จุดเด่นของทัวร์...






ล่องแพเปี ยก ชมธรรมชาติ ชมนกเหยี่ยวแดง
เต็มอิ่มกับ อาหารทะเล (Seafood) แบบจัดเต็ม ทั้งปู กุง้ ปลา
"เกาะเปริด" จุดเช็คอินสุดชิค ชมวิวหลักล้าน พร้อมเช็คอินร้านคาเฟ่ ชิคๆ ชื่อว่า “Sky View Cafe”
จุดชมวิวเนินนางพญา เป็ นหนึ่ งในจุดชมวิวที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก
เดินเล่น ชุมชมริมน้ าจันทบูร เป็ นชุมชนเก่าแก่ และชม โบสถ์พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

เป็ นหนึ่ งในวิหารที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ งในประเทศไทย
 สวนนงนุช พัทยา ได้รบั การยกย่องให้ติด 1 ใน 10 ของสวนที่สวยที่สุดในโลก ชม หุบเขาไดโนเสาร์
"ถิ่นเจ้าแห่งสายพันธุส์ ตั ว์ลา้ นปี " มีไดโนเสาร์กว่า 230 ชนิ ด 814 ตัว

กาหนดการเดินทาง : พฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565
วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ จุดนัดหมาย - จันทบุรี – จุดชมวิวเนิ นนางพญา – พาเพลิน โฮมสเตย์
จันทบุรี – ล่องแพเปี ยก ชมเหยี่ยวแดง – อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลแบบจัดเต็ม
06.00 น.

06.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ... เจ้าหน้าที่ฯ คอยอานวยความสะดวก เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ ยว
และเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่ จะทาการตรวจวัด อุ ณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้ นรถ
บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ
ออกเดินทางสู่ จ.จันทบุรี โดย รถตูป้ รับอากาศ
 รับประทานอาหารเช้าแบบกล่องบนรถ (มื้ อที่ 1)
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เที่ยง
บ่าย

18.30 น.

นาท่านสู่ จุดชมวิวเนิ นนางพญา ถื อเป็ นอี กหนึ่ งจุ ดชมวิวที่ สวยงาม
ที่สุดของจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบชายทะเลและภูเขา ทอดยาวไปยัง
หาดคุง้ วิมาน ตั้งอยูบ่ นถนนเฉลิมบูรพาชลทิ ต เป็ นถนนในฝั นที่ ใครๆ
อยากขับรถผ่าน เพื่อดื่ มดา่ ไปกับธรรมชาติ ทะเลสีฟ้ าครามสุ ดลูก หู
ลูก ตา เพื่ อแวะชมวิ ว ถ่ ายรูปรอบๆ มี รา้ นค้า ร้านอาหาร และร้าน
กาแฟไว้บริการ ... จนได้เวลาอันควร นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ พาเพลิน
โฮมสเตย์
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโฮมสเตย์ (มื้ อที่ 2)
ให้ทานพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย ... จนได้เวลาอันควร นาท่านทากิ จกรรมล่องแพเปี ยก ชมธรรมชาติ
ชมทุ่งหอยนางรม ชมธรรมชาติป่าชายเลน ชมนกเหยี่ยวแดง ... หากท่านยัง เล่นน้ าไม่จุ ใจ นาท่าน
กลับมาเล่นสไลเดอร์ สระว่ายน้ า หมอนกระโดดน้ า ต่อที่โฮมสเตย์

 รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโฮมสเตย์ (มื้ อที่ 3)
 พักค้างคืน ณ พาเพลิน จันทบุรี โฮมสเตย์ หรือเทียบเท่า
สิ่งที่ตอ้ งเตรียม : อุปกรณ์อาบน้ า ผ้าขนหนู และของใช้ส่วนตัว

