
 

 

 
 

 

 

 

 
 

   

   

 

 จุดเด่นของทวัร.์.. 

 ลอ่งแพเปียก ชมธรรมชาติ ชมนกเหย่ียวแดง  

 เต็มอ่ิมกบั อาหารทะเล (Seafood) แบบจดัเต็ม ทั้งป ูกุง้ ปลา 

 "เกาะเปริด" จุดเช็คอินสุดชิค ชมวิวหลกัลา้น พรอ้มเช็คอินรา้นคาเฟ่ชิคๆ ชื่อวา่ “Sky View Cafe” 

 จดุชมวิวเนินนางพญา เป็นหน่ึงในจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในภาคตะวนัออก 

 เดินเลน่ ชุมชมริมน ้าจนัทบูร เป็นชุมชนเก่าแก่ และชม โบสถพ์ระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล    

เป็นหน่ึงในวิหารท่ีสวยงามท่ีสุดแหง่หน่ึงในประเทศไทย 

 สวนนงนุช พทัยา ไดร้บัการยกยอ่งใหติ้ด 1 ใน 10 ของสวนท่ีสวยท่ีสุดในโลก ชม หบุเขาไดโนเสาร ์

"ถ่ินเจา้แหง่สายพนัธุส์ตัวล์า้นปี" มีไดโนเสารก์วา่ 230 ชนิด 814 ตวั 

 

 

ก าหนดการเดินทาง  :  พฤศจกิายน 2564 – มกราคม 2565 
   

วนัแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ จุดนัดหมาย - จนัทบุรี – จุดชมวิวเนินนางพญา – พาเพลิน โฮมสเตย ์

    จนัทบุรี – ล่องแพเปียก ชมเหยี่ยวแดง – อ่ิมอร่อยกบัอาหารทะเลแบบจดัเต็ม   

06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จุดนัดพบ ... เจา้หนา้ท่ีฯ คอยอ านวยความสะดวก เพ่ือความปลอดภยัในการท่องเท่ียว

และเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หน้าท่ีจะท าการตรวจวดัอุณหภูมิของลกูคา้เพ่ือคัดกรองก่อนข้ึนรถ    

บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือใหบ้ริการ  

06.30 น. ออกเดินทางสู ่จ.จนัทบุรี โดย รถตูป้รบัอากาศ  

 รบัประทานอาหารเชา้แบบกล่องบนรถ (ม้ือท่ี 1) 
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 น าท่านสู่ จุดชมวิวเนินนางพญา ถือเป็นอีกหน่ึงจุดชมวิวท่ีสวยงาม

ท่ีสุดของจงัหวดัจนัทบุรี ถนนเลียบชายทะเลและภูเขา ทอดยาวไปยงั

หาดคุง้วิมาน ตั้งอยูบ่นถนนเฉลิมบรูพาชลทิต เป็นถนนในฝันท่ีใครๆ 

อยากขบัรถผ่าน เพ่ือด่ืมด า่ไปกับธรรมชาติ ทะเลสีฟ้าครามสุดลกูหู

ลกูตา เพ่ือแวะชมวิว ถ่ายรูปรอบๆ มีรา้นคา้ รา้นอาหาร และรา้น

กาแฟไวบ้ริการ ... จนไดเ้วลาอนัควร น าท่านเดินทางเขา้สู่ พาเพลิน 

โฮมสเตย ์ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโฮมสเตย ์(ม้ือท่ี 2) 

บ่าย ใหท้านพกัผ่อนอิสระตามอธัยาศยั ... จนไดเ้วลาอนัควร น าท่านท ากิจกรรมล่องแพเปียก ชมธรรมชาติ 

ชมทุ่งหอยนางรม ชมธรรมชาติป่าชายเลน ชมนกเหยี่ยวแดง ... หากท่านยงัเล่นน ้าไม่จุใจ น าท่าน

