
 

 
 

 

เดินทางโดย: รถไฟเพรสทีจปรบัอากาศ (โบกีเ้ฉพาะคณะ) + รถตู้ปรับอากาศ 

Enjoy a day tour on Train Riding with SRT Prestige Luxury compartment 

เดินทาง  

ON  

 

 
 

 

ไฮไลทโ์ปรแกรม : Program Highlight 

 สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟหรู SRT Prestige ขบวนชุดเกียรติยศรถไฟไทย (โบกี้เฉพาะคณะ) 
Riding on a luxury SRT Prestige Train special charted car. 

 ลิม้รสอาหารอร่อยตลอดการเดินทาง ตามแบบฉบบับายนาว ท่ีบรรจงคดัสรรเสิร์ฟให้กบัท่านบนรถไฟ 
Test delicious food during the journey on BuyNow Style, special selecting for you to render 
services on board. 
 

Prestige Class 6,600. -        
บาท/ท่าน 

Premier Class 
บาท/ท่าน 



 

 ชมทุ่งดอกทานตะวัน เก็บภาพถ่ายสวยๆ กบัทุง่ดอกทานตะวนัท่ีบานสะพรั่งสดุลกูหลูกูตา  
Visit beautiful sunflower field. 

 รับประทานอาหารกลางวนัพืน้บ้านไทยเบิง้  
Lunch at local restaurant Thai Bueng. 

 สมัผสัวิถีชมุชนท่ี “ชมุชนวัฒนธรรมไทยเบิง้บ้านโคกสลุง" ชมพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านไทยเบิง้ เพลิดเพลนิกบั
กิจกรรมเรียนรู้ภมูิปัญญาชาวบ้าน  
Experience the way of the local community “cultural center and museum Thai Bueng Kok 
Salung” 

 เพลิดเพลินกบัการละเลน่เพลงพืน้บ้าน "ร าโทน" เคร่ืองดนตรีช้ินเดียวก็สร้างความสขุได้กับชาวไทยเบิ้งแท้ๆ 
Enjoy The music and folk games “Tone dance” by typical instrument. 

 

รายละเอียดการเดินทาง:Tour itinerary 

05.00 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ สถานีรถไฟกลางบางซื่อ เจ้าหน้าที่ Getaway Holidays คอยให้ต้อนรับและ
อ านวยความสะดวกในการเช็คอิน พร้อมแจกชุดเพื่อสุขอนามัยของท่าน Travel Safety Kit ไว้ส าหรับท่าน
ละ 1 ชุด หลังจากน้ันเชิญท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยหรือถ่ายภาพเป็นที่ระลึก  

 Tour members meet our staff (Getaway Holidays) at check-in point – Bangsue Grand Central 
Train Station. 

 You will receive a complement Hygiene Travel Kit set (face mask, Alcohol washing hands, 
alcohol spray etc). 

06.24 น. รถไฟออกจากสถานีกลางบางซ่ือ มุ่งหน้าสู่ จ. ลพบุรี ด้วย รถไฟ SRT Prestige ชุดเกียรติยศรถไฟไทย ที่น่ัง
แบบ Premier Class และ Prestige Class สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบเอ็กซ์คลูซีฟเชิญท่านพักผ่อน
ตามอัธยาศัย (ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) ระหว่างทางเชิญท่าน
พักผ่อนตามอัธยาศัย  

 Train leaves Bangsue Station to Lopburi by SRT Prestige _Premier Class and Prestige Class.  
Travel time is around 150 km. with 2.30 hrs.  For your relaxation. 



 

  

  
 

“ขบวนรถไฟท่ียกระดับเดินทางแบบใหม่กับรถพิเศษคือ รถไฟ SRT Prestige รถไฟระดับเฟิร์สคลาส (ไม่เปิดให้บริการ
ท่ัวไป) มีลักษณะต่างจากรถไฟท่ัวไป คือ ขบวนรถนี้ดัดแปลงมาจากรถโดยสารปรับอากาศเจอาร์-เวสท่ีญี่ปุ่นมอบให้ไทย 
ปรับแต่งเป็นชุดขบวนรถพิเศษเพื่อการเดินทางท่องเท่ียว ประชุมสัมมนาย่อย ไปทุกจุดหมายปลายทางท่ัวประเทศ SRT 
Prestige เป็นรถโดยสารชุดใหม่สีน้ าเงินคาดทอง ภายในตกแต่งด้วยวัสดุไม้และไฟฟ้าท่ีให้แสงสว่างเหลืองทอง ท าให้ท้ัง
ขบวนรถมีความแวววาวของสีทอง เบาะท่ีนั่งท าจากวัสดุท่ีให้ความสะดวกสบายตลอดการเดินทาง” 