วันที่สองของการเดินทาง (2) เกาะเปริด – จุดชมวิวซันชาย และ ผาสุขนิ รนั ดร์ - เช็คอิน Sky View Café ชุ มชนริมน้ าจันทบูร - โบสถ์พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล – พัทยา จ.ชลบุรี
เช้า
09.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโฮมสเตย์ (มื้ อที่ 4)
นาท่านเช็คเอ้าท์ออกจากที่พกั ... เดินทางสู่ เกาะเปริด เป็ นเกาะเล็กๆ บรรยากาศดี ติ ดทะเล ไฮไลท์เด็ ด
ของเกาะเปริด อยูท่ ี่ จุดชมวิวซันชาย และ ผาสุขนิ รันดร์ ห่างจากวัดเกาะเปริดไปประมาณ 300 เมตร
ทางเดินสบาย เมื่อไปถึงจะพบกับหน้าผาริมทะเลขนาดใหญ่ มองเห็นวิวทะเลกว้างไกลสุ ดลูกตา ยามเย็นที่
พระอาทิ ต ย์ต ก จะเหมื อ นต้อ งมนต์สะกด ไม่ อ ยากไปไหน บริ เ วณจุ ด ชมวิ ว จะมี รา้ นคาเฟ่ ชิ ค ๆ ชื่ อ ว่ า
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“Sky View Cafe” เป็ นมุมถ่ายรูปยอดนิ ยมของนักท่องเที่ยว ให้เราได้แวะพักคลายเหนื่ อย ท่านสามารถสัง่
เครื่องดื่มและขนมมานัง่ กินระหว่างทอดสายตา เพื่อชื่นชมความงดงามของท้องทะเล และภายในร้านก็มีมุม
สวยๆ ให้เลือกถ่ายรูปมากมาย (ไม่รวมค่าเครื่องดื่มและขนม)

... จากนั้ นน าท่ านสู่ ชุ ม ชมริม น้ า จัน ทบู ร เป็ นชุ มชนเก่าแก่ ของชาวจี น และชาวญวน ที่ อ พยพมาอาศัย
ในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีอายุกว่า 300 ปี เป็ นอาคารแบบดั้งเดิ มที่ มีอายุ กว่า 100 ปี กลมกลืน
ไปกับบรรยากาศเก่าๆ สัมผัสวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวบ้าน ให้อารมณ์วินเทจ แบบคลาสสิค กาแพง
สตรีทอาร์ต มุมถ่ายรูปเพียบ มีรา้ นค้า ร้านขายของที่ระลึก คาเฟ่ ร้านอาหารมากมาย ที่ รอให้คุณได้ไปลิ้ ม
ลองรสชาติ

เที่ยง
บ่าย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ชุมชมริมน้ าจันทบูร
ชม อาสนวิหารพระนางมารีอ าปฏิ สนธินิร มล (โบสถ์ค าทอลิก) เป็ นอาสนวิหารที่ อ ยู่ค่ชู ุ มชนชาว
จัน ทบูรมาช้านาน สร้างขึ้ นในปี พ.ศ. 2254 วิ หารปั จจุ บันนี้ เป็ นหลัง ที่ 5 มี อายุ รวมกว่า 110 ปี
ลัก ษณะของอาคารมี รูปแบบสถาปั ตยกรรมตะวัน ตกโกธิ ค มี ค วามสวยงามทั้งภายนอกและภายใน
นับเป็ นหนึ่ งในวิหารที่มีสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ งในประเทศไทย ศูนย์รวมศรัทธาของชาวคริสต์ และเป็ น
โบสถ์ระดับชั้นอาสนวิหารแห่งเดียวในฝัง่ ตะวันออกของไทย มีจุดเด่น คือ ยอดแหลมบนหอระฆัง 2 หลัง
ภายในวิหารมีการตกแต่งเพดานไม้คล้ายกับท้องเรือโนอาห์ ช่องบานกระจกแบบโกธิ ค และกระจกงาน
กระจกสี อีกทั้งภายในยังมี พระนางมารีอาปฎิสนธินิรมล องค์ประธารของวัด ถูกตกแต่งด้วยพลอยกว่า
200,000 เม็ด (ประมาณ 2 หมื่นกะรัต) ฐานหล่อด้วยเงินบริสุทธิ์ ประดับด้วยทองคา และพลอยชนิ ด
ต่างๆ เมื่อปี พ.ศ. 2542 วิหารแห่งนี้ เคยได้รบั รางวัลอนุ รกั ษ์อาคารดี เด่น จากสมาคมสถาปนิ กสยาม
ในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วย แนะนาให้เดินชมความสวยงามของโบสถ์ ถ่ายรูป เช็คอิน ควรแต่งกายให้
เรียบร้อย กางเกงขายาว กระโปรงยาว ส่วนกางเกงขาสั้น กระโปรงสั้น ด้านหน้าจะมี ผา้ คลุมให้ยืม ...
จนได้เวลาอันควร นาท่านเดินทางสู่ พัทยา จ.ชลบุรี
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ค ่า

 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารเรือนไทย (มื้ อที่ 5)
 พักค้างคืน ณ โรงแรม A-ONE THE ROYAL CRUISE PATTAYA หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง (3) พัทยา – สวนนงนุ ช – แวะซื้ อของฝาก – กรุงเทพฯ
เช้า
09.00 น.