กลบัมาเลน่สไลเดอร ์สระวา่ยน ้า หมอนกระโดดน ้า ต่อท่ีโฮมสเตย ์
 

   
 

18.30 น.  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโฮมสเตย ์(ม้ือท่ี 3) 

 พกัคา้งคืน ณ พาเพลิน จนัทบุรี โฮมสเตย ์หรือเทียบเท่า  

ส่ิงท่ีตอ้งเตรียม : อุปกรณอ์าบน ้า ผา้ขนหนู และของใชส่้วนตวั 
 

   

 

วนัที่สองของการเดินทาง (2) เกาะเปรดิ – จุดชมวิวซันชาย และ ผาสุขนิรนัดร ์- เช็คอิน Sky View Café  - 

ชุมชนริมน ้าจนัทบูร - โบสถพ์ระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล – พทัยา จ.ชลบุร ี

เชา้  อรุณสวสัดิ์ยามเชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโฮมสเตย ์(ม้ือท่ี 4) 

09.00 น. น าท่านเช็คเอา้ทอ์อกจากท่ีพกั ... เดินทางสู ่เกาะเปริด เป็นเกาะเล็กๆ บรรยากาศดี ติดทะเล ไฮไลท์เด็ด

ของเกาะเปริด อยูท่ี่ จุดชมวิวซันชาย และ ผาสุขนิรันดร ์ห่างจากวดัเกาะเปริดไปประมาณ 300 เมตร 

ทางเดินสบาย เม่ือไปถึงจะพบกบัหนา้ผาริมทะเลขนาดใหญ่ มองเห็นวิวทะเลกวา้งไกลสุดลกูตา ยามเย็นท่ี

พระอาทิตย์ตก จะเหมือนต้องมนต์สะกด ไม่อยากไปไหน บริเวณจุดชมวิวจะมีรา้นคาเฟ่ชิคๆ ชื่อว่า     
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“Sky View Cafe” เป็นมุมถ่ายรปูยอดนิยมของนักท่องเท่ียว ใหเ้ราไดแ้วะพกัคลายเหน่ือย ท่านสามารถสัง่

เครื่องด่ืมและขนมมานัง่กินระหวา่งทอดสายตา เพ่ือชื่นชมความงดงามของทอ้งทะเล และภายในรา้นก็มีมุม

สวยๆ ใหเ้ลือกถ่ายรปูมากมาย (ไม่รวมค่าเครื่องด่ืมและขนม)  
 

  
 

... จากน้ันน าท่านสู่ ชุมชมริมน ้าจนัทบูร เป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวจีนและชาวญวน ท่ีอพยพมาอาศัย

ในชว่งสมยัรตันโกสินทรต์อนตน้ มีอายุกวา่ 300 ปี เป็นอาคารแบบดั้งเดิมท่ีมีอายุกว่า 100 ปี กลมกลืน

ไปกับบรรยากาศเก่าๆ สมัผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบา้น ใหอ้ารมณ์วินเทจ แบบคลาสสิค ก าแพง

สตรีทอารต์ มุมถ่ายรปูเพียบ มีรา้นคา้ รา้นขายของท่ีระลึก คาเฟ่ รา้นอาหารมากมาย ท่ีรอใหคุ้ณไดไ้ปล้ิม

ลองรสชาติ  
 

   
 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ชุมชมริมน ้าจนัทบรู 

บ่าย ชม อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล (โบสถค์าทอลิก) เป็นอาสนวิหารท่ีอยู่คู่ชุมชนชาว 

จันทบูรมาชา้นาน สรา้งข้ึนในปี พ.ศ. 2254 วิหารปัจจุบันน้ี เป็นหลงัท่ี 5 มีอายุรวมกว่า 110 ปี 

ลกัษณะของอาคารมีรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวนัตกโกธิค มีความสวยงามทั้งภายนอกและภายใน 

นับเป็นหน่ึงในวิหารท่ีมีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศไทย ศูนยร์วมศรทัธาของชาวคริสต์ และเป็น

