
 

 

☺  กจิกรรม ห้ามพลาด !  “เขียนตั๋วเมือง” เรียนการเขยีนภาษาล้านนาบนผ้ายา่ม  เส้ือ  

       เก็บเป็นที่ระลึก หนึ่งเดียวของทา่น 

☺  กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ ”ฮุมยา – สปาเท้า” สร้างภูมิตา้นทาน COVID 19  ณ ชุมชนบ้านบ่อสวก 

☺  วัดพระธาตแุช่แห้ง  นมสัการพระธาตคุู่บ้านคู่เมืองนา่น และเป็นพระธาตุประจ าคนเกิดปีเถาะ 

☺  ชมจติรกรรมฝาผนัง กระซิบรักบันลือโลก (Love Whispering Wall)  “ปู่ม่านยา่ม่าน  หรือ 

     หนุ่มกระซิบรัก” ณ วัดภูมินทร ์

☺  เช็คอนิ เก็บภาพความประทับใจ ณ   จุดชมวิว 1715   ถนนลอยฟา้ 1256   โค้งหมายเลข 3  ฯลฯ  

☺  “อุโมงค์ลีลาวดี” เก็บภาพประทับใจ   ชม “วัดนอ้ย”  วัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย  

☺   สุดฟนิ! กับธรรมชาติและวัฒนธรรมหลากหลายชนเผ่า อาทิ ไทล้ือ เผ่าลัวะ เผ่าอิ่วเมี่ยน ฯลฯ 

☺  ล้ิมลอง อาหารหลากหลาย อาทิ อาหารพ้ืนเมอืงแต้ๆ  อาหารออร์แกนคิ และอาหารเวียดนาม 

ฯลฯ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

ธ.ค. 2564 9-11 / 16-18 / 23-25 

ม.ค. 2565 14-16 / 20-22 / 27-29 
 

รำยละเอยีดกำรเดินทำง 
 

 

วนัแรกของการเดินทาง  (1)  
           กรุงเทพฯ – น่ำน – วัดพระธำตุแช่แห้ง – วัดพระธำตุเขำน้อย ชมวิวเมืองน่ำน – กจิกรรม “ฮุมยำ – สปำเท้ำ” – 
           วัดศรีมงคล (ก๋ง) – หมู่บ้ำน Go High’O - พพิธิภัณฑ์ดอยซิลเซอร์ - ปัว - เชียงกลำง  
 

06.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2  สายการบินนกแอร์ (DD) เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความ
สะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง  *เชิญท่านลงทะเบียนเช็คช่ือ สแกน QR Code ตาม
นโยบายโครงการ “ทวัร์เท่ียวไทย”  วดัอุณหภูมิ  บริการเจลลา้งมือ ก่อนเช็คอิน  *กรุณาเตรียมเอกสารรับรอง
การฉีดวคัซีนโควิด และบตัรประชาชน แสดง ณ  จุดเช็คอิน  เพื่อเดินทางเขา้จงัหวดัน่าน 

08.35 น.       เหินฟ้าสู่ จ.น่าน  โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD 170 (ใชเ้วลาบิน 1.05 ชม.) 
09.40 น. ถึงสนามบินน่านนคร จ.น่าน หลงัรับสัมภาระ  น าท่านนัง่รถตูป้รับอากาศ VIP   รับประทานอาหาร

เชา้ แบบกล่อง  เดินทางนมสัการ พระธำตุแช่แห้ง (พระธาตุประจ าคนเกิดปีเถาะ) วดัคู่บา้นคู่เมืองน่าน
เพื่อเป็นสิริมงคล องคพ์ระธาตุมีความสูง55.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐานส่ีเหล่ียมจตุัรัส กวา้งดา้นละ 22.5 เมตร  
บุดว้ยทอง เหลืองทั้งองค ์เป็นโบราณสถาน ท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของลา้นนา มีอายกุวา่ 600 ปี ต่อไปยงั    
พระธำตุเขำน้อย จุดชมวิวเมืองน่านท่ีสวยงามอีกแห่ง  ให้ท่านไดเ้ห็นวิวเมืองน่านในมุม 360 องศา    

