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ไฟลทบิ์น วนัท่ี จาก ถึง เวลาบิน ใชเ้วลาบิน 

SL556 วนัแรก ดอนเมือง(DMK) พิษณุโลก(PHS) 10.10 น. 11.10 น. 1.00 ชม. 

FD3307 วนัสาม พิษณุโลก(PHS) ดอนเมือง(DMK) 19.40 น. 20.30 น. 1.10 ชม. 

Date Program Hotel B L D 

วนัแรก 

(เสาร์ 17/12/64) 

  สนามบินดอนเมือง-สนามบินพิษณุโลก- 

สนามบินดอนเมือง-สนามบินพิษณุโลก-หุ่นไร่กา- 

ไร่องุ่นคานาอนั-บา้นบ่อเหลก็นํ้าพี้-อ.บา้นโคก 

รร. - - / 

วนัท่ีสอง 

(อาทิตย ์18/12/64) 

 

บา้นโคก-ภูแลลาว-ภูสะนาว-ตน้สกัใหญ่ท่ีสุดในโลก-

เข่ือนสิริกิตถ-์สะพานแขวนเฉลิมพระเกียรติ 

-แม่นํ้าสองสี-จุดชมววิทะเลสาบสุริยนัจนัทรา- 

อุโมงคไ์มไ้ผ-่แก่งวงัววั-อุตรดิตถ ์

รร. / / - 

วนัท่ีสาม 

(จนัทร์ 19/12/64) 

 

อุตรดิตถ-์อนุสาวรียพ์ระยาพิชยัดาบหกั-ศูนยบ์นัดาล

ไทย-ขนมเทียนเสวย-ตลาดศรีนพมาศ-นํ้าตกแม่พลู-

พระบรมธาตุทุ่งย ั้ง-วดัพระแท่นศิลาอาส์น- 

ประตูลบัแล-วดับา้นแก่งใต-้บา้นเกิดพระยาพิชยั-

สนามบินพิษณุโลก-สนามบินดอนเมือง 

           - / / - 

อุตรดติถ์ เมืองท่องเท่ียวท่ีกลายเป็นจุดหมายปลายทางของหลายคน โดยเฉพาะผูท่ี้รักและช่ืนชอบธรรมชาติท่ีแสนบริสุทธ์ิ 

ความงดงามของวฒันธรรมและวิถีชีวิตสไตลล์า้นนาโบราณ และสาํหรับบผูท่ี้ช่ืนชอบอาหารสไตลพ์ื้นถ่ิน มาฝากทอ้งไวท่ี้อุตรดิตถ์

ไม่มีคาํวา่ผดิหวงั เพราะนอกจากเมนูอาหารจะมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัแลว้ ในส่วนของรสชาติการรันตีความอร่อยเกือบทุกร้าน มีความ

ครบเคร่ืองขนาดน้ีอยา่ปล่อยใหอุ้ตรดิตถต์อ้งกลายเป็นเมืองผา่นเฉกเช่นในอดีตอีกต่อไป  
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วนัแรก(เสาร์ 18/12/64) สนามบินดอนเมือง-สนามบนิพษิณุโลก-หุ่นไร่กา-ไร่องุ่นคานาอนั-บ้านบ่อเหลก็นํา้พี-้อ.บ้านโคก 

08.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร2(ภายในประเทศ) ขาออก ประตู11 เคาน์เตอร์11 สายการบินไทยไลออ้นแอร์ 

ตอ้นรับท่านโดยเจา้หนา้ท่ี(สมัภาระโหลดได ้10 กิโลกรัม ถือข้ึนเคร่ืองได ้7 กิโลกรัม) 

10.10 น. โดยสายการบิน ไทยไลออ้นแอร์ เท่ียวบิน SL556 เหินฟ้าสู่  สนามบินพิษณุโลก 

11.10 น. เดินทางถึง สนามบินพิษณุโลก นาํท่านข้ึนรถตูป้รับอากาศ คนัละ 8-9 ท่ีนัง่ เดินทางสู่ อ.บา้นโคก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัอิสระ ท่ี หุ่นไร่กา คาเฟ่แห่งใหม่ของ พิษณุโลก 

