
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 
สัมผัสดินแดนลึกลับแหํงภูลังกา พิชิตถ้้านาคา 

กราบบูชา“เจ๎าปูุอือลือ”ด๎วยพลังแหํงศรัทธาความเชื่อ 

จะน้าพาโชคลาภ โภคทรัพย์ จาก “พญา นาคราช ” 
 

รายละเอียดการเดินทาง 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – บึงกาฬ   (-/-/-) 

 

18.00 น. คณะพร๎อมกัน ณ  จุดนัดพบปตท. ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข๎าม ม.หอการค๎าไทย) เจ๎าหน๎าที่บริษัทฯคอยให๎การต๎อนรับ

และอ้านวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระ พร๎อมบริการตรวจวัดอุณหภูมิแจกหน๎ากากอนามัย และเจลล๎างมือ

ให๎กับผ๎ูเดินทางทุกทําน 

18.30 น. ออกเดินทางโดยรถตูป๎รับอากาศ VIP มุํงหน๎าสูํจังหวัดบึงกาฬ(ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 12-13 ชั่วโมง) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      

วันที่ 2  บึงกาฬ – ศาลเจ๎าปูุอือลือ – ถ้้านาคา – หาดค้าสมบูรณ์ –บึงโขงหลง เกาะดอนโพธิ ์ (B/L/D) 

06.30 น. ถึง จังหวัดบึงกาฬ บริการอาหารเช๎า แบบพื้นเมือง(มื้อที่ 1) 

07.30 น.  น้าทํานสักการะ ศาลเจ๎าปูุอือลือ  ต้านาน ปุูอือลือ 

พญานาคราชบนพื้นที่ชุํมน้้าโลก เป็นที่เลําขาน

ของชาวจังหวัดบึงกาฬ มี ต้าหนักองค์เจ๎าปุูสุริยะ

วงศ์ชัยนาคราชา (ปุูอือลือ) ตั้งอยูํใกล๎กับวัดสวําง

วารี ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง นอกจากจะเป็นที่

เคารพบูชาของคนในพื้นที่แล๎ว นักทํองเที่ยวก็ยัง

นิยมมากราบไหว๎ขอพรด๎วยความศรัทธาในเรื่อง

พญานาค  

 

08.00 น. เดินทางสูํ "ส้านักสงฆ์ฐิติสาราราม" (วัดตาดวิมาน

ทิพย์) เส๎นทางขึ้นสูํ  ถ้้านาคา  สามารถขึ้นได๎ใน

เส๎นทางน้้าตกตาดวิมานทิพย์ (มีระยะทางเดินขึ้น 2 

กิโลเมตร ใช๎เวลาไป-กลับประมาณ 4-5 ชั่วโมง)ถ้้านาคา เป็นถ้้าที่ต้ังอยูํในเขตพื้นที่ อุทยานแหํงชาติภูลังกา อ้าเภอ

บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ความสวมงามแปลกตาของที่นี่ก็คือ รูปทรงของหินขนาดใหญํที่มีรูปรํางเหมือน งูยักษ์ 

หรือ พญานาค นั่นเอง ท้าให๎ถ้้าแหํงนี้ เป็นแหลํงทํองเที่ยวอีกแหํงส้าหรับคนที่ชอบธรรมชาติและเรื่องลึกลับภายใน

ถ้้า จะพบกับหินที่มีรูปรํางคล๎ายกับล้าตัวของพญานาค ซึ่งถ๎ามองไปจะคล๎ายๆ กับเกล็ดของงูขนาดใหญํ และปกคลุม

ไปด๎วยมอสสีเขียว ดูสวยงาม แตํก็นําพิศวงด๎วยเชํนกัน นอกจากนี้ ยังมีการพบหินที่มีลักษณะเหมือนเป็นสํวนหัว

ของงูยักษ์ในบริเวณที่ไมํไกลกันมากจากตัวถ้้าอีกด๎วย เส๎นทางเดินปุาเป็นทางเดินดินสลับกับบันได และมีบางชํวง

จะต๎องดึงเชือกขึ้นโดยระหวํางทางจะพบประตูเตํา หินหัวเรือ หัวนาคาหัวที่ 3 และเม่ือขึ้นถึงบนเขาจะมีทางไปพบหัว

นาคาหัวที่ 1 กํอน 

 
 

(หมายเหตุ : เส๎นทางเดินปุาชัดเจนมีปูายบอกทางและมีเจ๎าหน๎าที่ประจ้าจุดตํางๆ เพื่อแนะน้าและรักษาความ

