
 

 

รหัสทัวร B2B1903025 
ทัวรภูฏาน ดินแดนแหงศรัทธาในออมกอดขุนเขาหมิาลัย  
5 วัน 4 คืน (B3)  
พาโร     ทิมพู   วดัชมิลิาคัง    โดชูลาพาส    พูนาคา    วดัทักซัง   พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ   
ท่ีทําการไปรษณียภูฏาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภฏูาน ดนิแดนแห่งศรัทธาในอ้อมกอดขุนเขาหมิาลัย 
5 DAYS 4 NIGHTS 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ (B3701 06.30 - 09.55) - พาโร - พาโรซอง - 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ - วัดคิช ูลาคัง - เมืองทิมพู - ที่ทําการไปรษณีย 
04.00 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูม ิผูโดยสารขาออกช้ัน 4 ประต ู5 เคานเตอร K 

สายการบิน ภูฏานแอรไลน โดยมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสาร
การเดินทางและสัมภาระใหกับทาน 

06.30 น. ออกเดินทางสู เมืองพาโร ประเทศภูฏาน โดยสายการบิน ภูฏานแอรไลน เที่ยวบินท่ี 
B3-701 

 ประเทศภูฏาน (Bhutan)  หรือ ช่ืออยางเปนทางการวาราชอาณาจักรภูฏาน 
(Kingdom of Bhutan) ต้ังอยูทางตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัย(Himalayas) มี
พรหมแดนติดกับทิเบต (Tibet) และ อินเดีย (India) ที่น่ีมีเทือกเขาจํานวนมากจึงเปน
อีกประเทศหน่ึงที่ไดรับการขนานนามวาเปน “สวิตเซอรแลนดแหงเอเชีย” เปนประเทศ
ดินแดนรวมแหลงอารยธรรมตางๆ  ภูฏานน้ันมี 4 ฤด ูคือ  
ฤดูใบไมผล ิระหวางเดือน มีนาคม – พฤษภาคม เปนชวงดอกไมกําลังเบงบานท้ังหุบ
เขา  
ฤดูรอนและฝน ระหวางเดือน มถินายน – สิงหาคม พืนป�าเขียวขจี ทองฟ�าสีสันสดใส 
น้ําตกสวยงาม 
ฤดูใบไมรวง ระหวางเดือน กันยายน – พฤศจิกายน เปนชวงใบไมเปลี่ยนสเีหลืองทอง
อราม อากาศปลอดโปรง  
ฤดูหนาว ระหวางเดือน ธันวาคม – กมุภาพันธ อากาศหนาวเย็น ถงึ อาจมีหิมะตก
บาง ทองฟ�าสีคราม 
โดยอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 10 องศา โดยแตละฤดูกาลจะมีเทศกาลสําคัญตางๆ ทํา
ใหเปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเยือนไดตลอดทั้งป 

09.55 น. เดินทางถึง สนามบินพาโร ประเทศภูฏาน (Bhutan) หลังผานพิธีการตรวจคนเขา
เมือง จากน้ันเดินทางเขาสูเมืองพาโร (Paro) ประเทศภูฏาน เมืองพาโรซ่ึงเปนเมืองท่ี
ถูกโอบอยูในวงลอมของขุนเขา บนระดับความสูง 2,280 เมตร มีแมน้ําปาชูไหลผาน 
อาคารบานเรือนจะเปนสไตลภูฏานแท กรอบหนาตางไมลวดลายสีสันสดใส นําชมพา
โรซอง (Paro Dzong) หรือ รินปุงซอง (Rinpung Dzong) ป�อมปราการและวิหาร
หลวงแหงเมืองพาโร พาโรซองนับเปนตัวอยางสถาปตยกรรมแบบภฏูานที่สมบูรณ
แบบที่สุด ทุกทานจะเห็นถึงกําแพงสีขาวท่ีกอตัวขึ้นเปนป�อมปราการสามารถเห็นได
ชัดเจนเปน Landmark ของเมืองพาโร ตัวซองสรางขึ้นในป ค.ศ. 1644 โดย ทานซับ
ดรุง งาวัง นัมเกล พระอริยสงฆ ซึ่งเปนผูนําทางจิตวิญญานและเปนผูรวบรวมประเทศ



 

 

