จุดเด่น...
 เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์ (WE) รวมน้ าหนักสัมภาระโหลด 20 กก. และอาหารว่าง
 ล่องเรือยอร์ช Catamaran ดาน้ าชมปะการัง ณ หมู่เกาะห้อง เกาะผักเบี้ ย เกาะลาติง ฯลฯ
 นั ่งเรือหัวโทง ชมสันนาคา หาดตั้งเลน ถิ่นฝูงปูมดแดงนับหมื่น (UNSEEN จังหวัดพังงา)
 ลิ้ มลองซีฟ้ ด
ู ณ ฟาร์มหอยนางรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 เขาทองฮิลล์ จุดชมพระอาทิตย์ตก (Sunset) ที่สวยงามที่สุดของกระบี่
 ไหว้พระขอพร “วัดมหาธาตุวชิรมงคล” เป็ นพระมหาธาตุเจดียท์ ี่สงู ที่สุดในภาคใต้ คล้ายคลึงกับ
“พุทธคยา” ประเทศอินเดีย
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กาหนดการเดินทาง : 15-17 / 22-24 มกราคม / 18-20 กุมภาพันธ์
4-6 มีนาคม / 15-17 เมษายน (ช่วงสงกรานต์เพิ่มเงิน 999.-)
22-24 เมษายน 2565
วันแรกของการเดินทาง (1) สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินกระบี่ - ลานปูดา – ล่องเรือเขาขนาบน้ า –
ชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ เขาทองฮิลล์
06.30 น.
พร้อ มกัน ณ ท่ า อากาศยานสุ วรรณภู มิ อาคารผู โ้ ดยสารขาออก ชั้ น 4 ประตู 2 สายการบิ น
ไทยสมายล์ (WE) เจ้าหน้าที่ บริษั ทฯ คอยอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่ อนออก
เดิ น ทาง *เชิ ญ ท่ านลงทะเบี ยนเช็ ค ชื่ อ สแกน QR Code ตามนโยบายโครงการ “ทัว ร์เที่ ย วไทย”
วัดอุณหภูมิ บริการเจลล้างมื อ ก่อนเช็คอิ น *กรุ ณาเตรียมเอกสารรับรองการฉี ดวัคซี นโควิด และบัตร
ประชาชน แสดง ณ จุดเช็คอิน เพื่อเดินทางเข้าจังหวัดกระบี่
09.10 น.
 เหินฟ้าสู่ จ.กระบี่ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 241 (ใช้เวลาบิน 1.20 ชม.)
10.30 น
ถึง สนามบินกระบี่ หลังรับสัมภาระ นําท่านนัง่ รถตูป้ รับอากาศ VIP
เดินทางไปยัง ลานปูดา ชม ประติมากรรมปูดา ประกอบไปด้วยตัวแม่ 1 ตัว และตัวลูก 3 ตัว สร้างขึ้ น
จากทองคําเหลืองรมคํา สัดส่วนสวยงาม สื่อถึงความสัมพันธ์ของครอบครัว ในนิ ทานอิ สปเรื่องแม่ปูกับ
ลูกปู เพื่อให้สอดคล้องกับคําขวัญของจังหวัดกระบี่ “กระบี่เมืองน่ าอยู่ ผูค้ นน่ ารัก””ด้านหลังเป็ นวิวเขา
ขนาบนํ้าซึ่งเป็ นเขาสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร บรรยากาศธรรมชาติสวยงาม

11.30 น.
บ่าย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านกระชังเขาขนาบน้ าซีฟ้ ูด (มื้ อที่ 1)
ล่องเรือชม เขาขนาบน้ า ชมธรรมชาติสองฝัง่ นํ้ า ผ่านชมอุ โมงค์ป่าโกงกาง พร้อมชื่นชมความสวยงาม
ของหินงอกหินย้อยที่ธรรมชาติสร้างขึ้ น
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เช็คอินเข้าที่พกั ณ โรงแรมอ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท ติดทะเล หรือเทียบเท่า (หากมีเวลาพอ)
ต่อไปเช็คอินวิวสวย เขาทองฮิลล์ จุดชมพระอาทิตย์ตกดิน ที่สวยที่สุดในกระบี่ คาเฟ่ บรรยากาศดีต้งั อยู่
บนภูเขา สามารถมองเห็นวิวทะเลที่ สวยงามของกระบี่ โดยวิวทะเลของที่ นี่เรียกได้ว่าเป็ น Unseen ที่
สวยงามเต็มไปด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่เรียงรายเต็มท้องทะเล จนชาวบ้านในพื้ นที่ต่างเรียกกันว่าเป็ น "ป่ า
เกาะ" ซึ่งภายในร้านให้บริการทั้งอาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี่ ให้ได้เลือกทานกันอีกหลายเมนู
(ไม่รวมค่าเครื่องดื่มและขนม)

