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• มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน  
• ท่ีพกัมาตรฐาน 4 ดาว 3 คืน  
• รถตูป้รับอากาศ VIP 
• เรือเร็ว (Speed Boat)เดินทาง ไป-กลบั เกาะหลีเป๊ ไดรั้บมาตรฐานจากการท่องเท่ียว แห่ง ประเทศไทย 
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  

ก าหนดวนัเดินทาง 
  
 มีนาคม  11-14 / 18-21 / 25-28 
 เมษายน 01-04 / 03-06 / 04 – 07 / 05 - 08 

 
วนัแรก(1)   กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ท่าเรือปากบารา – อทุยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา 
                    เกาะไข่ - เกาะหลเีป๊ะ  
05.00 คณะท่านพบกนั ณ จุดนดัพบสนามบินสุวรรณภูมิเคาเตอร์ A-D สายการบินไทยสไมล ์พร้อมดว้ยเจา้หนา้ท่ี

คอยอ านวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 
07.05 เหินฟ้าสู่สนามบินหาดใหญ่จงัหวดัสงขลาดว้ยสายการบินไทยสไมล ์เท่ียวบิน WE259 
08.30 น าท่านเดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ รถตู ้VIP คอย

บริการท่าน  น าท่านไปยงัร้านอาหาร 
10.30 บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
11.30 น. น าท่านลงเรือสปีดโบ๊ท(สปีดโบ๊ท ใช้เวลาเดินทาง 

90 นาที ) เพื่อเดินทางสู่เกาะตะรุเตา เพลิดเพลินกบั
ความงดงามของหมู่เกาะนอ้ยใหญ่และทะเล สีคราม 
ฝูงปลาหลายสายพนัธ์ุแหวกวายไปมา น าท่านเท่ียว
ชม “เกาะตะรุเตา”  เป็นค าท่ีเพี้ ยนมาจากคาว่า “ตะ

โละ เตรา” ในภาษามาลายแูปลวา่ มีอ่าวมาก ตะรุเตา
เป็นอุทยานแห่งชาติท่ีอยู่ในทะเลอนัดามนับริเวณ
ช่องแคบ มะละกา มหาสมุทรอินเดีย ตะรุเตาเป็น
อุทยานแห่งชาติทางทะเล (Tarutao National Marine 
Park) แห่งแรกของเมืองไทยท่ีมีช่ือเสียงทางด้าน
ประวติัศาสตร์และความสวยงามของธรรมชาติอีก



 
 
 
 
 
 
 

ทั้งยงัไดรั้บการยกยองจากองคก์ารยเูนสโก่ ให้เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Heritage Parks and 
Reserves) น าท่านชมความงดงามของ ชายหาดพนัเตมะละกา  นมสัการเจา้พ่อตะรุเตา  “เกาะไข่” ให้ท่านได ้
ถ่ายรูป กบัปติมากรรมทางธรรมชาติ ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา จากนั้นน าท่าน
เดินทางถึงท่าเทียบเรือเกาะหลีเป๊ะ น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั ใหทุ้กท่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  
อิสระให้ทุกท่านไดช้อ้ปป้ิงและเท่ียวชมถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ สัมผสับรรยากาศแสงสีกบัร้านสุดชิล
ตลอดแนวชายหาดบนัดาหยา อิสระตามอธัยาศยั 

ที่พกั : Akira Lipe Resort ที่พกัระดบั 4 ดาว **** หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่สอง(2)  หลเีป๊ะ -  ร่องน า้จาบัง – เกาะหินงาม – เกาะอาดงั – เกาะราว ี- เกาะยาง   
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านออกเดินทางโดยสปีดโบ๊ท (Speed Boatแบบเหมาล า)สัมผสักบัความต่ืนเตน้และความประทบัใจกบั

การด าน ้ าดูปะการังแบบจุใจ 
เกาะหินงามแหล่งด าน ้ าดู
ปะการังสวยท่ีสุดในทะเล
สตูลมีทั้งหญา้ปะการังชายฝ่ัง
และแวะใหท่้านไดถ่้ายรูปกบั
หินสีด านิลท่ีบนเกาะหินงาม
อีกด้วยหลังจากนั้ นน าท่าน
ช ม ป ะ ก า รั ง เจ็ ด สี แ ล ะ
ธรรมชาติใตท้อ้งทะเลอนัดา
มนัอนัสวยงาม ณ ร่องหินจาบงั พาทุกท่านไปลอยตวัดูฝงูปลานานาชนิดเช่น ปลานีโม่ ปลาเสือ อีกหน่ึงเกาะ
ประทบัใจ เกาะยาง แหล่งด าน ้าต้ืนท่ีเกาะหลีเป๊ะท่ีมีรังหวัผกักาดและปะการังสีสวยอีกมากมาย   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินแบบปิกนิค(บุฟเฟ่ต)์ 



 
 
 
 
 
 
 