ภูฏานใหเปนปกแผน รวมถึงเปนผูวางระบบการบริหารงานและระบอบปกครอง
ประเทศ ปจจุบันเปนสถานที่ทํางานของรัฐบาล รวมทั้งเปนที่ต้ังขององคกรบริหารสงฆ
ประจําเขตปกครองน้ันๆ ทางเขาพาโรซองมี สะพานไมงามิ ซัม (Nyami Zam) ทอด
ผานขามแมน้ําที่สวยงามพาดผานแมน้ําพาโร ท่ีไหลมาจากตนน้ําในภูเขาจูโมลฮารี 
(Jumolhari)  ที่ซ่ึงเคยเปนฉากถายทําในภาพยนตรฮอลลีวูดช่ือดัง เร่ือง Little 
Buddha เปนอีกจุดทีค่วรถายรูปเกบ็ภาพความประทับใจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (National Museum) พิพิธภัณฑแหงน้ี

เปนที่เก็บรวบรวมหนากากศิลปะแบบพุทธมหายาน นิกายตันตระ ภาพพระบฏ อาวุธ 
เหรียญกษาปณ เครื่องมือเครื่องใชไมสอยตางๆ รวมถึงจัดแสดงความหลากหลายทาง
ธรรมชาติอันสมบูรณของประเทศเพ่ือใหทุกทานไดรูจักภูฏานมากขึ้น นําทานชม
วัดคิชู ลาคัง (Kyichu Lhakhang) หน่ึงในวดัที่เกาแกในประเทศภูฏาน สมัย
ศตวรรษท่ี 7 วดันี้เปนวัดที่มีความเช่ือวาสรางไวเพ่ือตรึงเทาซายของนางยักษตนหน่ึง
ท่ีนอนทอดรางปดทับประเทศทิเบตและเทือกเขาหิมาลัยไว โดยวดัคิชู ลาคัง เปนวดัที่
เกาแกที่สุดในภูฏาน จากน้ันเดินทางสูเมืองทิมพู (Thimphu) เมืองหลวงของประเทศ
ภูฏานต้ังแตป ค.ศ. 1961 นําทานชมท่ีทําการไปรษณียภูฏาน (Bhutan Post 
Office) ทานสามารถถายรูปทําแสตมป�ที่ระลึก และเลือกซื้อดวงตราไปรษณียากร
ของภูฎาน มีใหเลือกหลาย มทีั้งรูปวิวทิวทัศนธรรมชาติ, รปูวดั,ป�อมปราการ, รปูสัตว 
,รูปดอกไมตางๆ  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก HOTEL PEDLING หรือเทียบเทา  

 



 

 

วันที่ 2 ทิมพู - สักการะองคหลวงพอสัจจธรรม – จุดชมวิวชังเกกัง – โดชูลาพาส - วัดชิมิ
ลาคัง - พูนาคา - พูนาคาซอง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทาน สักการะองคหลวงพอสัจจธรรม (Buddha Dordenma Statue) ที่ต้ังอยูสูง

ท่ีสุดในโลก โดยไดรบัความแรงศรัทธาจากมหาเศรษฐีชาวสิงคโปร ทีบ่ริจาคเงินซื้อ
ท่ีดินและสรางพระพุทธรูปใหแกรัฐบาลประเทศภูฏาน มีเวลาใหทานไหวขอพรเพ่ือ
เปนศิริมงคล จากน้ันนําทานชมจุดชมวิวชังเกกัง (Sangaygang) เปนจุดชมวิว
ทิวทัศนที่สวยงามของหุบเขาเมืองทิมพู ใหทานไดอิสระเก็บภาพอันสวยงาม  จากน้ัน
นําทานชมป�อมซิมโตคาซอง (Semtokha Dzong) สรางในป ค.ศ.1629 ป�อมแหงน้ี
มีชัยภูมิที่ถือเปนยุทธศาสตรท่ีสําคัญแหงเมืองทิมพู ถือเปนป�อมปราการแหงแรกท่ี
ทานซับดรุง งาวัง นัมเกล สรางขึ้น เมืองพูนาคาอยูระดับความสูง 1,200 เมตร จาก
ระดับน้ําทะเล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางตอไปยัง วัดชิมิลาคัง (Chimi Lhakhang) โดยวดัท่ีต้ังอยูบนเนินเขา 