โบสถร์ะดบัชั้นอาสนวิหารแหง่เดียวในฝัง่ตะวนัออกของไทย มีจุดเด่น คือ ยอดแหลมบนหอระฆงั 2 หลงั 

ภายในวิหารมีการตกแต่งเพดานไมค้ลา้ยกบัทอ้งเรือโนอาห ์ชอ่งบานกระจกแบบโกธิค และกระจกงาน

กระจกสี อีกทั้งภายในยงัมี พระนางมารีอาปฎิสนธินิรมล องคป์ระธารของวดั ถกูตกแต่งดว้ยพลอยกว่า 

200,000 เม็ด (ประมาณ 2 หม่ืนกะรตั) ฐานหลอ่ดว้ยเงินบริสุทธ์ิ ประดบัดว้ยทองค า และพลอยชนิด

ต่างๆ เม่ือปี พ.ศ. 2542 วิหารแหง่น้ี เคยไดร้บัรางวลัอนุรกัษ์อาคารดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยาม

ในพระบรมราชปูถมัภอี์กดว้ย แนะน าใหเ้ดินชมความสวยงามของโบสถ ์ถ่ายรปู เช็คอิน ควรแต่งกายให้

เรียบรอ้ย กางเกงขายาว กระโปรงยาว ส่วนกางเกงขาสั้น กระโปรงสั้น ดา้นหน้าจะมีผา้คลุมใหย้ืม ... 

จนไดเ้วลาอนัควร น าท่านเดินทางสู ่พทัยา จ.ชลบุรี 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารเรือนไทย (ม้ือท่ี 5) 

 พกัคา้งคืน ณ โรงแรม A-ONE THE ROYAL CRUISE PATTAYA หรือเทียบเท่า 
 

  

 

วนัที่สามของการเดินทาง (3) พทัยา – สวนนงนุช – แวะซ้ือของฝาก – กรุงเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 6) 

09.00 น. เดินทางสู ่สวนนงนุช พทัยา มีพ้ืนท่ีกวา่ 1,700 ไร ่และยงัไดร้บัการยกยอ่งใหติ้ด 1 ใน 10 ของสวนท่ีสวย

ท่ีสุดในโลก โดยสามารถรวบรวมพันธุ์ไมม้ากกว่า 18,000 ชนิด และเป็นหน่ึงเดียวในโลกท่ีสามารถ

รวบรวมพนัธุไ์ม ้5 ชนิดไดม้ากท่ีสุดในโลก คือ ปาลม์ ปรง โฮยา่ เฮลิโคเนีย และเฟ่ืองฟ้า ท าใหส้วนนงนุช 

พทัยา กลายเป็นศนูยก์ลางของสวนพฤกษศาสตรร์ะดับโลก ... น าท่านผ่านจุดคัดกรอก ถ่ายรูปหน้าป้าย

สวนนงนุช พทัยา และชม สวนตะบองเพชร 1 ตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหนา้ ติดกบัป้ายชื่อสวนนงนุชพทัยาขนาด

ใหญ ่สวนน้ีอยูภ่ายในอาคารสงู ครอบดว้ยหลงัคาแกว้ มีระบบน ้าพน่หมอกเพ่ือสรา้งความเย็นในการเยี่ยม

ชม ... ต่อไปชม สวนรถ เป็นอีกหน่ึงสวนท่ีสรา้งชื่อเสียง โดยเฉพาะผูท่ี้ชื่นชอบความเร็ว ความแรง รปูทรงท่ี

สวยงาม แปลก เท่ ดดีู และมีสมรรถนะสงู ซ่ึงบางรุน่แทบจะไม่มีใหช้มแลว้ในยุคน้ี มีรถหลายรุ่น หลายยุค 

รวมกนัมากกวา่ 100 คนั ... จากน้ันน าท่าน ไหวพ้ระ 9 วัด “9 พุทธปฏิมากร คู่แผ่นดินสยาม” คือการ