SRT The Prestige Blue Car is one of 4 new cars with blue color and golden strip, The State Railways of 
Thailand named them as “SRT Prestige with air condition” for special VIP transportation on business 
and inspection tour.  There are meeting room, dining room and sleeping room for disable persons.  
These cars are modified from Japanese Air con. Jr-West Blue Train.  Mechanic Department modified 
them to be luxury cars for general public uses on seminar and tours. 

20 seater for Prestige Class car (most popular). 

25 seater for Premier Class car (Luxury) 

ขบวนพิเศษชุดเกียรติยศรถไฟไทย กรุงเทพฯ – สระบุรี (ที่น่ังปรับอากาศแอร์ทุกที่น่ัง) 

หมายเหตุ: ที่น่ังให้บริการแบบจองก่อนมีสิทธ์ิเลอืกที่น่ังก่อน 



 

07.30 น. บริการอาหารเช้า พร้อม ชากาแฟ และน้ าดื่ม ระหว่างทาง อิสระตามอัธยาศัยทัศนาทิวทัศน์สองข้างทาง และ
น่ีคือเสน่ห์ของการน่ังรถไฟในระดับ See Level สังสรรค์กับเพื่อนร่วมทาง ครอบครัว หรือคนรักของท่านตาม
อัธยาศัย  

 Breakfast will be served on board with coffeee/tea and soft drinks.  Enjoy beautiful views 
along the way to Pasak Cholasit Dam in Lopburi Province. During the journey – free at leisure 
enjoy seeing the scenery along the two sides of the railway at the See Level.  Party with friends 
and family members as you please. 

 บริการอาหารเช้าบนรถไฟ: Breakfast menu 

 ขนมจีบแป็ะเซียะ ต านานขนมจีบแห่งเยาวราช 
สูตรต้นต าหรับจากเมืองจีน  
Chinese Dumplings - Kanomjeb Paexia 
 ซาลาเปาโบราณ"กู่หลงเปา" ไส้หมูไข่เค็ม และ 
ไส้ถ่ัวหวานงา 
Chinese steamed bun – Salted Egg Pork or 
bean paste 
 พร้อมบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ น้ าดื่ม และน้ าผลไม้ 
Red Pork with Rice or Duck Rice with coffee/tea and fruit juice. 

09.25 น. ขบวนรถไฟหยุด ณ จุดชมวิวบน เส้นทางรถไฟลอยน้ า ประมาณ 30 นาที น่ีคือรางรถไฟเส้นใหม่ที่ถูกสร้าง
ทดแทนรางเดิมที่จมน้ า หลังมีการปล่อยน้ าเข้ามาเต็มพื้นที่เขื่อน เม่ือปี 2542 โดยรางถูกยกตัวให้สูงขึ้นเหนือ
ระดับน้ าในเขื่อน ช่วงเวลาแล่นผ่านเหมือนว่า รถไฟลอยน้ าได้อย่างไงอย่างงั้น ในด้านการคมนาคมเส้นทางน้ีคือ
ส่วนหน่ึงของเส้นทางไปยังภาคตะวันออกเฉียงหนือ ผ่านทั้ง ลพบุรี สระบุรี นครราชสีมา โดยการวางรางใหม่น้ี
จะอิงตามขอบอ่างเก็บน้ า ลัดเลาะไปมา เป็นทางโค้งที่สวยงาม และกลายเป็นภาพ Unseen อีกภาพไป
เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันรถไฟเที่ยวเขื่อนป่าสักน้ีจะเปิดวิ่งเพียงแค่ 3 เดือนเท่าน้ัน  

 Train stops at View Point on dam for 30 minutes. Pa Sak Jolasit Dam Railway Halt which 
was constructed to boost tourism in the area from November to January of the following 
year annually, for a total of three months, the State Railway of Thailand (SRT) operates 
a special train known from Bangkok to Pa Sak Jolasit Dam. It operates only on weekends. 
The main highlight of this trip is when the train stops on the railway viaduct, allowing 
passengers to stroll and take pictures. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:50 น. เดินทางถงึสถานีปลายทาง ที ่“สถานีโคกสลงุ” 

 The train continues to Kodsalung Station. Tour members get off the train and take mini aircon. 