สรางข้ึนในป ค.ศ.1499 โดยลามะที่มีช่ือเสียง นามวาทาน Lama Drukpa Kunley 
วัดแหงน้ีชาวภูฏาน กลาวขานกันวาใครที่มบีุตรยาก หากมาอธิษฐานขอบุตรท่ีวัดแหงน้ี
ก็จะไดสมใจ จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองพูนาคา (Punakha) เปนเมืองหลวงเกา
ของภูฏานจนถึงป ค.ศ. 1955 กอนที่จะยายเมืองหลวงไปที่เมืองทิมพู จากน้ันนําทาน
ชมพูนาคาซอง (Punakha Dzong) ป�อมปราการขนาดใหญประจําเมืองพูนาคา 
สรางข้ึนในป 1637 โดยฉับดรุง งาวังนัมเกล  ซึ่งไดรับการขนานนามวาเปน 
พระราชวังแหงความสุขอันยิ่งใหญ  “Palace of Great Happiness” และเปน
หน่ึงในป�อมปราการทีส่วยงามท่ีสุดในภูฏาน เปนป�อมที่สรางเปนอันดับสองของภูฏาน 



 

 

ประกอบไปดวยหลายสวน ท้ังพระตําหนัก ศาลาวาการเมือง โบสถ และ วิหาร 
ปจจุบันเปนท่ีพักในฤดูหนาวของพระชั้นผูใหญ ป�อมน้ีตั้งอยู ณ บริเวณท่ีแมน้ํา Pho 
chu และ แมน้ํา Mo chu ไหลมาบรรจบกัน ทานจะไดเห็น ลามะ (พระสงฆ) จํานวน
มากถึง 6,000 รปู ทีก่ําลังศึกษาพระธรรมและสวดมนต 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก HOTEL PEMA KARPO หรือเทียบเทา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 พูนาคา – โดชูลาพาส - อนุสรณสถานแหงชาติ – สวนสัตวแหงชาต ิ– ตาชิโชซอง – 
พาโร 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองทิมพู (Thimphu) ชมทัศนียภาพสองขางทางและเทือกเขา

หิมาลัยท่ีมีความสวยงาม ที่จะเปนประสบการณท่ีดีที่ไดมาเยือนภูฏาน  ระหวางทาง
แวะชม วัดดรุกวังเกล (Drukwangyal Lhakhang Temple) ท่ีโดชูลาพาส 
(Dochula Pass) ทานจะไดชมความงามของเจดีย บนระดบัความสูง 3,150 เมตร 
จากระดบัน้ําทะเล  พรอมวิวทิวทัศนของภูเขาหิมาลัยอันตระการตา และยอดเขาตางๆ
เรียงรายกัน จากน้ันเดินทางตอสูเมืองทิมพู  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชมอนุสรณสถานแหงชาติ (National Memorial Chorten) อนุสรณแหงน้ี

เปนอนุสรณสถานแดกษัตริยรัชกาลท่ี 3 แหงประเทศภูฏานสรางในป ค.ศ.1974 มี
ผูคนมากมายเดินทางมาแสวงบุญและสวดมนตประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตางๆ 
จากน้ันนําทานชม สวนสัตวแหงชาติของประเทศภูฏาน (National Zoo) ชมสัตว
ประจําชาติทาคิน (Takin) ที่มรีูปรางลักษณะพิเศษผสมระหวางแพะกับวัว มีแหงเดียว



 

 

ในประเทศภูฏานเทาน้ัน ทาคินเปนสัตวในตํานานประวติัศาสตรของศาสนาพุทธ 
จากน้ันนําทานเดินทางเขาชมตาชิโชซอง (Tashichho Dzong) มหาปราการแหงศา
นาและวิหารหลวงแหงเมืองทิมพู  ตาซิโซซอง หมายถึง ป�อมแหงศาสนาอันเปนมงคล 
สรางในสมัยศตวรรษท่ี 12 ปจุบันเปนสถานที่ทํางานของพระมหากษัตริย สถานที่ทํา
การของกระทรวงตางๆ และวัด รวมทั้งเปนพระราชวังฤดรูอนของพระสังฆราช  และ
บริเวณอันใกลทานจะไดเห็นวังที่ประทับสวนพระองคของกษัตริยจิกม่ีดวย จากน้ันนํา
ทุกทานเดินทางสู เมืองพาโร (Paro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก MANDALA RESORT หรือเทียบเทา  
วันที่ 4 พิชิตวัดทักซงั(วัดถํ้าเสือ) – ชอปปم�ง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางสู วัดทักซัง (Taktshang Monastery) หรือ วดัถํ้าเสือ 

