
 

 

รหัสทัวร SRT1902954  
ทัวรภูฎาน Happiness in Bhutan 5 วัน 4 คนื (KB) 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติภูฏาน พาโรริงปุซอง เมืองโดชูลา สถปู ดรคุ วังเกล หมูบานโลเบซา  
วัดชมิิ ชมพูนาคา ซอง ซิมโทกาซอง ชมสวนสัตวพ้ืนเมือง วัดต๊ักซัง วัดคิช ู

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 10 – 14 ต.ค. 2562 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ยินดีต้อนรับสู่ปฐมบทแห่งการเดินทางไปภายใต้โปรแกรม 
“ Bhutan 5 Days 4 Nights “ 

“ราชอาณาจกัรภูฏาน ตั�งอยู่ในเทือกเขาหิมาลยัระหว่างประเทศอินเดียกบัประเทศจีน เป็นดินแดนที�
ยงัคงงดงามด้วยวฒันธรรมประจําชาติที�มีมาอย่างยาวนานและเข้มแข็ง กอร์ปกับมีทรัพยากรทาง
ธรรมชาติที�ยังคงอุดมสมบูรณ์มากที�สุดแห่งหนึ�งของโลก ใช้ความสุขมวลรวมของประชาชนเป็น
ดรรชนีชี�วัด (GNH) ผ่านคํากล่าวที�เลื�องลือไปทั�วโลกว่า  “Gross National Happiness is more 
important than Gross National Product เพราะเมื�อความสวยงามและความสขุมาอยู่ร่วมกนั เป็น
เหตผุลว่าทําใหค้ณุตอ้งมา เพราะที�นี� คือ ภูฏาน”     



 

 

วันที� 1 | 10 ต.ค. 2562           

วันที� 2 | 11 ต.ค. 2562                 

วันที� 3 | 12 ต.ค. 2562                    

วันที� 4 | 13 ต.ค. 2562                  

วันที� 5 | 14 ต.ค. 2562                     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการเดนิทางโดยสังเขป 

นัดหมายคณะพร้อมกันที�ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ  อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ 
เคาน์เตอร์ W6 – W9  ชั �น 4 (ประตู 10) โดยมี
เจ้าหน้าที�สิริ ทวัร์เซ็นเตอร์คอยอํานวยความสะดวก
ในเรื�องสัมภาระและการเช็คอิน เดินทางออกจาก
กรุงเทพเพื�อเดินทางไปสนามบินพาโรด้วยสายการ
บินดรุคแอร์ (Drukair) เ ที�ยวบินที�  KB153 เวลา 
05.00 – 07.00 น. (ณ เวลาท้องถิ�นประเทศภฏูาน)  

- เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติภูฏาน 
- เข้าชมพาโร รินปุน ซอง (Paro Rinpung 

Dzong) ปอ้มปราการด่านแรกของเมือง 
- Tachog Lhakhang ศาสนสถานสําคัญคู่

เมืองภูฎาน 
- เข้าชมทาชิโช ซอง (Tashichho Dzong) 

ศูนย์กลางแห่งอํานาจและการปกครอง 
แหล่งสั�งสมวัฒนธรรมที�มีเอกลักษณ์ของ
ชาวภฏูาน 

Terma Linca Resort 

เมืองทมิพู – โดชูลา – โลเบซ่า – มณฑลพูนาคา 
- เมืองทมิพู เมืองหลวงแห่งภฎูาน   
- โ ด ชู ล า  ช ม ส ถูป  ด รุค  วั ง เ ก ล  ( Druk 

Wangyel Chorten) หรือสถปูแห่งความเป็น
สิริมงคล 

- หมู่บ้านโลเบซ่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้
ตกแต่งผนังอาคารบ้านเรือนด้วยรูปอวัยวะ
เพศชาย 

- มณฑลพูนาคา เมืองหลวงเก่าของภฏูาน 
Dhensa Boutique Resort 

 

