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Day 

1 
 

 

กรงุเทพฯ  
 

กรงุเทพฯ – นครศรีธรรมราช 

20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย (จดุจอดรถ เดอะบาซาร ์รชัดาภเิษก แยกรชัดา-ลาดพรา้ว ฝัง่เซเว่น) 

โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบั เพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA 

เจา้หนา้ที่จะท าการตรวจวัดอณุหภมูิของลกูคา้เพื่อคดักรองกอ่นขึน้รถ บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลา้ง

มือใหบ้ริการ และเวน้ระยะห่างการนัง่ในรถ 
20.30 น. ออกเดนิทางสู่จงัหวัดนครศรีธรรมราช โดยรถบสัปรับอากาศ ใหท่้านพกัผ่อนตามอัธยาศยั 

 

Day 

2 
 

 

กรงุเทพฯ 

–  

ขนอม 

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

ฟารม์แกะ –สวนนก - อโุมงคต์น้ยาง - แกรนดแ์คนยอน ขนอม  

 เดนิทางถึงอ าเภอขนอม จงัหวัดนครศรีธรรมราช ใหท่้านไดล้า้งหนา้ ลา้งตา อาบน า้ รีเฟรทร่างกาย 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  

 น าท่านเดนิทางไปยงั สะพานไมอ่้าวเตล็ด เป็นสะพานไมท่ี้สรา้งยื่นลงทะเลเพื่อเป็นท่าเรือขึน้ลงของ 

ชาวประมง และส าหรบัลงเรือไปชมปลาโลมาสามารถชมวิวทิวทศันร์อบอ่าวไดอ้ย่างสวยงามกลายเป็น 

อีกหนึง่จดุท่องเที่ยวนา่สนใจท่ีมีนกัท่องเที่ยวนยิมมาถ่ายภาพกบัสะพานนีอ้ย ู่บ่อยๆนอกจากนีบ้ริเวณ 

อ่าวเตล็ดยงัมีใหบ้ริการล่องเรือชมปลาโลมาสีชมพแูละเขาหินพบัผา้อีกดว้ย 

 น าท่านไปล่องเรือชมโลมาสชีมพ ูทะเลขนอมสามารถพบเห็นโลมาสีชมพไูดง้า่ยท่ีสดุและอยู่ในระยะใกล้
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ฝัง่มากไม่ตอ้งนัง่เรือไปหาใหไ้กลถึงกลางทะเลคนเรือบอกว่าท่ีบริเวณนี้มีเยอะเพราะเป็นจดุท่ีมีปลาตวั

เล็กอาศัยอยู่ปลาโลมาเลยว่ายมาหาปลากินตลอดโดยสามารถขึน้เรือไดท่ี้แหลมประทับเป็นจดุขึน้เรือ

เพื่อไปชมปลาโลมาสีชมพมูาถึงแลว้ก็ตดิตอ่เรือหางยาวกบัชาวบา้นไดเ้ลยไม่ตอ้งกลวัว่าจะไม่มีเพราะเรือ

ใหบ้ริการจอดอยู่หลายล าโปรแกรมท่องเท่ียวคือล่องเรือชมโลมาสีชมพเูขาหินพับผา้และไปนมัสการ

หลวงปู่ทวดท่ีเกาะนุย้นอกใชเ้วลาท่องเท่ียวประมาณ 1-2 ชัว่โมงช่วงเวลาท่ีล่องเรือควรมาแต่เชา้

ประมาณ 8 โมงเพราะเป็นช่วงเวลาที่ปลาโลมาจะออกหาอาหารท่ีส าคัญไม่รอ้นมาก เดือนกมุภาพันธ์-

กนัยายน เป็นช่วงท่ีเหมาะแกก่ารชมปลาโลมาที่สดุ (หมายเหตกุารล่องเรือนัน้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ กรณีท่ีอากาศไม่ด ี

ไม่สามารถล่องเรือไดท้างบริษทัขอสงวนสิทธิ์ปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 น าท่านชมเขาหินพบัผา้ เป็นปรากฎการณท่ี์เห็นไดบ้นเขาหินและเกาะบางเกาะในทะเลขนอมบริเวณ

เกาะถ า้ หรือ เกาะท่าไร่ลกัษณะท่ีเห็นจะเหมือนเป็นแผ่นหินท่ีทับซอ้นเรียงกนัเป็นชั้นๆสงูขึน้ไปดา้นบนมี 