เย็น

 รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเรือนทิพย์ สาขา 2 คลองสน (มื้ อที่ 2)
 พักค้างคืน ณ โรงแรมอ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท (+) ติดทะเล หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ :

วันรุ่งขึ้ น นั ่งเรือหัวโทงสู่สน
ั นาคา ชมฝูงปูมดแดง แนะนา ดังนี้
ควรใส่ชุดเตรียมพร้อมเดินทะเล ถ่ายรูป : เสื้ อผ้าสีสด กางเกงขาสั้น
รองเท้ากันน้ ารัดส้น / รองเท้าแตะ ครีมกันแดด แว่นตา หมวก

-4-

วันที่สองของการเดินทาง (2) กระบี่ - พังงา – ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกไคร – ล่องเรือหัวโทง ชมพระอาทิตย์ขน
ึ้
-UNSEEN ฝูงปูมดแดง ณ สันนาคา– ลิ้ มลองซีฟ้ ูดที่ฟาร์มหอยนางรม –
วัดมหาธาตุวชิระมงคล
04.30 น.
05.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ปลุกให้ท่านทําภารกิจส่วนตัว เพื่อเตรียมเดินทาง
นําท่านออกเดินทางสู่ จ.พังงา  บริการอาหารเช้าแบบ BOX SET (มื้ อที่ 3)
ถึ ง ชุ มชนท่ อ งเที่ ยวบ้านโคกไคร จ.พังงา เป็ นหมู่บา้ นเล็ก ๆ ที่ เ ต็ ม เปี่ ยมไปด้วยเสน่ ห์จากวิถีชี วิ ต
ชาวประมงพื้ นบ้าน โดยเฉพาะเป็ นแหล่ง เพาะเลี้ ยง “หอยนางรม” ที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มี แหล่ง
ธรรมชาติสวยงามน่ าอัศจรรย์ ได้รบั การยกระดับให้เป็ น“หมู่บา้ นโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว
นําท่าน นั ่งเรือหัวโทง ล่องคลองมะรุ่ย ชมพระอาทิ ตย์ยามเช้าเคล้าหมอกบางๆ บรรยากาศสุ ดแสน
โรแมนติค ชมธรรมชาติสองฝัง่ คลอง

เที่ยวชม สันนาคา หาดตั้งเลน ถิ่นปูมดแดง อันซีนจังหวัดพังงา ซึ่งเมื่อยามที่น้ ําทะเลลดระดับลงสุ ด
หาดแห่งนี้ ก็จะโผล่ขนมาเป็
ึ้
นแนวกว้างใหญ่ พร้อมๆ กับ ไฮไลท์สาคัญ ฝูงปู มดแดงนั บล้านตัว ที่ ดูน่า
ตื่นตาตื่นใจบนหาดแห่งนี้ ปูมดแดงหรือปูทหาร จะอาศัยอยูใ่ นรูในพื้ นทราย อาศัยช่วงเวลานํ้าลงแล้วจึ ง
ออกมาจากรูหากิ น เมื่ อนํ้ าขึ้ นหรือเมื่ อมี ภยั ก็ จะหนี ลงรู แล้วใช้ทรายปิ ด
ปากรู มีพฤติกรรมอาศัยอยูร่ วมกันเป็ นฝูงใหญ่ เปิ ดประสบการณ์สุดฟิ น !!
กับอาหารเช้าแบบท้องถิ่น บนชายหาด ... จากนั้ นนํ าท่านเยือนถิ่ นชุ มชน
คนโบราณกับตํานานภาพเขี ย นที่ บอกเล่าเรื่ อ งราวกว่า 3,000 ปี กว่า
200 ภาพ รวมถึงชมหินงอกหินย้อยที่ ถ้าหัวกะโหลก หรือ ถ้าผีหวั โต
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เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวันเมนูซีฟ้ ูด ณ ฟาร์มหอยนางรม (มื้ อที่ 4)
หลังอาหาร นํ าท่ านชมฟาร์ม หอยนางรมที่ ใหญ่ ที่สุดในประเทศ ชมวิถีประมงพื้ นบ้าน ที่ เพาะเลี้ ยง
ชายฝัง่ เยี่ยมชมกระชังหอยนางรม ธนาคารปู ฯลฯ