อญัเชิญ 9 พระพุทธปฏิมากรคู่บา้นคู่เมืองของไทยมาประดิษฐานและพุทธาภิเษก ณ บริเวณสวนลอยฟ้า 

เพ่ือสกัการะบชูา ขอพร 9 พุทธปฏิมากร ทั้ง 9 องค ์ประกอบดว้ย พระแกว้มรกต หลวงพ่อโสธร พระพุทธ

ชินราช พระพุทธมหาสุวรรณศกยมุนี หลวงพอ่พระใส หลวงพอ่วดัไรขิ่ง พระพุทธสิหิงส ์พระพุทธรตันนายก 

(หลวงพอ่โต) หลวงพอ่บา้นแหลม ... ชม สวนลอยฟ้า หน่ึงเดียวในประเทศไทย ออกแบบโดยการน าพนัธุ์

ไมห้ลายชนิดมาประดบัตกแต่งทั้งพ้ืนดินและบนท่ีสงูโดยใชว้ิธีการแขวน สามารถมองไดจ้ากดา้นล่างข้ึนไป

ขา้งบน เพ่ือใหเ้ห็นถึงความสวยงามของสวนในทุกอณูของศิลปะการจัดวางและการออกแบบ ส่ิงท่ีโดดเด่น

ท่ีสุด คือการแปลงรปูพนัธุไ์มท่ี้ลอยอยูบ่นทอ้งฟ้าใหมี้รูปทรงท่ีแตกต่างและสวยงาม เช่น รูปหวัใจ รูปทรง

กลม รปูดาว 
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10.00 น. นั่งรถชมสวนสวย แวะ สวนกระถาง อีกหน่ึงสวนท่ีแปลกตา สวยงาม และพิศดารท่ีสุดสวนหน่ึงใน

อาณาจกัรของสวนนงนุช โดยการใชภ้มิูปัญญาไทยกบัจินตนาการทางความคิด ตั้งแต่เร่ิมตน้การจบัดินเพ่ือ

ท าการผลิตกระถางดว้ยตัวเอง ในหลายรูปแบบ หลายรูปทรง และการตกแต่งดัดแปลงท่ีท าใหโ้ลกตอ้ง

ตะลึง คือการน ากระถางใบเล็กๆ กวา่ 100,000 ใบ วางซอ้นกันใหเ้กิดเป็นรูปทรงต่างๆ เช่น รูปรถตุ๊กๆ 

รูปเรืออียิปต์ รูปผลไม ้รูปชา้ง รูปประตูโคง้และ รูปหวัใจ ทั้งน้ียงัมีการป้ันกระถางในรูปแบบต่างๆ  เช่น 

แจกันดอกกุหลาบ กระถางรูปทรงเจดีย์ กระถางรูปหน้าเหมือนผูมี้ชื่อเสียง กระถางหน้ามนุษย์แสดง

อารมณ ์... ชมปลาช่อนยกัษ์ รบัอาหารว่าง “คุกก้ีกัญชา สูตรเฉพาะของสวนนงนุช” พรอ้มเคร่ืองด่ืม ... 

จากน้ันน าท่านนัง่รถชม สวนไดโนเสาร ์มีไดโนเสารก์วา่ 230 ชนิด 814 ตวั บางสายพนัธุ์ของไดโนเสาร ์

ยงัไม่มีชา่งฝีมือท่านใดในโลกเคยป้ันมาก่อน ภายใตค้วามคิดท่ีว่า “ไดโนเสารทุ์กตัว ทุกสายพนัธุ์ จะตอ้ง

เหมือนของจริง” และตอ้งมาจากขอ้มูลอา้งอิงพรอ้มรูปลกัษณ์ในทุกรายละเอียด พรอ้มกันน้ีไดเ้พ่ิมเสียง

ค ารามดงักึกกอ้งไปทัว่สวนใหส้มจริงบนเน้ือท่ี 25 ไร่ และการตกแต่งดว้ยตน้ตะบองเพชร ตน้ปาลม์ และ

