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เดินทาง ตลุาคม – ธนัวาคม 2563 

วัดร่องข ุน่ l สิงหป์ารค์ l วัดร่องเสือเตน้ l ไร่ชาฉยุฟง 

วัดหว้ยปลากัง้ l จดุชมวิวดอยม่อนแจ่ม l  สวนดอกไม ้Kuv Niam Forest l 

พระธาตดุอยค า l  ปางชา้งแมแ่ตง l แกรนดแ์คนยอน 

 

 

 

เสน้ทางการเดินทาง เชา้ เที่ยง เย็น 

วันท่ี 1 กรงุเทพฯ – เชียงราย    

วันท่ี 2 เชียงใหม ่– เชียงราย – วัดร่องข ุน่ – สิงหป์ารค์ – วัดร่องเสือเตน้ –  

ไร่ชาฉยุฟง 

 

 

 

  

วันท่ี 3 วัดหว้ยปลากัง้ – จดุชมวิวดอยมอ่นแจ่ม - สวนดอกไม ้Kuv Niam Forest      

วันท่ี 4 ปางชา้งแม่แตง – พระธาตดุอยค า – แกรนดแ์คนยอน - กรงุเทพฯ    

 

 

 

แอ่วเหนือเชียงราย เชียงใหม่ 

มอ่นแจ่ม ชมดอกไม ้ข่ีชา้ง ลอ่งแพ 

4 วนั 2 คืน 

เริม่ตน้เพียง 6,990. – 
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Day 

1 
 

 

กรงุเทพฯ 

- 

เชียงราย 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ-เชียงราย 

19.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดั โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบั เพื่อความปลอดภยัในการ

ท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ที่จะท าการตรวจวัดอณุหภมูิของลกูคา้เพื่อ

คดักรองกอ่นขึน้รถ บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือใหบ้ริการ และเวน้ระยะห่างการนัง่ในรถ 

19.30 น. ออกเดนิทางสู่จงัหวดัเชียงราย 

  

Day 

2 
 

 

เชียงราย 

วนัท่ี 2 เชียงราย – วดัรอ่งข ุ่น – สิงหป์ารค์ – วดัรอ่งเสือเตน้ – ไรช่าฉยุฟง 

เชา้ อิสระอาหารเชา้ ณ จดุพกัรถ 

 น าท่านเดนิทางสู่  วดัร่องขนุ ตัง้อยู่ท่ีจงัหวัดเชียงราย ไดร้บัการบรูณะโดยอาจารยเ์ฉลิม ชยั

โฆษิตพิพฒัน ์จิตรกรชาวเชียงราย ผูเ้ป็นศิลปินแห่งชาตสิาขาทศันศิลป์ (จิตรกรรม) จากวัด

เล็ก ๆ ซ่ึงอยู่ในสภาพค่อนขา้งเส่ือมโทรมนีไ้ดก้ลายเป็นศาสนสถานท่ีสวยงามดว้ย

สถาปัตยกรรมและงานศิลปะเต็มไปดว้ยลวดลายอ่อนชอ้ยประณีตดงึดดูนกัท่องเที่ยวใหม้า

เย่ียมชมวัดนีอ้ย่างคบัคัง่ตลอดปี อโุบสถของวัดร่องข ุน่มีสีขาวบริสทุธ์ิสะอาดซ่ึงไดก้ลายเป็น

เอกลกัษณเ์ป็นท่ีจดจ าของนกัท่องเที่ยว วัดแห่งนีป้ระดบัประดาดว้ยช่อฟ้าใบระกาอย่างวิจิตร

อลงัการตามดว้ยลวดลายอ่อนชอ้ยอ่ืน ๆ อีกมากมายเป็นเชิงชัน้ลดหลัน่กนัลงมาหนา้บนั

ประดบัดว้ยพญานาคและตดิกระจกระยิบระยับโดยความตัง้ใจของผูส้รา้งนัน้ตอ้งการส่ือ
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สญัลกัษณต์า่ง ๆ ในพทุธศาสนาโดยสีขาวหมายถึงพระบริสทุธิคณุส่วนกระจกหมายถึงพระ