มณฑลทมิพู – มณฑลพาโร  
- เข้าชม Simtokha Dzong พระราชวังแห่ง

มนต์ตรา 
- เ นิ น เ ข า  Kuenselphodrang น มัส ก า ร

พระพุทธรูปหล่อสําริดขนาดใหญ่ดอร์เดน
มา 

- อนุสรณ์สถาน (Memorial Chorten) หรือ
มหาสถปู 

- สวนสัตว์พื �นเมือง  (Takin Zoo) ชมตัว 
“ทาคิน” สตัว์ประจําชาติของภฏูาน 

Le Meridien Riverfront Hotel 
 

เยี�ยมชมมณฑลพาโร 
- วัดตั�กซัง (Taktshang Lhakhang) หรือวดั

ถํ �าเสือ 
- วัดคิชู (Kichu Temple) อายุ1,300 ปี วัด

เก่าแก่ที�สดุแห่งหนึ�งของภฏูาน  
- อิสระช้อปปิ�ง 

Naksel Boutique Hotel & Spa 
 

เยี�ยมชมมณฑลพาโร 
เดินทางไปยงัสนามบินเมืองพาโร เพื�อทําการเช็คอิน
และเดินทางกลบักรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน 
ดรุคแอร์ (Drukair) เที�ยวบินที� KB130 เวลา 16.10 – 
21.35 น. (ณ เวลาท้องถิ�นประเทศไทย) 
 



 

 

วันที� � | นัดพบเพื�อทาํการเช็คอินที�สนามบนิสุวรรณภูม ิ– พาโร - มณฑลทมิพู  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terma Linca Resort  

 
นดัหมายคณะพร้อมกนัที�ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ W6 - W9  ชั �น 
4 (ประต ู10) โดยมีเจ้าหน้าที�สิริ ทวัร์เซ็นเตอร์คอยอํานวยความสะดวกในเรื�องสมัภาระและการเช็คอิน และเดินทางออก
จากกรุงเทพ ด้วยสายการบินดรุคแอร์ (Drukair) เที�ยวบินที� KB153 เวลา 05.00 – 07.00 น. (ณ เวลาท้องถิ�นประเทศ
ภูฏาน) เพื�อเดินทางไปสนามบินพาโร เมื�อผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและได้สมัภาระเรียบร้อย (ท่านสามารถแลกเงิน         
งลูดรัม “Ngultrum” ที�สนามบินได้เลย ) รถรอรับเพื�อเดินทางเข้าสูด่ินแดนสขุาวดีบนเทือกเขาหิมาลยั  จากนั �นนําท่านเข้า
ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติภูฏาน (National Museum of Bhutan) ซึ�งกษัตริย์จิกมี ดอร์จีวังชุก   รัชกาลที� 3 “บิดา
แห่งภูฏานยุคใหม่” (King of Modernization) ได้เก็บรวบรวมศิลปวัตถุเก็บไว้ใน ตาซอง หรือป้อมกลมหอรบโบราณ 
พระองค์ได้จดัทําป้อมกลมให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ใน พ.ศ.2511 ต่อมาได้เกิดแผ่นดินไหวที�ทําให้ป้อมโบราณเสียหาย จึงได้
สร้างอาคารพิพิธภณัฑ์หลงัใหม่ขึ �นมาแทนที� ชมหน้ากากที�ใช้สวมแสดงในงานเทศกาลสําคญัจากทั�วประเทศ ชมงานพทุธ
ศิลป์ของการทําผ้าพระบฏ (ตงักา) อาวธุ เครื�องดนตรี คมัภีร์ทางศาสนา เป็นต้น บริเวณใกล้กันท่านจะได้ชม พาโรริงปุ
ซอง (Rinpung Dzong) ที�สร้างขึ �นริมฝั�งแม่นํ �าพาช ูเป็นสญัลกัษณ์สําคญัที�เกี�ยวข้องกบัจิตวิญญาณของชาวภฏูาน  

