 กิจกรรม ห้ามพลาด ! “เขียนตัว๋ เมือง” เรียนการเขียนภาษาล้านนาบนผ้าย่าม เสื้ อ เก็บเป็ นที่ระลึก หนึ่ งเดียวของท่าน
 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ ”ฮุ มยา – สปาเท้า” สร้างภูมิตา้ นทาน COVID 19 ณ ชุมชนบ้านบ่อสวก
 วัดพระธาตุแช่แห้ง นมัสการพระธาตุคบู่ า้ นคูเ่ มืองน่ าน และเป็ นพระธาตุประจาคนเกิดปี เถาะ
 ชมจิตรกรรมฝาผนัง กระซิบรักบันลือโลก (Love Whispering Wall) “ปู่ ม่านย่าม่าน หรือ
ภูมินทร์

 เช็คอิน เก็บภาพความประทับใจ ณ จุดชมวิว 1715 ถนนลอยฟ้า 1256 โค้งหมายเลข 3 ฯลฯ
 “อุโมงค์ลีลาวดี” เก็บภาพประทับใจ ชม “วัดน้อย” วัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย


สุดฟิ น! กับธรรมชาติและวัฒนธรรมหลากหลายชนเผ่า อาทิ ไทลื้ อ เผ่าลัวะ เผ่าอิ่วเมี่ยน ฯลฯ

 ลิ้ มลอง อาหารหลากหลาย อาทิ อาหารพื้ นเมืองแต้ๆ อาหารออร์แกนิ ค และอาหารเวียดนาม ฯลฯ

กําหนดการเดินทาง
ธ.ค. 2564
ม.ค. 2565

9-11 / 16-18 / 23-25
14-16 / 20-22 / 27-29

หนุ่ มกระซิ บ รัก ” ณ วัด
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รายละเอียดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง (1)
กรุ งเทพฯ – น่ าน – วัดพระธาตุแช่ แห้ ง – วัดพระธาตุเขาน้ อย ชมวิวเมืองน่ าน – กิจกรรม “ฮุมยา – สปาเท้ า” –
วัดศรีมงคล (ก๋ง) – หมู่บ้าน Go High’O - พิพธิ ภัณฑ์ ดอยซิลเซอร์ - ปั ว - เชียงกลาง

06.00 น.

08.35 น.
09.40 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 สายการบินนกแอร์ (DD) เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยอํานวยความ
สะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง *เชิญท่านลงทะเบียนเช็คชื่อ สแกน QR Code ตาม
นโยบายโครงการ “ทัวร์ เที่ยวไทย” วัดอุณหภูมิ บริ การเจลล้างมือ ก่อนเช็คอิน *กรุ ณาเตรี ยมเอกสารรับรอง
การฉีดวัคซีนโควิด และบัตรประชาชน แสดง ณ จุดเช็คอิน เพื่อเดินทางเข้าจังหวัดน่ าน
เหิ นฟ้ าสู่ จ.น่ าน โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 170 (ใช้เวลาบิน 1.05 ชม.)
ถึงสนามบินน่ านนคร จ.น่ าน หลังรับสัมภาระ นําท่านนัง่ รถตูป้ รับอากาศ VIP  รับประทานอาหาร
เช้า แบบกล่อง เดินทางนมัสการ พระธาตุแช่ แห้ ง (พระธาตุประจําคนเกิดปี เถาะ) วัดคู่บา้ นคู่เมืองน่ าน
เพื่อเป็ นสิ ริมงคล องค์พระธาตุมีความสูง55.5 เมตร ตั้งอยูบ่ นฐานสี่ เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 22.5 เมตร
บุดว้ ยทอง เหลืองทั้งองค์ เป็ นโบราณสถาน ที่งดงามที่สุดแห่ งหนึ่ งของล้านนา มีอายุกว่า 600 ปี ต่อไปยัง
พระธาตุเขาน้ อย จุดชมวิวเมืองน่ านที่สวยงามอีกแห่ ง ให้ท่านได้เห็นวิวเมืองน่ านในมุม 360 องศา

11.00 น.

