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เท่ียวขนอม ลอ่งเรอืชมโลมาสีชมพ ูไหวพ้ระขอพรตาไข่  

หมู่บา้นคีรวีง นครศรธีรรมราช 4 วนั 2 คืน 

เริม่ตน้เพียง 4,999.- 
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Day 

1 
 

 

กรงุเทพฯ  
 

กรงุเทพฯ – นครศรธีรรมราช 

20.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ จดุนดัหมาย (จดุจอดรถ เดอะบาซาร ์รชัดาภิเษก แยกรชัดา-ลาดพรา้ว ฝัง่เซเว่น) 

โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบั เพ่ือความปลอดภยัในการทอ่งเท่ียวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA 

เจา้หนา้ท่ีจะท าการตรวจวัดอณุหภมูิของลกูคา้เพ่ือคัดกรองก่อนขึน้รถ บนรถจะมแีอลกอฮอลเ์จลลา้ง

มือใหบ้ริการ และเวน้ระยะห่างการนัง่ในรถ 
20.30 น. ออกเดินทางสูจ่งัหวัดนครศรธีรรมราช โดยรถบัสปรบัอากาศ ใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศัย 

 

Day 

2 
 

 

กรงุเทพฯ 

–  

ขนอม 

ขนอม - สะพานไมอ่้าวเตล็ด - ลอ่งเรอืชมโลมาสีชมพ ู- เขาหินพบัผา้ - เกาะน ุย้ -ฟิชสปา – 

ฟารม์แกะ –สวนนก - อโุมงคต์น้ยาง - แกรนดแ์คนยอน ขนอม  

 เดินทางถึงอ าเภอขนอม จงัหวัดนครศรีธรรมราช ใหท้า่นไดล้า้งหนา้ ลา้งตา อาบน า้ รีเฟรทรา่งกาย 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  

 น าทา่นเดินทางไปยงั สะพานไมอ้่าวเตล็ด เป็นสะพานไมท่ี้สรา้งย่ืนลงทะเลเพ่ือเป็นทา่เรือขึน้ลงของ 

ชาวประมง และส าหรบัลงเรือไปชมปลาโลมาสามารถชมวิวทิวทศันร์อบอา่วไดอ้ยา่งสวยงามกลายเป็น 

อีกหนึ่งจดุทอ่งเท่ียวนา่สนใจท่ีมีนกัทอ่งเท่ียวนิยมมาถ่ายภาพกับสะพานน้ีอยูบ่่อยๆนอกจากน้ีบริเวณ 

อา่วเตล็ดยงัมีใหบ้ริการลอ่งเรือชมปลาโลมาสีชมพแูละเขาหินพับผา้อีกดว้ย 

 น าทา่นไปลอ่งเรอืชมโลมาสีชมพ ูทะเลขนอมสามารถพบเห็นโลมาสีชมพไูดง้า่ยท่ีสดุและอยูใ่นระยะใกล ้
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ฝัง่มากไมต่อ้งนัง่เรือไปหาใหไ้กลถึงกลางทะเลคนเรือบอกว่าท่ีบริเวณน้ีมีเยอะเพราะเป็นจดุท่ีมีปลาตัว

เล็กอาศัยอยู่ปลาโลมาเลยว่ายมาหาปลากินตลอดโดยสามารถขึ้นเรือไดท่ี้แหลมประทับเป็นจดุขึ้นเรือ

เพ่ือไปชมปลาโลมาสีชมพมูาถึงแลว้ก็ติดตอ่เรือหางยาวกับชาวบา้นไดเ้ลยไมต่อ้งกลวัว่าจะไมม่ีเพราะเรือ

ใหบ้ริการจอดอยู่หลายล าโปรแกรมท่องเท่ียวคือล่องเรือชมโลมาสีชมพเูขาหินพับผา้และไปนมัสการ

หลวงปู่ทวดท่ีเกาะนุย้นอกใชเ้วลาท่องเท่ียวประมาณ 1-2 ชัว่โมงช่วงเวลาท่ีล่องเรือควรมาแต่เชา้

