐาน

ตามหน่วยงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทสไทย  ในครัY งแรกไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระนางเจา้พระ

บรมราชินีฯพระบรมราชชนนีพนัปีหลวง ครัY งเสร็จพระราชดาํเนินไปทรงเททองหล่อ  รวมทัYงโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม ให้

สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชสยามมกฏุราชกมุารในครัY งสมยัดาํรงตาํแหน่ง เสดจ็แทนพระองค ์สมเดจ็พระนางเจา้ฯพระบรม

ราชินีนารถ ทรงเททองหล่อพระพุทธสิริสัตตราชจาํลอง ขนาดต่างๆ เพื5อประดิษฐาน ตามหน่วยงานของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นาํท่านชม ทุ่งกงัหันลมลาํตะคอง เป็นกงัหนัลมที5ใหญ่ที5สุดในประเทศไทย ณ อ่างเกบ็นํYาตอนบนโรงไฟฟ้าลาํตะคอง จงัหวดั

นครราชสีมา ใชผ้ลิตกระแสไฟฟ้าไดจ้ริง ตัYงอยูบ่นยอดเขา เหนือเขื5อนลาํตะคอง หรือที5เราเรียกกนัเล่นๆ วา่เขื5อนลอยฟ้า (เขา

ยายเที5ยง) พลงังานสะอาดที5ย ั5งยนืเป็นสถานที5ที5นกัท่องเที5ยวนิยมแวะเวยีนมาถ่ายรูปกนักบัววิกนัหนัลาํตะคอง 

 
09.30 น. ชมนิทรรศการพลงังานที.ศูนย์เรียนรู้ กฟผ. ลาํตะคอง ศูนยก์ารเรียนรู้ กฟผ. ลาํตะคอง เป็นโครงการที5 กฟผ. มุ่งทาํขึYนเพื5อเป็น

แหล่งเรียนรู้ดา้นพลงังานไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่าง ๆ ทัYงจากเชืYอเพลิงฟอสซิล และพลงังานหมุนเวียน 

รวมถึงนวตักรรมการผลิตไฟฟ้าที5ทนัสมยัดว้ยระบบ Wind Hydrogen Hybrid ซึ5 งมีการแบ่งโซนใหเ้ขา้ชมทัYงหมด 7 โซนดว้ย 

และนาํท่านชมภาพยนตร์ 7 มิติสนุกและผจญภยัในดินแดนพลงังาน และตามหาพลงังานแห่งอนาคต   
                     

 
 

10.30 น. นาํท่านชม บรรยากาศริมอ่างเกบ็นํNาลาํตะคลอง ท่านสามารถเลือกลิNมลองกาแฟอาราบิก้า ออร์แกนิค สดใหม่ กลมกล่อม หอม

ละมุน จากชุมชนของ กฟผ.ตามอธัยาศัย (ค่ากาแฟไม่รวมอยู่ในค่าทวัร์) นาํชมผลิตภณัฑชุ์มชน ที5 กฟผ. ส่งเสริมอาชีพพฒันา

คุณภาพชีวิตชุมชนรอบโรงไฟฟ้า คือกาแฟ Drip Coffee อาราบิกา้ 100% โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูเ้ลีYยงโคเนืYอลูกผสม

วากิวบนเขายายเที5ยงใต ้ หลงัจากนัYนนาํท่านเยี5ยมชมโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา  โรงไฟฟ้าลาํตะคองชลภาวฒันา เป็นโรงไฟฟ้าพลงันํY าแบบสูบ

กลบั มีลกัษณะเป็นโรงไฟฟ้าใตดิ้นแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย โดยโครงการไดเ้ริ5มก่อสร้างเริ5มก่อสร้างในปี 

พ.ศ. 2537 แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2547 โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา
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โปรดเกลา้ฯ พระราชทานชื5อโรงไฟฟ้าพลงันํY าลาํตะคองแบบสูบกลบัว่า “โรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา” มีความหมายว่า 

โรงไฟฟ้าลาํตะคองเป็นที5พฒันาแสงไฟดว้ยนํY า ตัYงแต่วนัที5 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ 

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เสดจ็พระราชดาํเนินแทนพระองคไ์ปเปิดโรงไฟฟ้าลาํตะคองชลภาวฒันา 

ในวนัที5 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 นบัเป็นโรงไฟฟ้าแห่งสุดทา้ยในรัชสมยั พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร ที5ไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลา้ฯ พระราชทานนามอนัเป็นสิริมงคล 