เดินทางสู่ “บ่ อสวกเฮิร์บ” ณ ชุ มชนบ่ อสวก ให้ท่านได้ร่วมกิจกรรม เพื่อสุ ขภาพ “ฮุมยา – สปาเท้ า” คือ
การสุ มยาด้วยสมุนไพร ที่ช่วยให้ผอ่ นคลาย ลดอาการหวัดคัดจมูกและแก้ภูมิแพ้ คลายเมื่อยกับ “สปาเท้ า”
ขัดผิวด้วยเกลือเนื้ อละเอียดสูตรเฉพาะเป็ นเกลือสิ นเธาว์สะตุจากภูเขาอําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ าน

12.00 น.

 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้ านเฮือน ภูคา

13.00 น.

14.30

18.00 น.

-3นําท่านเดินทางสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) วัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395
พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้ คือ หลวงปู่ ก๋ ง ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทศั นี ยภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่ง
นาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรี ยงรายสลับซับซ้อน บริ เวณนาข้าวมีที่พกั และร้านกาแฟฮักนาน่ าน
มีสะพานไม้ไผ่เชื่อมจากตัววัดสามารถลงไปเดินเล่นถ่ายภาพได้ ในวิหารหลวงมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอัน
งดงาม เลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่ านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่
วัดภูมินทร์ และวัดหนองบัว

ต่อไปยัง หมู่บ้าน Go High’O สัมผัสวิถีชีวิตของชนเผ่าอิ่วเมี่ยน(เย้า) เชิญท่านขอพรที่สะพานแดง
ตํานานสะพานแดง (โก้งต๊ะเจี่ยว) โก้งต๊ะเจี่ยว เป็ นภาษาอิ่วเมี่ยนแปลว่า สะพานบุญหรื อสะพานแห่ ง
ความดี ตามความเชื่อ คนใดที่ลม้ เหลวในชีวิต ยังขาดคู่ชีวติ และ อยากได้ลกู ที่ดีน้ น
ั จําเป็ นต้องสร้าง
สะพานขึ้นมาเพื่อขอพรโดยมีอาจารย์ผนู ้ าํ ทางจิตวิญญาณของชุมชุน หรื อที่เราเรี ยกว่า หมอผี เป็ นผู ้
ประกอบพิธี ผูท้ ี่ตอ้ งการขอพร ต้องตั้งจิตอธิษฐานพร้อมเดินข้ามสะพาน3รอบโดยห้ามหันหลังกลับ
รอบที่1. เพื่อให้ได้พบคู่รักและคู่ชีวติ ที่ดี รอบที่2. เพื่อให้ได้อภิชาตบุตร รอบที่3. เพื่อให้มีการงานที่ดี
และเจริ ญรุ่ งเรื อง และท่านจะได้พบกับความสําเร็ จทั้ง3ประการ ต่อไปยัง พิพธิ ภัณฑ์ ดอยชิลเวอร์ ศูนย์
หัตถกรรมเครื่ องเงินที่ดีที่สุดในประเทศไทย ประสบการณ์กว่า 70 ปี มีชื่อเสี ยงโด่งดังในอเมริ กา
 รับประทานอาหารคํา่ ณ แสงทองรีสอร์ ท
 พักค้างคืน ณ แสงทองรีสอร์ ท () หรือเทียบเท่ า

วันที่สองของการเดินทาง (2)
เชียงกลาง – กาแฟบ้ านไทลือ้ และลําดวนผ้ าทอ – อุทยานแห่ งชาติดอยภูคา – จุดชมวิว 1715 – บ่ อเกลือโบราณ –
หมู่บ้านสะปัน – ถนนลอยฟ้า – โค้ งหมายเลข 3 – ตัวเมืองน่ าน – ถนนคนเดิน
เช้า

 อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้ า ณ เชียงกลาง  รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย ร่ วมทํากิจกรรมหลากหลายของทางรี สอร์ ท อาทิ ตักบาตรยามเช้ า
เติมบุญให้ชีวิต ณ สะพานบุญ (มีชุดตักบาตรให้ท่านได้เลือกซื้อ) หรื อ ปั่ นจักรยาน ชมธรรมชาติยามเช้า
สูดอากาศบริ สุทธิ์เพิ่มพลังชีวิต พร้อมถ่ ายรู ปเก็บวิวเช็คอินสวย ๆ อาทิ สะพานสายรุ ้ง ฯลฯ
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09.00 น.