 

 
 



 

 

11.00 น. เดินทางสู่   “บ่อสวกเฮิร์บ” ณ ชุมชนบ่อสวก  ใหท้่านไดร่้วมกิจกรรม เพื่อสุขภาพ “ฮุมยำ – สปำเท้ำ”  คือ
การสุมยาดว้ยสมุนไพร ท่ีช่วยใหผ้อ่นคลาย ลดอาการหวดัคดัจมูกและแกภู้มิแพ ้คลายเม่ือยกบั  “สปำเท้ำ”  
ขดัผวิดว้ยเกลือเน้ือละเอียดสูตรเฉพาะเป็นเกลือสินเธาวส์ะตุจากภูเขาอ าเภอบ่อเกลือ จงัหวดัน่าน  

 

 
 

12.00 น.      รับประทำนอำหำรเท่ียง ณ ร้ำนเฮือน ภูคำ 
13.00 น.      น าท่านเดินทางสู่  วัดศรีมงคล (ก๋ง)  วดัเก่าแก่ท่ีไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 

พระสงฆท่ี์มีช่ือท่ีสุดของวดัน้ีคือ หลวงปู่ ก๋ง ดา้นหลงัวดัมีลานชมวิว ซ่ึงมีทศันียภาพท่ีงดงาม มองเห็นทุ่ง
นาเขียวขจี   และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลบัซับซอ้น บริเวณนาขา้วมีท่ีพกัและร้านกาแฟฮกันาน่าน  
มีสะพานไมไ้ผเ่ช่ือมจากตวัวดัสามารถลงไปเดินเล่นถ่ายภาพได ้ในวิหารหลวงมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัอนั 
งดงาม เลียนแบบการวาดของหนานบวัผนั จิตรกรชาวน่านเช้ือสายไทล้ือ ซ่ึงวาดภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ี
วดัภูมินทร์และวดัหนองบวั 
 

  
 

14.30 ต่อไปยงั หมู่บ้ำน Go High’O  สัมผสัวิถีชีวิตของชนเผา่อ่ิวเม่ียน(เยา้)  เชิญท่านขอพรท่ีสะพานแดง 
ต านานสะพานแดง (โกง้ต๊ะเจ่ียว) โกง้ต๊ะเจ่ียว เป็นภาษาอ่ิวเม่ียนแปลวา่ สะพานบุญหรือสะพานแห่ง
ความดี  ตามความเช่ือ คนใดท่ีลม้เหลวในชีวิต ยงัขาดคู่ชีวิต และ อยากไดลู้กท่ีดีนั้น จ าเป็นตอ้งสร้าง
สะพานขึ้นมาเพื่อขอพรโดยมีอาจารยผ์ูน้ าทางจิตวิญญาณของชุมชุน หรือท่ีเราเรียกวา่ หมอผี เป็นผู ้
ประกอบพิธี  ผูท่ี้ตอ้งการขอพร ตอ้งตั้งจิตอธิษฐานพร้อมเดินขา้มสะพาน3รอบโดยหา้มหนัหลงักลบั 
รอบท่ี1. เพื่อใหไ้ดพ้บคู่รักและคู่ชีวิตท่ีดี รอบท่ี2. เพื่อใหไ้ดอ้ภิชาตบุตร รอบท่ี3. เพื่อใหมี้การงานท่ีดี 



 

 

และเจริญรุ่งเรือง และท่านจะไดพ้บกบัความส าเร็จทั้ง3ประการ ต่อไปยงั พพิธิภัณฑ์ดอยชิลเวอร์  ศูนย์
หตัถกรรมเคร่ืองเงินท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทย ประสบการณ์กวา่ 70 ปี มีช่ือเสียงโด่งดงัในอเมริกา  

