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เดินทาง กรกฎาคม-ธนัวาคม 2563 
ชมอ่างลอยฟ้าชมวิว 360 องศา ณ เขือ่นล าตะคอง l พระพทุธสิริสตัตราช 

ทุง่กงัหันลมล าตะคอง l ชมนิทรรศการพลงังานที่ศนูยเ์รียนรู ้กฟผ. ล าตะคอง 

โรงไฟฟ้าล าตะคองชลภาวัฒนา l จดุชมวิวหมืน่ลา้น 

โรงไฟฟ้าใตด้ินแห่งเดียวของประเทศไทย l อนสุาวรียท์า่นทา้วสรุนารี อทุยาน

ประวัติศาสตรพิ์มาย l อทุยานไทรงามพิมาย l มลูนิธิสว่างดาวดึงส ์

 
 
 
 
 
 

เสน้ทางการเดินทาง 
วันท่ี 1 

วันท่ี 2 
กรงุเทพฯ - เขายายเท่ียง-ชมขมุพลงังาน-เขือ่นล าตะคอง-วัดศาลาลอยรบัมงคลเสริมราศี 

นครราชสีมา -ปราสาทหินพิมาย –มลูนธิิสว่างดาวดงึส ์- กรงุเทพฯ 
 

โคราช เช็คอิน  

กินเท่ียว 2 วนั 1 คืน 

เริ่มตน้เพียง 2,999.- 
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Day 

1 
 

 

กรงุเทพฯ 

- 

นครราชสีมา 

กรงุเทพฯ – เขายายเท่ียง-ชมขมุพลงังาน-เข่ือนล าตะคอง-วดัศาลาลอยรบัมงคลเสริมราศี 

06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย (จดุจอดรถ เดอะบาซาร ์รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพรา้ว ฝัง่เซเว่น) 

โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับ เพื่อความปลอดภยัในการท่องเท่ียวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA 

เจา้หนา้ที่จะท าการตรวจวัดอณุหภมูิของลกูคา้เพื่อคัดกรองก่อนขึน้รถ บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลา้ง

มือใหบ้ริการ และเวน้ระยะห่างการนัง่ในรถ 

06.30 น. ออกเดนิทางสู่ จงัหวัดนครราชสีมา โดยรถบสัปรบัอากาศ 

08.30 น. น าท่านชม อ่างลอยฟ้าชมวิว 360 องศา (เข่ือนล าตะคอง)  ท่ีตั้งอยู่ อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด

นครราชสีมา เป็นเขือ่นดนิสงู 40.30 เมตร สนัเขือ่นยาว 521 เมตร เก็บน า้ได ้310 ลา้นลกูบาศกเ์มตร 

บริเวณรอบขอบเขือ่นเก็บน า่ อยู่ตดิริมถนนเลาะเลียบไปกบัถนนมิตรภาพ ท่ีเต็มไปดว้ยผืนน า้กวา้งใหญ่

ไพศาล รอบลอ้มภเูขาเป็นทิวทัศนท่ี์สวยงาม  บนสดุของเขายายเท่ียง เป็นท่ีตัง้ของเขือ่นลอยฟ้า เป็น

เขือ่นดา้นบนสามารถเก็บน า้ 10,300,000 ลกูบาศกเ์มตร โดยจะสบูน า้ขึน้มาเก็บไวด้า้นบนเขือ่น แลว้

ปล่อยลงดา้นล่างเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าตอ่ไป 
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 น าท่านสักการะ พระพทุธสิริสตัตราช หรือหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย  ์พระพทุธรปู โบราณปาง สมาธิ 

ประทับนัง่บนขนาดหางของพญาง ู7 องค์ เหนือองคพ์ระมีพญางทูั้ง 7 ชเูศียร แผ่พังพาน ปกป้อง

คุม้ครองอยู่ ถือเป็นพระพทุธรปูคู่บญุบารมี หลวงปู่สอ พันธโุล (พระครภูาวนากิจโกศล) แห่งวัดบา้น