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําท่านเดินทางต่อไปยงัมณฑลทมิพู (Thimphu) (52.9 ก.ม./1.50 ช.ม.)  ผ่านชมทางหลวงแผ่นดินสายหลกัของประเทศ 
เข้าสูเ่ขตช่องเขาตามแนวแม่นํ �าพาช ูแวะถ่ายภาพกบัสํานกัสงฆ์ตมัโช (Tamchoe Lhakhang) ที�มีสะพานแขวนทอดข้าม
แม่นํ �าซึ�งสร้างโดยพระโยคีลามะ ชื�อ Thangtong Gyalpo ที�เดินทางมาจากทิเบตเพื�อต้องการมาหาแร่เหล็ก และท่านได้
คิดค้นการทําโซ่เหล็ก เป็นครั �งแรก ( มีจดัแสดงไว้ในพิพิธภณัฑ์พาโร ) และผ่านชมเจดีย์สามองค์ ริมฝั�งแม่นํ �า ซึ�งเป็นเจดีย์
แบบทิเบต ภูฏาน และเนปาลที�จุดบรรจบของแม่นํ �าพาชูกับแม่นํ �าทิมพาชู ที�บริเวณด่านชูซอม (Chuzom Highway)   
หลงัจากนั �นเข้าชมภายใน ทิมพู ซอง (Thimpu Dzong) หรือมีชื�อเป็นทางการว่า “ตาชิโช ซอง” (Tashicho Dzong) ซึ�ง
เป็นป้อมปราการที�ตั �งของสํานกัพระราชวงั และทําเนียบรัฐบาล มีห้องทํางานมากกว่า 100 ห้อง ในส่วนของมหาอาราม
นั �นจะมีตําหนกัที�ประทบัฤดรู้อนของสมเด็จพระสงัฆราช ในสว่นของซองแห่งนี �จะอนญุาตให้นกัท่องเที�ยวเข้าชม ได้เฉพาะ
ในสว่นของบริเวณวดั 

รับประทานอาหารกลางคํ�า ณ ภตัตาคาร  



 

 

วันที� 2 | เมืองทมิพู – โดชูลา – โลเบซ่า - มณฑลพูนาคา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
นําคณะออกเดินไปยังเมืองโดชูลา (Dochula) (23.2 
ก.ม./50 น.) เพื�อนําท่านชมสถูป ดรุค วังเกล (Druk 
Wangyel Chorten) หรือสถปูแห่งความเป็นสิริมงคลและ
สนัติสุขของแผ่นดิน 108 องค์ ที�สร้างขึ �นโดยสมเด็จพระ
ราชินี อะชิ ดอร์จิ วงัโม วงัซุก เพื�อถวายพระโพธิสตัว์และ
พระอรหันต์ 108 องค์ เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความสงบ
สขุที�เกิดขึ �นหลงัจากการปราบกบฏอสัสมัที�เข้ามาใช้พื �นที�
ประเทศภูฏานในการต่อสู้กับรัฐบาลอินเดีย และเชิญทุก
ท่านแวะชิมชา กาแฟและขนมใน Druk Wangyel Café 
คาเฟ่ท่ามกลางบรรยากาศแสนสวยสดุแสนโรแมนติค ณ 
จุดชมวิวบนเขา หลงัจากนั �นทําท่านเข้าสู่หมู่ บ้านโลเบ
ซ่า (Lobesa) ที�ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้ตกแต่งผนังอาคาร
บ้านเรือนด้วยรูปอวัยวะเพศชายตามความเชื�อเรื�องสิริ
มงคลแห่งการป้องกันสิ�งชั�วร้ายและพลังของการให้
กําเนิดชีวิต นําชมวัดชิมิ (Chimi Lhakhang) ชาวภูฏาน
นิยมมาขอพรเพื�อเพิ�มพลงัให้ชีวิตและการขอบุตรกันที�วดั
แห่งนี � ***(ท่านที�มีความประสงค์จะเดินไปนมัสการและ
ขอพรที�วัด ชิมิ จะมีไกด์พาไปถึงที�วัด ใช้เวลาเดินถึงวัด
ประมาณ 30 นาที)***  