บ่าย ใหเ้วลาท่านท่ีหาดทรายขาว + เกาะราวี อิสระเล่นน ้าหนา้หาดก่อนเขา้ท่ีพกั น าท่านสู่เกาะอาดงัถ่ายภาพความ
ประทบัใจและด าน ้ าดูปะการังท่ีจุดด าน ้ าต้ืนของอ่าวสอง เกาะอาดงั เกาะท่ีมีความสวยงามของธรรมชาติ ให้
ท่านไดสู้ดอากาศบริสุทธ์ิ สายลม แสงแดด และ ผืนทราย อิสระท่านใช้เวลาพกัผ่อนเดินเล่นตามอธัยาศยั 
จนถึงเวลานดัหมาย 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 

ที่พกั : Akira Lipe Resort ที่พกัระดบั 4 ดาว **** หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัทีส่าม(3)  เกาะหลเีป๊ะ - ท่าเทียบเรือ ปากบาลา – มัสยดิกลาง 
                               เกาะยอ - วดัพระนอนแหลมพ้อ 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
09.30 น. น าทุกท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปากบารา โดยเรือสปีดโบ๊ด 
11.00 น. น าท่านข้ึนฝ่ังท่ีท่าเรือปากปารา รับสัมภาระ ข้ึนรถเพื่อน า

ท่านออกเดินทางไปร้านอาหาร 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านชม “มสัยิดกลางประจ าจงัหวดัสงขลา” หรือช่ือเต็ม 

“มสัยดิกลางดิยนุ์ลอิสลาม” เป็นศาสนสถานซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนั
ดีในหมู่ช่างภาพ ดว้ยลกัษณะสถาปัตยกรรมท่ีสวยสง่า มีสระ
น ้ าดา้นหน้าทอดตวัยาวกว่า 200 เมตร ท าให้มสัยิดแห่งน้ีดู
ละมา้ยคลา้ยคลึงกบัทชัมาฮาลท่ีอินเดีย โดยเฉพาะช่วงพระ
อาทิตยต์กท่ีน่ีจะงดงามตระการตามากเป็นพิเศษ จึงไม่ตอ้ง
แปลกใจว่า ท่ี น่ีจะเป็นท่ีนิยมของเหล่าบรรดาช่างภาพ
ทั้งหลาย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เกาะยอ” เป็นเกาะหน่ึง



 
 
 
 
 
 
 

ท่ีตั้งอยูก่ลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง หมู่บา้นเกาะยอถือเป็นชุมชนท่ีมีความเขม้แขง็ มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
และเป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของสงขลา สภาพทัว่ไปบนเกาะยอนั้นส่วนใหญ่เป็นภูเขาไม่สูง
นัก มีท่ีราบเชิงเขาติดทะเล และมีท่ีราบกวา้งทางตอนใตข้องเกาะยอ โดยไฮไลต์บนเกาะยอ เรียนรู้การท า
สวนผลไม้แบบสุมรุม หรือสวนสมรม ท่ีเป็นการปลูกผลไม้หลากหลายชนิด อยู่ภายในสวนเดียว นั่น
หมายความวา่ผลไมจ้ะผลดักนัใหผ้ลผลิตตลอดปี เช่น ส้มโอ มะพร้าว ขนุน และผลไมท่ี้มีช่ือของเกาะยอ  น า
ท่านท่องไปในเส้นทางสายวฒันธรรมบนเกาะยอ ซ่ึงเป็นความพยายามของชุมชนท่ีร่วมกันอนุรักษ์
วฒันธรรมท่ีดีงามใหด้ ารงอยูสื่บไป น าท่านชม “วดัพระนอนแหลมพอ้”  หรือ “วดัแหลมพอ้” เป็นวดัเก่าแก่
กว่า  ๒๐๐ ปี คร้ังหน่ึงในอดีตพระบาทสมเด็จจุลจอมเกลา้เจา้อยูท่รงประพาสทางน ้ าข้ึนท่ีท่าเรือหนา้วดัอีก
ทั้งมีประติมากรรมท่ีเก่าแก่ท่ีกรมศิลปากรข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถานและมีพระพุทธรูปปางปรินิพพาน
องคใ์หญ่ท่ีสุดในประเทศไทย อิสระใหท่้านเกบ็ภาพความงดงามตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  

ที่พกั : โรงแรม เซ็นทารา หาดใหญ่ หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัทีส่ี่(4)  หาดใหญ่ – ปัตตานี – มัสยดิกรือเซะ - ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว – วดัช้างให้ 
                  ตลาดกมิหยง – ช้อปป้ิง – เดนิทางกลบั  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางสู่ “จงัหวดัปัตตานี” จงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว เพียบพร้อมด้วยแหล่งประวติัศาสตร์ 
วฒันธรรม เช่น มสัยิดกรือเซะ สุสานเจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียวฯลฯ 
และพื้นท่ีธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ ทั้งผนืป่า สายน ้า และทอ้ง
ทะเล น าท่านเดินทางสู่ “มสัยิดกรือเซะ” เป็นโบราณสถาน
เก่าแก่แห่งปัตตานี  ท่ีมีมาตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  