12.30 น รับประทานอาหารกลางวนัปลาสดใหม่จากลุ่มนํYาบรรพกาลลาํตะคอง 

15.00 น. นาํท่านเดินทางสู่วดัศาลาลอย ซึ5 งเป็นวดัเก่าแก่ที5ทา้วสุรนารีสร้างขึYน กบั พระยาสุริยเดช หรือ ปลดัทองคาํ ปลดัเมือง

นครราชสีมา ผูเ้ป็นสามี หลงัจากที5รบชนะกองทพัของเจา้อนุวงศ ์เมื5อปี พ.ศ. 2370 หลงัจากเสร็จศึกสงครามที5ทุ่งสัมฤทธิk  

ขณะยกทพักลบัเมืองนครราชสีมา คุณหญิงโมไดแ้วะพกับริเวณท่าตะโก และไดส้ั5งใหท้หารทาํแพเป็นรูปศาลาเสี5ยงทายลอย

ไปตามลาํตะคอง พร้อมตัYงจิตอธิฐาน หากแพรูปศาลานีY  ลอยไปติดอยู ่ณ ที5แห่งใด จะสร้างวดัไวเ้ป็นอนุสรณ์ ซึ5 งแพไดล้อย

ไปติดอยูริ่มฝั5งขวาของลาํตะคอง ซึ5 งเป็นวดัร้าง จึงไดส้ร้างพระอุโบสถขึYน เป็นวดัศาลาลอยในปัจจุบนั ภายในวดัจะมีอุโบสถ

ที5มีลกัษณะเด่นเหมือนเรือสาํเภา (โตค้ลื5น) สร้างเมื5อ พ.ศ.2510  นาํท่านสกัการะพระเศรษฐีนวโกศฐพระคเนศ , พระตรีมูรติ 

พระราหูทรงครุฑ รวมถึง รูปจาํลองยา่โมทึ5ตัYงอยูบ่ริเวณอฐิัเพื5อเสริมบารมี 

16.00 น. นาํท่านสกัการะอนุเสาวรียย์า่โมที5ตัYงอยูใ่จกลางเมืองโคราช ใหท่้านขอพรเพื5อความเป็นสิริมงคล พร้อมผา่นชมเมืองโคราช 

17.00 น. นาํท่านเขา้สู่ที5พกัโรงแรมชุนหลี หรือเทียบเท่า 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ5า ณ โรงแรมที5พกั หลงัจากนัYนพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

Day 

2 
 

 

ปราสาทหินพมิาย 

- 

กรุงเทพฯ 

นครราชสีมา -ปราสาทหินพมิาย - กรุงเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. นาํท่านเดินทางสู่อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ซึ5 งเป็นที5ตัYงของปราสาทหินพิมาย ซึ5 งเป็นปราสาทหินทรงขอมโบราณแบบ

บาปวน ตัYงอยูใ่นอาํเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา ประกอบดว้ยปราสาทหินในสมยัอาณาจกัรขะแมร์ที5ใหญ่โตและงดงาม 
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สร้างขึYนในสมยัพระเจา้สุริยวรมนัที5 1 ราวพทุธศตวรรษที5 16 เพื5อใชเ้ป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ และเปลี5ยนเป็นพทุธ

ศาสนานิกายมหายาน ในเวลาต่อมา 

09.00 น. นาํท่านเขา้ชมพิพิธภัณฑ์พิมาย ซึ5 งพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติแห่งนีYนัYน  เป็นแหล่งรวบรวมองคค์วามรู้ดา้นประวติัศาสตร์ 

โบราณคดี โดยเก็บรวบรวมหลกัฐานโบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และจดัแสดงเรื5 องราวเกี5ยวกบัรากฐานและพฒันาการของ

วฒันธรรมอีสานในอดีตที5เจริญรุ่งเรืองในพืYนที5อีสานตอนล่างแถบลุ่มแม่นํY ามูล-แม่นํY าชี ในจงัหวดันครราชสีมา ชยัภูมิ และ

บุรีรัมย ์ ตัYงแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ เมื5อประมาณ ๓,๐๐๐ปี มาแลว้จนถึงสมยัปัจจุบนั  หลงัจากนัYนนาํท่านชม ปราสาท

หินพมิาย  ซึ5 งเป็นปราสาทหินที5มีขนาดใหญ่ที5สุดในประเทศไทย มีรูปแบบศิลปกรรมขอมแบบบาปวนและนครวดัที5มีความ

งดงาม เชื5อว่าเป็นตน้แบบในการสร้างนครวดัในเขมร   โดยปราสาทหินแห่งนีY ตัYงอยูก่ลางเมืองพิมายซึ5 งเป็นเมืองโบราณที5