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเข้าชมพูนาคา ซอง (Punakha 
Dzong) ซึ�งเป็นซองขนาดใหญ่ และสําคัญที�สุด เป็น
สถานที�เก็บพระอัฐิของท่านธรรมราชาซบัดรุง งาวัง นัม
เกล ผู้ รวมชาติภูฏาน และ ยังเป็นสถานที�ซึ�งพระเจ้าอุก
เยน วังชุก กษัตริย์พระองค์แรก ได้กระทําพิธีบรม
ราชาภิเษกขึ �นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งภูฏาน ภายในซอง
แห่งนี �มีพระตําหนักและท้องพระโรงซึ�งใช้เป็นสถาน
ประกอบพระราชพิธีต่างๆ มีศาลาว่าการเมือง ลาน
สนามหลวง มหาธาตุเจดีย์ หอพระ โบสถ์ วิหาร กุฏิพระ
ลามะ เป็นต้น  

รับประทานอาหารกลางคํ�า ณ โรงแรม 

Dhensa Boutique Resort  

 

 



 

 

วันที� 3 | มณฑลพูนาคา – เมืองทมิพู – พาโร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
นําท่านเดินทางข้ามเทือกเขาสงูที�มีทิวทศัน์สวยงาม กลบัสู่
เมืองหลวงทิมพ ูเข้าชมซิมโทกาซอง (Simtokha Dzong) 
ซึ�งเป็นซองที�เก่าแก่ที�สดุอีกแห่งหนึ�งของประเทศสร้างขึ �นใน
สมัยรวมชาติ ใช้เป็นโรงเรียนสอนภาษา“ซองคา”ซึ�งเป็น
ภาษาประจําชาติ และใช้เป็นโรงเรียนสอนศาสนาสําหรับ
สามเณรลามะ เชิญท่านชมความเก่าแก่ของวัด สักการะ
พระพทุธรูปและพระโพธิสตัว์ภายในโบสถ์ 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
และนําท่านชมวิวบนเนินเขา Kuenselphodrang เหนือตัว
เมืองในจุดที�มีฮวงจุ้ ยดีที�สุดในประเทศภูฏาน พร้อม
นมัสการพระพุทธรูปหล่อสําริดดอร์เดนมา  ประทับนั�ง
กลางแจ้ง Buddha Dordenma (Big Buddha) สูง 51.50 
เมตร องค์ใหญ่ที�สดุในภฎูาน ซึ�งเกิดขึ �นมาจากการรวมพลงั
ของชาวพทุธจากทั�วโลก โดยได้ต้นแบบมาจากพระพทุธรูป
ที�ประดิษฐานอยู่ในสถูป    พุทธคยาประเทศอินเดีย  และ
นําชมอนุสรณ์สถาน (Memorial Chorten) หรือมหาสถปู
ที�พระเจ้าจิกมี ดอร์จีวงัชุก ทรงมีพระประสงค์จะสร้างสถูป
เพื�อถวายเป็นพทุธบูชา แทนสญัลกัษณ์ กาย วาจาและใจ 
ของพระพุทธศาสนา แต่ท่านได้เสด็จสวรรคตเสียก่อน 
สมเด็จพระราชินีจึงได้ดําเนินการสร้างต่อจนแล้วเสร็จ และ
นําผ่านชมที�ทําการไปรษณีย์ทิมพ ูที�ว่ากนัว่ามีตราประทับ
ไปรษณีย์ที�สวยที�สดุในโลก  
จากนั �นนําท่านเดินทางเข้าชมสวนสัตว์พื �นเมือง (Takin 
Zoo) ชมตวั “ทาคิน” สตัว์ประจําชาติของภูฏาน (National 
Animal of Bhutan) เป็นสตัว์บนภูเขาสูง ที�มีลกัษณะผสม
ระหว่าง แพะกับวัว ที�มีถิ�นอาศัยอยู่โดยเฉพาะในภูฏาน
และบางส่วนของมณฑลเสฉวนของจีนเท่านั �น ได้เวลาอัน
สมควรเดินทางกลับไปยังเมืองพาโร  (53.9 ก.ม./1.26                  
ช.ม.) 