บ่าย ออกเดินทางสู่ อ.ทองแสงขนั(ระยะทาง 86 กโิลเมตร ใช้เวลาในการเดนิทาง 1.30 ช่ัวโมง) เพื่อนาํท่านชม ไร่องุ่นคานา

อัน  เป็นไร่องุ่นท่ีบรรยากาศดีบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกมีมุมใหถ่้ายภาพมากมาย  ไฮไลท ์คือ สถาปัตยกรรมท่ี

โดดเด่น นัน่คือ อาคารคานาอนั  อาคารสไตลท์ศัคานีของอิตาลี สีสนัสดใส สวยงามและโดดเด่น ภายในอาคารจะมี

มุมน่ารักใหถ่้ายรูปหลายมุม มีบนัไดวนข้ึนไปดาดฟ้าเพื่อท่ีจะข้ึนไปชมบรรยากาศและทศันียภาพโดยรอบพื้นท่ีได ้ชม 

บ้านบ่อเหลก็นํา้พี ้เป็นแหล่งสินแร่เหลก็ตามธรรมชาติโดยเป็นบ่อเหลก็กลา้มีอยูด่ว้ยกนัหลายบ่อ ดงัปรากฏหลกัฐาน

ทางประวติัศาสตร์ถึงความสาํคญัของเหลก็นํ้าพี้  ในปัจจุบนัชาวบา้นนํ้าพี้มีการขดุแร่เหลก็นํ้าพี้มาทาํวตัถุมงคล  

 
ออกเดินทางสู่ อ.บ้านโคก(ระยะทาง 140 กโิลเมตร ใช้เวลาในการเดนิทาง 2.30 ช่ัวโมง) อ.สุดชายแดนของอุตรดิตถท่ี์

นอ้ยคนนกัจะไดม้าเยอืน สมัผสักล่ินไอของเมืองชายแดนติดภูเขาท่ีมีสายหมอกและพรมแดนติดประเทศลาว 

18.00 น. รับประทานอาหารคํ่า(2)ท่ี ครัวแม่ไก่ 

นาํท่านเขา้ท่ีพกั บา้นสวนชมดาว หรือ เทียบเท่า (หอ้งปรับอากาศ 2-3 ท่าน) 

วนัท่ีสอง(อาทิตย์ 19/12/64) อ.บ้านโคก-ภูแลลาว-ภูสะนาว-ต้นสักใหญ่ท่ีสุดในโลก-เข่ือนสิริกติถ์-สะพานแขวนเฉลมิพระ  

                                                       เกยีรต-ิแม่นํา้สองสี-จุดชมววิทะเลสาบสุริยนัจันทรา-อุโมงค์ไม้ไผ่-แก่งวงัววั-อุตรดติถ์                           

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้(3)ท่ี หอ้งอาหารของรีสอร์ท 

นาํท่านเดินทางสู่  ภูสะนาว ภูเขาสูงท่ีอยูติ่ดกบัประเทศลาว เดินบน สกายวอลค์ของอุตรดิตถ ์ท่ีเป็นจุดชมววิและทะเล

หมอก ท่ีสวยงาม เป็นจุดถ่ายรูปท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึงของ อ.บา้นโคก(สุดชายแดนอุตรดิตถ)์ นาํท่านชม ภูแลลาว ชม

ทะเลหมอกยามเชา้ และชมววิสองแผน่ดิน ท่ีสามารถมองลงไปเห็นบา้นเรือนของพี่นอ้งชาวลาว แขวงไชยบุรี 

 
ออกเดินทางสู่ อ.นํา้ปาด(ระยะทาง 68 กโิลเมตร ใช้เวลาในการเดนิทาง 1.30 ช่ัวโมง ผ่าน อ.ฟากท่า) นาํท่านชม  

ต้นสักท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มีอายปุระมาณ 1,000 ปี แหล่งไมส้กัตามธรรมชาติแหล่งสุดทา้ยของจงัหวดัอุตรดิตถ ์ 
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ออกเดินทางสู่ อ.ท่าปลา(ระยะทาง 36 กโิลเมตร ใช้เวลาในการเดนิทาง 45 นาที) นาํท่านชม เขื่อนสิริกติถ์(เข่ือนท่า