Van for local tours. 

10:00 น.  น าท่านเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศไปชมความงดงามของ ทุ่งดอกทานตะวัน ท่ามกลางธรรมชาติกว้างไกลสุด

ลูกหูลูกตา ให้ทุกท่านดื่มด่ าความงดงาม สูดอากาศบริสุทธ์ิพร้อมดอกทานตะวันที่จะบานสะพร่ังเหลืองอร่ามรอ

ต้อนรับเพื่อให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพกันอย่างสวยงาม   

Vans take tour members to enjoy the beautiful Sunflower field. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบพ้ืนบ้านที่ “ชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง" พิธีตอนรับสุดประทับใจ ด้วย

ด้วยน้ าสมุนไพรและรับประทานอาหารพืน้บ้านอาหารของชาวไทยเบิง้ เป็นอาหารที่มีวัตถุดิบมาจากธรรมชาติ มี

วิธีการปรุงที่ไม่ยุ่งยากแต่รสชาติที่กลมกล่อม 

Lunch at a local restaurant at Thai Bueng Cultural Center.   
 

13.00 น. หลังม้ืออาหารให้ท่านได้สัมผัสกับวิถีชุมชนชาวไทเบิ้งบ้านโคกสลุง และเข้าชม "พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านไทยเบิ้ง" ที่นีส้ร้าง

ขึน้จากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านสร้างจากแรงบันดาลใจของชาวบ้านมีผู้ เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านได้ร่วมกันหา



 

แนวทางในการฟืน้ประเพณี และวฒันธรรมพืน้บ้านของชาวไทยเบิง้ขึน้มา และที่นีย้งัเป็นหมู่บ้านต้นแบบในชมุชนของ

จังหวัดลพบุรี ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นเรือนไทยเบิง้จ าลองที่น าใบของต้นค้อซึ่งมีลักษณะคล้ายทางมะพร้าวหรือ

ปาล์มมาท าเป็นฝาเรือน โดยใช้ไม้ไผ่ประกบกับใบต้นค้อเรียกว่า "เรือนฝาค้อ" ภายในเรือนจดัเป็นห้องต่าง ๆ จ าลอง

บรรยากาศให้เหมือนกับการอยู่อาศัยจริง ใต้ถนุเรือนจดัแสดงเคร่ืองมือหาปลา เคร่ืองมือดกัสัตว์ และหตัถกรรมจาก

ไม้ไผ่ 

 เรียนรู้วิถีชีวิตของชมุชน งานหตัถกรรม และการร่วมสนกุกบัการละเล่นพืน้บ้าน “ร าโทน” เคร่ืองดนตรีช้ินเดียวก็สร้าง

ความสุขได้กบัชาวไทยเบิง้แท้ๆ ซึง่มีให้ท่านเฉพาะที่น่ีเท่านัน้ 

Thai Bueng was an enormous ethnic group of Baan Khok Salung who had settled themselves 
about 60 kilometers to the east of Lopburi Province. Based on an abundant ruins of the Sand 
and Laterite stones found at Khok Samran Temple, we assumed that it was an ancient 
community which lasted at least 260 years old. 
Thai Bueng citizens of Baan Khok Salung inherited the culture and tradition from their ancestors 
that made them obviously differed from others.  
The songs had been sung for many generations. Villagers composed lyrics of the songs 
themselves, for example, the Rum-Tone, Hom Dok Mafai, Ra-Bum-Baan-Rai, No-Nay Song, Pissa-
Than, Cha-Jao-Hong, Gom Song, Korat Song, and Hae-Naak. In former time, these songs were 
sung during the Songkran Festival. At present, the songs were restored by interested youth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
14.30 น. สมควรแก่เวลา น าท่านออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ สถานี เข่ือนป่าสักชลสิทธิ์  

 Take the tour members back to the Pasak Cholasit Dam Station. 

14.45 น. รถตู้ปรับอากาศ ส่งคณะที่สถานีเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ เพื่อขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพฯ 

 Vans arrive Pasak Cholasit Station 

15.30 น. ขบวนรถไฟออกเดินทางจากสถานีเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิสู่ กรุงเทพฯ ด้วย รถไฟ SRT Prestige สัมผัสประสบการณ์

ท่องเที่ยวแบบเอ็กซ์คลูซีฟ เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย Train leaves the station. 