รับประทานอาหารกลางคํ�า ณ โรงแรม  
 Le Meridien Riverfront Hotel 
 

 



 

 

วันที� 4 | เยี�ยมชมเมอืงพาโร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
นําท่านขึ �นสู่ยอดเขา (โดยเดินเท้าหรือขี�ม้า**ไม่รวมในราคา
ทัวร์**) ซึ�งแบ่งการเดินออกเป็น 2 ช่วง ใช้ เวลาช่วงละ
ประมาณ 2 ชั�วโมง ที�ระดบัความสงูเฉลี�ย 2,000 - 3,000เมตร 
ในเส้นทางแสวงบุญของชาวพุทธมหายาน ที�ยิ�งใหญ่ระดับ
โ ล ก  ท่ า น ส า ม า ร ถ ช มภ า พ ม หัศ จร ร ย์ข อ งวั ดตั� ก ซั ง 
(Taktshang Lhakhang) หรือวดัถํ �าเสือ ซึ�งเป็นวดัถํ �า 13 วดัที�
สร้างเกาะเกี�ยวกันอยู่บนหน้าผาที�ดูเหมือนวิมานสวรรค์
ล่องลอยอยู่เหนือกลุ่มเมฆ นบัเป็นวดัที�น่ามหศัจรรย์ 1 ใน 10 
ของโลก และมีความสําคัญที�สุดของชาวภูฏาน ซึ�งทุกคน
จะต้องขึ �นไปให้ได้ครั �งหนึ�งในชีวิต  

รับประทานอาหารกลางวนั ณ Taktshang Café   
(อาหารพื �นเมือง) 

หลงัจากกลบัลงจากวัดตั�กซงันําท่านเดินทางสู่เข้าชมวัดคิชู 
(Kichu Temple) อายุ1,300 ปี วัดเก่าแก่ที�สุดแห่งหนึ�งของ
ภฏูาน ที�ตามประวตัิว่าสร้างตั �งแต่สมยัที�ภฏูานยงัเป็นดินแดน
ส่วนหนึ�งของทิเบต ซึ�งกษัตริย์ซองเซนกัมโป ที�ชาวทิเบตยก
ย่องว่าเป็นผู้ อัญเชิญศาสนาพุทธสายวัชรยานตันตระมา
ประดิษฐานในทิเบต และโปรดให้สร้างวัดขึ �น 108 แห่ง เพื�อ
ตอกหมุดสะกดอวัยวะ 108 จุดของยักษ์ตนหนึ�งซึ�งนอนแผ่
ขวางกั �นการประกาศพระธรรมจักรบนเทือกเขาหิมาลัย  ถึง
เวลาที�ทุกท่านรอคอยให้ท่านได้อิสระช้อปปิ �งสินค้าพื �นเมืองที�
เมืองพาโร 

รับประทานอาหารกลางคํ�า ณ โรงแรม 
 

 

Naksel Boutique Hotel  

 



 

 

วันที� � | เยี�ยมชมเมอืงพาโร - กรุงเทพมหานคร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

