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ไฟลท์บิน
วันที่
SL556
วันแรก
FD3307
วันสาม
Date

จาก
ถึง
เวลาบิน
ใช้เวลาบิน
ดอนเมือง(DMK)
พิษณุโลก(PHS)
10.10 น.
11.10 น.
1.00 ชม.
พิษณุโลก(PHS)
ดอนเมือง(DMK)
19.40 น.
20.30 น.
1.10 ชม.
Program
Hotel
B
L
D
รร.
/
สนามบินดอนเมือง-สนามบินพิษณุโลกวันแรก
สนามบินดอนเมือง-สนามบินพิษณุโลก-หุ่นไร่ กา(เสาร์ 17/12/64)
ไร่ องุ่นคานาอัน-บ้านบ่อเหล็กนํ้าพี้-อ.บ้านโคก
บ้านโคก-ภูแลลาว-ภูสะนาว-ต้นสักใหญ่ที่สุดในโลกรร.
/
/
วันที่สอง
เขื่อนสิ ริกิตถ์-สะพานแขวนเฉลิมพระเกียรติ
(อาทิตย์ 18/12/64)
-แม่น้ าํ สองสี -จุดชมวิวทะเลสาบสุ ริยนั จันทราอุโมงค์ไม้ไผ่-แก่งวังวัว-อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์-อนุสาวรี ยพ์ ระยาพิชยั ดาบหัก-ศูนย์บนั ดาล
/
/
วันที่สาม
ไทย-ขนมเทียนเสวย-ตลาดศรี นพมาศ-นํ้าตกแม่พลู (จันทร์ 19/12/64)
พระบรมธาตุทุ่งยั้ง-วัดพระแท่นศิลาอาส์นประตูลบั แล-วัดบ้านแก่งใต้-บ้านเกิดพระยาพิชยั สนามบินพิษณุโลก-สนามบินดอนเมือง
อุตรดิตถ์ เมืองท่องเที่ยวที่กลายเป็ นจุดหมายปลายทางของหลายคน โดยเฉพาะผูท้ ี่รักและชื่นชอบธรรมชาติที่แสนบริ สุทธิ์
ความงดงามของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตสไตล์ลา้ นนาโบราณ และสําหรับบผูท้ ี่ชื่นชอบอาหารสไตล์พ้น
ื ถิ่น มาฝากท้องไว้ที่อุตรดิตถ์
ไม่มีคาํ ว่าผิดหวัง เพราะนอกจากเมนูอาหารจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้ว ในส่ วนของรสชาติการรันตีความอร่ อยเกือบทุกร้าน มีความ
ครบเครื่ องขนาดนี้อย่าปล่อยให้อุตรดิตถ์ตอ้ งกลายเป็ นเมืองผ่านเฉกเช่นในอดีตอีกต่อไป
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วันแรก(เสาร์ 18/12/64) สนามบินดอนเมือง-สนามบินพิษณุโลก-หุ่นไร่ กา-ไร่ องุ่นคานาอัน-บ้ านบ่ อเหล็กนํา้ พี-้ อ.บ้ านโคก
08.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร2(ภายในประเทศ) ขาออก ประตู11 เคาน์เตอร์11 สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่(สัมภาระโหลดได้ 10 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่ องได้ 7 กิโลกรัม)
10.10 น. โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบิน SL556 เหินฟ้าสู่ สนามบินพิษณุโลก
11.10 น. เดินทางถึง สนามบินพิษณุโลก นําท่านขึ้นรถตูป้ รับอากาศ คันละ 8-9 ที่นง่ั เดินทางสู่ อ.บ้านโคก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันอิสระ ที่ หุ่นไร่ กา คาเฟ่ แห่งใหม่ของ พิษณุโลก
บ่าย
ออกเดินทางสู่ อ.ทองแสงขัน(ระยะทาง 86 กิโลเมตร ใช้ เวลาในการเดินทาง 1.30 ชั่วโมง) เพื่อนําท่านชม ไร่ องุ่นคานา
อัน เป็ นไร่ องุ่นที่บรรยากาศดีบรรยากาศสุ ดแสนจะโรแมนติกมีมุมให้ถ่ายภาพมากมาย ไฮไลท์ คือ สถาปั ตยกรรมที่
โดดเด่น นัน
ั สดใส สวยงามและโดดเด่น ภายในอาคารจะมี
่ คือ อาคารคานาอัน อาคารสไตล์ทศั คานีของอิตาลี สี สน
มุมน่ารักให้ถ่ายรู ปหลายมุม มีบนั ไดวนขึ้นไปดาดฟ้าเพื่อที่จะขึ้นไปชมบรรยากาศและทัศนียภาพโดยรอบพื้นที่ได้ ชม
บ้ านบ่ อเหล็กนํา้ พี้ เป็ นแหล่งสิ นแร่ เหล็กตามธรรมชาติโดยเป็ นบ่อเหล็กกล้ามีอยูด่ ว้ ยกันหลายบ่อ ดังปรากฏหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ถึงความสําคัญของเหล็กนํ้าพี้ ในปัจจุบนั ชาวบ้านนํ้าพี้มีการขุดแร่ เหล็กนํ้าพี้มาทําวัตถุมงคล