ปัญญาธิคณุของพระพทุธเจา้ที่ส่องแสงโชตชิ่วงชชัวาลนอกจากนีต้วัพระอโุบสถยงัสรา้งอยู่บน

เนนิเตีย้ๆท่ีมีทะเลสาบใสสะอาดสะทอ้นเงาอาคารไดอ้ย่างชดัเจนและทางเดนิเขา้อโุบสถท่ีเป็น

สะพานทอดยาวนัน้ก็หมายถึงการเดนิขา้มวัฏสงสารมุ่งสู่พทุธภมูิส่วนบนของหลงัคาไดน้ า

หลกัธรรมอันส าคญัยิ่งคือศีลสมาธิปัญญามาแสดงออกในรปูของสตัวใ์นช่อฟ้าชัน้ตา่งๆและ

ภายในอโุบสถยงัมีภาพจิตกรรมฝาผนงัรวมทัง้อาคารแสดงภาพวาดท่ีตัง้อยู่ภายในบริเวณวัด

เพื่อแสดงผลงานของอาจารยเ์ฉลิมชยัใหน้กัท่องเที่ยวไดช้ื่นชมอีกเช่นกนั 

  

 

 

 

 

 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อท่ี1) 

13.00 น. จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยงั สิงหป์ารค์เชียงราย หรือ ท่ีหลายคนรูจ้ักในนาม "ไร่บญุรอด" 

ตัง้อยู่ริมถนนสายเด่นหา้-ดงมะดะ ห่างจากเขตชมุชนเมืองเชียงราย ประมาณ 9 กิโลเมตร 

ดว้ยพื้นท่ีท่ีมีขนาดใหญ่กว่า 8,000 ไร่ ท าใหส้ามารถเนรมิตท่ีเท่ียวทางเกษตรมากมายใหไ้ด ้

สัมผัส ไม่ว่าจะเป็น ไร่ชาอู่หลงขนาดใหญ่ , ไร่สตรอเบอร่ี ,  ฟารม์สัตว์ , เสน้ทางทางปั่น

จักรยาน , ทัศนียภาพอันสวยงามของบริเวณโดยรอบ, รา้นกาแฟและเบเกอร่ี , รา้นอาหาร 

และอ่ืนๆอีกมากมาย โดยหัวใจหลักของท่ีนี่คือการมุ่งเนน้ท าเกษตรแบบผสมผสาน รักษา

สมดลุของธรรมชาต ิและการอยู่ร่วมกบัชมุชน น าท่านถ่ายรปูกบัจดุชมวิวไร่ชาอ ู่หลง 

 

Option หากท่านตอ้งการนัง่รถชมสถานท่ีท่องเท่ียวของทางไร่ 5 จดุท่องเท่ียว 

จ่ายเพิ่มท่านละ 150 บาท มีบริการรถรางและกิจกรรม 5 จดุ 

1. ชมหงษ ์สิงหป์ารค์ 

2. ชมสวนดอกไม ้

3. ชมไร่ชาอ ู่หลง 

4. เที่ยวสวนสตัว ์

5. ชมศนูยก์ฬีา 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

14.30 น. จากนัน้น าท่านเดินทางสู่  วดัร่องเสือเตน้ เป็นหนึ่งในวัดท่ีมีความสวยงามทางพทุธศิลป์ มี

เอกลักษณ์ความงดงามทางสถาปัตยกรรม มีความคลา้ยกับวัดร่องข ุ่น โดยเกิดจากการ
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สรา้งสรรคข์องศิลปินชาวบา้น คือ “นายพทุธา กาบแกว้” หรือ “สล่านก” เป็นศิลปินทอ้งถ่ิน

ชาวเชียงราย ท่ีมีโอกาสเขา้ไปศึกษาและเป็นลกูศิษย์ อาจารยเ์ฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน ์ในการ

สรา้งวัดร่องข ุน่ จนมีโอกาสไดม้าสรา้งวิหารวัดร่องเสือเตน้ จึงไดน้ าวิชาท่ีไดเ้รียนมารังสรรค์