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้ อที่ 6)
เดินทางสู่ สวนนงนุ ช พัทยา มีพนที
ื้ ่กว่า 1,700 ไร่ และยังได้รบั การยกย่องให้ติด 1 ใน 10 ของสวนที่สวย
ที่ สุด ในโลก โดยสามารถรวบรวมพัน ธุ ์ไ ม้ม ากกว่า 18,000 ชนิ ด และเป็ นหนึ่ ง เดี ย วในโลกที่ สามารถ
รวบรวมพันธุไ์ ม้ 5 ชนิ ดได้มากที่สุดในโลก คือ ปาล์ม ปรง โฮย่า เฮลิโคเนี ย และเฟื่ องฟ้า ทาให้สวนนงนุ ช
พัทยา กลายเป็ นศูนย์กลางของสวนพฤกษศาสตร์ระดับโลก ... นาท่านผ่านจุ ดคัดกรอก ถ่ายรู ปหน้าป้าย
สวนนงนุ ช พัทยา และชม สวนตะบองเพชร 1 ตั้งอยูบ่ ริเวณด้านหน้า ติดกับป้ายชื่อสวนนงนุ ชพัทยาขนาด
ใหญ่ สวนนี้ อยูภ่ ายในอาคารสูง ครอบด้วยหลังคาแก้ว มีระบบน้ าพ่นหมอกเพื่อสร้างความเย็นในการเยี่ยม
ชม ... ต่อไปชม สวนรถ เป็ นอีกหนึ่ งสวนที่สร้างชื่อเสียง โดยเฉพาะผูท้ ี่ชื่นชอบความเร็ว ความแรง รูปทรงที่
สวยงาม แปลก เท่ ดูดี และมีสมรรถนะสูง ซึ่งบางรุน
่ แทบจะไม่มีให้ชมแล้วในยุ คนี้ มี รถหลายรุ ่น หลายยุ ค
รวมกันมากกว่า 100 คัน ... จากนั้นนาท่าน ไหว้พระ 9 วัด “9 พุทธปฏิมากร คู่แผ่นดิ นสยาม” คื อการ
อัญเชิญ 9 พระพุทธปฏิมากรคู่บา้ นคู่เมื องของไทยมาประดิ ษฐานและพุทธาภิเษก ณ บริเวณสวนลอยฟ้า
เพื่อสักการะบูชา ขอพร 9 พุทธปฏิมากร ทั้ง 9 องค์ ประกอบด้วย พระแก้วมรกต หลวงพ่อโสธร พระพุทธ
ชินราช พระพุทธมหาสุวรรณศกยมุนี หลวงพ่อพระใส หลวงพ่อวัดไร่ขิง พระพุทธสิหิงส์ พระพุทธรัตนนายก
(หลวงพ่อโต) หลวงพ่อบ้านแหลม ... ชม สวนลอยฟ้า หนึ่ งเดียวในประเทศไทย ออกแบบโดยการนาพันธุ ์
ไม้หลายชนิ ดมาประดับตกแต่งทั้งพื้ นดินและบนที่สงู โดยใช้วิธีการแขวน สามารถมองได้จากด้านล่างขึ้ นไป
ข้างบน เพื่อให้เห็นถึงความสวยงามของสวนในทุกอณูของศิลปะการจัดวางและการออกแบบ สิ่งที่ โดดเด่น
ที่สุด คือการแปลงรูปพันธุไ์ ม้ที่ลอยอยูบ่ นท้องฟ้าให้มีรูปทรงที่ แตกต่างและสวยงาม เช่น รูปหัวใจ รูปทรง
กลม รูปดาว
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10.00 น.