ประมาณ 8 โมงเพราะเป็นชว่งเวลาท่ีปลาโลมาจะออกหาอาหารท่ีส าคัญไม่รอ้นมาก เดือนกมุภาพันธ-์

กันยายน เป็นชว่งท่ีเหมาะแก่การชมปลาโลมาท่ีสดุ (หมายเหตกุารลอ่งเรือนัน้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ กรณีท่ีอากาศไม่ดี 

ไมส่ามารถลอ่งเรือไดท้างบริษทัขอสงวนสิทธ์ิปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 น าท่านชมเขาหินพบัผา้ เป็นปรากฎการณ์ท่ีเห็นไดบ้นเขาหินและเกาะบางเกาะในทะเลขนอมบริเวณ

เกาะถ า้ หรือ เกาะทา่ไร่ลกัษณะท่ีเห็นจะเหมือนเป็นแผ่นหินท่ีทบัซอ้นเรียงกันเป็นชัน้ๆสงูขึ้นไปดา้นบนมี 

ตน้ไมข้ึ้นปกคลุมหลากหลายชนิดเกิดจากกระบวนการหินตะกอนท่ีมีการตกตะกอนของหินท่ีมี 

สว่นประกอบและความแข็งตา่งกันเป็นชัน้ๆในทอ้งทะเลตอ่มามีการเอียงและยกตวัของเปลือกโลกชัน้หิน

ดงักล่าวก็เกิดเป็นหนา้ผาเมื่อถกูกระแสน า้และลมกัดกรอ่นเอาชัน้ท่ีอ่อนกว่าออกเหลือชัน้ท่ี  แข็งแกร่ง

กว่าก็จะดเูหมือนแผน่หินท่ีซอ้นกันเป็นชัน้เเหมือนขนมชั้นหรือผา้ท่ีพับไวจึ้งเป็นท่ีมาของชื่อ ”หินพับผา้”
นัง่เรือผา่นหินชั้นเหล่าน้ีมองแลว้ร ูส้ึกว่าเป็นอะไรท่ีสวยงามแปลกตา จากนั้นน าท่านเดินทางส ูเ่กาะน ุย้ 

ใหท้า่นไดน้มสัการหลวงปู่ทวด พิสจูนบ์่อน า้กลางทะเล ตามต านานหลวงปู่ ทวดเหยียบน ้าทะเลจืด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน 

 จากนัน้น าทา่นเดินทางสูส่วนตาสรรค ์ณ ขนอม ซ่ึงเป็นสปาปลาตอดหรอืฟิชสปา ในบรรยากาศ

ธรรมชาติ ตัง้อยูท่ี่ ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  มพ้ืีนท่ีประมาณ 40 กว่าไร ่แบ่งเป็นสวน

ผลไม ้สวนยางพารา สวนปารม์ และล าธารน า้ใส ซ่ึงโซนล าธารนัน้เกิดขึน้เองตามธรรมชาติจากคลอง

โฉไหลผา่น เป็นท่ีอาศัยของบรรดาปลาตวันอ้ย นัน่คือ ปลารอ่งไมต้บั หรือ ปลาขา้งลาย บรรยากาศ

รอบ ๆ รม่ร่ืน เต็มไปดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญข่ึน้ปกคลมุ จากนัน้น าทา่นชมฟารม์แกะและสวนนก ซ่ึงเป็น

ฟารม์แกะเปิดใหมท่า่มกลางหบุเขา ท่ีโอบลอ้มดว้ยไออุน่ของธรรมชาติท่ีสวยงาม  มีสนามหญา้เขยีวขจี 

ลายลอ้มดว้ยภเูขาสลบัซับซอ้น ฟารม์ท่ีจะพาคณุขา้มเวลาไปสูค่วามฝันอกีครัง้ คณุจะไดพ้บกับความ

นา่รกัของฝูงแกะนอ้ย ทา่มกลางทุง่หญา้ ใหท้า่นไดอ้ิสระถ่ายรปูตามอธัยาศัย  จากนัน้น าทา่นชม

อโุมงคต์น้ยาง เป็นสวนยางท่ีปลกูเรียงรายกันหลายไร ่ก่ิงใบของตน้ยางโนม้เขา้หากัน เป็นจดุถ่ายรปู