 

  

16.30 น. บริการของว่างบนรถไฟ  

 Snack will be served on board. 

18.50 น. เดินทางถึง สถานีชุมทางบางซื่อ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 Train arrives Bangsue Grand Central Station safely. 

----จบรายการ : Tour End. ----- 

 

  

  
หมายเหต ุ

 รายการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมโดยจะค านึงถงึประโยชน์ของทา่นเป็นส าคัญ 

 เงือ่นไขเป็นไปตามท่ีบริษัทก าหนด รายการดงักล่าวไม่รวมค่าทิป และเดินทางเป็นหมู่คณะ 

 เด็กเล็กอายุไม่เกิน 3 ขวบ และมีส่วนสูงไม่เกิน 100 ซม. น่ังตกัผู้ใหญ่ บริษทัฯไม่คิดค่าใช้จ่าย 

 ส าหรับเดก็ที่ใชท้ี่น่ังตามปกติเหมือนผู้ใหญ่ บรษิัทฯคิดค่าใช้จา่ยเท่ากับราคาผู้ใหญ ่
Note:   

 Times and program are subject to change as to according to the circumstance and more 
comfortable to the tour members. 

 Child under 3 years old and under 100 cm. in height, if not occupy a seat is free. 

 For a child – if taking a seat. Will be charged as an adult price.    



 

 

อัตราค่าเดินทาง 

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่หรือเด็ก ราคาต่อท่าน / บาท 

ที่น่ัง Prestige Class (ขบวนรถเพรสทจี) หมายเลข 22-46 6,600 บาท / ท่าน  

ที่น่ัง Premier Class (ขบวนรถพรีเมียร์) หมายเลข 1-20   6,900 บาท / ท่าน 

 
แผนผังที่น่ัง SRT Prestige 

  

 



 

 
อัตราค่าเดินทางน้ีรวม 

 รถไฟ SRT Prestige ที่น่ังแบบ Prestige Class & Premier Class ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ – โคกสลงุ // เขือ่น
ป่าสักฯ – กรุงเทพฯ 

 รถตู้ปรับอากาศ ทอ่งเทีย่วใน จงัหวัดเขือ่นปา่สักฯ ตามรายการ พร้อมคนขบัที่ช านาญทางเป็นอย่างดี (8 – 10 ท่าน/
คัน) 

 บริการอาหารเช้าและเย็นบนรถไฟ และอาหารกลางวัน ณ ร้านครัวกุ้งหลวง 
 บริการน้ าดื่มท่านละ 2 ขวด/วัน 
 ของสมนาคณุ Hygiene Travel Kit เช่น หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอลล้างมือ, สเปรยแ์อลกอฮอล ์ฯลฯ 
 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ 

มัคคุเทศก์ คนขับรถ พนักงาน คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ประกันอุบัติเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป 

ค่าประกันอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุัตเิหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตาม
เงือ่นไขของกรมธรรม์) 
 

Tour price include: 
 Special Touring special SRT Train in Prestige class air con or Premier Class. Round trip Bangsue Grand Station 
to Pasak Cholasit Station. 

 Air con. Van for a one day local tour in Lopburi as per the itinerary. 
 One lunch at local restaurant.  Breakfast and snack will be served on board. 
 Two small bottles of drinking water. 
 A complement Hygiene Travel Kit set (face mask, Alcohol washing hands, alcohol spray etc) 
 Entrance fee as per tour program. 
  Tour Guide and experience drivers assisting throughout the tour program. 
 Travel accident insurance for the coverage of Thb. 1,000,000.- per person. (if the tour member is over 70 
year old – the coverage on the travel accident insurance is 50%) medical expenses on the travel accident 
insurance is Thb. 500,000.- per person as per the insurance conditions. 