ออกเดินทางสู่ อ.บ้ านโคก(ระยะทาง 140 กิโลเมตร ใช้ เวลาในการเดินทาง 2.30 ชั่วโมง) อ.สุ ดชายแดนของอุตรดิตถ์ที่
น้อยคนนักจะได้มาเยือน สัมผัสกลิ่นไอของเมืองชายแดนติดภูเขาที่มีสายหมอกและพรมแดนติดประเทศลาว
18.00 น.
รับประทานอาหารคํ่า(2)ที่ ครัวแม่ไก่
นําท่านเข้าที่พกั บ้านสวนชมดาว หรื อ เทียบเท่า (ห้องปรับอากาศ 2-3 ท่าน)
วันที่สอง(อาทิตย์ 19/12/64)
อ.บ้ านโคก-ภูแลลาว-ภูสะนาว-ต้ นสั กใหญ่ ที่สุดในโลก-เขื่อนสิ ริกติ ถ์ -สะพานแขวนเฉลิมพระ
เกียรติ-แม่ นํา้ สองสี -จุดชมวิวทะเลสาบสุ ริยน
ั จันทรา-อุโมงค์ไม้ ไผ่-แก่ งวังวัว-อุตรดิตถ์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า(3)ที่ ห้องอาหารของรี สอร์ท
นําท่านเดินทางสู่ ภูสะนาว ภูเขาสู งที่อยูต่ ิดกับประเทศลาว เดินบน สกายวอล์คของอุตรดิตถ์ ที่เป็ นจุดชมวิวและทะเล
หมอก ที่สวยงาม เป็ นจุดถ่ายรู ปที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของ อ.บ้านโคก(สุ ดชายแดนอุตรดิตถ์) นําท่านชม ภูแลลาว ชม
ทะเลหมอกยามเช้า และชมวิวสองแผ่นดิน ที่สามารถมองลงไปเห็นบ้านเรื อนของพี่นอ้ งชาวลาว แขวงไชยบุรี

ออกเดินทางสู่ อ.นํา้ ปาด(ระยะทาง 68 กิโลเมตร ใช้ เวลาในการเดินทาง 1.30 ชั่วโมง ผ่าน อ.ฟากท่ า) นําท่านชม
ต้ นสักที่ใหญ่ ที่สุดในโลก มีอายุประมาณ 1,000 ปี แหล่งไม้สกั ตามธรรมชาติแหล่งสุ ดท้ายของจังหวัดอุตรดิตถ์
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12.00 น.
บ่าย