หนองแสง ต าบลสิงห ์อ าเภอเมือง จงัหวัดยโสธร ซ่ึงไดจ้ากนมิิตภาวนา เมื่อครั้งหลวงปู่ไดป้ฏิบัติธรรม

ในพรรษา ท่ี 8 ขึ้น 9 ค ่า เดือน 9 การสรา้งพระพทุธสิริสัตตราชองค์จ าลอง เพื่อประดิษฐานตาม

หน่วยงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทสไทย  ในครั้งแรกไดร้ับพระมหากรณุาธิคณุ จากสมเด็จ

พระนางเจา้พระบรมราชินีฯพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งเสร็จพระราชด าเนินไปทรงเททองหล่อ  

รวมทัง้โปรดเกลา้โปรดกระหม่อม ใหส้มเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกฏุราชกมุารในครั้งสมัยด ารง

ต าแหนง่ เสด็จแทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนารถ ทรงเททองหล่อพระพทุธสิริสัต

ตราชจ าลอง ขนาดตา่งๆ เพื่อประดษิฐาน ตามหนว่ยงานของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 น าท่านชม ท ุ่งกงัหันลมล าตะคอง เป็นกังหันลมท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย ณ อ่างเก็บน า้ตอนบน

โรงไฟฟ้าล าตะคอง จงัหวัดนครราชสีมา ใชผ้ลิตกระแสไฟฟ้าไดจ้ริง ตัง้อยู่บนยอดเขา เหนือเขือ่นล าตะ

คอง หรือท่ีเราเรียกกนัเล่นๆ ว่าเขื่อนลอยฟ้า (เขายายเท่ียง) พลังงานสะอาดท่ียัง่ยืนเป็นสถานท่ีท่ี

นกัท่องเที่ยวนยิมแวะเวียนมาถ่ายรปูกนักบัวิวกนัหันล าตะคอง 

 09.30 น. ชมนิทรรศการพลงังานท่ีศนูยเ์รียนร ู้ กฟผ. ล าตะคอง ศนูย์การเรียนรู ้กฟผ. ล าตะคอง เป็น

โครงการท่ี กฟผ. มุ่งท าขึน้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรูด้า้นพลงังานไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานประเภท

ตา่ง ๆ ทัง้จากเชื้อเพลิงฟอสซิล และพลงังานหมนุเวียน รวมถึงนวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าท่ีทันสมัยดว้ย

ระบบ Wind Hydrogen Hybrid ซ่ึงมีการแบ่งโซนใหเ้ขา้ชมทัง้หมด 7 โซนดว้ย และน าท่านชมภาพยนตร ์7 

มิตสินกุและผจญภยัในดนิแดนพลงังาน และตามหาพลงังานแห่งอนาคต   

 
10.30 น. น าท่านชม บรรยากาศริมอ่างเก็บน ้าล าตะคลอง ท่านสามารถเลือกลิ้มลองกาแฟอาราบิกา้ 

ออรแ์กนิค สดใหม่ กลมกล่อม หอมละมนุ จากชมุชนของ กฟผ.ตามอัธยาศยั (ค่ากาแฟไม่

รวมอย ู่ในค่าทัวร์) น าชมผลิตภัณฑช์มุชน ท่ี กฟผ. ส่งเสริมอาชีพพัฒนาคณุภาพชีวิตชมุชนรอบ

โรงไฟฟ้า คือกาแฟ Drip Coffee อาราบิกา้ 100% โดยกลุ่มวิสาหกิจชมุชนกลุ่มผูเ้ล้ียงโคเนื้อลกูผสม

วากวิบนเขายายเท่ียงใต ้

 หลังจากนัน้น าท่านเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าล าตะคองชลภาวฒันา  โรงไฟฟ้าล าตะคองชลภาวัฒนา เป็น

โรงไฟฟ้าพลังน า้แบบสบูกลับ มีลักษณะเป็นโรงไฟฟ้าใตด้ินแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย โดย

โครงการไดเ้ร่ิมก่อสรา้งเร่ิมกอ่สรา้งในปี พ.ศ. 2537 แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2547 โดยพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานชื่อ