นําท่านเที�ยวชมเมืองพาโร เริ� มต้นที�พาโรซอง (Paro 
Dzong) หรือ รินปุงซอง (Rinpung Dzong) พาโรซองได้
ชื�อว่าเป็นซองที�มีรูปทรงสวยที�สดุแห่งหนึ�งของภฏูาน และ
เ ดิ น ไ ป ยั ง ป้ อ ม ต า ซ อ ง  ( Ta Dzong) แ ล ะ ช ม
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติของภฏูาน (Paro Musuem) ซึ�ง
เป็นหอสงัเกตการณ์ในยุคโบราณของพาโรซอง ก่อตั �งขึ �น
ในปี 1968 พร้อมบูรณะป้อมตาซองในสมัยพระเจ้าจิกมี 
ดอร์จิ วังชุก กษัตริย์รัชกาลที� 3  หลงัจากนั �นไปยังวัดดุง
เซ (Dungtse Lhakhang) มีลักษณะสถาปัตยกรรมการ
สร้างวิหารวัด เป็นทรงแบบเจดีย์ภูฏาน ซึ�งภายในวิหาร
ไม่มีไฟฟ้าสอ่งสว่างเพื�อรักษาอณุหภูมิให้ภาพเขียนสี ที�มี
อายกุว่า 600 ปี คงสีสนัสดใส และสมบรูณ์  

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
เดินทางไปยงัสนามบินเมืองพาโร เพื�อทําการเช็คอิน และ
เดินทางกลบักรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน ดรุคแอร์ 
(Drukair) เที�ยวบินที� KB130 เวลา 16.10 – 21.35 น. (ณ 
เวลาท้องถิ�นประเทศไทย) 
“ขอขอบพระคณุสําหรับความสนใจ และความไว้วางใจ
ในการร่วมเดินทางไปเปิดประสบการณ์กบัเรา แล้วพบ
กนัใหม่กบัการเดินทางในภาคต่อไป ขอบคณุครับ/ค่ะ” 

 



 

 

อัตราคาบริการ 

  
เงื่อนไขและคําแนะนําสําหรับการซื้อทัวร  

PERIOD 
Tour Fare 
Adults 

Child 4-
12 
With 
Bed 

SGL 
SUP 

NO TKT 
ADL 

 10 – 14 Oct 19 85,800 64,350 21,100 21,000 

คาทัวรตอทานรวม : 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมคาภาษีสนามบิน  
 คาพาหนะทองเที่ยวตามโปรแกรมท่ีระบุ ตามมาตรฐาน 
 คาเขาชมสถานทีต่ามท่ีระบุในโปรแกรม  
 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาว หรือ เทียบเทาในระดับ

เดียวกัน (หองละ 2 ทาน)  
 คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดลิ้มรสกับอาหารทองถิ่นใน

ประเทศภูฎาน ในกรณีทีทานมีขอจํากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณา
สอบถามรายละเอียดลวงหนาเพื่อความเหมาะสม 

 คาประกันการเดินทางของบริษัท MSIG  Co., Ltd. แบบ OASIS  PLAN.คุมครอง
การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ , คารักษาพยาบาลในตางประเทศตามวงเงินใน
กรรมธรรม ท้ังน้ีครอบคลุมถึงสุขภาพท่ีไมไดเกิดจากโรคประจําตัว (หากมีความ
ประสงคจะเพ่ิมความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความ
ลาชาของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของ
กรมธรรมตามเอกสารแนบทายใบจองทัวร) 

 คาทปิคนขับรถ  
 คาทิปไกดทองถิ่น  

คาทัวรไมรวม : 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % ของคาบริการ 
 คาทิปหัวหนาทัวร 
 คาพนักงานยกกระเป�าเขา-ออกโรงแรม  
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต) 
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเคร่ืองด่ืมในหองพัก และคาอาหารท่ี

ส่ังมาในหองพัก คาอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีส่ังพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทาง



 

 

บริษัทจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหาร
ทะเลเพียงอยางเดียว ทานอาจตองมีคาใชจายเพ่ิมเติม 