ออกเดินทางสู่ อ.ท่ าปลา(ระยะทาง 36 กิโลเมตร ใช้ เวลาในการเดินทาง 45 นาที) นําท่านชม เขื่อนสิริกติ ถ์ (เขื่อนท่า
ปลา) จัดเป็ นเขื่อนดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งกั้นแม่น้ าํ น่านที่ไหลลงมาจากอําเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
ชม สะพานแม่ นํ้าปาด(จุดชมแม่น้ าํ 2 สี คือ แม่น้ าํ ปาด(สี ข่น
ุ ) และ แม่น้ าํ น่าน(สี ใส) มาบรรจบกัน) ชม สะพานเฉลิม
พระเกียรติบรมราชินีนาถ สะพานแขวนที่เบื้องล่างคือ วังมัจฉา และที่เป็ นจุดสุ ดฮิตในเขื่อนสิ ริกิต์ ิกค็ ือ บริเวณสั น
เขื่อน เป็ นจุดชมวิวที่จะมองเห็นทั้งอ่างเก็บนํ้าและป้ายชื่อเขื่อนขนาดใหญ่
รับประทานอาหารกลางวัน(4)ที่ สี ไวปลาเผา
นําท่านชม อุทยานแห่ งชาติลาํ นํ้าน่ าน สู งที่สุดของอุทยานฯ นัน
่ คือ ยอดเขาภูพญาพ่อ ที่มีความสู งถึง 1,350 เมตร
ใช้เป็ นจุดแบ่งเขตของแพร่ กบั อุตรดิตถ์ค่ะ โดยบนนี้จะมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ชม จุดชมวิวทิวทัศน์
ทะเลสาบสุ ริยน
ั ต์ จันทรา ที่เป็ นอ่างเก็บนํ้าถูกล้อมด้วยทิวเขา และในตอนเย็นก็ยงั เป็ นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่
สวยงามมากๆ ชม อุโมงค์ ไม้ ไผ่ ซุม้ ไม้ไผ่สูงยาวจะเกิดเป็ นโค้งสวยงาม จุดเช็คอินแห่งใหม่ของอุตรดิตถ์ ชม แก่ ง
วังวัว ลําธารและสายนํ้าที่ไหลผ่านเกาะแก่งจนเกิดเป็ นวังต่างๆ สวยงาม จนได้เวลาเดินทางกลับ อุตรดิตถ์
(ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้ เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง) ชมจวนผู้ว่าเก่ า ลักษณะเป็ นอาคารไม้สองชั้น ใต้ถุนยกสู ง
รู ปทรงปั้ นหยา ทาสี เขียวอ่อน หลังคามุงกระเบื้องลูกฟูก มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี แต่วา่ ตอนนี้ยงั ไม่เปิ ดให้
นักท่องเที่ยวเข้าชมนะคะ จะเปิ ดอย่างเป็ นทางการวันที่ 22 สิ งหาคม 61 ปี นี้ ถ้ามาเที่ยวชมตอนเย็น ที่จวนผูว้ า่ เขา
จะเปิ ดแสงไฟสี ส้มสลัวๆ สวยงามคนละฟิ ลกับตอนกลางวัน สัมผัสได้ถึงความคลาสิ คที่ผา่ นร้อนผ่านหนาวมา
หลายยุคสมัย
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รับประทานอาหารคํ่าอิสระ ที่ ตลาดโต้รุ่งอุตรดิตถ์
นําท่านเข้าที่พกั โรงแรมฟาย์เดย หรื อ เทียบเท่า (ห้องปรับอากาศ 2-3 ท่าน)
วันทีส่ าม(จันทร์ 20/12/64) อุตรดิตถ์ -อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก-ศูนย์ บันดาลไทย-ขนมเทียนเสวย-ตลาดศรีนพมาศนํา้ ตกแม่ พูล-พระบรมธาตุท่ ุงยั้ง-วัดพระแท่ นศิลาอาส์ น--ประตูลบั แล-วัดบ้ านแก่ งใต้ บ้ านเกิดพระยาพิชัย-สนามบินพิษณุโลก-สนามบินดอนเมือง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(5)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
่ น้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเกียรติ
นําท่านชม อนุสาวรี ย์พระยาพิชัยดาบหัก ประดิษฐานอยูห
ในเรื่ องความองอาจ กล้าหาญ รักชาติ และเสี ยสละของท่าน ชม ศูนย์ บน
ั ดาลไทย แห่งนี้มีอายุกว่า 100 ปี เป็ นสถานที่
รวบรวมผลิตภัณฑ์วฒ
ั นธรรมไทย ของดี ของเด่น ในแต่ละชุมชน โดยเฉพาะผ้าทอไทยโบราณ ผ้าทอพื้นเมือง และยัง
มีเครื่ องถ้วยเบญจรงค์ นํามาจัดแสดงและจําหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้คนในชุมชน แวะชิม ขนมเทียนเสวย ของดี ขึ้น
ชื่อ และเป็ นเจ้าแรกในจังหวัดอุตรดิตถ์ ขนมเทียนที่นี่แปลกกว่าขนมเทียนทัว่ ไป โดยการนําเนื้อแป้งไปคุกเคล้ากับงา
ขาว ห่อด้วยใบตอง แล้วนําไปอบควันเทียน จะได้กลิ่นความหอมของควันเทียนและใบตอง
18.00 น.