 
 
 
 
 
 
 

รู้จกักนัอีกช่ือว่า “มสัยิดปิตูกรือบนั” ท่ีแปลว่ามสัยิดท่ีมีช่องประตูรูปโคง้  เน่ืองจากประตูมสัยิดแห่งน้ีมี
ดา้นบนโคง้แหลมและโคง้มนแบบสถาปัตยกรรมตะวนัออกกลาง มีต านานท่ีกล่าวถึงการสร้างมสัยดิกรือเซะ 
หลากหลายเร่ืองราว จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “ศาลเจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว” ความศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองปัตตานีมาแต่
โบราณ ตั้งอยูใ่นตวัเมืองปัตตานี เป็นท่ีประดิษฐานองคเ์จา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว เป็นศูนยร์วมจิตใจและศูนยร์วม
ศรัทธาของชาวไทยเช้ือสายจีนในปัตตานี ในต่างจงัหวดั และในต่างประเทศ ศาลเจา้แห่งน้ีมีช่ือเรียกวา่ “ศาล
เจา้เล่งจูเกียงหรือช่ือท่ีชาวบา้นเรียก “ศาลเจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว” 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านสักการะ “วดัช้างให้ราษบูรณาราม” หรือ “วดัช้างให้” เป็นสถานท่ียึดเหน่ียวจิตใจของคนใน 3 

จั งห วัด ช าย แ ด น ใต้  ต ล อ ด ถึ ง
พุทธศาสนิกชนทัว่ไป ตั้งอยู่ท่ีต  าบล
ควนโนรี อ าเภอโคกโพธ์ิ เป็นวัด
เก่าแก่สร้างมาแลว้กว่า 300 ปี วดัชา้ง
ให ้ถือวา่เป็นวดัตน้ต ารับของหลวงปู่
ทวด เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์
แรกของวัดและอัฐของท่านก็ ถูก
บรรจุไว้ท่ีว ัดแห่งน้ี  ว ัดช้างให้ จึง
กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวข้ึนช่ือ
และเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของจงัหวดัปัตตานี ท่ีมีนกัท่องเท่ียวเขา้มากราบสักการะหลวงปู่ทวดอยา่งไม่ขาด
สาย ท่ีเรียกวา่เม่ือมาถึงปัตตานีดินแดนแห่งปลายดา้มขวานแลว้ตอ้งแวะมาใหไ้ด ้จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่
หาดใหญ่ มีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือของฝากหลากหลายชนิดท่ี “ตลาดกิมหยง” มีสินคา้ให้เลือกซ้ือมากมาย 
รวมถึงสินคา้ท่ีมาจากมาเลเซียอีกดว้ย 

*** อาหารเย็น อสิระตามอธัยาศัย *** 
19.00 น าท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ 
20.55 ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิดว้ยสายการบินไทยสไมลเ์ท่ียวบินท่ี WE268 
22.20 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิจ าการเดินทางโดยสวสัดิภาพ  
 
 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให ้มคัคุเทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดินทางท่องเที่ยว 2564 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
เดก็ 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เดก็ 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เดก็ 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  
เพิ่มท่านล่ะ 

11-14 มี.ค. 64 19,990 19,990 19,790 19,590 6,500 

18-21 มี.ค. 64 19,990 19,990 19,790 19,590 6,500 

25-28 มี.ค. 64 19,990 19,990 19,790 19,590 6,500 

01-04 เม.ย. 64 21,990 21,990 21,790 21,590 7,500 

03-06 เม.ย. 64 21,990 21,990 21,790 21,590 7,500 

04-07 เม.ย. 64 21,990 21,990 21,790 21,590 7,500 

05-08 เม.ย. 64 21,990 21,990 21,790 21,590 7,500 

จ านวนลูกค้าออกเดนิทางเพยีง 8 ท่าน 
 
 

การเลอืกที่นั่ง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใหลู้กคา้ท่ีท าการจองและช าระมดัจ ามาก่อน เลือกท่ีนัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าเคร่ืองบินไปกลบั กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ // หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ น ้าหนกัตอ้ง

ไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 

2.  ค่ารถตู ้VIP ปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ   

3. โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
5. ค่าเรือ น าเท่ียวหมู่เกาะตะรุเตา พร้อมอุปกรณ์ด าน ้าต้ืน 
6. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 600 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

เงือ่นไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ท่ีสะกด

ช่ือและนามสกลุภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่ช าระเงินค่า

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เงือ่นไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 8,000 บาท หาก

แจง้ ระหว่าง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินท่ีลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีท่ีมีการจองต ่ากว่า 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 



 
 
 
 
 
 
 

● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ี
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสยั อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัข้ึนอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควทิ 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 
 
 

 