หลังเช็คเอาท์ นําท่านเดินทางไปยัง กาแฟบ้ านไทลือ้ ให้ท่านได้ลิ้มลองกาแฟอาราบิกา้ รสเลิศ ผลผลิต
ชาวน่ าน ร้าน เก๋ ไก๋ กลางทุ่งนาข้าวแฝงไปด้วยบรรยากาศแบบไทลื้อดั้งเดิม เมื่อได้เห็นต้องร้องว้าวน่ า
ซื้อเครื่ องดื่มซักแก้ว ไปนัง่ เล่น นอนเล่น รับลมเย็น มองดูววิ นาข้าวและขุนเขาที่อยูเ่ บื้องหน้า พร้อม
ถ่ายภาพเช็คอินเก๋ เก๋ ยังกระท่อมปลายนาในแบบฉบับที่ไม่เหมือนใคร ต่อไปยัง ลําดวนผ้ าทอ อิสระ
เลือกซื้อผ้าทอมือ ฝี มือชาวไทลื้อ

10.30 น.

เดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติดอยภูคา เชื่อกันว่าเทือกเขาดอยภูคาเป็ นเมืองเก่าของบรรพบุ รุษคนเมืองน่ าน
ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ ณ จุดชมวิว 1715 จุดแวะพักชมวิวที่สวยงาม สูงจากระดับนํ้าทะเล 1715
เมตร มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อน ต่อไปยัง อําเภอบ่อเกลือ ชมบ่ อเกลือโบราณ (จุดกําเนิดน่ าน) เป็ นบ่อ
เกลือสิ นเธาว์ ภูเขา หนึ่งเดียวในโลก เพื่อบริ โภคและจําหน่าย บ่อเกลือนี้ มีมาแต่โบราณ และเคยส่ งไปขาย
ยังกรุ งสุ โขทัย เชียงใหม่ เชียงตุง หลวงพระบาง รวมถึงสิ บสองปั นนาในจีนตอนใต้ ปั จจุบนั เหลือแค่
2 บ่อ ที่อนุ รักษ์เป็ นมรดก และทําการผลิตเป็ นเกลือสิ นเธาว์ สปาเกลือขัดผิว ครี มทาผิวจากเกลือ เป็ นต้น
เดินต่อไปด้านหลังบ่อเกลือ จะมี “สะพานนํา้ เต้ า” เชื่อมลําธารเพื่อชมวิว ท่านสามารถซื้อนํ้าเต้าเพียงใบ
ละ 50 บาท เขียนข้อความแขวนไว้ เชื่อกันว่าจะมีเงินไหลมาเทมา การเงินดี ค้าขายคล่อง มีโชคลาภ
และได้ช่วยสร้างสะพานใหม่หากนํ้าท่วม

เที่ยง

 รับประทานอาหารเที่ยง *ลิ้มลองเมนูเด็ด ไก่ทอดมะแข่วน

บ่าย
14.30 น.

เย็น

-5นําชม หมู่บ้านสะปั น ชุมชนสงบ โอบล้อมด้วยขุนเขา หมูบ่ า้ นในหุ บเขา ที่ยงั คงความเป็ นธรรมชาติ
ในช่วงฤดูทาํ นา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจี ให้ท่านได้ถ่ายรู ปวิวขุนเขา นาข้าว
เดินทางสู่ ตัวเมืองน่ าน ผ่านถนนลอยฟ้า แวะถ่ายรู ป จุดชมวิว โค้งหมายเลข 3 ทางผ่านไปเข้าตัวเมืองน่ าน

นําท่านเช็คอิน ณ โรงแรมบ้านน่ าน
 อิสระให้ท่านได้เดินถนนคนเดิน (กาดข่วงเมืองน่ าน) อาหารคํา่ ตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เลือกทาน
อาหารหลากหลาย ของฝากมากมาย บนถนนคนเดิน สามารถซื้อมาทานบนลานขันโตก (เฉพาะศุกร์
เสาร์ อาทิตย์)

 พักค้างคืน ณ โรงแรมน่ านนครา () (ใกล้ถนนคนเดิน) หรื อเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง (3)
เมืองน่ าน – วัดภูมน
ิ ทร์ ชมภาพกระซิบรักบันลือโลก - อุโมงค์ ลลี าวดี – วัดน้ อย (เล็กที่สุดในประเทศไทย) –
วัดมิง่ เมือง – วัดศรีพน
ั ต้น - โฮงเจ้ าฟองคํา – กิจกรรมเขียนตัว๋ เมือง – ช้ อปปิ้ งของฝากพืน้ เมือง – กรุ งเทพฯ
เช้า
08.30 น.

 อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้ า ณ เมืองน่ าน  รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ วัดภูมน
ิ ทร์ เดิมมีชื่อว่า “วัดพรหมมินทร์” จุดเด่นคือ "พระอุโบสถจตุรมุข” รวมเอา
โบสถ์วิหารและเจดีย ์ ไว้ในอาคารเดียวกัน ชมภาพจิตกรรมฝาผนัง กระซิบรักบันลือโลก ของ “ปู่ ม่ านย่ า
ม่ าน” ซึ่งเป็ นคําเรี ยกชายหญิงชาวไทลื้อ จากนั้นถ่ายรู ปกับ อุโมงค์ ต้นลีลาวดี ที่เรี ยงแถวสวยงาม และชม
“วัดน้ อย” วัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย ภายในบริ เวณพิพธิ ภัณฑ์
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ต่อไปยัง “วัดมิง่ เมือง” ซึ่งเป็ นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่ าน ชมลายปูนปั้ นที่ผนังด้านนอก
ของพระอุโบสถ ฝี มือช่างปั้ นชาวเชียงแสนที่มีความสวยงามวิจิตรบรรจง และ นําท่านชม “วัดศรีพน
ั ต้น”
ซึ่งมีวิหารตั้งเด่นเป็ นสง่าสี ทองระยิบระยับ เป็ นอีกวัดหนึ่ งในจังหวัดน่ านที่มีจิตรกรรมปูนปั้ นที่สวยงาม
โดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียรเฝ้ าบันได

12.00 น.

 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านเฮือน่ าน (อาหารเวียดนาม)

13.00 น.

นําท่านทํากิจกรรม “เขียนตัว๋ เมือง” เรี ยนเขียนอักษรล้านนา กับครู ภูมิปัญญาล้านนา โดยเขียนชื่อของท่าน
ลงบนย่ามหรื อเสื้ อ เพื่อเก็บไว้เป็ นที่ระลึกหนึ่ งเดียว ต่อไปยัง “โฮงเจ้ าฟองคํา” (หากมีเวลาพอ) เป็ นเรื อน
ไม้สกั หลังใหญ่สไตล์ลา้ นนามีอายุกว่า 200 ปี เป็ นบ้านยกใต้ถุนสูงรู ปแบบล้านนาโบราณ หลังคาทรงจัว่ มุง
ด้วยกระเบื้องดินขอ ประกอบด้วยเรื อน 4 หลัง แบ่งเป็ นห้องต่างๆ ทั้งนอน ห้องรับแขก ห้องครัวทั้งหมด
เชื่อมต่อกันด้วยชานและทางเดิน มีพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิน
่ จัดแสดงวิถีชีวิตในอดีตของคนน่ าน อาทิ การปั่นฝ้ าย
ทอผ้าพื้นเมือง ฯลฯ
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17.50 น.
18.50 น.

นําท่านช้อปปิ้ งของฝากของที่ระลึกพื้นเมือง ก่อนกลับ
นําท่านเดินทางสู่สนามบินน่ านนคร
เหิ นฟ้ าสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 177 (ใช้เวลาบิน 1.10 น.)
เดินทางถึงกรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ ........  พร้อมความประทับใจ
***************************

หมายเหตุ

1. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
2. ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เที่ยว
บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯ ได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย
ก่อนเดินทางเรี ยบร้อยแล้ว
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อัตราค่าบริการ
ราคาทัวร์รวม
ผูเ้ ดินทางจ่ายท่านละ
รัฐบาลจ่ ายให้