โรงไฟฟ้าพลังน า้ล าตะคองแบบสบูกลับว่า “โรงไฟฟ้าล าตะคองชลภาวัฒนา” มีความหมายว่า 

โรงไฟฟ้าล าตะคองเป็นท่ีพัฒนาแสงไฟดว้ยน า้ ตั้งแต่วันท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และทรงพระ

กรณุาโปรดเกลา้ฯ ให ้สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เสด็จพระราชด าเนินแทน

พระองคไ์ปเปิดโรงไฟฟ้าล าตะคองชลภาวัฒนา ในวันท่ี 13 มิถนุายน พ.ศ. 2556 นบัเป็นโรงไฟฟ้าแห่ง

สดุทา้ยในรชัสมยั พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ท่ีไดร้ับพระมหา

กรณุาธิคณุโปรดเกลา้ฯ พระราชทานนามอันเป็นสิริมงคล 

12.30 น รบัประทานอาหารกลางวันปลาสดใหม่จากลุ่มน า้บรรพกาลล าตะคอง 

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่วัดศาลาลอย ซ่ึงเป็นวัดเก่าแก่ท่ีทา้วสรุนารีสรา้งขึน้ กับ พระยาสริุยเดช หรือ ปลัด

ทองค า ปลดัเมืองนครราชสีมา ผูเ้ป็นสามี หลังจากท่ีรบชนะกองทัพของเจา้อนวุงศ์ เมื่อปี พ.ศ. 2370 

หลงัจากเสร็จศึกสงครามท่ีทุ่งสมัฤทธ์ิ ขณะยกทพักลบัเมืองนครราชสีมา คณุหญิงโมไดแ้วะพักบริเวณ

ท่าตะโก และไดส้ัง่ใหท้หารท าแพเป็นรปูศาลาเส่ียงทายลอยไปตามล าตะคอง พรอ้มตัง้จิตอธิฐาน หากแพ

รปูศาลานี ้ลอยไปตดิอยู่ ณ ท่ีแห่งใด จะสรา้งวัดไวเ้ป็นอนสุรณ ์ซ่ึงแพไดล้อยไปติดอยู่ริมฝัง่ขวาของล า

ตะคอง ซ่ึงเป็นวัดรา้ง จึงไดส้รา้งพระอโุบสถขึน้ เป็นวัดศาลาลอยในปัจจบุัน ภายในวัดจะมีอโุบสถท่ีมี
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ลักษณะเด่นเหมือนเรือส าเภา (โตค้ล่ืน) สรา้งเมื่อ พ.ศ.2510  น าท่านสักการะพระเศรษฐีนวโกศฐ

พระคเนศ , พระตรีมรูต ิพระราหทูรงครฑุ รวมถึง รปูจ าลองย่าโมท่ึตัง้อยู่บริเวณอัฐิเพื่อเสริมบารมี 

16.00 น. น าท่านสกัการะอนเุสาวรียย์่าโมท่ีตัง้อยู่ใจกลางเมืองโคราช ใหท่้านขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล พรอ้ม

ผ่านชมเมืองโคราช 

17.00 น. น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรมชนุหลี หรือเทียบเท่า 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั หลงัจากนัน้พกัผ่อนตามอัธยาศยั 

 

Day 

2 
 

 

ปราสาท

หินพิมาย 

- 

กรงุเทพฯ 

นครราชสีมา -ปราสาทหินพิมาย - กรงุเทพฯ 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่อทุยานประวติัศาสตรพ์ิมาย ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของปราสาทหินพิมาย ซ่ึงเป็นปราสาทหิน

ทรงขอมโบราณแบบบาปวน ตัง้อยู่ในอ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประกอบดว้ยปราสาทหินใน

สมยัอาณาจักรขะแมรท่ี์ใหญ่โตและงดงาม สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้สริุยวรมันท่ี 1 ราวพทุธศตวรรษท่ี 

16 เพื่อใชเ้ป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ ์และเปล่ียนเป็นพทุธศาสนานกิายมหายาน ในเวลาตอ่มา 

09.00 น. น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑพ์ิมาย ซ่ึงพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาตแิห่งนี้นัน้  เป็นแหล่งรวบรวมองคค์วามรู้