การจองทัวร (How to make your reservation) : 
เพ่ือเปนการยืนยันการเดินทางของทาน กรุณาจองทัวรและ ชําระเงนิมัดจําลวงหนา 
20,000 บาทตอผูเดินทางหน่ึงทาน ภายใน 7 วันนับจากวันท่ีจอง ซ่ึงเงินมดัจําดังกลาว
จะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือลวงหนา 30 วัน
กอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทาน
ยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข 
 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับจองทัวรตอบุคคลดังตอไปน้ี (Cannot make your 
reservation) : 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับจองทัวรสําหรับบุคคลดังตอไปน้ี 
1. เด็กท่ีมีอายุในระหวางแรกเกิด ถึง 4 ขวบ 
2. ผูสูงอายุท่ีมีความจําเปนตองใช วีลแชร, ไมเทา หรือเคร่ืองมือตาง ๆ ในการพยุงตัว 
3. ผูเดินทางท่ีบงบอกถึงการเปนบุคคลไรความสามารถที่เกี่ยวของกบัการเดินทาง

ทองเที่ยว 
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร และตองการแยกจากคณะทัวรระหวาง

ทาง หรือกลางทาง 
5. บุคคลที่มคีวามประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิ ผูท่ีด่ืมสุราบนรถ, ไมรกัษา

เวลา, เสียงดัง, พูดจาหยาบคาย, สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูท่ีไมยอมรับ
เงื่อนไขระหวางทัวร ท่ีมีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูท่ีกอหวอด ประทวง ยุยง
ใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึง่บางคร้ัง
อาจจะมีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอ่ืนหรือโปรแกรมทองเท่ียวได 

การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge) 
***เงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลา*** 

 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 60 วัน คืนเงินมดัจําทั้งหมด 
 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 30 วัน หักมัดจํา 20,000 บาท/ทาน 
 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 15 วัน หัก 50% ของคาทัวร 
 ยกเลิกในวันเดินทาง 7 วัน หรือ NO 
SHOW 

 
 

หัก 100% ของคาทัวร 



 

 

***เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดินทาง*** 
 หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึง และสามารถหาบุคคลมาแทน

ได โดยสามารถยื่นขอวซีาไดทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคดิคาใชจายเพ่ิมคือ
คาวีซา และคาเปลี่ยนช่ือต๋ัวเทาน้ัน (แตจะตองไมอยูในเงื่อนไขของต๋ัวท่ีเปน NON-
CHANGE NAME & NON-REFUND) 

 หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของทานไมได
รับการพิจารณาอนุมัติวีซา ตามหลักการพิจารณาของสถานทูตทุกประการ  ใหนับ
การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกันท้ังหมด เปนไปตามเงือ่นไขการยกเลิก
ตามระยะวันเวลาดังกลาวขางตน หากในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณา
อนุมัติวีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเด่ียว ซึ่งจะรู
ผลเร็วกวาการยื่นขอวซีาแบบกรุป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทาง ต่ํากวา 10 ทาน 
โดยท่ีจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน (โดยจะคืนคาทัวร
ใหแกผูเดินทางเต็มจํานวน ยกเวนคาวีซาในกรณีท่ีมีการยื่นแลว) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการทองเท่ียวใหเหมาะสมกับ
ชวงเวลาการเดินทาง รวมทั้งไมสามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย
อันไดแก การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกอจลาจล, 
อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกนัเพิ่มเติมแบบ 
TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท MSIG  Co., Ltd. ที่ระบุความ
รับผิดชอบไวในกรมธรรมเทาน้ัน ทั้งน้ีบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษา
ผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด  

 ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ 
และจะไมมีการคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระมาแลวท้ังหมด 

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) :  
 หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงชวงเวลาวนัเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอน

การเดินทางจริง 30 วนั โดยไมเสียคาใชจาย  
 
 
 
 
 



 

 

ต๋ัวเคร่ืองบิน (Air Ticket) : 
 ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการ

เลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเกบ็ และ
การจัดที่น่ังของกรุป โดยจะเปนไปตามสายการบินซึ่งเปนผูกําหนด และทางบริษัทฯ 
ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได   

 กรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลวน้ัน ผู
เดินทางตองรอ REFUND เงินตามระบบของสายการบินเทาน้ัน และหากทานไม
แนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีฯ เพ่ือยืนยันในกรณีที่ต๋ัว
เครื่องบินน้ันสามารถทํา REFUND ไดหรือไม 

โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation) : 
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin/Double) ในกรณีท่ีทานมีความประสงค

จะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และ
การวางรปูแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซ่ึงมักมีความแตกตางกัน และอาจจะทํา
ใหทานไมไดหองติดกันกับกลุมคณะของทานตามท่ีตองการ 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรปและทวีปอ่ืนในเขตโซนเหนือหรือใตสุด โดยเฉพาะโรงแรมท่ี
อยูในบริเวณอุทยานแหงชาติ หรือเขตพื้นท่ีเมืองที่มีอุณหภูมิเฉล่ียไมเกิน 18 องศา
เซลเซียสตอป จะไมมีเครื่องปรับอากาศในหองพัก โดยมกัจะมีเครื่องปรับอากาศหรือ
พัดลมใหบริการเฉพาะในชวงฤดูรอนเทาน้ัน 

สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee) : 
 การจัดโปรแกรมทัวร เปนการกําหนดโปรแกรมตลอดท้ังป หากวันเดินทางดังกลาว

ตรงกับวันท่ีสถานที่เขาชมน้ัน ๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือการ
เปดรับจองผานทาง Online ซึ่งหากในชวงวนัเวลาเดินทางดังกลาวท่ีคณะจะเขาชม
และไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงินคา Entrance Fee 
ตามท่ีระบุไวในเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรอื สลับโปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชม
สถานที่ดังกลาวได  

 และหากมีการลาชา หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง ท่ีเปนผลทําใหทานไม
สามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใหแกทาน เน่ืองจาก
ไดชําระคา Reservation Fee ไปแลว กรณุาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชม
จากเจาหนาท่ีในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน 
 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter) : 
 คาทัวรน้ีไมไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม  



 

 

 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 
30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารช้ันประหยัด / Economy Class Passenger) 
และการเรียกคาระวางน้ําหนักเพ่ิมเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได 
หากสัมภาระของทานมีน้ําหนักเกินกวาท่ีกําหนด 

 สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําข้ึนเคร่ืองได ตองมีน้ําหนักไม
เกิน 5 กโิลกรมั และมคีวามกวาง+ยาว+สูง  ขนาด 45 + 35 + 20 cm (17 + 13 + 
8 inches). 

 กระเป�า สัมภาระทีม่ีลอเล่ือน และมีขนาดใหญเกินกวาขนาดมาตรฐาน ไมเหมาะแก
การเปนกระเป�าถือข้ึนบนยานพาหนะในการเดินทาง ไดแก เครื่องบิน รถโคช รถไฟ 
เปนตน โปรดพิจารณาในการใชงานดังกลาว 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญหาย, สูญเสียของกระเป�า
และสัมภาระของผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน โดยทางสายการบินผูใหบริการจะ
เปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซึ่งสายการบินจะรบัผิดชอบตอการ
สูญหาย หรือสูญเสียของสัมภาระในกระเป�าใบใหญท่ีโหลดขึ้นเครื่อง ตามการ
พิจารณาการชดเชยเงนิตามแตกฎของสายการบินน้ัน ๆ 
 

การสูบบุหร่ี (Smoking Area) : 
 ในประเทศภูฎาน มีการรณรงคเร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่

ตาง ๆ จะมีขอกําหนดท่ีชัดเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู
สูบบุหรี่ ท้ังน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม 

การเดินทางเปนครอบครัว (Family) : 
 หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตอง

ไดรับการดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไม
สะดวกในการเดินทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและ
ครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 