ใหเ้กดิประโยชน ์จนเป็นวัดท่ีมีความสวยงาม ร่วมใชเ้วลากอ่สรา้งแลว้เสร็จถึง 11 ปี ดว้ยการ

ใชศิ้ลปะแบบไทยประยกุต ์ท่ีมีความชดชอ้ย รายละเอียดปราณีต ภายนอกอาคารใชสี้น า้เงินตดั

กบัสีทอง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30 น. จากนัน้น าท่านสู่ ไร่ชาฉยุฟง  ไร่ชาเกา่แกก่ว่า 500 ไร่ ท่ีตัง้อยู่บนภเูขาสงู กว่า 1,200 เมตร

เหนือระดับน า้ทะเล ลอ้มรอบไปดว้ยธรรมชาติและทิวเขาท่ีสวยงาม ตั้งอยู่ในอ าเภอแม่จัน 

จงัหวัดเชียงราย นอกจากจะเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวใหท้กุคนไดเ้ขา้มาสัมผัสกบัธรรมชาติ ไร่ชา 

แลว้ท่ีนี่ก็ยังมีของอร่อยๆ ใหบ้ริการดว้ย บรรยากาศโดยรอบสีเขยีวชะอ ุ่ม ไร่ชาขนาดใหญ่

ตัง้อยู่บนเนนิเขาปลกูลดหลัน่กนัเป็น นอกจากนี้ท่ีไร่ชาฉยุฟงยังสามารถชิมชาและเลือกซ้ือชา

คณุภาพดหีลากสายพนัธุเ์ป็นของฝากได ้

  

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (มื้อท่ี2) 

 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ท่ีพักตวัเมืองเชียงราย 

ท่ีพกั โรงแรมบีท ูเชียงราย หรือเทียบเท่า 
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Day 

3 
 

 

เชียงราย 

- 

เชียงใหม ่

วนัท่ี 3 วดัหว้ยปลากัง้ – เชียงใหม ่- จดุชมวิวดอยมอ่นแจ่ม - สวนดอกไม ้Kuv 

Niam Forest 

07.30 น. รบัประทานอาหารว่าง  (มือ้ท่ี 3) 

08.00 น. เดนิทางไปยงั วดัหว้ยปลากัง้ ตัง้อยูใ่นต าบลริมกก อ าเภอเมือง จงัหวัดเชียงราย เป็นอีกวดั

หนึง่ท่ีมีความสวยงามไม่แพว้ัดอ่ืนๆในจงัหวดัเชียงราย ตัง้อยู่บนเขาและรายลอ้มดว้ยเนนิเขา

และวิวท่ีงดงาม จดุเดน่ของวัดนีค้ือ "พบโชคธรรมเจดยี"์ เจดยีส์งู 9 ชัน้ ทรงแหลมศิลปะจีน

ผสมลา้นนนาสงา่งามดว้ยทนัไดท่ี้มีมงักรทอดยาวทัง้สองขา้งบนัได ลอ้มรอบดว้ยเจดยี์

จ าลองขนาด 12 ราศี ภายในเจดยี ์ประดษิฐานพระพทุธรปูและพระอรหันตต์า่งๆ รวมถึงเจา้

แม่กวนอิมแกะสลกัจากไมจ้นัหอมองคใ์หญ่ แตเ่ดมิเคยเป็นวัดรา้งที่มีมาแตโ่บราณ ถกูบรูณะ

โดย พระอาจารยพ์บโชค ตสิสะวังโส จนฝ้ืนกลับมาเป็นศนูยร์วมจิตใจของชาวเชียงรายอีกครัง้ 

และมีความเชือ่กนัว่าหากใครมาเยือนจะร ูสึ้กเหมือนไดข้ึน้สวรรค์ 

  

 

 

 

 

 

 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อท่ี 4) 

13.30 น. จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ จดุชมวิวดอยม่อนแจ่ม ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของทุ่งดอกไม ้รา้นขายของท่ี