ดา้นประวัตศิาสตร ์โบราณคดี โดยเก็บรวบรวมหลักฐานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถ ุและจัดแสดงเร่ืองราว

เกีย่วกบัรากฐานและพฒันาการของวัฒนธรรมอีสานในอดีตท่ีเจริญรุ่งเรืองในพื้นท่ีอีสานตอนล่างแถบ

ลุ่มแม่น า้มลู-แม่น า้ชี ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภมูิ และบรีุรัมย ์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อ

ประมาณ ๓,๐๐๐ปี มาแลว้จนถึงสมัยปัจจบุัน  หลังจากนั้นน าท่านชม ปราสาทหินพิมาย  ซ่ึงเป็น

ปราสาทหินท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย มีรปูแบบศิลปกรรมขอมแบบบาปวนและนครวัดท่ีมีความ

งดงาม เชื่อว่าเป็นตน้แบบในการสรา้งนครวัดในเขมร   โดยปราสาทหินแห่งนีต้ัง้อยู่กลางเมืองพิมายซ่ึง

เป็นเมืองโบราณท่ีส าคญัของภมูิภาค มีเสน้ทางคมนาคมเชื่อมโยงกบัเมืองส าคญัทางตอนเหนือของลาว

และทางตอนใตข้องขอม สรา้งขึ้นเพื่อเป็นพทุธสถานในลัทธิมหายาน สันนิษฐานว่าสรา้งขึ้นในยคุท่ี

อาณาจักรขอมแผ่อิทธิพลมายังภมูิภาคนี้ในสมัยพระเจา้สริุยวรมันท่ี 7 (พ.ศ.1724-1761)มหาราช

องคส์ดุทา้ยของอาณาจักรขอมใน พ.ศ. 2479 กรมศิลปากรไดข้ึน้ทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ

และเร่ิมบรูณะในปี พ.ศ.2494และ พ.ศ.2497กรมศิลปากรไดบ้รูณะองค์ปรางประธานอีกครั้ง โดย

ไดร้ับเงินงบประมาณจากรัฐบาลฝรัง่เศษ จนแลว้เสร็จในช่วงปี พ.ศ.2507-2512  แผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัท่ี 5 ไดก้ าหนดใหเ้มืองโบราณพิมายและปราสาทหินพิมายเป็นอทุยาน

ประวัตศิาสตร ์ในปี พ.ศ.2529 โดยมีการอนรุกัษแ์ละบรูณะเป็นอย่างด ี

11.00 น. น าท่านชมความงดงามของรากตน้ไทร ณ อทุยานไทรงามพิมาย โดยอทุยานไทรงามนัน้อยู่ในพื้นท่ี
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บริเวณโครงการส่งน า้และบ ารงุรักษาทุ่งสัมฤทธ์ิ อ าเภอพิมาย ครอบคลมุพื้นท่ีประมาณ 25,000 

ตารางฟุต จากการศึกษาพบว่าไทรงามแห่งนี้เจริญเติบโตแผ่กิ่งกา้นสาขา ใหร่้มเงา มาเป็นเวลากว่า 

350 ปีแลว้ นอกจากนัน้กิง่กา้นของไทรงามบางส่วน นัน้แปรสภาพเป็นเกา้อ้ีนัง่ส าหรับนกัท่องเท่ียวชม

ทศันยีภาพริมน า้อีกดว้ย 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

14.00 น. น าท่านเดินทางสู่ มลูนิธิสว่างดาวดึงส์ มลูนิธิสว่างดาวดึงส์นั้น เป็นศาสนสถานท่ีรวมเทพเจา้ 3 

นกิายของลทัธิเตา๋ และพทุธศาสนา นกิายมหายาน ไวด้ว้ยกนัแห่งเดยีวในโลก นัน่คือ เทพซุ่นเอ๊ียงโจวซือ 

นกิายเมง้ เทพจ้ีกง นกิายเต็กกา่ และเทพฮ่อเอ้ียฮุง้เซ่ียโจว้ นกิายพง้ มีจดุใหไ้หวพ้ระถึง 13 จดุ ซ่ึงมาที่นี่