บ่าย

เดินทางกลับมายัง กระบี่ แวะ วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) สร้างขึ้ นในปี พ.ศ. 2483 เดิมวัด
แห่งนี้ ชาวบ้านเรียกขานว่า “วัดบางโทง” ซึ่ งตั้งตาม
ชื่ อ หมู่ บ ้า นที่ ต้ ั ง วั ด บางโทงได้รั บ พระราชทาน
วิสุง คามสี มาเมื่ อ วัน ที่ 13 กุ ม ภาพัน ธ์ 2496 เขต
วิสุงคามสีมา กว้าง 30 เมตร ยาว 70 เมตร ได้ทํา
พิธีผกู พัทธสีมา เมื่อวันที่ 14 มี นาคม 2519 ในปี
พ.ศ. 2545 จุ ดเด่ นของวัดมหาธาตุ ว ชิ รมงคล คื อ
องค์ พระมหาธาตุ เ จดี ย ์ที่ มี ค วามสู ง ถึ ง 95 เมตร
ถือเป็ นพระมหาธาตุเจดียท์ ี่สูงที่สุดในภาคใต้ ––
บริ เ วณรอบๆ พระมหาธาตุ จั ด ตกแต่ ง สถานที่ ใ ห้มี ค วามคล้า ยคลึ ง กั บ “พุ ท ธคยา” สถานที่ ที่
พระพุทธเจ้าตรัสรู ้ ใน อ.คยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
 รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเรือนทิพย์ (มื้ อที่ 5)
 พักค้างคืน ณ โรงแรมอ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท (+) ติดทะเล หรือ เทียบเท่า

เย็น

หมายเหตุ : พีเรียต 15-17 ม.ค. ดูปชู ว่ งบ่าย (เนื่ องจากนํ้าลงช่วงบ่าย)
หมายเหตุ :

วันรุ่งขึ้ น ล่องเรือ ดาน้ าชมปะการัง แนะนาให้เตรียม ดังนี้
ชุดว่ายน้ า เสื้ อผ้าสีสด กางเกงขาสั้น ชุดเปลี่ยนหลังดาน้ า รองเท้ากันน้ ารัดส้น/
แตะ แว่นกันแดด ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป หมวก ยาประจาตัว (ถ้ามี)
บริษัทฯ บริการผ้าฃนหนู ยาแก้เมาเรือ อุปกรณ์ดาน้ า Snorkeling
มีทีม Lifeguard ดูแลความปลอดภัยในการดาน้ า
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วันที่สามของการเดินทาง (3) ล่องเรือยอร์ช Catamaran ดาน้ าชมปะการัง หมู่เกาะห้อง – แวะซื้ อของฝาก
– สนามบินกระบี่ – สนามบินสุวรรณภูมิ
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (มื้ อที่ 6)

08:00 น.

นําท่านเดินทางสูท
่ ่าเรือ อ่าวท่าเลน ล่องเรือยอร์ช Catamaran ณ อุทยานหมู่เกาะห้อง
ออกเดินทางไปยัง เกาะผักเบี้ ย เตรียมลงเกาะและทากิจกรรมดาน้ าตื้ น ดูปลาสวยงาม หลังจากนั้ น
เดินทางต่อไปยัง ลาดิง เพื่อชมความงามของทัศนี ยภาพ พร้อมเก็บภาพากาศและเตรียมเดินทางไปยัง
เกาะห้อ งลากู น เพื่ อเยี่ ยมชมความงามภายในเกาะห้อ ง เตรี ยมตัว ลงดิ งกี้ เพื่อ เข้าไปชมความงาม
ภายในเกาะห้อง เพื่อเก็บภาพความประทับใจ
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เที่ยง

 รับประทานอาหารเที่ยง บนเรือ (มื้ อที่ 7)

12.30 น.