ท่ีนกัทอ่งเท่ียวตอ้งมาเก็บภาพไว ้จากนัน้น าทา่นเดินทางตอ่ไปยงัแกรนดแ์คนยอน ขนอม ตัง้อยูใ่น

อ าเภอขนอม จงัหวัดนครศรีธรรมราช พ่ืนท่ีโดยรอบมลีกัษณะเป็นลานหินและดินสีขาว มแีทง่หิน

รปูรา่งแปลกตาท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติตัง่ตระหงานขึน้มาโดดเดน่กลางแอง่น า้สีเขยีว กลายเป็น

ภาพท่ีแปลกตา มสีระน า้ขนาดเล็กอยูด่า้นหนา้ น า้ในสระมีสีเขยีว ซ่ึงเป็นอีกจดุถ่ายรปูไฮไลทท่ี์สวยงาม 

ท่ีนกัทอ่งเท่ียวตอ้งมาเก็บภาพ 
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่  

ท่ีพัก น าทา่นเขา้พัก ณ โรงแรมชลนภารีสอรท์ หรือ เทียบเทา่ 
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ขนอม  

– 

นครศรธีรรมราช 

จดุชมวิวเนินเทวดาและเนินนางฟ้า  –นาแม่เฒ่า – ตาไข่วัดเจดีย์ - วัดพระมหาธาต ุ

วรมหาวิหาร – หลาดหนา้พระธาต ุ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางไปยงัจดุชมวิวเนินเทวดาและเนินนางฟ้า เป็นจดุชมวิวท่ีตัง้อยูใ่นพ้ืนท่ีเดียวกันถือ

ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีนา่สนใจสวยงามของอ าเภอขนอมจงัหวัดนครศรีธรรมราชภายใน

พ้ืนท่ีไดจ้ดัระเบียงชมวิวท่ีสามารถยืนชมวิวของทะเลสฟ้ีาครามท่ีรายลอ้มดว้ยตน้ไมแ้ละทิวเขาแบบ

กวา้งไกล ใหใ้หท้า่นไดด่ื้มด า่กับบรรยากาศ เก็บภาพบรรยากาศอนัสวยงามตลอดสองขา้งทาง 

จากนัน้น าทา่นออกเดินทางสู ่นาแม่เฒ่า แลนดม์ารค์แห่งใหมข่อง อ าเภอขนอม เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียว

แนวเกษตรท่ีพัฒนาพ้ืนท่ีการเกษตรเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียว ใหท้า่นไดอ้ิสระถ่ายรปูภาพตามอธัยาศัย  

 น าท่านเดินทางส ู่วดัเจดีย ์หรือ ตาไข่วดัเจดีย ์เป็นรปูไมแ้กะสลัก

เป็นรปูเด็กอายปุระมาณ 9 – 10 ขวบ สวมชดุลายพรางทหารสวม

แว่นตาด า ตัง้อยู่ในศาลาในวัดเจดียเ์ชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักด์ิสิทธิ์

ท่ีสถิตย์อยู่ ณ วัดแห่งน้ีเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวบา้นตั้งแต่ใน

ละแวกใกลว้ัดไปจนถึงตา่งจังหวัดในแถบภาคใตจ้ากศรัทธาท่ีเชื่อกัน

ว่า “ขอได ้ไหวร้ับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย บริเวณปาก

ทางเขา้วัดจะมีรปูป้ันไก่ชนจ านวนมากวางอยู่บริเวณใกลก้ับปาก

ทางเขา้วัดและใกล ้ๆ กันมีร่องรอยการจดุประทัด เศษชิ้นส่วนของ

ประทัดกองอยู่เป็นเนินสงูและมีผูค้นเขา้ออกมาไหวพ้ระและต่อดว้ย

ไหวแ้กบ้นกับรปูแกะสลกัไอไ้ข ่
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 **กาขอพร ไอไ้ข ่วดัเจดีย ์

ธปู 3 ดอก บชูาบนได ้ไหวร้บั 

แต่เม่ือส าเรจ็ใหแ้กบ้นดว้ยของท่ีน ามาบนและจดุธปูเพียง 1 ดอกเท่านัน้ 

ของท่ีชอบ ขนมเป๊ียะ, น ้าแดง, ชดุทหาร ต ารวจ, ไกปู่นป้ัน, หนงัสต๊ิก, ประทดั 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน 