ระลึก ผกัผลไมเ้มืองหนาวท่ีชาวบา้นน ามาขาย เมื่อใกลถึ้ง ม่อนแจ่มจะมีลานจอดรถขา้งล่างไม่

อนญุาตใหน้ ารถขึน้ไป จากนัน้เดินขึน้ไปประมาณ 200 เมตร ก็จะถึงจดุชมวิวดอยม่อนแจ่ม 

ซ่ึงมีการปรบัภมูิทศันใ์หม่ ในส่วนของรา้นอาหาร รา้นกาแฟ ของโครงการหลวงไม่มีแลว้ แต่มี

แปลงดอกไมเ้ล็กๆ กระท่อมชมวิวซ่ึงเปลี่ยนเป็นลานชมวิว และรา้นอาหารเล็กๆของชาวบา้น 
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15.30 น. จากนัน้น าท่านถ่ายรปูชิคๆกบั สวนดอกไม ้Kuv Niam Forest  หรือ ก ูเ๊นียร ์ฟอรเ์รสต ์ ซ่ึง

มีขนาดใหญ่กว่า 10 ไร่ และสะพรัง่ไปดว้ยหมู่มวลดอกไมห้ลากหลายชนิด ทั้งดอกคัตเตอรสี์

ขาวละมนุ ดอกลาเวนเดอรสี์ม่วงสดใส และดอกมาร์กาเร็ต สีม่วงอ่อน ท่ีไม่ว่าจะถ่ายรปูมมุ

ไหนก็ออกมาสวยสดุๆ 

  

 

 

 

 

 

 

ค ่า รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (มื้อท่ี5) 

ท่ีพกั โรงแรม The Core Hotel Chiangmai   หรือเทียบเท่า 

  

Day 

4 
 

 

เชียงใหม ่

- 

กรงุเทพฯ 

วนัท่ี 4 ปางชา้งแมแ่ตง – พระธาตดุอยค า – แกรนดแ์คนยอน - กรงุเทพฯ 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มื้อท่ี 6) 

08.00 น. น าท่านเดนิทางไปสู่ ปางชา้งแม่แตง  เที่ยวปางชา้งแม่แตง ชมการแสดงชา้ง ขีช่า้ง นัง่เกวียน 

ล่องแพไม่ไผ่ ชมการแสดงของชา้งที่ถกูฝึกมาเป็นจ านวนมาก ชมการแสดงความสามารถและ

ความนา่รกั เช่น ชา้งเตะฟุตบอล ชา้งวาดรปู การแสดงสาธิตของชา้งงาน ชา้งเล่นดนตรี ชา้ง

ออกก าลงักาย ท่ีปางชา้งแม่แตงมีนกัท่องเที่ยวมาชมชา้งกนั เมื่อชมการแสดงจบแลว้ยงัมี

กจิกรรมใหท้ าหลากหลายอย่างเช่น ใหอ้าหารชา้ง ถ่ายรปูกบัชา้ง ขีช่า้งเขา้ป่าพาไปวนท่ี

หมู่บา้นชาวเขาเผ่าลีซอ หรือจะล่องแพไมไ้ผ่ชมวิวทิวทศันข์องล าน า้แม่แตง นัง่เกวียนเทียม 

สมัผสัวิถีชีวิตไทยโบราณ ใกลช้ิดธรรมชาตแิละทุ่งนา แห่งเดยีวท่ีเชียงใหม่ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารในปางชา้งแม่แตง (มื้อท่ี 7) 

14.00 น. น าท่านเดินทางสู่  พระธาตดุอยค า หรือ วัดสวุรรณบรรพต  ตั้งอยู่บริเวณดอยค า

ดา้นหลงัอทุยานหลวงราชพฤกษ์ ซ่ึงเป็นวัดท่ีมีความส าคัญอีกวัดหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ มี
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อายเุก่าแก่กว่า 1,300 ปี ท่ีนี่เป็นท่ีประดิษฐาน องคห์ลวงพ่อทนัใจ ท่ีประชาชนใหค้วาม

เคารพและมาสกัการะบชูา ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล และท่านยงัสามารถชมวิวทิวทัศนร์อบเมือง