นํ าทุ ก ท่ า นเดิ น ทางถึ ง เกาะห้อ งกระบี่ เตรี ย มตัว ลงเกาะ
สนุ กกับกิจกรรมเล่นนํ้า และดํานํ้าตื้ น จุดชมวิว 360 องศา
เกาะห้อง แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกระบี่ แลนด์มาร์กแห่ง
ใหม่ ล่า สุ ด จุ ด ชมวิ ว 360 องศาบนความสู ง 109 เมตร
ทางเดินชมยอดไม้ ณ จุดสูงสุดบนเกาะตลอดระยะทาง 239
เมตร มี บัน ไดทั้ง หมด 419 ขั้น และแบ่ง ลานพักออกเป็ น
6 จุ ด คื อ A, B, C, D, E และ F ทําหน้าที่ เป็ นทั้งจุ ดหลบภัย
สึนามิและลานชมวิว 4 ทิศทาง โดยทิศเหนื อมองเห็น 13 เกาะ เช่น เกาะเหลากา, เกาะปากกะ, เกาะ
ยะลาอูตงั , เกาะเหลาลาดิง, เกาะเหลาเหรียม, เกาะผักเบี้ ย ฯลฯ ด้านทิ ศตะวันตกมองเห็นเกาะยาว
น้อย ทิศใต้มองเห็นเกาะยาวใหญ่ เกาะพีพี และเกาะเหลาหัง และทิ ศตะวันออกมองเห็นเกาะหงอน
นาค, เกาะปอดะ, เกาะไก่, หาดทับแขก, อ่าวท่าเลน ฯลฯ เตรียมตัวออกจาก เกาะห้องกระบี่ เพื่อ
เดินทางกลับสูท่ ่าเรือ
นําทุกท่านเดินทางกลับถึง ท่าเรืออ่าวท่าเลน
จากนั้นนําทุกท่านเดินทางสู่ โรงแรม อ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท เพื่อให้ท่านอาบนํ้ า เปลี่ยนเสื้ อผ้า เพื่อ
เตรียมเดินทางกลับ ... แวะช้อปปิ้ งของฝาก(หากมี เวลาพอ) ... ได้เวลาอันสมควรออกเดิ นทางสู่ ท่า
อากาศยานกระบี่ จังหวัดกระบี่
เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยสมายล์ เที่ ยวบิ นที่ WE 250 (ใช้เวลา
บิน 1.20 ชม.)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

14.00 น.

18.10 น.
19.00 น.
หมายเหตุ

1. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้ น-ลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้
ขึ้ นอยูก่ บั ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เที่ยว
บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่ายทุ กอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายแบบเหมา
จ่ายก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว

สิ่งที่ควรเตรียม
- เสื้ อผ้าสวย สีสด สวมสบาย สาหรับเก็บภาพประทับใจ
- กางเกงขาสั้น หรือ ชุดว่ายน้ า พร้อมชุดเปลี่ยนสาหรับดาน้ าดูปะการัง
- รองเท้ากันน้ า รัดส้น / รองเท้าแตะ สวมเข้าถ้า และไปเกาะ แว่นกันแดด
ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป หมวก ยาประจาตัว (ถ้ามี)
- ชุดว่ายน้ า (สาหรับสระน้ าของโรงแรม)
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อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่