ตน้ปรง ประหน่ึงอยู่ในโลกของไดโนเสารข์องจริง หุบเขาไดโนเสารแ์ห่งน้ีไดท้ าการเปิดใหช้มอย่างเป็น

ทางการเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2559  
 

    
 

 ชม สวนบวั, เนิรส์เซอรี่ตะบองเพชร หรือ โรงเรือนอนุบาลตะบองเพชร ศูนยเ์พาะพนัธุ์ตะบองเพชรทัว่

โลกกวา่ 2,000 สายพนัธุ ์... สวนชวนชม อยูใ่นพ้ืนท่ีกวา่ 15 ไร ่รวบรวมสายพนัธุช์วนชมจากทัว่ประเทศ

กวา่ 15,000 กระถาง มาจดัวางเพ่ือโชวน์วตักรรมใหม่ของการจดัราก ยกรากแนวแปลกๆ เพ่ือใหเ้กิดเป็น

ศิลปะตามจินตนาการ ... สวนบอนไซ เพลิดเพลินในการชื่นชมกบัรูปทรงของลกัษณะทั้งตน้และใบโดยใช ้

งานหตัถศิลป์ พรอ้มการป้ันรปูเต่าหลายขนาดเป็นฐานรองรบักระถางบอนไซ ท าใหด้สูวยงามแปลกตาและ

ทรงคุณค่า 
 

    

 

 นัง่รถชมแหลง่เรียนรูเ้กษตรทฤษฎีใหม่ ชมเตาเผ่าถ่านประเภทต่างๆ, โรงป้ันกระถาง, แปลงพืชสมุนไพร, 

โรงเรือนวิจยัและพฒันากญัชงและกญัชา, พิพิธภณัฑห์วัโขน 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบ Set Box ณ สวนนงนุช พทัยา (ม้ือท่ี 7) 
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บ่าย  เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ของฝากจากสวนนงนุช เช่น สบู่สวนนงนุช, น ้าสม้ควันไม,้ ผักสดปลอดสาร ฯลฯ ...    

จนไดเ้วลาอนัควร น าท่านเดินทางกลบั ระหวา่งทางแวะซ้ือของฝากติดไมติ้ดมือกลบับา้น  

18.00 น. (โดยประมาณ) เดินทางถึง จุดหมายปลายทาง โดยสวสัดิภาพ....พรอ้มความประทบัใจ  

 

 

 

หมายเหตุ   1. โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึน-ลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เท่ียว

บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่าย

ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 
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อตัราค่าบริการ 
 

ราคาทวัร ์ทา่นละ 7,900.- พกัเดี่ยว เพ่ิมท่านละ 

ผูเ้ดินทางจา่ยเพียง 

รฐัออกให ้

4,740.- 

3,160.- 
1,500.- 

 

การส ารองที่นัง่ 

1. กรุณาสง่ส าเนาบตัรประชาชน และหมายเลขโทรศพัทข์องผูเ้ดินทางท่ีผกูกบัแอป “เป๋าตงั”        ของผูเ้ดินทางมายงั 

ไลน์ @Jubileetravel (1 ท่าน/1 สิทธ์ิ)  

2.   แผนกรบัจองแจง้ยนืยนัโปรแกรม พรอ้มจ านวนเงินท่ีท่านตอ้งช าระผ่าน “เป๋าตงั”  

3. บริษัทจะด าเนินการรบัเงินค่าทวัรผ์่าน “เป๋าตงัค”์ ของท่าน เฉพาะในสว่นท่ีเหลือจากรฐัจ่ายใหท่้าน 40%  

(ไม่เกิน 5,000 บาท) พรอ้มออกใบเสร็จรบัเงิน รวม VAT7% แต่ทั้งน้ีตอ้งด าเนินการก่อน 23.59 น. ของวนัท่ีใชสิ้ทธ์ิ 