ตน้ไม้ขึ้นปกคลมุหลากหลายชนิดเกิดจากกระบวนการหินตะกอนท่ีมีการตกตะกอนของหินท่ีมี  

ส่วนประกอบและความแขง็ตา่งกนัเป็นชัน้ๆในทอ้งทะเลตอ่มามีการเอียงและยกตวัของเปลือกโลกชั้นหิน

ดงักล่าวก็เกิดเป็นหนา้ผาเมื่อถกูกระแสน า้และลมกดักร่อนเอาชั้นท่ีอ่อนกว่าออกเหลือชั้นท่ี แข็งแกร่ง

กว่าก็จะดเูหมือนแผ่นหินท่ีซอ้นกนัเป็นชัน้เเหมือนขนมชัน้หรือผา้ที่พบัไวจึ้งเป็นท่ีมาของชื่อ ”หินพับผา้”
นัง่เรือผ่านหินชัน้เหล่านีม้องแลว้ร ูสึ้กว่าเป็นอะไรท่ีสวยงามแปลกตา จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เกาะน ุย้ 

ใหท่้านไดน้มสัการหลวงปู่ทวด พิสจูนบ์่อน า้กลางทะเล ตามต านานหลวงปู่ ทวดเหยยีบน ้าทะเลจืด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่สวนตาสรรค ์ณ ขนอม ซ่ึงเป็นสปาปลาตอดหรือฟิชสปา ในบรรยากาศ

ธรรมชาต ิตัง้อยู่ท่ี ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  มีพื้นท่ีประมาณ 40 กว่าไร่ แบ่งเป็นสวน

ผลไม ้สวนยางพารา สวนปารม์ และล าธารน า้ใส ซ่ึงโซนล าธารนัน้เกดิขึน้เองตามธรรมชาตจิากคลอง

โฉไหลผ่าน เป็นท่ีอาศยัของบรรดาปลาตวันอ้ย นัน่คือ ปลาร่องไมต้บั หรือ ปลาขา้งลาย บรรยากาศ

รอบ ๆ ร่มร่ืน เต็มไปดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญ่ขึน้ปกคลมุ จากนัน้น าท่านชมฟารม์แกะและสวนนก ซ่ึงเป็น

ฟารม์แกะเปิดใหม่ท่ามกลางหบุเขา ท่ีโอบลอ้มดว้ยไออุ่นของธรรมชาตท่ีิสวยงาม  มีสนามหญา้เขยีวขจี 

ลายลอ้มดว้ยภเูขาสลบัซับซอ้น ฟารม์ท่ีจะพาคณุขา้มเวลาไปสู่ความฝันอีกครัง้ คณุจะไดพ้บกบัความ

นา่รกัของฝูงแกะนอ้ย ท่ามกลางทุ่งหญา้ ใหท่้านไดอิ้สระถ่ายรปูตามอัธยาศยั  จากนัน้น าท่านชม

อโุมงคต์น้ยาง เป็นสวนยางท่ีปลกูเรียงรายกนัหลายไร่ กิง่ใบของตน้ยางโนม้เขา้หากนั เป็นจดุถ่ายรปู

ท่ีนกัท่องเที่ยวตอ้งมาเก็บภาพไว ้จากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่ไปยงัแกรนดแ์คนยอน ขนอม ตัง้อยู่ใน

อ าเภอขนอม จงัหวัดนครศรีธรรมราช พื่นท่ีโดยรอบมีลกัษณะเป็นลานหินและดนิสีขาว มีแท่งหิน

รปูร่างแปลกตาท่ีเกดิขึน้เองตามธรรมชาตติัง่ตระหงานขึน้มาโดดเดน่กลางแอ่งน า้สีเขยีว กลายเป็น

ภาพที่แปลกตา มีสระน า้ขนาดเล็กอยู่ดา้นหนา้ น า้ในสระมีสีเขยีว ซ่ึงเป็นอีกจดุถ่ายรปูไฮไลทท่ี์สวยงาม 

ท่ีนกัท่องเที่ยวตอ้งมาเก็บภาพ 
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่  

ท่ีพกั น าท่านเขา้พกั ณ โรงแรมชลนภารีสอรท์ หรือ เทียบเท่า 
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ขนอม  

– 

นครศรธีรรมราช 

จดุชมวิวเนินเทวดาและเนินนางฟ้า  –นาแม่เฒ่า – ตาไข่วัดเจดีย์ - วัดพระมหาธาต ุ

วรมหาวิหาร – หลาดหนา้พระธาต ุ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางไปยงัจดุชมวิวเนินเทวดาและเนินนางฟ้า เป็นจดุชมวิวท่ีตัง้อยูใ่นพื้นท่ีเดยีวกนัถือ