12,500.7,500.5,000.-

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

2,000.-

เงือ่ นไขการเดินทาง “ทัวร์ เที่ยวไทย”
1. กรุ ณาส่ งสําเนาบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ของผูเ้ ดินทางที่ผกู กับแอป “เป๋ าตัง” ของผูเ้ ดินทาง (1 ท่าน / 1 สิ ทธิ์)
2. แผนกรั บจองแจ้งยืนยันโปรแกรม พร้ อมจํานวนเงิ นที่ ท่านต้องชําระผ่าน “เป๋ า
ตัง”
3. บริ ษทั จะดําเนิ นการรับเงินค่าทัวร์ ผา่ น “เป๋ าตัง” ของท่าน เฉพาะในส่ วนที่เหลือจากรัฐจ่ายให้ท่าน 40% (ไม่เกิน 5,000 บาท)
พร้อมออกใบเสร็ จรับเงิน รวม VAT 7% แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งดําเนิ นการก่อน 23.59 น. ของวันที่ใช้สิทธิ์
4. เมื่อใช้สิทธิ์แล้ว ท่านไม่สามารถยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี ยกเว้น รัฐประกาศให้สามารถเลื่อนการเดินทางได้
5. ผูเ้ ดินทางต้องมุ่งปฏิบตั ิตามเงื่อนไข พร้อมแสดงหลักฐานการรับวัคซีน และผลตรวจโควิดจากสถานพยาบาลตามที่แต่ละที
จังหวัดกําหนด
6. ผูเ้ ดินทางต้องเดินทางตามโปรแกรมที่กาํ หนดเท่านั้น ไม่สามารถยกเลิก หรื องดบริ การใดบริ การหนึ่ ง ซึ่งเป็ นไปตาม
เงื่อนไขของรัฐ
7. บริ ษทั ขอความร่ วมมือ ถ่ายภาพหมู่ในบางจุดท่องเที่ยว เพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจ่ ายในส่ วนที่รัฐจ่ายให้
8. บริ ษทั ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายหรื อ ยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสยั อาทิ ภัยธรรมชาติ การประท้วง
การนัดหยุดงาน ฯลฯ
9. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางขั้นตํ่า ไม่ครบตามจํานวนที่กาํ หนด

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ สายการบินนกแอร์ (DD) รวมกระเป๋ าโหลด 20 กก. และถือขึ้นเครื่ องอีก 7 กก.
2. ค่ารถตู ้ VIP ปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
3. ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่าน
4. ค่าอาหาร ตามระบุในรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และค่ากิจกรรมต่าง ๆ ตามระบุในรายการ
6. ค่ามัคคุเทศก์นาํ เที่ยว อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าบริ การนํ้าดื่ม ขนมขบเคี้ยว เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ฯลฯ ระหว่างการเดินทาง
8. ค่าประกันการเดินทาง ครอบคลุมถึงอาหารเป็ นพิษ
 จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท
 ค่ารักษาพยาบาลเนื่ องจากอุบตั ิเหตุ 500,000 บาท
 ค่ารักษาพยาบาลเนื่ องจากอาหารเป็ นพิษ 100,000 บาท
9. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
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อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ นอกเหนื อจากรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ใน
ห้อง ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนื อจากที่ระบุในโปรแกรม

มาตรการท่ องเที่ยววิถีใหม่ แบบ New Normal ป้องกันโควิด-19 เพือ่ ความปลอดภัย ท่ องเที่ยวอุ่นใจ
1. ภายในรถตูโ้ ดยสาร พนักงานขับรถจะมีการทําความสะอาดภายในรถด้วยยาฆ่าเชื้อ-แอลกอฮอล์อย่างสมํ่าเสมอ
2. ลูกค้าต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อต้องอยูใ่ นที่ชุมชน และภายในรถตู ้
3. รถตูโ้ ดยสารจะไม่มีการจอดแวะให้ลกู ค้าลงระหว่างทางในจังหวัดที่ เป็ นพื้นที่ เสี่ ยงทุ กกรณี จะจอดเฉพาะจุ ดที่ ปลอดภัย
เท่านั้น
4. เจ้าหน้าที่จะมีเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยประจําอยูบ่ นรถ
7. รับประทานอาหารโดยเน้นการใช้ชอ้ นกลาง
8. หากสถานที่ใดมีการปิ ดทําการ เจ้าหน้าที่จะพาลูกค้าท่องเที่ยวสถานที่อื่นทดแทนตามความเหมาะสม
9. ระหว่างการท่องเที่ยวลูกค้าต้องปฎิบตั ิตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ อย่างเคร่ งคัด เจ้าหน้าที่ สามารถปฎิ เสธการให้บริ การ
กับลูกค้าหากไม่ปฎิบตั ิตามมาตรการป้ องกันโควิดได้ทนั ที