18.00 น.        รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ แสงทองรีสอร์ท    
      พกัค้ำงคืน ณ แสงทองรีสอร์ท  ()  หรือเทียบเท่ำ     
 
วนัท่ีสองของการเดินทาง  (2)   
              เชียงกลำง – กำแฟบ้ำนไทล้ือและล ำดวนผ้ำทอ – อุทยำนแห่งชำติดอยภูคำ – จุดชมวิว 1715 – บ่อเกลือโบรำณ –  
              หมู่บ้ำนสะปัน – ถนนลอยฟ้ำ – โค้งหมำยเลข 3 – ตัวเมืองน่ำน – ถนนคนเดิน   

เชา้   ☺☺☺ อรุณสวัสดิ์ยำมเช้ำ ณ เชียงกลำง    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม  
 อิสระใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั ร่วมท ากิจกรรมหลากหลายของทางรีสอร์ท  อาทิ  ตักบำตรยำมเช้ำ  

เติมบุญใหชี้วิต ณ สะพานบุญ (มีชุดตกับาตรใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ)  หรือ ป่ันจักรยำน ชมธรรมชาติยามเชา้ 
สูดอากาศบริสุทธ์ิเพิ่มพลงัชีวิต พร้อมถ่ำยรูปเกบ็วิวเช็คอนิสวย ๆ อาทิ สะพานสายรุ้ง ฯลฯ 

   
 

09.00 น. หลงัเช็คเอาท ์ น าท่านเดินทางไปยงั  กำแฟบ้ำนไทล้ือ  ให้ท่านไดลิ้้มลองกาแฟอาราบิกา้รสเลิศ  ผลผลิต
ชาวน่าน  ร้าน เก๋ ไก๋ กลางทุ่งนาขา้วแฝงไปดว้ยบรรยากาศแบบไทล้ือดั้งเดิม  เม่ือไดเ้ห็นตอ้งร้องวา้วน่า
ซ้ือเคร่ืองด่ืมซกัแกว้ ไปนัง่เล่น นอนเล่น รับลมเยน็ มองดูวิวนาขา้วและขนุเขาท่ีอยูเ่บ้ืองหนา้  พร้อม
ถ่ายภาพเช็คอินเก๋  เก๋ ยงักระท่อมปลายนาในแบบฉบบัท่ีไม่เหมือนใคร ต่อไปยงั ล ำดวนผ้ำทอ  อิสระ
เลือกซ้ือผา้ทอมือ ฝีมือชาวไทล้ือ   

 



 

 

  
 

10.30 น. เดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติดอยภูคำ  เช่ือกนัวา่เทือกเขาดอยภูคาเป็นเมืองเก่าของบรรพบุรุษคนเมืองน่าน  
ใหท้่านไดเ้ก็บภาพประทบัใจ ณ จุดชมวิว 1715  จุดแวะพกัชมวิวท่ีสวยงาม สูงจากระดบัน ้าทะเล 1715 
เมตร  มองเห็นภูเขาสลบัซบัซอ้น ต่อไปยงั อ าเภอบ่อเกลือ ชมบ่อเกลือโบรำณ (จุดก าเนิดน่าน)   เป็นบ่อ
เกลือสินเธำว์ ภูเขำ หน่ึงเดียวในโลก เพื่อบริโภคและจ าหน่าย บ่อเกลือน้ีมีมาแต่โบราณ และเคยส่งไปขาย
ยงักรุงสุโขทยั  เชียงใหม่  เชียงตุง หลวงพระบาง รวมถึงสิบสองปันนาในจีนตอนใต ้ปัจจุบนัเหลือแค่  