สาํคญัของภูมิภาค มีเส้นทางคมนาคมเชื5อมโยงกบัเมืองสาํคญัทางตอนเหนือของลาวและทางตอนใตข้องขอม สร้างขึYนเพื5อ

เป็นพทุธสถานในลทัธิมหายาน สนันิษฐานวา่สร้างขึYนในยคุที5อาณาจกัรขอมแผอิ่ทธิพลมายงัภูมิภาคนีY ในสมยัพระเจา้สุริยวร

มนัที5 7 (พ.ศ.1724-1761)มหาราชองคสุ์ดทา้ยของอาณาจกัรขอมใน พ.ศ. 2479 กรมศิลปากรไดขึ้Yนทะเบียนเป็นโบราณสถาน

ของชาติและเริ5 มบูรณะในปี พ.ศ.2494และ พ.ศ.2497กรมศิลปากรได้บูรณะองค์ปรางประธานอีกครัY ง โดยได้รับเงิน

งบประมาณจากรัฐบาลฝรั5งเศษ จนแลว้เสร็จในช่วงปี พ.ศ.2507-2512  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที5 5 ได้

กาํหนดให้เมืองโบราณพิมายและปราสาทหินพิมายเป็นอุทยานประวติัศาสตร์ ในปี พ.ศ.2529 โดยมีการอนุรักษแ์ละบูรณะ

เป็นอยา่งดี 

11.00 น. นาํท่านชมความงดงามของรากตน้ไทร ณ อุทยานไทรงามพิมาย โดยอุทยานไทรงามนัYนอยูใ่นพืYนที5บริเวณโครงการส่งนํY า

และบาํรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิk  อาํเภอพิมาย ครอบคลุมพืYนที5ประมาณ 25,000 ตารางฟุต จากการศึกษาพบว่าไทรงามแห่งนีY

เจริญเติบโตแผกิ่5งกา้นสาขา ใหร่้มเงา มาเป็นเวลากวา่ 350 ปีแลว้ นอกจากนัYนกิ5งกา้นของไทรงามบางส่วน นัYนแปรสภาพเป็น

เกา้อีYนั5งสาํหรับนกัท่องเที5ยวชมทศันียภาพริมนํYาอีกดว้ย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

14.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ มูลนิธิสวา่งดาวดึงส์นัYน เป็นศาสนสถานที5รวมเทพเจา้ 3 นิกายของลทัธิเต๋า และพุทธ

ศาสนา นิกายมหายาน ไวด้ว้ยกนัแห่งเดียวในโลก นั5นคือ เทพซุ่นเอีpยงโจวซือ นิกายเมง้ เทพจีYกง นิกายเตก็ก่า และเทพฮ่อเอีYย

ฮุง้เซี5ยโจว้ นิกายพง้ มีจุดใหไ้หวพ้ระถึง 13 จุด ซึ5 งมาที5นี5สามารถขอพรไดท้ัYงจบที5เดียว เพราะที5นี5มีองคเ์ทพเจา้ใหก้ราบไหว้

มากที5สุดในประเทศไทยเลยกว็า่ได ้

16.00 น.  นาํท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยระหวา่งทางนัYนใหท่้านชอ้ปปิY งซืYอสินคา้ที5ระลึกของเมืองโคราช 

18.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 
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อตัราค่าบริการ 

 

กาํหนดการเดนิทาง 

ราคาท่านละ 

 8 ท่าน  

(รถตู้) 

20 -30 ท่าน 

 (รถบัส) 

18 -19 , 25-26 ก.ค. 63  

 

3,599 
 

 

 

2,999 
 

1-2 , 8-9 , 15-16 , 22-23 , 29-30 ส.ค. 63 

5-6 , 12-13 , 19-20 , 26-27 ก.ย. 63 

3-4 , 10-11 , 17-18 , 24-25 ต.ค. 63 , 

31 ต.ค. -1 พ.ย. 63 

7-8 , 14 -15 . 21 -22 , 28-29 พ.ย. 63 

5-6 , 12-13 , 19-20 , 26-27 ธ.ค. 63 

พกัเดี'ยว เพิ.ม 900 บาท / ท่าน 

 
 

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอยีดทุกข้อหมายเหตุ) 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนทาํการจอง 
2. กรุณาปฏิบตัรตามที5เจา้หนา้ที5แนะนาํ เพื5อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที5ยวปลอดภยัดา้นสุขอนามยั) และเพื5อความ

ปลอดภยัในการท่องเที5ยว 

3. กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 7 วนั 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิk ที5จะเลื5อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึYน หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที5มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 8 ท่าน 