ปลา) จดัเป็นเข่ือนดินท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย ซ่ึงกั้นแม่นํ้าน่านท่ีไหลลงมาจากอาํเภอนาหม่ืน จงัหวดัน่าน  

ชม สะพานแม่น้ําปาด(จุดชมแม่นํ้า 2 สี คือ แม่นํ้าปาด(สีขุ่น) และ แม่นํ้าน่าน(สีใส) มาบรรจบกนั) ชม สะพานเฉลิม

พระเกยีรติบรมราชินีนาถ สะพานแขวนท่ีเบ้ืองล่างคือ วงัมจัฉา และท่ีเป็นจุดสุดฮิตในเข่ือนสิริกิต์ิกคื็อ บริเวณสัน

เข่ือน เป็นจุดชมวิวท่ีจะมองเห็นทั้งอ่างเกบ็นํ้าและป้ายช่ือเข่ือนขนาดใหญ่ 

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวนั(4)ท่ี สีไวปลาเผา 

บ่าย นาํท่านชม อุทยานแห่งชาติลําน้ําน่าน สูงท่ีสุดของอุทยานฯ นัน่คือ ยอดเขาภูพญาพ่อ ท่ีมีความสูงถึง 1,350 เมตร 

ใชเ้ป็นจุดแบ่งเขตของแพร่กบัอุตรดิตถค่์ะ โดยบนน้ีจะมีอากาศหนาวเยน็ตลอดทั้งปี ชม จดุชมวิวทิวทัศน์

ทะเลสาบสุริยนัต์จันทรา ท่ีเป็นอ่างเกบ็นํ้าถูกลอ้มดว้ยทิวเขา และในตอนเยน็กย็งัเป็นจุดชมวิวพระอาทิตยต์กท่ี

สวยงามมากๆ ชม อุโมงค์ไม้ไผ่ ซุม้ไมไ้ผสู่งยาวจะเกิดเป็นโคง้สวยงาม จุดเช็คอินแห่งใหม่ของอุตรดิตถ ์ชม แก่ง

วังวัว ลาํธารและสายนํ้าท่ีไหลผา่นเกาะแก่งจนเกิดเป็นวงัต่างๆ สวยงาม จนไดเ้วลาเดินทางกลบั อุตรดติถ์

(ระยะทาง 50 กโิลเมตร ใช้เวลาในการเดนิทาง 1 ช่ัวโมง) ชมจวนผู้ว่าเก่า ลกัษณะเป็นอาคารไมส้องชั้น ใตถุ้นยกสูง 

รูปทรงป้ันหยา ทาสีเขียวอ่อน หลงัคามุงกระเบ้ืองลูกฟูก มีอายเุก่าแก่กวา่ 100 ปี แต่วา่ตอนน้ียงัไม่เปิดให้

นกัท่องเท่ียวเขา้ชมนะคะ จะเปิดอยา่งเป็นทางการวนัท่ี 22 สิงหาคม 61 ปีน้ี ถา้มาเท่ียวชมตอนเยน็ ท่ีจวนผูว้า่ เขา

จะเปิดแสงไฟสีส้มสลวัๆ สวยงามคนละฟิลกบัตอนกลางวนั สมัผสัไดถึ้งความคลาสิคท่ีผา่นร้อนผา่นหนาวมา

หลายยคุสมยั 
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18.00 น.       รับประทานอาหารคํ่าอิสระ ท่ี ตลาดโตรุ่้งอุตรดิตถ ์

               นาํท่านเขา้ท่ีพกั โรงแรมฟายเ์ดย หรือ เทียบเท่า (หอ้งปรับอากาศ 2-3 ท่าน) 

วนัท่ีสาม(จันทร์ 20/12/64)     อุตรดติถ์-อนุสาวรีย์พระยาพชัิยดาบหัก-ศูนย์บันดาลไทย-ขนมเทียนเสวย-ตลาดศรีนพมาศ-                                           

                                               นํา้ตกแม่พูล-พระบรมธาตุทุ่งยั้ง-วดัพระแท่นศิลาอาส์น--ประตูลบัแล-วดับ้านแก่งใต้- 

                                               บ้านเกดิพระยาพชัิย-สนามบินพษิณุโลก-สนามบินดอนเมือง                                                        

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(5)ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านชม อนสุาวรีย์พระยาพชัิยดาบหัก ประดิษฐานอยูห่นา้ศาลากลางจงัหวดัอุตรดิตถ ์สร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงเกียรติ

ในเร่ืองความองอาจ กลา้หาญ รักชาติ และเสียสละของท่าน ชม ศูนย์บนัดาลไทย แห่งน้ีมีอายกุวา่ 100 ปี เป็นสถานท่ี

รวบรวมผลิตภณัฑว์ฒันธรรมไทย ของดี ของเด่น ในแต่ละชุมชน โดยเฉพาะผา้ทอไทยโบราณ ผา้ทอพื้นเมือง และยงั

มีเคร่ืองถว้ยเบญจรงค ์นาํมาจดัแสดงและจาํหน่าย เพื่อสร้างรายไดใ้หค้นในชุมชน แวะชิม ขนมเทียนเสวย ของดี ข้ึน

ช่ือ และเป็นเจา้แรกในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ขนมเทียนท่ีน่ีแปลกกวา่ขนมเทียนทัว่ไป โดยการนาํเน้ือแป้งไปคุกเคลา้กบังา

ขาว ห่อดว้ยใบตอง แลว้นาํไปอบควนัเทียน จะไดก้ล่ินความหอมของควนัเทียนและใบตอง 

 
นาํท่านชม ประตูเมืองลับแล ซุม้ประตูเมือง ซ่ึงหมายถึงวา่ไดเ้ดินทางเขา้สู่เมืองลบัแลอยา่งเป็นทางการ ซุม้ประตูเมือง

ถือวา่ เป็นแลนดม์าร์ค ท่ีทุกคนตอ้งแวะ  ขา้งซุม้ประตู มีประติมากรรมแม่ม่ายอีกหน่ึงสญัลกัษณ์ของเมืองลบัแล เป็น

รูปป้ันหญิงสาวยนือุม้ลูกนอ้ยสีหนา้เศร้าสร้อย ขา้งมีสามีนัง่คอตกในมือถือถุงยา่มใส่ขม้ิน ชม ตลาดศรีนพมาศ 

ดา้นหนา้ตลาดมีความเก๋าและความเก๋ ออกแนวยอ้ยยคุโบราณสกัหน่อย ดา้นหนา้เป็นท่ีตั้งของ อนุสาวรีย์พระศรีพนม

มาศ คนสาํคญัแห่งเมืองลบัแล ชม ภาพเพนทก์าํแพงท่ีวาดบนตวัตึกหนา้ตลาดเป็นภาพวาดกาํแพงท่ีมีความชิคสีออก

แนวพาสเทล ท่ีเล่าเร่ืองราวของวิถีชีวิตคนผูค้นในอดีต นาํท่านชม วดัพระแท่นศิลาอาสน์  ตั้งอยูท่ี่ ตาํบลทุ่งย ั้ง อาํเภอ

ลบัแล  ประดิษฐานพระแท่นศิลาอาสน์ ปูชนียวตัถุสาํคญัของจงัหวดัอุตรดิตถ ์ มีความเช่ือวา่การไดม้าสกัการะบูชา

พระแท่นศิลาอาสน์ จะไดรั้บอานิสงส์สูงสุด ชม วัดพระบรมธาตุทุ่งยัง้ ตั้งอยูใ่นตาํบลทุ่งย ั้ง อาํเภอลบัแล จงัหวดั

อุตรดิตถ ์ห่างจากตวัจงัหวดัอุตรดิตถ ์5 กิโลเมตร เป็นวดัสาํคญัประจาํเมืองทุ่งย ั้ง ซ่ึงเมืองทุ่งย ั้งในปัจจุบนัถือไดว้า่เป็น

เมืองท่ีมีผูค้นอาศยัติดต่อกนัมาอยา่งยาวนานตั้งแต่สมยัก่อนการสถาปนาอาณาจกัรสุโขทยั ภายในวดัมีโบราณสถาน

และโบราณวตัถุท่ีสาํคญั คือ เจดียพ์ระบรมธาตุ ชาวบา้นนิยมเรียกวา่ พระบรมธาตุทุ่งย ั้ง เป็นเจดียเ์ก่าแก่แบบลงักาทรง

กลมฐาน ชม น้ําตกแม่พูล นํ้าตกท่ีเกิดจากการตกแต่งธารนํ้าโดยการเทปูนใหน้ํ้าไหลลดหลัน่จากบนเขาสูงลงมา ดู
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คลา้ยนํ้าตกธรรมชาติ สูงหลายชั้น สภาพโดยรอบนั้นมีความร่มร่ืนเตม็ไปดว้ยป่าไมห้ลากหลายสายพนัธ์ุ มีธรรมชาติ

แวดลอ้มท่ีสวยงาม 

 

 
12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวนั(6)ท่ี ข้าวพนัผกัอนิดี ้ มาเมืองลบัแลแลว้จะพลาดขา้วพนัพกัไม่ได ้ 

บ่าย ออกเดินทางสู่ อ.ตรอน จ.อุตรดติถ์(ระยะทาง 38 กโิลเมตร ใช้เวลาในการเดนิทาง 50 นาที) นาํท่านชม วัดบ้านแก่งใต้

สกัการะ หลวงพอ่เพชร  พระประธานภายในอุโบสถ ปางสมาธิท่ีมีข่าวดงัช่วงหน่ึงวา่เป็นพระประธานทอ้งแตก  มี

ใบหนา้ของพระพทุธรูปศิลาแลงโผล่อยูก่ลางทอ้งของพระประธาน   

 
 ออกเดินทางสู่ อ.พชัิย จ.อุตรดติถ์(ระยะทาง 33 กโิลเมตร ใช้เวลาในการเดนิทาง 40 นาที) นาํท่านชม บ้านเกดิพระยา

พชัิยดาบหักบ้านเกดิพระยาพชัิยดาบหัก  ภายในมีการจดัแสดงชีวประวติัพระยาพิชยัดาบหกัและมรดกทางวฒันธรรม

ของทอ้งถ่ิน และมีรูปอนุสาวรียพ์ระยาพิชยัและลานสวนกวา้งท่ีตกแต่งดว้ยไมป้ระดบัท่ีมีความร่มร่ืนสวยงาม และมี

ผูค้นมากราบไหว ้และขอพร ใหมี้โชคลาภ แลว้จะถวายไก่ปูนป้ันเพราะวา่ ท่านพอ่นั้นชอบตีไก่ ซ่ึง ในประวติัท่าน ไก่

พาลี เป็นไก่ท่ีตีเก่ง และสามารถตีชนะไก่ท่ีตวัใหญ่กวา่ได ้จนมีความเช่ือวา่ ถา้คนมาบนบานศาลกล่าวแลว้ ไดส้ม

ประสงคนิ์ยมนาํไก่มาถวาย  

 
จนไดเ้วลาเดินทางสู่ สนามบินพิษณุโลก(ระยะทาง 79 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 1.30 ชัว่โมง) 

19.40 น. โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เท่ียวบิน FD3307 เหินฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง(สมัภาระถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม) 

20.30 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ..................... 

หมายเหตุ รายการน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่คาํนึงถงึลูกค้าเป็นหลัก 
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กาํหนดเดนิทางวนัที่   18 – 20 ธันวาคม 2564 ท่านละ 5,999 บาท  พกัเดีย่วจ่ายเพิม่ 1,500 บาท/ท่าน  

เง่ือนไขการจองทัวร์ 
 งวดท่ี 1 กรุณาวางเงินมดัจาํในการสาํรองท่ีนัง่ ท่านละ  3,000 บาท  การยนืยนัการจองการจองจะสมบูรณ์  กต่็อเม่ือ ทาง

บริษทัไดรั้บเงินค่ามดัจาํแลว้เท่านั้น  
(หลงัจากชาํระมดัจาํแลว้  กรุณาส่งหลกัฐานการโอนเงิน ช่ือ-สกลุผูเ้ดินทาง เบอร์โทร โปรดเลือกท่ีนัง่ ตามชาร์ทรถบริษทั   