 2 บ่อ ท่ีอนุรักษเ์ป็นมรดก และท าการผลิตเป็นเกลือสินเธาว ์สปาเกลือขดัผิว ครีมทาผิวจากเกลือ เป็นตน้  
เดินต่อไปดา้นหลงับ่อเกลือ จะมี  “สะพำนน ้ำเต้ำ” เช่ือมล าธารเพื่อชมวิว ท่านสามารถซ้ือน ้าเตา้เพียงใบ

ละ 50 บาท  เขียนขอ้ความแขวนไว ้เช่ือกนัวา่จะมีเงินไหลมาเทมา การเงินดี  คา้ขายคล่อง มีโชคลาภ 
และไดช่้วยสร้างสะพานใหม่หากน ้าท่วม   

 
 
 
 
 
 

เท่ียง        รับประทานอาหารเท่ียง  *ลิ้มลองเมนูเด็ด ไก่ทอดมะแข่วน   
บ่าย น าชม หมู่บ้ำนสะปัน  ชุมชนสงบ  โอบลอ้มดว้ยขนุเขา หมู่บา้นในหุบเขา ท่ียงัคงความเป็นธรรมชาติ 

ในช่วงฤดูท านา ยงัสามารถชมวิวทิวทศัน์ของนาขา้วเขียวขจี  ใหท้่านไดถ้่ายรูปวิวขุนเขา นาขา้ว   
14.30 น. เดินทางสู่ ตวัเมืองน่าน  ผา่นถนนลอยฟ้ำ  แวะถ่ายรูป จุดชมวิว  โค้งหมำยเลข 3  ทางผ่านไปเขา้ตวัเมืองน่าน 



 

 

  น าท่านเช็คอิน ณ โรงแรมบา้นน่าน  
เยน็  อิสระใหท้่านไดเ้ดินถนนคนเดิน (กาดข่วงเมืองน่าน) อำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย  ใหท้่านไดเ้ลือกทาน

อาหารหลากหลาย ของฝากมากมาย บนถนนคนเดิน  สามารถซ้ือมาทานบนลานขนัโตก (เฉพาะศุกร์ 
เสาร์ อาทิตย)์ 

 

     พกัค้ำงคืน ณ โรงแรมน่ำนนครำ ()  (ใกลถ้นนคนเดิน) หรือเทียบเท่า 
 

   

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง  (3) 
          เมืองน่ำน – วัดภูมินทร์ ชมภำพกระซิบรักบันลือโลก - อุโมงค์ลลีำวดี  – วัดน้อย (เลก็ท่ีสุดในประเทศไทย) –  
         วัดมิ่งเมือง –  วัดศรีพนัต้น  - โฮงเจ้ำฟองค ำ – กจิกรรมเขียนตั๋วเมือง – ช้อปป้ิงของฝำกพื้นเมือง – กรุงเทพฯ   
 

เชา้  ☺☺☺ อรุณสวัสดิ์ยำมเช้ำ ณ เมืองน่ำน    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
08.30 น. น าท่านเดินทางสู่ วัดภูมินทร์  เดิมมีช่ือวา่ “วดัพรหมมินทร์” จุดเด่นคือ "พระอุโบสถจตุรมุข” รวมเอา

โบสถว์ิหารและเจดีย ์ไวใ้นอาคารเดียวกนั ชมภาพจิตกรรมฝาผนงั กระซิบรักบันลือโลก ของ “ปู่ม่ำนย่ำ



 

 

ม่ำน” ซ่ึงเป็นค าเรียกชายหญิงชาวไทล้ือ จากนั้นถ่ายรูปกบั อุโมงค์ต้นลลีำวดี ท่ีเรียงแถวสวยงาม และชม  
“วัดน้อย” วดัท่ีเลก็ท่ีสุดในประเทศไทย ภายในบริเวณพิพิธภณัฑ ์ 

    
  