ว่าเป็นอีกหนึง่สถานท่ีท่องเที่ยวท่ีนา่สนใจสวยงามของอ าเภอขนอมจงัหวัดนครศรีธรรมราชภายใน

พื้นท่ีไดจ้ัดระเบียงชมวิวท่ีสามารถยืนชมวิวของทะเลสีฟ้าครามท่ีรายลอ้มดว้ยตน้ไมแ้ละทิวเขาแบบ

กวา้งไกล ใหใ้หท่้านไดด้ืม่ด า่กบับรรยากาศ เก็บภาพบรรยากาศอันสวยงามตลอดสองขา้งทาง 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ นาแม่เฒ่า แลนดม์ารค์แห่งใหม่ของ อ าเภอขนอม เป็นแหล่งท่องเที่ยว

แนวเกษตรท่ีพฒันาพื้นท่ีการเกษตรเป็นแหล่งท่องเที่ยว ใหท่้านไดอิ้สระถ่ายรปูภาพตามอัธยาศยั  

 น าท่านเดินทางสู่วดัเจดีย ์หรือ ตาไข่วดัเจดีย ์เป็นรปูไมแ้กะสลัก

เป็นรปูเด็กอายปุระมาณ 9 – 10 ขวบ สวมชดุลายพรางทหารสวม

แว่นตาด า ตัง้อยู่ในศาลาในวัดเจดียเ์ชื่อกนัว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธ์ิ

ท่ีสถิตย์อยู่ ณ วัดแห่งนี้เป็นท่ีเคารพสักการะของชาวบา้นตั้งแต่ใน

ละแวกใกลว้ัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใตจ้ากศรัทธาท่ีเชื่อกนั

ว่า “ขอได ้ไหวร้ับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย บริเวณปาก

ทางเขา้วัดจะมีรปูป้ันไก่ชนจ านวนมากวางอยู่บริเวณใกลก้ับปาก

ทางเขา้วัดและใกล้ๆ กันมีร่องรอยการจดุประทัด เศษชิ้นส่วนของ

ประทัดกองอยู่เป็นเนินสงูและมีผูค้นเขา้ออกมาไหวพ้ระและต่อดว้ย

ไหวแ้กบ้นกบัรปูแกะสลกัไอไ้ข ่
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 **กาขอพร ไอไ้ข่ วดัเจดีย ์

ธปู 3 ดอก บชูาบนได ้ไหวร้บั 

แต่เม่ือส าเร็จใหแ้กบ้นดว้ยของท่ีน ามาบนและจดุธปูเพียง 1 ดอกเท่านัน้ 

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

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมืองนคร น าท่านเดนิทางไปยงั วดัพระมหาธาตวุรมหาวิหาร 

กราบ “พระธาตยุอดทอง” ส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิคู่บา้น คู่เมือง วัดพระมหาธาตวุรมหาวิหารแห่งนี ้เป็นวัด
เกา่แกท่ี่สรา้งมานานนบัพนัปี ประชาชนผูเ้ลื่อมใสศรทัธาในพระพทุธศาสนาตัง้แตค่รัง้โบราณจนถึง

ปัจจบุนั จะน าของมีค่าเช่น ทองค า เพชรนลิจินดาและเคร่ืองประดบัอ่ืน ๆ จ านวนมากไม่สามารถ

ประเมินค่าไดม้าบชูาพระธาต ุโดยเฉพาะปลียอดจะหุม้ดว้ยทองค าน า้หนกัประมาณ 216 กโิลกรมั

เหลืองอร่ามโดดเดน่เห็นแตไ่กลชาวใตโ้ดยทัว่ไปจึงมกัเรียกพระบรมธาตเุจดยี์ แห่งนีว่้า " พระธาต ุ

ยอดทอง" ตอ่กนัดว้ยเดนิชมถนนสายเคร่ืองถมสามกษตัริย ์ชมหัวนะโม ซ่ึงเป็นความเชื่อของนคร

ศรี ในการป้องกนัโรคระบาดรา้ยแรงในอดตี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่หลาดหนา้พระธาต ุซ่ึงเป็นตลาดของกนิหนา้พระบรมธาตแุห่งเมืองนคร

ศรีฯ โดยตลาดแห่งนีเ้ป็นแหล่งตลาดของกนิพื้นเมืองของจงัหวัดนคร และยงัมีการแสดง

ความสามารถของลกูหลานชาวนครศรีฯ และบทูกจิกรรมทางศิลปะและวัณนธรรมเช่นเพน้ทผ์า้บา

ตกิ แกะสลกัหนงัตลงุ ของท่ีระลึกท่ีนกัเรียนน ามาขายเป็นรายไดเ้สริมอีกดว้ย ตลาดแห่งจะเปิดทกุๆ

วันเสาร ์(กรณีท่ีวันเดนิทางไม่ตรงกบัวันเสารท์างบริษทั ขอสงวนสิทธ์ิปรบัเปล่ียนโปรแกรมตาม

ความเหมาะสม) 

ค า่ อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั น าท่านเขา้พกั ณ โรงแรมปุระนคร หรือ เทียบเท่า 
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Day 

4 

 

 

หมูบ่า้นคีรีวง – สะพานคีรีวง – จดุชมวิวหนานหินท่าหา – กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดนิทางไปหมู่บา้นคีรีวง หมู่บา้นเล็กๆท่ามกลางหบุเขาท่ีมีอากาศดท่ีีสดุแห่งหนึง่ในประเทศไทย 

ตัง้อยู่ท่ีต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จงัหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชมุชนเกา่แกท่ี่อพยพไปอาศยัอยู่เชิง

เขาหลวง เดมิชมุชนนีม้ีชื่อว่า "บา้นขนุน า้" เพราะตัง้อยู่ใกลต้น้น า้จากยอดเขาหลวง ตอ่มาเปล่ียนเป็น

ชื่อ "บา้นคีรีวง" หมายถึง หมู่บา้นซ่ึงอยู่ภายในวงลอ้มของภเูขา 

 เดินทางถึงหมู่บา้นคีรีวง น าท่านชมบรรยากาศอันสวยงามท่ามกลางหบุเขา ความสงบ และสมัผัส

ชีวิตแบบชนบท ฟังเสียงน า้ไหล ผ่านแกง่หินตา่ง ๆ ไหลรวมเป็นแม่น า้สายเล็ก ๆ ผ่านกลางหมู่บา้น จน

กลายเป็นชมุชนตน้แบบในการจดัการธรุกจิท่องเที่ยวเชิงนเิวศ จนไดร้ับรางวัลยอดเยี่ยมอตุสาหกรรม

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

สะพานคีรีวง ซ่ึงเป็นจดุแลนดม์ารก์ส าคัญท่ีจะตอ้งมาถ่ายรปูคู่เป็นท่ีระลึก จากนัน้น าท่านชมจดุชม

วิวหนานหินท่าหาซ่ึงเป็นอีกหนึง่จดุชมวิวอันสวยงาม และยงัเป็นจดุท่ีเหล่านกัท่องเท่ียวมานัง่พักและ

เลน่น า้ ท ากจิกรรมกนัมากมาย จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู่กรงุเทพฯ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน 

22.00 น. เดนิทางถึงกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

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

– 02 ส.ค.  

สิงหาคม 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 
 

พักเดี่ยวเพ่ิมท่านละ 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. ก าหนดการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูิอากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป้นส าคญั 

5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์รวม 

1. รถบสัจากกรงุเทพฯ –นครศรีธรรมราช-กรงุเทพฯ ท่องเที่ยวตามรายการ  

2. ท่ีพกัท่ีระบไุวต้ามรายการ ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
3. ค่าธรรมเนยีมสถานท่ีท่องเที่ยว (ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทวัร ์

4. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทัวร ์

5. ค่าอาหารตามท่ีโปรแกรมระบ ุ

6. มคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

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

เงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์ไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนอืรายการทัวรท่ี์ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ ค่ารกัษาพยาบาล (ใน
กรณีท่ีเกดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ่้ายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ท่ีเกดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

3. ค่าธรรมเนยีมสถานท่ีท่องเที่ยว ส าหรบัชาวตา่งชาตท่ีิตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 
4. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 400 บาท/ตอ่ท่าน 

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 ์โดยการโอนเงนิเขา้

ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาส่งส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดนิทาง 7 วัน 

เพื่อใชส้ าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกมากกว่า 15 วัน ท่านบริษทัฯจะคืนเงนิค่าใชจ่้ายทัง้หมด  
2. กรณีท่ีท่านแจง้ยกเลิกการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิคืนเงนิค่าใชจ่้ายทัง้หมดทกุ

กรณี 
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ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบรกิาร 

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

บนรถตลอดการเดนิทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดยีว 

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

กรณุาส่งคืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น า้ดืม่/น า้เปล่า  แจกใหว้ันละ 1 ขวด    
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