ท่านจ่ายเพียง
รัฐออกให้
ค่าทัวร์รวม

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

7,500.-

2,000.-

5,000.12,00.-

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ สายการบินไทยสมายล์ (WE) รวมนํ้าหนักสัมภาระโหลด 20 กก. และอาหารว่างบนเครื่อง
ค่าพาหนะ รถตูป้ รับอากาศ VIP ค่าเรือยอร์ช ค่าเรือหัวโทง และค่ารถท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว+ ตามระบุในรายการ ห้องละ 2-3 ท่าน
ค่าอาหารครบทุกมื้ อ ตามระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และค่ากิจกรรมต่างๆ ตามระบุในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์นําเที่ยว และทีมงานอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าบริการนํ้าดื่ม ผ้าเย็น ขนมขบเคี้ ยว เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ฯลฯ ระหว่างการเดินทาง
ค่าประกันการเดินทาง ครอบคลุมถึงอาหารเป็ นพิษ และภัยทางทะเล
„ จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท
„ ค่ารักษาพยาบาลเนื่ องจากอุบตั ิเหตุ 500,000 บาท
„ ค่ารักษาพยาบาลเนื่ องจากอาหารเป็ นพิษ 100,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่ า ใช้จ่ า ยส่ว นตั ว ของผู ้เ ดิ น ทาง อาทิ ค่ า อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ที่ สงั ่ นอกเหนื อจากรายการ ค่ ามิ นิ บ าร์ใ นห้อ ง
ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
2. ค่าอาหารสําหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรตั ิ และอาหารสําหรับมุสลิม
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหลือจากที่ระบุในโปรแกรม
4. ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
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เงื่อนไขการใช้สิทธิ์
1. กรุ ณาส่ง สําเนาบัต รประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ของผูเ้ ดิ น ทางที่ ผูก กับแอป “เป๋าตัง ”
ของผูเ้ ดิ นทาง
มายังไลน์บริษท
ั (1 ท่าน / 1 สิทธิ์)
2. แผนกรับจองแจ้งยืนยันโปรแกรม พร้อมจํานวนเงินที่ท่านต้องชําระผ่าน “เป๋าตัง”
3. บริษัทจะดําเนิ นการรับเงิ นค่าทัวร์ผ่าน “เป๋าตังค์” ของท่าน เฉพาะในส่วนที่ เหลือจากรัฐจ่ายให้ท่าน 40% (ไม่เกิ น
5,000 บาท) พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน รวม VAT 7% แต่ท้งั นี้ ต้องดําเนิ นการก่อน 23.59 น. ของวันที่ใช้สิทธิ์
4. เมื่อใช้สิทธิ์แล้ว ท่านไม่สามารถยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี ยกเว้น รัฐประกาศให้สามารถเลื่อนการเดินทางได้
5. ผูเ้ ดินทางต้องมุ่งปฏิบตั ิตามเงื่อนไข พร้อมแสดงหลักฐานการรับวัคซี น และผลตรวจโควิดจากสถานพยาบาลตามที่
แต่ละที่จงั หวัดกําหนด
6. ผูเ้ ดินทางต้องเดินทางตามโปรแกรมที่กาํ หนดเท่านั้น ไม่สามารถยกเลิก หรืองดบริการใดบริการหนึ่ ง ซึ่งเป็ นไปตาม
เงื่อนไขของรัฐ
7. บริษัทขอความร่วมมือ ถ่ายภาพหมู่ในบางจุดท่องเที่ยว เพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายในส่วนที่รฐั จ่ายให้
8. บริษั ทไม่รับผิ ดชอบค่าเสี ยหาย หรือ ยกเลิก การเดิ น ทางที่ เ กิ ด จากเหตุ สุด วิสัย อาทิ ภัย ธรรมชาติ การประท้ว ง
การนัดหยุดงาน ฯลฯ
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผเู ้ ดินทางขั้นตํา่ ไม่ครบตามจํานวนที่กาํ หนด

มาตรการท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ New Normal ป้องกันโควิด-19 เพื่อความปลอดภัย ท่องเที่ยวอุ่นใจ
1. ภายในรถตูโ้ ดยสาร พนักงานขับรถจะมีการทําความสะอาดภายในรถด้วยยาฆ่าเชื้ อ-แอลกอฮอล์อย่างสมํา่ เสมอ
2. ลูกค้าต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อต้องอยูใ่ นที่ชุมชน และภายในรถตู ้
3. รถตูโ้ ดยสารจะไม่ มี ก ารจอดแวะให้ลูก ค้าลงระหว่างทางในจังหวัด ที่ เ ป็ นพื้ นที่ เสี่ ย งทุ ก กรณี จะจอดเฉพาะจุ ด ที่
ปลอดภัยเท่านั้น
4. เจ้าหน้าที่จะมีเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยประจําอยูบ่ นรถ
5. รับประทานอาหารโดยเน้นการใช้ชอ้ นกลาง
6. หากสถานที่ใดมีการปิ ดทําการ เจ้าหน้าที่จะพาลูกค้าท่องเที่ยวสถานที่อื่นทดแทนตามความเหมาะสม
7. ระหว่างการท่อ งเที่ ยวลูกค้าต้องปฎิบัติต ามคําแนะนํ าของเจ้าหน้าที่ อ ย่างเคร่ง คัด เจ้าหน้าที่ สามารถปฎิเสธการ
ให้บริการกับลูกค้าหากไม่ปฎิบตั ิตามมาตรการป้องกันโควิดได้ทน
ั ที
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