ปลอดภัยของนักทํองเที่ยว และจะเปิดให๎เดินขึ้นได๎ในเวลา 07.00-14.00 น. และให๎ลงจากเขาถึงพื้นลํางไมํเกิน 

17.00 น. ทั้งนี้หากมีฝนตกหนักจะปิดการขึ้นเขา กํอนเดินทางต๎องมีการท้าการจองลํวงหน๎าไมํเกิน 15 วัน  

- ได๎รับวัคซีน Sinovacหรือ Sinopharm2 เข็ม หรือ AstraZeneca 1 เข็ม มาแล๎ว 14 วัน 

- มีผลตรวจ Covid-19 ที่มีการรับรองจากแพทย์วําไมํพบเชื้อ ภายใน 72 ชั่วโมง (หากใช๎ผลตรวจ Antigen Test 

Kit ต๎องมีการรับรองจากสถานพยาบาลหรือคลินิกทางเทคนิคการแพทย์เทํานั้น ไมํสามารถน้าชุด ATK มาตรวจที่

จุดคัดกรองได๎) 

 

*** กรณีที่ท้าการจองถ้้านาคาได๎ในรอบ 13.00 น.-14.00 น. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสลับโปรแกรมชํวง

เช๎าและบํายได๎ตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะคงไว๎ซึ่งผลประโยชน์ของลูกค๎าเป็นส้าคัญในระดับเดิมทุก

ประการ *** 

 

 



 

 

 

 

      

***สิ่งที่นักทํองเที่ยวควรเตรียม*** 

1. กระเป๋าเปูสะพายหลัง 

2. รองเท๎าผ๎าใบเดินปุา 

3. เสื้อแขนยาวบางเพื่อไมํให๎ร๎อนมากกันยุงกัด/ก่ิงไม๎บาดแขน และสวมกางเกงขายาวชํวยกันเป้ือนและชํวยซับแรง

กระแทกหากลื่นล๎ม 

4. หมวกกันร๎อน 

 

ส้านักอุทยานได๎มีการประกาศ 16 ข๎อปฏิบัติในการเข๎าเที่ยวชมถ้้านาคาดังนี้ 

1. ห๎ามสัมผัสหรือแตะต๎องประติมากรรมในถ้้า เชํน หินงอก หินย๎อย เสาหิน ฯลฯ 

2. ห๎ามตี เคาะ ท้าลายหินในถ้้า 

3. ห๎ามสูบบุหรี่ กํอกองไฟ จุดธูปเทียน หรือกิจกรรมใดๆ ที่กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงตํอสภาพอากาศภายในถ้้า 

4. ห๎ามน้าอาหารเข๎าไปรับประทานในถ้้ารวมทั้งทิ้งเศษขยะมูลฝอยใดๆ 

5. ห๎ามท้าเสียงดังหรือกระท้าการใดๆ ที่เป็นการรบกวนหรือกํอความร้าคาญให๎แกํสัตว์ รวมทั้งห๎ามยิงปืน จุดประทัด 

และวัตถุระเบิด 

6. ห๎ามน้าสัตว์เล้ียงหรือสัตว์พาหนะเข๎าไปในถ้้า 

7. ห๎ามขีดเขียน ขูดลบ ขีดฆํา ทาหรือพํนสี หรือปิดประกาศ 

8. ห๎ามถํายอุจจาระ ปัสสาวะในถ้้า 

9. ห๎ามเก็บหรือน้าสิ่งใดๆ ออกจากถ้้า อาทิ หิน ผนึกแรํ ซากดึกด้าบรรพ์ โบราณวัตถุ หรือสิ่งมีชีวิตภายในถ้้า 

10. ห๎ามกระท้าการใดๆ อันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางน้้า หรือสร๎างสิ่งกีดขวางทางน้้า ที่จะท้าให๎น้้าทํวมล๎นหรือ

เหือดแห๎ง เว๎นแตํได๎รับการอนุญาตจากหนํวยงานเจ๎าของพื้นที่ 

11. ห๎ามตั้งแคมป์พักแรมภายในถ้้า 

12. ห๎ามเดินออกนอกเส๎นทางที่ก้าหนด 

13. ไมํแตะต๎อง และ/หรือ ท้าลายระบบไฟฟูาในถ้้า 

14. ไมํรบกวนแหลํงโบราณคดี หรือซากดึกด้าบรรพ์ที่พบในถ้้า 

15. ไมํกํอสร๎างสิ่งอ้านวยความสะดวก เชํน สะพาน ทางเดิน บันได เว๎นแตํการกํอสร๎างเพื่ออ้านวยความสะดวก/