นั ่ง รถชมสวนสวย แวะ สวนกระถาง อี ก หนึ่ งสวนที่ แ ปลกตา สวยงาม และพิ ศ ดารที่ สุด สวนหนึ่ งใน
อาณาจักรของสวนนงนุ ช โดยการใช้ภมู ิปัญญาไทยกับจินตนาการทางความคิด ตั้งแต่เริ่มต้นการจับดินเพื่อ
ทาการผลิต กระถางด้วยตัวเอง ในหลายรูปแบบ หลายรูปทรง และการตกแต่งดัด แปลงที่ ทาให้โลกต้อ ง
ตะลึง คือการนากระถางใบเล็กๆ กว่า 100,000 ใบ วางซ้อนกันให้เกิ ดเป็ นรูปทรงต่างๆ เช่น รูปรถตุ๊กๆ
รูปเรืออี ยิปต์ รูปผลไม้ รูปช้าง รูปประตูโค้งและ รูปหัว ใจ ทั้งนี้ ยังมี การปั้ นกระถางในรูปแบบต่างๆ เช่น
แจกัน ดอกกุ หลาบ กระถางรูปทรงเจดี ย ์ กระถางรูปหน้าเหมื อ นผูม้ ี ชื่ อ เสี ย ง กระถางหน้ามนุ ษ ย์แ สดง
อารมณ์ ... ชมปลาช่อนยักษ์ รับอาหารว่าง “คุกกี้ กัญชา สูตรเฉพาะของสวนนงนุ ช” พร้อมเครื่องดื่ ม ...
จากนั้นนาท่านนัง่ รถชม สวนไดโนเสาร์ มีไดโนเสาร์กว่า 230 ชนิ ด 814 ตัว บางสายพันธุ ์ของไดโนเสาร์
ยังไม่มีชา่ งฝี มือท่านใดในโลกเคยปั้ นมาก่อน ภายใต้ความคิ ดที่ ว่า “ไดโนเสาร์ทุกตัว ทุ กสายพันธุ ์ จะต้อง
เหมื อนของจริง ” และต้องมาจากข้อมูลอ้างอิ งพร้อมรูปลักษณ์ในทุ กรายละเอี ยด พร้อมกันนี้ ได้เพิ่มเสียง
คารามดังกึกก้องไปทัว่ สวนให้สมจริงบนเนื้ อที่ 25 ไร่ และการตกแต่งด้วยต้นตะบองเพชร ต้นปาล์ม และ
ต้นปรง ประหนึ่ ง อยู่ในโลกของไดโนเสาร์ของจริง หุบเขาไดโนเสาร์แ ห่ง นี้ ได้ทาการเปิ ดให้ช มอย่างเป็ น
ทางการเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559

ชม สวนบัว, เนิ รส์ เซอรี่ตะบองเพชร หรือ โรงเรือนอนุ บาลตะบองเพชร ศูนย์เพาะพันธุ ์ตะบองเพชรทัว่
โลกกว่า 2,000 สายพันธุ ์ ... สวนชวนชม อยูใ่ นพื้ นที่กว่า 15 ไร่ รวบรวมสายพันธุช์ วนชมจากทัว่ ประเทศ
กว่า 15,000 กระถาง มาจัดวางเพื่อโชว์นวัตกรรมใหม่ของการจัดราก ยกรากแนวแปลกๆ เพื่อให้เกิ ดเป็ น
ศิลปะตามจินตนาการ ... สวนบอนไซ เพลิดเพลินในการชื่นชมกับรูปทรงของลักษณะทั้งต้นและใบโดยใช้
งานหัตถศิลป์ พร้อมการปั้ นรูปเต่าหลายขนาดเป็ นฐานรองรับกระถางบอนไซ ทาให้ดสู วยงามแปลกตาและ
ทรงคุณค่า

เที่ยง

นัง่ รถชมแหล่งเรียนรูเ้ กษตรทฤษฎีใหม่ ชมเตาเผ่าถ่านประเภทต่างๆ, โรงปั้ นกระถาง, แปลงพืชสมุ นไพร,
โรงเรือนวิจยั และพัฒนากัญชงและกัญชา, พิพิธภัณฑ์หวั โขน
 รับประทานอาหารกลางวัน แบบ Set Box ณ สวนนงนุ ช พัทยา (มื้ อที่ 7)
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บ่าย

เลือ กซื้ อผลิต ภัณฑ์ของฝากจากสวนนงนุ ช เช่น สบู่สวนนงนุ ช, น้ าส้มควันไม้, ผักสดปลอดสาร ฯลฯ ...
จนได้เวลาอันควร นาท่านเดินทางกลับ ระหว่างทางแวะซื้ อของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน
18.00 น. (โดยประมาณ) เดินทางถึง จุดหมายปลายทาง โดยสวัสดิภาพ....พร้อมความประทับใจ 

หมายเหตุ

1. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้ น-ลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้
ขึ้ นอยูก่ บั ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงิ น ในกรณี ที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ เช่น ไม่เที่ ยว
บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย
ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
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อัตราค่าบริการ
ราคาทัวร์ ท่านละ 7,900.-