 จากนัน้น าทา่นเดินทางเขา้ส ูต่วัเมืองนคร น าทา่นเดินทางไปยงั วดัพระมหาธาตวุรมหาวิหาร 

กราบ “พระธาตยุอดทอง” สิ่งศักด์ิสิทธิ์ค ู่บา้น คู่เมือง วัดพระมหาธาตวุรมหาวิหารแห่งน้ี เป็นวัด
เก่าแก่ท่ีสรา้งมานานนบัพันปี ประชาชนผูเ้ลื่อมใสศรทัธาในพระพทุธศาสนาตัง้แตค่รัง้โบราณจนถึง

ปัจจบุัน จะน าของมีค่าเชน่ ทองค า เพชรนิลจินดาและเครื่องประดบัอื่น ๆ จ านวนมากไมส่ามารถ

ประเมินค่าไดม้าบชูาพระธาต ุโดยเฉพาะปลียอดจะหุม้ดว้ยทองค าน า้หนกัประมาณ 216 กิโลกรมั

เหลืองอรา่มโดดเดน่เห็นแตไ่กลชาวใตโ้ดยทัว่ไปจึงมกัเรียกพระบรมธาตเุจดีย ์แห่งน้ีว่า " พระธาตุ

ยอดทอง" ตอ่กันดว้ยเดินชมถนนสายเครื่องถมสามกษตัริย ์ชมหวันะโม ซ่ึงเป็นความเชื่อของนคร

ศรี ในการป้องกันโรคระบาดรา้ยแรงในอดีต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าทา่นเดินทางสูห่ลาดหนา้พระธาต ุซ่ึงเป็นตลาดของกินหนา้พระบรมธาตแุห่งเมืองนคร

ศรีฯ โดยตลาดแห่งน้ีเป็นแหลง่ตลาดของกินพ้ืนเมืองของจงัหวัดนคร และยงัมีการแสดง

ความสามารถของลกูหลานชาวนครศรีฯ และบทูกิจกรรมทางศิลปะและวณันธรรมเชน่เพน้ทผ์า้บา

ติก แกะสลกัหนงัตลงุ ของท่ีระลกึท่ีนกัเรียนน ามาขายเป็นรายไดเ้สริมอีกดว้ย ตลาดแห่งจะเปิดทกุๆ

วันเสาร ์(กรณีท่ีวันเดินทางไมต่รงกับวันเสารท์างบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตาม

ความเหมาะสม) 

ค า่ อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศัย 

ท่ีพัก น าทา่นเขา้พัก ณ โรงแรมปุระนคร หรือ เทียบเทา่ 
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Day 

4 

 

 

หม ู่บา้นคีรวีง – สะพานคีรวีง – จดุชมวิวหนานหินท่าหา – กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางไปหมู่บา้นคีรวีง หมูบ่า้นเล็กๆทา่มกลางหบุเขาท่ีมีอากาศดีท่ีสดุแห่งหน่ึงในประเทศไทย 

ตัง้อยูท่ี่ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จงัหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชมุชนเก่าแก่ท่ีอพยพไปอาศัยอยูเ่ชิง

เขาหลวง เดิมชมุชนน้ีมชีื่อว่า "บา้นขนุน า้" เพราะตัง้อยูใ่กลต้น้น า้จากยอดเขาหลวง ตอ่มาเปลี่ยนเป็น

ชื่อ "บา้นคีรีวง" หมายถึง หมูบ่า้นซ่ึงอยูภ่ายในวงลอ้มของภเูขา 

 เดินทางถึงหมู่บา้นคีรีวง น าท่านชมบรรยากาศอันสวยงามท่ามกลางหบุเขา ความสงบ และสมัผัส

ชีวิตแบบชนบท ฟังเสียงน า้ไหล ผา่นแก่งหินตา่ง ๆ ไหลรวมเป็นแมน่ า้สายเล็ก ๆ ผา่นกลางหมูบ่า้น จน