ปลอดภัยเทําที่จ้าเป็น และให๎มีความกลมกลืนกับธรรมชาติในถ้้า 

16. ให๎มีผ๎ูน้าเที่ยวท๎องถ่ินที่ผํานการฝึกอบรมตามมาตรฐาน Local Cave Guide และปฏิบัติตามค้าแนะน้าอยําง

เครํงครัด 

13.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร หาดค าสมบูรณ ์(มือ้ที ่2) หลงัอาหารใหท้า่นอสิระพักผอ่นตามอธัยาศยั 

ทา่นสามารถลงเลน่น ้าและเครือ่งเลน่ตา่งๆ ไดท้ีห่าดค าสมบรูณ์ (คา่เครือ่งเลน่ บานาน่าโบท๊, เจ็ทสก ีไมร่วมอยูใ่น
คา่ใชจ้า่ยทวัร)์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

      

 

15.00 น. น าทา่นน่ังเรอืสู ่ เกาะดอนโพธิ์ทีต่ัง้อยูก่ลางหนองน ้าบงึโขงหลงเกาะแหง่นีม้คีวามเชือ่กนัวา่เป็นวงัเจา้ปู่ ออืลอื
นาคราช เป็นสถานทีบ่ าเพ็ญเพยีรบารม ี (หนา้ฝนระดบัน ้าทว่มถงึเขา่ หนา้แลง้น ้าแหง้ สามารถปเูสือ่ท าพธิกีรรม

ทางศาสนาไดท้กุคนทีเ่ขา้มาควรส ารวมกาย วาจา ใจ เคารพสถานทีแ่ละแตง่กายใหส้ภุาพ)  

 

 
 

17.00 น. น าทา่น CHECK IN เขา้สูท่ีพั่ก ณTHE ONE HOTEL BUENG KANหรอืเทยีบเทา่  

19.00 น. บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่3) หลงัอาหารพาทา่นกลบัทีพั่ก  

เชญิทา่นพักผอ่นตามอธัยาศยั ราตรสีวสัดิ ์
  

วนัที ่3  วดัอาฮงศาลาวาส – กรุงเทพฯ         (B/L/-) 

06.00 น. อรุณสวสัดิย์ามเชา้ 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่4) 
08.00 น. น าทา่น CHECK OUT ออกจากทีพั่ก มุง่หนา้สู ่วดัอาฮงศลิาวาส 

08.30 น. น าทา่นชมจดุทีแ่มน่ ้าโขงมคีวามลกึทีส่ดุ ประมาณ 200 เมตร มคีวามกวา้งประมาณ 300 เมตรซึง่ชาวบา้นเชือ่กนัวา่

เป็น “สะดอืแมน่ ้าโขง” ของแกง่อาฮง ณ วดัอาฮงศลิาวาส ในชว่งฤดนู ้าหลากจะเห็นกระแสน ้าวนไหลเชีย่วเป็นรูป

กรวยขนาดใหญ ่หากมวีสัดอุะไรถกูดดูเขา้ไป สิง่ของตา่งๆ จะหมนุวนอยูป่ระมาณ 30 นาท ีชาวบา้นเชือ่กนัวา่
สิง่ของเหลา่นัน้จะไปโผลท่ีค่ าชะโนดกอ่นลงไปชมจดุสะดอืแมน่ ้าโขง สกัการะ “ศาลเจา้แมเ่ทพสีะดอืแมน่ า้โขง 

ภายในมเีทพธดิาสะดอืล าน า้โขง” เพือ่ความเป็นสริมิงคล นอกจากนัน้ยังม ี “อุทยานหนิงาม อาฮง” กอ้นหนิ
ขนาดมหมึาทีเ่กดิขึน้เองตามทีธ่รรมชาตสิรรคส์รา้งขึน้มาใหม้คีวามร่มรืน่ตัง้แตส่มัยพุทธกาล และยังเชือ่กนัวา่วดั

อาฮงแหง่นีเ้ป็นวงัพญานาคอกีดว้ย สมควรแกเ่วลาเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ 

 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่5) 
13.00 น. เดนิทางกลบั กรุงเทพฯระหวา่งทางแวะใหท้า่นไดเ้ขา้หอ้งน ้าและท าธรุะสว่นตวั 

 อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยัเพือ่ไมเ่ป็นการเสยีเวลาในการเดนิทางกลบั 
22.30 น. ถงึ กรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจจากทมีงานบรษัิทฯ 

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

 

หมายเหต ุ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรม การเดนิทาง หรอืรายการอาหารไดต้ามความเหมาะสม ในกรณี

ทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชนส์งูสดุของลกูคา้เป็น

ส าคญั ตลอดจนมาตรฐานการบรกิารไวใ้นระดบัเดมิทกุประการ 



 

 

 

 

      

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

(พกั 2-3 ทา่น) 

พกัเดีย่ว 

จา่ยเพิม่ 

สถานทีพ่กั หมายเหต ุ

22-24 ต.ค.64 4,899.- 
800.- THE ONE BUENG KAN 

 

23-25 ต.ค.64 4,899.- 
800.- THE ONE BUENG KAN 

 

29-31 ต.ค.64 4,599.- 800.- 
THE ONE BUENG KAN 

 

05-07 พ.ย.64 4,599.- 800.- 
THE ONE BUENG KAN 

 

12-14 พ.ย.64 4,599.- 800.- 
THE ONE BUENG KAN 

 

19-21 พ.ย.64 4,599.- 800.- THE ONE BUENG KAN 
 

26-28 พ.ย.64 4,599.- 800.- THE ONE BUENG KAN 
 

03-05 ธ.ค.64 4,899.- 
800.- THE ONE BUENG KAN 

 

04-06 ธ.ค.64 4,899.- 
800.- THE ONE BUENG KAN 

 

10-12 ธ.ค.64 4,899.- 
800.- THE ONE BUENG KAN 

 

17-19 ธ.ค.64 4,599.- 
800.- THE ONE BUENG KAN 

 

24-26 ธ.ค.64 4,599.- 
800.- THE ONE BUENG KAN 

 

30-01 ม.ค.65 4,899.- 
800.- THE ONE BUENG KAN 

 

31-02 ม.ค.65 4,899.- 
800.- THE ONE BUENG KAN 

 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น *** 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต า่ 8 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว  
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา  

 

***เนือ่งดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่ว หรอืรา้นคา้บางแหง่อาจจะยงัไมส่ามารถเปิดใหบ้รกิารได*้**  

**ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลง หรอืงด สถานทีด่งักลา่ว อนัมาจากเหตสุดุวสิยั**  
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่รถตูป้รับอากาศ VIP จ านวน 1 คนั 

 คา่โรงแรมทีพั่กจ านวน 1 คนื(พักหอ้งละ 2-3 ทา่น)ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการจ านวน 5 มือ้   

 คา่เรอืลอ่งบงึโขงหลง จ านวน 1 ล า    

 คา่ธรรมเนยีมในการเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ตามรายการ  

 คา่มัคคเุทศกค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง (ไมค่ลอบคลมุสขุภาพและการเจ็บไขไ้ดป่้วย) วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (ตามเงือ่นไข
และขอ้ตกลงของกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัภายในทีพั่กเชน่ คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้งพักฯลฯ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่นอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ(กรุณาสอบถามจากทมีงานมัคคเุทศกก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ลว่งเวลาหากงานปารต์ีเ้กดิเวลาทีท่างโรงแรมก าหนด 
 ส าหรับชาวตา่งชาต ิตอ้งช าระเพิม่ 1,000 บาท 

 คา่ OVER BILL ทกุกรณี 

 คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ (ทา่นละ 300 บาท) 
 

เง ือ่นไขและรายละเอยีด 
เงือ่นไขการจองทวัร ์

 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 2,500 บาท นับจากวนัทีท่ าการจองภายใน 2 วนั  



 

 

 

 

      

 ช าระสว่นทีเ่หลอืช าระอยา่งนอ้ย14 วนักอ่นการเดนิทาง 

 หากจองกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 วนัตอ้งช าระเต็มจ านวน 100% 

 หากไมช่ าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง 10 วนัถอืวา่สละสทิธิ ์และไมส่ามารถเรยีกเงนิมัดจ าคนืได ้ 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

     ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว  

     เชน่ การจองทีพั่ก การรา้นอาหาร การจองรถน าเทีย่ว ฯลฯ 
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด ทาง  

       บรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 8 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บันักทง่  

        เทีย่วทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง แตห่ากนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการ  

        เดนิทางทีม่นัีกทอ่งเทีย่วไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารทา่น  

        ตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื  

        เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการท าประกนัการเดนิทาง 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์  

        ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่น  

        ใหญเ่ป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก  

        ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย  

        หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืเหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนาม  

       โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  
 

 

แผนผังที่นั่ง รถตู๎ VIP 9 ที่นั่ง 

 

 

 

 



 

 

 

 

      

 