(Tiger's Nest in Bhutan) มหาวิหารศักด์ิสิทธ์ิ สรางอยุบนหนาผาสูงกวา 900 
เมตร ต้ังแตศตวรรษที่ ชาวภูฏานมีความเช่ือวาครั้งหน่ึงในชีวิต จะตองไดขึ้นมาแสวง
บุญ เพ่ือความเปนสิริมงคลและเจริญกาวหนาของชีวิต สวนช่ือเรียก "ถํ้าเสือ" ของวัดน้ี
ไดมาจากตํานานที่เลาขานตอๆ กันมาวา พระรินโปเชผูเผยแผนิกายมหายานในภูฏาน
ไดขี่หลังเสือเหาะมายงัหนาผาแหงน้ี และเขาไปน่ังวปิสสนากรรมฐานอยูในถํ้าเปนเวลา 
3 เดือน หลังจากน้ันใน พ.ศ. 2227 มกีารสรางวัดขึ้นท่ีน่ี และดวยความสูงของผา ทํา
ใหวัดนั้นอยูทามกลางเมฆหมอกสีขาวท่ีลอมรอบวัด การเดินทางมายังสถานท่ีแหงน้ี 
รถจะสามารถข้ึนไดแคเนินเขาดานลางเทาน้ัน จากน้ันทุกทานสามารถเลือกเดินทางได 



 

 

2 แบบ คือ เดินเทา หรือ ข่ีมา,ข่ีลา ,ขี่ลอ  เทาน้ัน การเดินขึ้นไปยังวดั จะแบงเปน
ชวงแรกใชเวลาเดินราว 2 ชม. จะถึงจุดแวะพักแรก ใหทานไดพักดืม่น้ําชา กาแฟ  
จากน้ันตออีกราว 1 ชม.ก็จะถึงจดุชมวิวแวะท่ีสอง  จากน้ันเสนทางจะเปลี่ยนเปนบันได
ข้ึนลง เขาสูวัดทักซัง นําทุกทานสักการะสิ่งศักด์ิสิทธิด์านใน และ ชมความงามของ
ธรรมชาติบริเวณรอบวดัอยางวิจิตรลงตัว (การเดินทางขึ้นชมวัดทักซงั ทางบริษัท
แนะนําใหทานเดินเทาข้ึนจะสะดวกและปลอดภัยมากกวา แตถาหากทานใดตองการข่ี
มา รบกวนแจงกับทางหัวหนาทัวรลวงหนาอยางนอยหน่ึงวันลวงหนา เพ่ือทําการจอง
มาใหทาน คาใชจายในการข่ีมาไมไดรวมอยูในคาทัวร  โดยประมาณ 200-300 
บาท จะขึ่มาชวงขาข้ึนเขาไดจนถึงจุดแวะพักแรกเทาน้ัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
บาย นําทุกทานเดินเทาลงจากเขา (ไมสามารถอนุญาติใหน่ังมาลงมาดานลางได)  จากน้ัน

ใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอบปم�งท่ี พาโรสตรีท (Paro Street) ใหทานไดอิสระ
เลือกซื้อของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก MANDALA RESORT หรือเทียบเทา  
วันที่ 5 พาโร – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B3700 10.35 - 16.05) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูสนามบินพาโร เพ่ือนําทานเดินทางกลับสูกรงุเทพ 
10.35 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ภูฏานแอรไลน เที่ยวบินที่ B3-700  
16.05 น.
  

ถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ 

  



 

 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพิ่ม 
ทานละ 

29 ธ.ค. 62 – 02 
ม.ค. 63 

59,900.- 59,900.- 59,900.- 32,900.
- 4,900.- 

18 – 22 ม.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 29,900.
- 4,900.- 

08 – 12 ก.พ. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 29,900.
- 4,900.- 

14 – 18 มี.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 29,900.
- 4,900.- 

04 – 08 เม.ย. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 29,900.
- 5,900.- 

11 – 15 เม.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 32,900.
- 5,900.- 

12 – 16 เม.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 32,900.
- 5,900.- 

01 – 05 พ.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 29,900.
- 5,900.- 

06 – 10 พ.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 29,900.
- 5,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เง่ือนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมดัจาํทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญช ีท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรบัเงนิมัด

จําแลวเทาน้ัน 



 

 

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน  หากไมสง
สําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมติั การยื่นขอวีซา
ใชเพียงสําเนาหนาหนังสือเดินทางเทาน้ัน 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น 

5. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยว ทานและครอบครวัตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมี
ความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนาํเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเทีย่วตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 



 

 

8. คามัคคุเทศกของบรษัิทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
10.  คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศภูฏาน 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกนิกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาขึ้นมาวัดทักซงั 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (25 USD ตอทานตอทริป) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมอืงไทย (15 USD ตอทานตอทริป) 
 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะน่ังตองมคุีณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก



 

 

ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใชผูทีม่ปีญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเกบ็  

7. กรณีย่ืนวซีาแลวไมไดรบัการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามดัจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

 