 

 

 

 



 

อัตราค่าบรกิารนี้ไมร่วม 

 ค่ารถ หรือ คา่ตั๋วเคร่ืองบินจากทุกเส้นทาง และค่าเดินทางมาทีจ่ดุนัดพบ 
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น คา่อาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือจากรายการ คา่รักษาพยาบาล 
(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจ าตัว), ค่าเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์เป็นต้น 

 ค่าธรรมเนียมสถานที่ทอ่งเที่ยว ที่มิได้ระบุในรายการ 
 ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กิดจากผู้เดินทางเอง 
 ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบริการ, ค่าภาษเีดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าทิปไกด์/หัวหน้าทัวร์ 100 บาท/ท่าน/วัน ทัง้น้ี ตามความพึงพอใจของท่าน เป็นสินน้ าใจ 
 

Tour Prices exclude: 
 Bus fare or air ticket fare from any places and expenses to meeting place 
 Other expenses that not mention in the tour program – such as meal and drink, medical fee ( 
personal illness with congenital disease) 

 Entrance fee for those foreign nationality as National Park fee for foreigner. 
 Other expenses occurred by own tour member not to follow the tour program. 
 Tax on the total tour program, travel tax (if any) 
 VAT 7% and withholding tax 3 %  ( for those request for VAT receipt and should inform in 
advance before such payment) 

 Tips to Guide/tour leader 100 Baht/day/person as this is at your discretion. 

เงื่อนไขการช าระเงิน 

 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 50% หลังจากทีท่ าการจองภายใน 48 ชั่วโมง จงึจะถือว่าเป็นการจองที่สมบูรณ์ 

 กรุณาช าระเงินยอดสว่นที่เหลือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันท าการ 
 

Payment conditions: 

 Please pay deposit 50% per person of the tour price not more than 48 hrs. After booking is 
made. 

 Final full payment to be made within 15 days before the travel date 

 



 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันท าการ บริษัทฯคืนเงินค่าทัวร์เตม็จ านวน 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันท าการ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 50% ของราคาค่าทัวร์ทัง้หมด 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วันท าการ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์ 100% ของราคาค่าทัวร์ทัง้หมด 
4. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
5. ในบางกรณีเม่ือผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ซ่ึงทางทีมงานจะตอ้งส่งเงินมัดจ าไปมัดจ าค่าที่พักและยานพาหนะ

ทันที ดงัน้ันจากภาระดงักล่าวทีมงานจงึขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใช้จา่ยที่เกิดขึ้นจริงจากผูจ้อง 

6. เม่ือทา่นออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถา้ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถอื
ว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

Cancellation policy 
 1. 30 working days or more before departure, Full refund 
 2. Up to 29 working days or less before departure, 50% refund 
 3. Less than 14 working days before departure, non-refund 

4. After booking, Buynow may have to pay deposits for tickets and accommodations immediately. In 
case of cancellation, Buynow reserves the right to deduct paid expenses from the refund amount. 
5. In case customers decide to skip parts of sites/activities, Buynow reserve the right not to refund 
those amounts. 
 

หมายเหต ุ

 กรุณาพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอยีดก่อนท าการจอง 

 กรุณาปฏิบตัิตามที่เจ้าหน้าที่แนะน า ตามมาตรฐานทอ่งเทีย่วปลอดภัยด้านสขุอนามยั และเพือ่ความปลอดภยัในการ
ท่องเทีย่ว 

 บริษัทสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหากมีผู้ร่วมเดินทางน้อยกวา่ที่บริษทัก าหนดรายการและราคาอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ การเมือง และอตัราแลกเปลีย่นโดยทางบริษัทฯ จะ
ค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคัญทีสุ่ด 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตัิเหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที่ยวเอง 

 เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรับเงือ่นไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

 



 

Note 

  Please read the itinerary before make a reservation. 

  Please follow staff’s advice regarding hygiene and safety. 

  Minimum passenger number for this trip is 80 people. In case there are less than 80 people 
joining the trip, Buynow reserves the right to cancel the trip or alter the price, itinerary, and 
departure date. 

  Buynow reserves the right to alter the stated itinerary if necessary. 

  Buynow is not responsible for any lost or damage which caused by travellers’ inattention. 

  When you receive the confirmation of payment, you confirm to agree with term and regulations 
stated above. 

Advice for New Normal travelling 

- Measures during travelling on vehicles - 

1. Travellers must wear hygiene mask at all time during the trip. Buynow will provide the mask 
and hand sanitizer and hand it to you at the registration process. 

2. There will be a temperature screen before getting into the vehicles. Please use the hand 
sanitizer before getting on board. 

 3. Please fill-in the T.8-TP form and hand it to our staff. 

 

 
 



 

 

 

 