เชียงใหม่ท่ีสวยงามในมมุสงูไดอี้กจดุหนึง่ 

 **วิธีขอพรจากองคห์ลวงพ่อทนัใจ (เป็นความเชื่อสว่นบคุคล)** 

จดุธปู 3 ดอก แลว้ตัง้นะโม 3 จบ แลว้ว่าคาถา “โอม นะโมพทุธายะ ยะอะสะสมุงั จะปาคะ แลว้

ตามดว้ยชื่อ ............ แลว้ตามดว้ยเร่ืองท่ีตอ้งการขอใหล้ะเอียด แลว้บอกองคห์ลวงพ่อทนัใจ

ขอใหส่ิ้งท่ีขอส าเร็จโดยดว่น เมื่อขา้พเจา้ส าเร็จแลว้จะน ามะลิจ านวน ..... (50 พวงขึน้ไป) มา

ถวายแกท่่าน” *ขอ้แนะน าควรขอในส่ิงท่ีเป็นพื้นฐานของความเป็นไปได*้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยงั แกรนดแ์คนยอน เชียงใหม่ อยู่ท่ี อ.หางดง มีขนาดพื้นท่ีความ

กวา้งประมาณ 30 ไร่ มีคนัดนิสงูเกอืบ 15 เมตร หรือขนาดของตกึ 3 ชัน้ ลกัษณะคลา้ยหนา้

ผาเหมอืนแกรนดแ์คนยอน ท่ีรฐัแอริโซนา ประเทศสหรฐัอเมริกา ท่ีเกดิจากการกดัเซาะของ

กระแสน า้ตามธรรมชาตนิัน่เอง เสนห่อี์กส่ิงหนึง่คือน า้ภายในแอ่ง มีสีเขยีวใสเหมือนสีของ

มรกตลอ้มรอบหนา้ผาสงูใหญ่ 

  

 

 

 

 

 

 

 

17.00 น. สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางกลบั กรงุเทพฯ   

23.50 น. เดนิทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพและความประทบัใจ   

 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 

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  
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หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอียดกอ่นท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบตัรตามท่ีเจา้หนา้ที่แนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยว 

3. กรณุาจองล่วงหนา้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 7 วัน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดนิทาง หรือปรบัราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการเดนิทาง ในกรณีท่ีมีผู้

ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหนา้ 

5. ก าหนดการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูิอากาศใน

ขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป้นส าคญั 

6. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์รวม 

1. รถบสัปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ  

2. ค่าธรรมเนยีมสถานท่ีท่องเที่ยว ตามท่ีระบใุนรายการทวัร์ 
3. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทัวร ์

4. มคัคเุทศก ์ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง (ค่าประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 
2,000,000 บาท , ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีท่ีเกดิจากอบุตัเิหต ุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท ตาม

เงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์ไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนอืรายการทัวรท่ี์ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ ค่ารกัษาพยาบาล (ในกรณีท่ี

เกดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ่้ายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ท่ีเกดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

3. ค่าธรรมเนยีมสถานท่ีท่องเที่ยว ส าหรบัชาวตา่งชาตท่ีิตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 
4. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 300 บาท/ลกูคา้ 1 ท่าน 

5. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษีเท่านัน้) (กรณี

ตอ้งการ รบกวนแจง้กอ่นท าการช าระเงนิ) 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงนิของท่าน  

2. ช าระค่าทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้ทาง

ธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาส่งส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดนิทาง 7 วัน เพื่อ

ใชส้ าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมื่อท่านตกลงช าระค่าทวัรก์บัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบั   เงือ่นไขและขอ้ตกลง
ทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายทัง้หมด ในทกุกรณี 
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ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบรกิาร 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง  
2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้บน

รถตลอดการเดนิทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดยีว 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปร้ินแบบฟอรม์นีใ้หท้กุท่าน  เมื่อท่านกรอกแลว้

กรณุาส่งคืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น า้ดืม่/น า้เปล่า  แจกใหว้ันละ 1 ขวด    
ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ 
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