ผูเ้ ดินทางจ่ายเพียง

4,740.-

รัฐออกให้

3,160.-

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

1,500.-

การสารองที่นั ่ง
1. กรุณาส่งสาเนาบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ของผูเ้ ดินทางที่ผกู กับแอป “เป๋าตัง”
ของผูเ้ ดินทางมายัง
ไลน์ @Jubileetravel (1 ท่าน/1 สิทธิ์)
2. แผนกรับจองแจ้งยืนยันโปรแกรม พร้อมจานวนเงินที่ท่านต้องชาระผ่าน “เป๋าตัง”
3. บริษัทจะดาเนิ นการรับเงินค่าทัวร์ผ่าน “เป๋าตังค์” ของท่าน เฉพาะในส่วนที่เหลือจากรัฐจ่ายให้ท่าน 40%
(ไม่เกิน 5,000 บาท) พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน รวม VAT7% แต่ท้งั นี้ ต้องดาเนิ นการก่อน 23.59 น. ของวันที่ใช้สิทธิ์
4. เมื่อใช้สิทธิ์แล้ว ท่านไม่สามารถยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี ยกเว้น รัฐประกาศให้สามารถเลื่อนการเดินทางได้
5. ผูเ้ ดินทางต้องมุ่งปฏิบตั ิตามเงื่อนไข พร้อมแสดงหลักฐานการรับวัคซีน และผลตรวจโควิดจากสถานพยาบาลตามที่
แต่ละที่จงั หวัดกาหนด
6. ผูเ้ ดินทางต้องเดินทางตามโปรแกรมที่กาหนดเท่านั้น ไม่สามารถยกเลิก หรืองดบริการใดบริการหนึ่ ง ซึ่งเป็ นไปตาม
เงื่อนไขของรัฐ
7. บริษัทขอความร่วมมือ ถ่ายภาพหมู่ในบางจุดท่องเที่ยว เพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายในส่วนที่รฐั จ่ายให้
8. บริ ษั ท ไม่ รับ ผิ ด ชอบค่ า เสี ย หาย หรื อ ยกเลิ ก การเดิ น ทางที่ เ กิ ด จากเหตุ สุด วิ สัย อาทิ ภัย ธรรมชาติ การประท้ว ง
การนัดหยุดงาน ฯลฯ
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผเู ้ ดินทางขั้นตา่ ไม่ครบตามจานวนที่กาหนด

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่ารถตูป้ รับอากาศนาเที่ยว ตลอดการเดินทาง
ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ
ค่าอาหาร ตามระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และค่ากิจกรรมต่างๆ ตามระบุในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์นาเที่ยว รวมค่าทิป อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
บริการน้ าดื่มบนรถระหว่างการเดินทาง
ค่าประกันการเดินทาง ครอบคลุมถึงอาหารเป็ นพิษ
„ จานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท
„ ค่ารักษาพยาบาลเนื่ องจากอุบตั ิเหตุ 500,000 บาท
„ ค่ารักษาพยาบาลเนื่ องจากอาหารเป็ นพิษ 100,000 บาท
8. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
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อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ นอกเหนื อจากรายการ ค่า โทรศัพท์ ค่าซักรีด
ค่ามินิบาร์ในห้อง ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนื อจากที่ระบุในโปรแกรม

มาตรการท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ New Normal ป้องกันโควิด-19 เพื่อความปลอดภัย ท่องเที่ยวอุ่นใจ
1. ภายในรถตูโ้ ดยสาร พนักงานขับรถจะมีการทาความสะอาดภายในรถด้วยยาฆ่าเชื้ อ-แอลกอฮอล์อย่างสมา่ เสมอ
2. ลูกค้าต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อต้องอยูใ่ นที่ชุมชน และภายในรถตู ้
3. รถตูโ้ ดยสารจะไม่มีการจอดแวะให้ลกู ค้าลงระหว่างทางในจังหวัดที่ เป็ นพื้ นที่ เสี่ยงทุ กกรณี จะจอดเฉพาะจุ ดที่ ปลอดภัย
เท่านั้น
4. เจ้าหน้าที่จะมีเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยประจาอยูบ่ นรถ
5. รับประทานอาหารโดยเน้นการใช้ชอ้ นกลาง
6. หากสถานที่ใดมีการปิ ดทาการ เจ้าหน้าที่จะพาลูกค้าท่องเที่ยวสถานที่อื่นทดแทนตามความเหมาะสม
7. ระหว่างการท่องเที่ยวลูกค้าต้องปฎิบตั ิตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งคัด เจ้าหน้าที่สามารถปฎิเสธการให้บริการ
กับลูกค้าหากไม่ปฎิบตั ิตามมาตรการป้องกันโควิดได้ทน
ั ที