4. เม่ือใชสิ้ทธ์ิแลว้ ท่านไม่สามารถยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี ยกเวน้ รฐัประกาศใหส้ามารถเล่ือนการเดินทางได ้

5. ผูเ้ดินทางตอ้งมุ่งปฏิบติัตามเง่ือนไข พรอ้มแสดงหลกัฐานการรบัวคัซีน และผลตรวจโควิดจากสถานพยาบาลตามท่ี 

แต่ละท่ีจงัหวดัก าหนด 

6. ผูเ้ดินทางตอ้งเดินทางตามโปรแกรมท่ีก าหนดเท่าน้ัน ไมส่ามารถยกเลิก หรืองดบริการใดบริการหน่ึง ซ่ึงเป็นไปตาม 

เง่ือนไขของรฐั 

7. บริษัทขอความรว่มมือ ถ่ายภาพหมู่ในบางจุดท่องเท่ียว เพ่ือประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายในสว่นท่ีรฐัจ่ายให ้

8. บริษัทไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย หรือ ยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยธรรมชาติ การประทว้ง  

การนัดหยุดงาน ฯลฯ 

9. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางขั้นต า่ ไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 

1. ค่ารถตูป้รบัอากาศน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 

2. ค่าโรงแรมท่ีพกั ตามระบุในรายการ  

3. ค่าอาหาร ตามระบุในรายการ 

4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว และค่ากิจกรรมต่างๆ ตามระบุในรายการ 

5. ค่ามคัคุเทศกน์ าเท่ียว รวมค่าทิป อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

6. บริการน ้าด่ืมบนรถระหวา่งการเดินทาง 

7. ค่าประกนัการเดินทาง ครอบคลุมถึงอาหารเป็นพิษ  

 „ จ านวนเงินเอาประกนัภยั  1,000,000 บาท 

 „ ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ  500,000  บาท 

 „ ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอาหารเป็นพิษ 100,000 บาท 

8. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  
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อตัราค่าบริการน้ี ไมร่วม 

1. ค่าใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่นอกเหนือจากรายการ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด 

ค่ามินิบารใ์นหอ้ง ฯลฯ 

2. ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุในโปรแกรม  

 

 

มาตรการทอ่งเที่ยววิถีใหม่แบบ New Normal ป้องกนัโควิด-19 เพ่ือความปลอดภยั ทอ่งเที่ยวอุ่นใจ 

1. ภายในรถตูโ้ดยสาร พนักงานขบัรถจะมีการท าความสะอาดภายในรถดว้ยยาฆา่เช้ือ-แอลกอฮอลอ์ยา่งสม า่เสมอ 

2. ลกูคา้ตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาเม่ือตอ้งอยูใ่นท่ีชุมชน และภายในรถตู ้

3. รถตูโ้ดยสารจะไม่มีการจอดแวะใหล้กูคา้ลงระหว่างทางในจังหวดัท่ีเป็นพ้ืนท่ีเส่ียงทุกกรณี จะจอดเฉพาะจุดท่ีปลอดภยั

เท่าน้ัน 

4. เจา้หนา้ท่ีจะมีเจลลา้งมือ และหนา้กากอนามยัประจ าอยูบ่นรถ 

5. รบัประทานอาหารโดยเนน้การใชช้อ้นกลาง  

6. หากสถานท่ีใดมีการปิดท าการ เจา้หนา้ท่ีจะพาลกูคา้ท่องเท่ียวสถานท่ีอ่ืนทดแทนตามความเหมาะสม 

7. ระหวา่งการท่องเท่ียวลกูคา้ตอ้งปฎิบติัตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ีอยา่งเครง่คดั เจา้หนา้ท่ีสามารถปฎิเสธการใหบ้ริการ

กบัลกูคา้หากไม่ปฎิบติัตามมาตรการป้องกนัโควิดไดท้นัที 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

  
 
 
 
 