 ต่อไปยงั “วัดมิ่งเมือง”  ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานเสาหลกัเมืองของจงัหวดัน่าน ชมลายปูนป้ันท่ีผนงัดา้นนอก
ของพระอุโบสถ ฝีมือช่างป้ันชาวเชียงแสนท่ีมีความสวยงามวิจิตรบรรจง และ น าท่านชม “วัดศรีพนัต้น” 
ซ่ึงมีวิหารตั้งเด่นเป็นสง่าสีทองระยบิระยบั เป็นอีกวดัหน่ึงในจงัหวดัน่านท่ีมีจิตรกรรมปูนป้ันท่ีสวยงาม
โดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียรเฝ้าบนัได 

 

   
 

12.00 น.        รับประทานอาหารเท่ียง ณ ร้านเฮือน่าน (อาหารเวียดนาม)  
 

 
 

13.00 น. น าท่านท ากิจกรรม “เขียนตั๋วเมือง” เรียนเขียนอกัษรลา้นนา กบัครูภูมิปัญญาลา้นนา โดยเขียนช่ือของท่าน 
ลงบนยา่มหรือเส้ือ  เพื่อเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึกหน่ึงเดียว ต่อไปยงั “โฮงเจ้ำฟองค ำ” (หากมีเวลาพอ) เป็นเรือน 

ไมส้ักหลงัใหญ่สไตลล์า้นนามีอายกุวา่ 200 ปี เป็นบา้นยกใตถุ้นสูงรูปแบบลา้นนาโบราณ หลงัคาทรงจัว่มุง
ดว้ยกระเบ้ืองดินขอ ประกอบดว้ยเรือน 4 หลงั แบ่งเป็นห้องต่างๆ ทั้งนอน ห้องรับแขก หอ้งครัวทั้งหมด



 

 

เช่ือมต่อกนัดว้ยชานและทางเดิน มีพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินจดัแสดงวิถีชีวิตในอดีตของคนน่าน อาทิ การป่ันฝ้าย 
ทอผา้พื้นเมือง ฯลฯ 

 

   
 

 น าท่านชอ้ปป้ิงของฝากของท่ีระลึกพื้นเมือง ก่อนกลบั   
 น าท่านเดินทางสู่สนามบินน่านนคร   
17.50 น.       เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD 177  (ใชเ้วลาบิน 1.10 น.) 
18.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ ........ ☺☺☺ พร้อมความประทบัใจ 
 

*************************** 
 

หมายเหตุ   1. โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้น-ลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ี
ขึ้นอยูก่บัผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
2. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เท่ียว
บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่าย
ก่อนเดินทางเรียบร้อยแลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อตัรำค่ำบริกำร 
 

ราคาทวัรร์วม             12,500.- พกัเดี่ยว เพิ่มท่านละ 

ผูเ้ดินทางจา่ยท่านละ 7,500.- 
2,000.- 

รัฐบำลจ่ำยให้ 5,000.- 

 

เง่ือนไขกำรเดินทำง “ทัวร์เที่ยวไทย” 
1. กรุณาส่งส าเนาบตัรประชาชน และหมายเลขโทรศพัทข์องผูเ้ดินทางท่ีผกูกบัแอป “เป๋าตงั” ของผูเ้ดินทาง (1 ท่าน / 1 สิทธ์ิ)  
2. แผนกรับจองแจง้ยนืยนัโปรแกรม พร้อมจ านวนเงินท่ีท่านตอ้งช าระผา่น “เป๋าตงั”  
3. บริษทัจะด าเนินการรับเงินค่าทวัร์ผา่น “เป๋าตงั” ของท่าน เฉพาะในส่วนท่ีเหลือจากรัฐจ่ายใหท้่าน 40% (ไม่เกิน 5,000 บาท)  
    พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน รวม VAT 7% แต่ทั้งน้ีตอ้งด าเนินการก่อน 23.59 น. ของวนัท่ีใชสิ้ทธ์ิ 
4. เม่ือใชสิ้ทธ์ิแลว้ ท่านไม่สามารถยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี ยกเวน้ รัฐประกาศใหส้ามารถเล่ือนการเดินทางได้ 
5. ผูเ้ดินทางตอ้งมุ่งปฏิบติัตามเง่ือนไข พร้อมแสดงหลกัฐานการรับวคัซีน และผลตรวจโควิดจากสถานพยาบาลตามท่ีแต่ละที 
    จงัหวดัก าหนด 
6. ผูเ้ดินทางตอ้งเดินทางตามโปรแกรมท่ีก าหนดเท่านั้น ไม่สามารถยกเลิก หรืองดบริการใดบริการหน่ึง ซ่ึงเป็นไปตาม 
    เง่ือนไขของรัฐ 
7. บริษทัขอความร่วมมือ ถ่ายภาพหมู่ในบางจุดท่องเท่ียว เพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายในส่วนท่ีรัฐจ่ายให ้
8. บริษทัไม่รับผิดชอบค่าเสียหายหรือ ยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภยัธรรมชาติ การประทว้ง  
    การนดัหยดุงาน ฯลฯ 
9. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางขั้นต ่า ไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 
 

อตัรำค่ำบริกำรนี ้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั สายการบินนกแอร์ (DD) รวมกระเป๋าโหลด 20 กก. และถือขึ้นเคร่ืองอีก 7 กก.  
2. ค่ารถตู ้VIP ปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง 
3. ค่าโรงแรมท่ีพกั ตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 ท่าน 
4. ค่าอาหาร ตามระบุในรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว และค่ากิจกรรมต่าง ๆ ตามระบุในรายการ 
6. ค่ามคัคุเทศกน์ าเท่ียว อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
7. ค่าบริการน ้าด่ืม ขนมขบเคี้ยว เจลแอลกอฮอล ์และหนา้กากอนามยั ฯลฯ ระหวา่งการเดินทาง 



 

 

8. ค่าประกนัการเดินทาง ครอบคลุมถึงอาหารเป็นพิษ  
• จ านวนเงินเอาประกนัภยั  1,000,000 บาท 
• ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ  500,000  บาท 
• ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอาหารเป็นพิษ 100,000 บาท 

9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 

อตัรำค่ำบริกำรนี ้ไม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งนอกเหนือจากรายการ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ใน   
    หอ้ง ฯลฯ 
2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุในโปรแกรม 
 
 
มำตรกำรท่องเท่ียววิถีใหม่แบบ New Normal ป้องกนัโควิด-19 เพ่ือควำมปลอดภัย ท่องเท่ียวอุ่นใจ 
1.  ภายในรถตูโ้ดยสาร พนกังานขบัรถจะมีการท าความสะอาดภายในรถดว้ยยาฆ่าเช้ือ-แอลกอฮอลอ์ยา่งสม ่าเสมอ 
2.  ลูกคา้ตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาเม่ือตอ้งอยูใ่นท่ีชุมชน และภายในรถตู ้
3.  รถตูโ้ดยสารจะไม่มีการจอดแวะให้ลูกคา้ลงระหว่างทางในจงัหวดัท่ีเป็นพื้นท่ีเส่ียงทุกกรณี จะจอดเฉพาะจุดท่ีปลอดภยั

เท่านั้น 
4.  เจา้หนา้ท่ีจะมีเจลลา้งมือ และหนา้กากอนามยัประจ าอยูบ่นรถ  
7.  รับประทานอาหารโดยเนน้การใชช้อ้นกลาง  
8.  หากสถานท่ีใดมีการปิดท าการ เจา้หนา้ท่ีจะพาลูกคา้ท่องเท่ียวสถานท่ีอ่ืนทดแทนตามความเหมาะสม 
9.  ระหว่างการท่องเท่ียวลูกคา้ตอ้งปฎิบติัตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ีอย่างเคร่งคดั เจา้หนา้ท่ีสามารถปฎิเสธการให้บริการ

กบัลูกคา้หากไม่ปฎิบติัตามมาตรการป้องกนัโควิดไดท้นัที 
 
 