กลายเป็นชมุชนตน้แบบในการจดัการธรุกิจทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ จนไดร้บัรางวัลยอดเย่ียมอตุสาหกรรม

ท่องเท่ียว (Thailand Tourism Awards) ประจ าปี 2541 ประเภทเมืองและชมุชน จากนั้นน าท่านชม

สะพานคีรีวง ซ่ึงเป็นจดุแลนดม์ารก์ส าคัญท่ีจะตอ้งมาถ่ายรปูคู่เป็นท่ีระลึก จากนั้นน าท่านชมจดุชม

วิวหนานหินท่าหาซ่ึงเป็นอีกหนึ่งจดุชมวิวอันสวยงาม และยงัเป็นจดุท่ีเหลา่นกัทอ่งเท่ียวมานัง่พักและ

เลน่น า้ ท ากิจกรรมกันมากมาย จากนัน้น าทา่นเดินทางกลบัส ูก่รงุเทพฯ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน 

22.00 น. เดินทางถึงกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มกับภาพความประทบัใจ 

 
******************** 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

กรกฏาคม 2020 : 24-27 , 25-28 , 30 ก.ค. 

– 02 ส.ค.  

สงิหาคม 2020 : 06 – 09 , 13 – 16, 20 – 

23 , 27 - 30     

กนัยายน 2020 : 03 – 06 , 10 – 13 , 17 – 

20 , 24 - 27   

ตลุาคม 2020 : 01 - 04 , 08 – 11 , 10-13, 

15-18 , 22 – 25 , 29 ต.ค. – 01 พ.ย.                                                             

4,999 บาท 
 

พักเดีย่วเพิ่มท่านละ 1,200 บาท 
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หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเท่ียวปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั) และเพ่ือความปลอดภยัในการทอ่งเท่ียว 

3. กรณุาจองลว่งหนา้ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 7 วัน 

4. ก าหนดการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูิอากาศในขณะนัน้ โดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป้นส าคัญ 

5. บริษทัขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลือ่นการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมค่รบตามจ านวนท่ีก าหนด 

 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์รวม 

1. รถตูป้รบัอากาศจากกรงุเทพฯ –นครศรีธรรมราช-กรงุเทพฯ ทอ่งเท่ียวตามรายการ  

2. ท่ีพักท่ีระบไุวต้ามรายการ ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่ 
3. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีทอ่งเท่ียว (ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทวัร ์

4. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทวัร ์

5. ค่าอาหารตามท่ีโปรแกรมระบ ุ

6. มคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

7. ค่าประกันอบุัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอบุัติเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงนิทา่นละ 
2,000,000 บาท , ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอบุัติเหต ุวงเงนิไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท ตาม

เงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์ไม่รวม 

1. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัอื่นๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัรท่ี์ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่ารกัษาพยาบาล (ใน
กรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ้า่ยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 

3. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีทอ่งเท่ียว ส าหรบัชาวตา่งชาติท่ีตอ้งช าระเพ่ิม อาทิ ค่าธรรมเนียมอทุยานแห่งชาติ 

4. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 400 บาท/ตอ่ทา่น 

5. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากับภาษีเทา่นัน้) (กรณี

ตอ้งการ รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงนิ) 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หน้ีและใบรบัเงนิของทา่น  

2. ช าระค่าทวัร ์เพ่ือเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้

ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาสง่ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน 

เพ่ือใชส้ าหรบัการท าเอกสารประกันอบุัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกมากกว่า 15 วัน ทา่นบริษทัฯจะคืนเงนิค่าใชจ้า่ยทัง้หมด  
2. กรณีท่ีทา่นแจง้ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์คืนเงนิค่าใชจ้า่ยทัง้หมดทกุ

กรณี 
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ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบรกิารบนรถบรกิาร 

1. สมาชิกตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบริษทัจะมมีาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้

บนรถตลอดการเดินทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปริ้นแบบฟอรม์น้ีใหท้กุทา่น  เมื่อทา่นกรอกแลว้

กรณุาสง่คืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น า้ด่ืม/น า้เปลา่  แจกใหว้ันละ 1 ขวด    
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