สามารถขอพรไดท้ัง้จบท่ีเดยีว เพราะท่ีนีม่ีองคเ์ทพเจา้ใหก้ราบไหวม้ากท่ีสดุในประเทศไทยเลยก็ว่าได ้

16.00 น.  น าท่านเดนิทางกลบัสู่กรงุเทพ โดยระหว่างทางนัน้ใหท่้านชอ้ปป้ิงซ้ือสินคา้ที่ระลึกของเมืองโคราช 

18.30 น. เดนิทางถึงกรงุเทพโดยสวัสดภิาพ 

 
 

อตัราค่าบรกิาร 

 

ก าหนดการเดินทาง 

ราคาท่านละ 

 8 ท่าน  

(รถต ู)้ 

20 -30 ท่าน 

 (รถบสั) 

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 

พกัเด่ียว เพ่ิม 900 บาท / ท่าน 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอียดกอ่นท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเท่ียว

ปลอดภยัดา้นสขุอนามยั) และเพ่ือความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 

3. กรณุาจองล่วงหนา้กอ่นเดินทางอยา่งนอ้ย 7 วัน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาคา่บริการขึน้ หรือยกเลิกการ
เดินทาง ในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถึ่ง 8 ท่าน ส าหรบัรถตู ้หรือไมถึ่ง 20 ท่านส าหรับรถบัส โดย

บริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้ 

5. อัตราคา่บริการขึน้อยูก่บัจ านวนผูเ้ดินทางในคณะนัน้ๆ ในกรณีท่ีจ านวนลกูคา้ครบ 8 ท่านจะ

นบัเป็น 1 รถตู ้โดยใชอ้ัตราคา่บริการของรถตูแ้ละเม่ือครบ 20 ท่านจะเปล่ียนไปใชร้ถบัสและใช ้

อัตราคา่บริการของรถบสั 

6. ก าหนดการนี้อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และ

สภาพภมิูอากาศในขณะนัน้ โดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

7. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมค่รบตามจ านวนท่ี

ก าหนด 
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อตัราค่าบริการทวัรน้ี์รวม 

1. รถบัสหรือรถตูป้รับอากาศ ท่องเท่ียวตามรายการ 

2. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามท่ีระบใุนรายการทัวร ์

3. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทัวร ์

4. มคัคเุทศก ์ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. คา่ประกนัอบุัติเหตใุนระหว่างการเดนิทาง (คา่ประกนัอบุัติเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง 
วงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอบุตัิเหต ุวงเงนิไมเ่กนิท่าน

ละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์ไมร่วม 

1. คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทัวรท่ี์ระบ ุอาทิ คา่อาหารและเคร่ืองดืม่ คา่
รักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. คา่ใชจ้า่ยท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการทอ่งเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดนิทางเอง 

3. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรับชาวตา่งชาติท่ีตอ้งช าระเพ่ิม อาทิ คา่ธรรมเนียมอทุยาน
แห่งชาต ิ

4. คา่ทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 200 บาท/ลกูคา้ 1 ท่าน 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และคา่ภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี

เท่านัน้) (กรณีตอ้งการ รบกวนแจง้กอ่นท าการช าระเงนิ) 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนี้และใบรับ

เงนิของท่าน 

2. ช าระคา่ทัวร ์เพ่ือเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ์ โดยการ

โอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการ

เดินทาง 7 วนั เพ่ือใชส้ าหรับการท าเอกสารประกนัอบุัติเหตรุะหว่างการเดนิทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. เม่ือท่านตกลงช าระคา่ทัวรก์บัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   
เงือ่นไขและขอ้ตกลงทั้งหมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด ในทกุ

กรณี 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในชว่งภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชกิตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถ

งดใชห้อ้งน า้บนรถตลอดการเดินทาง 

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 
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4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปร้ินแบบฟอรม์นี้ใหท้กุท่าน  เม่ือท่าน

กรอกแลว้กรณุาส่งคืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น า้ดื่ม/น า้เปล่า  แจกใหว้ันละ 1 ขวด 

6. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างท่ีอยูบ่นรถ   
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