นําท่านชม ประตูเมืองลับแล ซุม้ ประตูเมือง ซึ่งหมายถึงว่าได้เดินทางเข้าสู่ เมืองลับแลอย่างเป็ นทางการ ซุม้ ประตูเมือง
ถือว่า เป็ นแลนด์มาร์ค ที่ทุกคนต้องแวะ ข้างซุม้ ประตู มีประติมากรรมแม่ม่ายอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองลับแล เป็ น
รู ปปั้ นหญิงสาวยืนอุม้ ลูกน้อยสี หน้าเศร้าสร้อย ข้างมีสามีนง่ั คอตกในมือถือถุงย่ามใส่ ขมิ้น ชม ตลาดศรี นพมาศ
ด้านหน้าตลาดมีความเก๋ าและความเก๋ ออกแนวย้อยยุคโบราณสักหน่อย ด้านหน้าเป็ นที่ต้ งั ของ อนุสาวรี ย์พระศรี พนม
มาศ คนสําคัญแห่งเมืองลับแล ชม ภาพเพนท์กาํ แพงที่วาดบนตัวตึกหน้าตลาดเป็ นภาพวาดกําแพงที่มีความชิคสี ออก
แนวพาสเทล ที่เล่าเรื่ องราวของวิถีชีวิตคนผูค้ นในอดีต นําท่านชม วัดพระแท่ นศิลาอาสน์ ตั้งอยูท่ ี่ ตําบลทุ่งยั้ง อําเภอ
ลับแล ประดิษฐานพระแท่นศิลาอาสน์ ปูชนียวัตถุสาํ คัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความเชื่อว่าการได้มาสักการะบูชา
พระแท่นศิลาอาสน์ จะได้รับอานิสงส์สูงสุ ด ชม วัดพระบรมธาตุท่ งุ ยัง้ ตั้งอยูใ่ นตําบลทุ่งยั้ง อําเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ ห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 5 กิโลเมตร เป็ นวัดสําคัญประจําเมืองทุ่งยั้ง ซึ่งเมืองทุ่งยั้งในปัจจุบนั ถือได้วา่ เป็ น
เมืองที่มีผคู ้ นอาศัยติดต่อกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุ โขทัย ภายในวัดมีโบราณสถาน
และโบราณวัตถุที่สาํ คัญ คือ เจดียพ์ ระบรมธาตุ ชาวบ้านนิยมเรี ยกว่า พระบรมธาตุทุ่งยั้ง เป็ นเจดียเ์ ก่าแก่แบบลังกาทรง
กลมฐาน ชม นํ้าตกแม่ พูล นํ้าตกที่เกิดจากการตกแต่งธารนํ้าโดยการเทปูนให้น้ าํ ไหลลดหลัน่ จากบนเขาสู งลงมา ดู
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คล้ายนํ้าตกธรรมชาติ สู งหลายชั้น สภาพโดยรอบนั้นมีความร่ มรื่ นเต็มไปด้วยป่ าไม้หลากหลายสายพันธุ์ มีธรรมชาติ
แวดล้อมที่สวยงาม

12.00 น.
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน(6)ที่ ข้ าวพันผักอินดี้ มาเมืองลับแลแล้วจะพลาดข้าวพันพักไม่ได้
ออกเดินทางสู่ อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ (ระยะทาง 38 กิโลเมตร ใช้ เวลาในการเดินทาง 50 นาที) นําท่านชม วัดบ้ านแก่งใต้
สักการะ หลวงพ่อเพชร พระประธานภายในอุโบสถ ปางสมาธิท่ีมีข่าวดังช่วงหนึ่งว่าเป็ นพระประธานท้องแตก มี
ใบหน้าของพระพุทธรู ปศิลาแลงโผล่อยูก่ ลางท้องของพระประธาน

ออกเดินทางสู่ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ (ระยะทาง 33 กิโลเมตร ใช้ เวลาในการเดินทาง 40 นาที) นําท่านชม บ้ านเกิดพระยา
พิชัยดาบหักบ้ านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก ภายในมีการจัดแสดงชีวประวัติพระยาพิชยั ดาบหักและมรดกทางวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น และมีรูปอนุสาวรี ยพ์ ระยาพิชยั และลานสวนกว้างที่ตกแต่งด้วยไม้ประดับที่มีความร่ มรื่ นสวยงาม และมี
ผูค้ นมากราบไหว้ และขอพร ให้มีโชคลาภ แล้วจะถวายไก่ปูนปั้ นเพราะว่า ท่านพ่อนั้นชอบตีไก่ ซึ่ง ในประวัติท่าน ไก่
พาลี เป็ นไก่ที่ตีเก่ง และสามารถตีชนะไก่ที่ตวั ใหญ่กว่าได้ จนมีความเชื่อว่า ถ้าคนมาบนบานศาลกล่าวแล้ว ได้สม
ประสงค์นิยมนําไก่มาถวาย