และแจง้อาหารท่ีแพ ้ ใหแ้ก่ทางบริษทั) 

 งวดท่ี 2 ชาํระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 14 วนัก่อนการเดินทาง  
อตัราค่าบริการรวม 
 ตัว๋วเคร่ืองบิน ไป-กลบั ดอนเมือง-พิษณุโลก (หากตอ้งการซ้ือนํ้าหนกักระเป๋าโปรดสอบถาม) 
 รถตูป้รับอากาศ    
 ค่าโรงแรมท่ีพกั ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า 2-3 ท่าน 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามรายการระบุ 

 ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ (อาหารจัดตามเมนูทัวร์ หากมี อิสลาม มังสะวิรัติ เดก็ หรือท่ีรับประทานนอกเหนือจากเมนูท่ี

ทัวร์จัดให้ ลูกค้าจ่ายเพิม่เอง เพราะรายการอาหารคดิเป็นราคาต่อโต๊ะ) 
 เจา้หนา้ท่ีบริการทวัร์ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทาง 1,000,000 บาท และอุบติัเหตุ 500,000 บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรณ์  
อตัราค่าบริการไม่รวม  
• ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นรายการและค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
• ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
• ค่าทิปมคัคุเทศก ์และ พนกังานขบัรถ 400 บาท/ลูกคา้ 1ท่าน 

กรณยีกเลกิ 
• ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษทัฯจะคิดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนันั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอยา่งเช่น  ค่ามดั

จาํหอ้งพกั และ ค่ารถบสั เป็นตน้) 
• ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเตม็จาํนวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง  ท่ีตอ้งระบุวา่  หา้มเดินทาง 

หรือ  ไม่สมควรเดินทาง 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 
 เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว(Single), หอ้งคู่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน(Triple) ซ่ึงหอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 

ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่(นอน2ท่าน) กบั 1 เตียงพบัเสริม(นอน1ท่าน) ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละ

โรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

 บางโรงแรม อาจไม่มีเคร่ืองใชไ้วบ้ริการ อาทิเช่น  แปรงสีฟัน ยาสีฟัน หวี โลชัน่ทาผวิ รองเทา้เดินในหอ้ง เป็นตน้   
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การเดนิทางเป็นครอบครัว 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ(Wheelchair), 

เดก็ และผูสู้งอาย ุมีโรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนัท่านและ

ครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง   เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ  ทางทีมงานทวัร์มีความ

จาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
หมายเหตุ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของทีมงานทวัร์ และ

เหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 

ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 
 กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ

ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิรับแต่ท่านท่ีเขา้เกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูเ้ดินทางตอ้งไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคโควิด – 19 ชนิดซิโนแวค (Sinovac),ซิโนฟาร์ม (Sinopharm),สปุตนิก วี (Sputnik V) 

ครบ 2 เขม็ หรือซิโนแวค (Sinovac) เขม็ 1 แอสตราเซนิกา (AstraZeneca) เขม็ 2 หรือไดรั้บวคัซีนชนิดแอสตราเซนิกา 

(AstraZeneca),ไฟเซอร์ (Pfizer),โมเดอร์นา (Moderna),จอห์นสนัแอนดจ์อห์นสนั (Johnson and Johnson) จาํนวน 1 เขม็ 

มาแลว้เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 14 วนั และไม่อยูใ่นกลุ่มเส่ียง 

2. หรือ มีผลตรวจโควิทแบบ Rapid Test (RT PCR)  หรือ Antigen Test Kit (ATK)  จากสถานพยาบาลวา่เป็นลบ พร้อม

ใบรับรองแพทย ์

3.  สาํหรับผูท่ี้เคยป่วยดว้ยโรค โควิท-19 แลว้ไม่เกินสามเดือนนบัจากการรักษาส้ินสุด ท่านตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ท่ีเคยติด

เช้ือมาแลว้ภายในเวลาไม่เกินสามเดือน และไดรั้บการฉีดวคัซีนแลว้ 
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   บริษัท เน็ก ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 