สาํหรับรถตู ้หรือไม่ถึง 20 ท่านสาํหรับรถบสั โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

5. อตัราค่าบริการขึYนอยูก่บัจาํนวนผูเ้ดินทางในคณะนัYนๆ ในกรณีที5จาํนวนลูกคา้ครบ 8 ท่านจะนบัเป็น 1 รถตู ้โดยใชอ้ตัราค่าบริการของ

รถตูแ้ละเมื5อครบ 20 ท่านจะเปลี5ยนไปใชร้ถบสัและใชอ้ตัราค่าบริการของรถบสั 

6. กาํหนดการนีYอาจเปลี5ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนัYน โดยคาํนึงถึง

ความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

7. บริษทัขอสงวนสิทธิk ยกเลิก หรือเลื5อนการเดินทาง ในกรณีที5ผูเ้ดินทางไม่ครบตามจาํนวนที5กาํหนด 

 

อตัราค่าบริการทวัร์นีNรวม 

1. รถบสัหรือรถตูป้รับอากาศ ท่องเที5ยวตามรายการ 
2. ค่าธรรมเนียมสถานที5ท่องเที5ยว ตามที5ระบุในรายการทวัร์ 
3. พาหนะทอ้งถิ5น(ถา้มี) ตามที5ระบุในรายการทวัร์ 

4. มคัคุเทศก ์ที5คอยดูแลและอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง (ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่า

รักษาพยาบาลในกรณีที5เกิดจากอุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื5อนไขกรมธรรม)์ 
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อตัราค่าบริการทวัร์นีNไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื5นๆ ที5นอกเหนือรายการทวัร์ที5ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื5องดื5ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที5เกิดจากการเจบ็ป่วย

ดว้ยโรคประจาํตวั) 

2. ค่าใชจ่้ายที5มีการเปลี5ยนแปลงรายการท่องเที5ยว ที5เกิดจากผูเ้ดินทางเอง 
3. ค่าธรรมเนียมสถานที5ท่องเที5ยว สาํหรับชาวต่างชาติที5ตอ้งชาํระเพิ5ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ 

4. ค่าทิปมคัคุเทศก ์และพนกังานขบัรถ จาํนวน 200 บาท/ลูกคา้ 1 ท่าน 

5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ5ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที5จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที5ตอ้งการใบกาํกบัภาษีเท่านัYน) (กรณีตอ้งการ รบกวนแจง้ก่อนทาํ

การชาํระเงิน) 

 

การจองทวัร์และสํารองที.นั.ง 

1. กรุณาแจง้ชื5อ-นามสกลุ, ที5อยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง สาํหรับออกใบแจง้หนีYและใบรับเงินของท่าน 

2. ชาํระค่าทวัร์ เพื5อเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้าํการสาํรองที5นั5งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงั

รายละเอียด 

3. กรุณาส่งสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 7 วนั เพื5อใชส้าํหรับการทาํ

เอกสารประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 

 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1. เมื5อท่านตกลงชาํระค่าทวัร์กบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับ   เงื5อนไขและขอ้ตกลงทัYงหมดทุกขอ้แลว้ 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิk ไม่คืนค่าใชจ่้ายทัYงหมด ในทุกกรณี 

 

ขอ้แนะนาํสาํหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควทิ 19 

มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึYน-ลงรถทุกครัY ง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งนํYาบนรถตลอดการเดินทาง 

3. ประตูรถ  เปิด-ปิด ประตูเดียว 

4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปริYนแบบฟอร์มนีY ใหทุ้กท่าน  เมื5อท่านกรอกแลว้กรุณาส่งคืนให ้ จนท.บริกา

รบนรถบริการ) 

5. นํYาดื5ม/นํYาเปล่า  แจกใหว้นัละ 1 ขวด 

6. ทางบริษทัขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารวา่ง ระหวา่งที5อยูบ่นรถ   

 



 

8  WTNMA-BS001 โคราช เชค็อนิ กนิเที9ยว NEW NORMAL 2 วัน 1 คนื 
 

 
 
 



 

9  WTNMA-BS001 โคราช เชค็อนิ กนิเที9ยว NEW NORMAL 2 วัน 1 คนื 
 

 
 



 

10  WTNMA-BS001 โคราช เชค็อนิ กนิเที9ยว NEW NORMAL 2 วัน 1 คนื 
 

 
 



 

11  WTNMA-BS001 โคราช เชค็อนิ กนิเที9ยว NEW NORMAL 2 วัน 1 คนื 
 

 