19.40 น.
20.30 น.
หมายเหตุ

จนได้เวลาเดินทางสู่ สนามบินพิษณุโลก(ระยะทาง 79 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 1.30 ชัว่ โมง)
โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD3307 เหิ นฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง(สัมภาระถือขึ้นเครื่ อง 7 กิโลกรัม)
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ.....................
รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม แต่ คาํ นึงถึงลูกค้าเป็ นหลัก
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กําหนดเดินทางวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2564 ท่ านละ 5,999 บาท พักเดีย่ วจ่ ายเพิม่ 1,500 บาท/ท่ าน
เงื่อนไขการจองทัวร์
 งวดที่ 1 กรุ ณาวางเงินมัดจําในการสํารองที่นงั่ ท่านละ 3,000 บาท การยืนยันการจองการจองจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อ ทาง
บริ ษทั ได้รับเงินค่ามัดจําแล้วเท่านั้น
(หลังจากชําระมัดจําแล้ว กรุ ณาส่ งหลักฐานการโอนเงิน ชื่อ-สกุลผูเ้ ดินทาง เบอร์โทร โปรดเลือกที่นง่ั ตามชาร์ทรถบริ ษทั
และแจ้งอาหารที่แพ้ ให้แก่ทางบริ ษทั )
 งวดที่ 2 ชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด 14 วันก่อนการเดินทาง
อัตราค่ าบริการรวม
 ตัว๋ วเครื่ องบิน ไป-กลับ ดอนเมือง-พิษณุโลก (หากต้องการซื้อนํ้าหนักกระเป๋ าโปรดสอบถาม)
 รถตูป้ รับอากาศ
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า 2-3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ (อาหารจัดตามเมนูทัวร์ หากมี อิสลาม มังสะวิรัติ เด็ก หรื อที่รับประทานนอกเหนือจากเมนูที่
ทัวร์ จัดให้ ลูกค้ าจ่ ายเพิม่ เอง เพราะรายการอาหารคิดเป็ นราคาต่ อโต๊ ะ)
 เจ้าหน้าที่บริ การทัวร์
 ค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท และอุบตั ิเหตุ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรณ์
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
• ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณี ตอ้ งการใบเสร็ จ
• ค่าทิปมัคคุเทศก์ และ พนักงานขับรถ 400 บาท/ลูกค้า 1ท่าน
กรณียกเลิก
• ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริ ษทั ฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่ามัด
จําห้องพัก และ ค่ารถบัส เป็ นต้น)
• ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
• กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ที่ตอ้ งระบุวา่ ห้ามเดินทาง
หรื อ ไม่สมควรเดินทาง
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมที่พกั
 เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว(Single), ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน(Triple) ซึ่งห้องพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3
ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่(นอน2ท่าน) กับ 1 เตียงพับเสริ ม(นอน1ท่าน) ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละ
โรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย
 บางโรงแรม อาจไม่มีเครื่ องใช้ไว้บริ การ อาทิเช่น แปรงสี ฟัน ยาสี ฟัน หวี โลชัน่ ทาผิว รองเท้าเดินในห้อง เป็ นต้น
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การเดินทางเป็ นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ตอ้ งได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ(Wheelchair),
เด็ก และผูส้ ู งอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกันท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ทางทีมงานทัวร์มีความ
จําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ งั หมด
หมายเหตุ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของทีมงานทัวร์ และ
เหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ
ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ

ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์รับแต่ท่านที่เข้าเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. ผูเ้ ดินทางต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ชนิดซิโนแวค (Sinovac),ซิโนฟาร์ม (Sinopharm),สปุตนิก วี (Sputnik V)
ครบ 2 เข็ม หรื อซิโนแวค (Sinovac) เข็ม 1 แอสตราเซนิกา (AstraZeneca) เข็ม 2 หรื อได้รับวัคซีนชนิดแอสตราเซนิกา
(AstraZeneca),ไฟเซอร์ (Pfizer),โมเดอร์นา (Moderna),จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson and Johnson) จํานวน 1 เข็ม
มาแล้วเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน และไม่อยูใ่ นกลุ่มเสี่ ยง
2. หรื อ มีผลตรวจโควิทแบบ Rapid Test (RT PCR) หรื อ Antigen Test Kit (ATK) จากสถานพยาบาลว่าเป็ นลบ พร้อม
ใบรับรองแพทย์
3. สําหรับผูท้ ี่เคยป่ วยด้วยโรค โควิท-19 แล้วไม่เกินสามเดือนนับจากการรักษาสิ้ นสุ ด ท่านต้องมีใบรับรองแพทย์ ที่เคยติด
เชื้อมาแล้วภายในเวลาไม่เกินสามเดือน และได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว
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บริษัท เน็ก ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด

