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วันที่ กาํหนดการ เช้า เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – พาโร (.....)  - จุด
ชมวิววัดตัมโช - อนุสรณส์ถานแห่งชาต ิ- ป้อมซิมโต
คาซอง - ตาชิโชซอง 

X   

PEDLING HOTEL & SPA / 
NAMSELING BOUTIQUE 

HOTEL / HOTEL 
AMODHARA หรือเทยีบเท่า 

2 
ทมิพู - สักการะองคห์ลวงพ่อสัจจธรรม - โดชูลาพาส 
-  
วัดชิมิลาคัง - เมืองพูนาคา - พูนาคาซอง 

   

HOTEL PEMA 
KARPO/HOTEL 

VARA/PUNAKHA 
RESTDENCY หรือเทยีบเท่า 

3 พูนาคา - สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน - 
สาํนักแม่ชีทังทอง ดีวาเชน - พาโรซอง 

   

MANDALA ESORT/ 
DEWACHEN 

RESORT/HOTEL 
DRUKCHEN หรือเทียบเท่า 

4 พิชิตวัดทักซัง (วัดถํา้เสือ) - วัดคิชู ลาคัง    

MANDALA RESORT / 
DEWACHEN RESORT /  

HOTEL DRUKCHEN 
หรือเทียบเท่า 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

 

04.00 น.  พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 5 เคานเ์ตอร ์
K สายการบิน ภูฏานแอร์ไลน์ (B3) หรือ ประตู 10 เคาน์เตอร์ W สายการบิน ดรุ๊กแอร์ (KB) โดยมี
เจา้หนา้ท่ีจากทางบรษัิทฯ คอยตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนออกเดินทาง 

06.30 น. ออกเดินทางสู ่เมืองพาโร ประเทศภูฏาน โดยสายการบิน ภูฏานแอรไ์ลน ์เทีย่วบินที ่B3-701   
07.00 น.  หรือ สายการบิน ดรุ๊กแอร ์เทีย่วบินที ่KB-153 
 ** การท่องเที่ยวในประเทศภูฏาน โปรดแต่งกายสุภาพ เพราะสถานที่ส่วนใหญ่เป็นเขตพระราชฐานและ

สถานทีส่าํคัญๆ ** 
10.50 น. เดินทางถึง สนามบินพาโร ประเทศภูฏาน (BHUTAN) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
 จากนัน้เดินทางเขา้สู่ เมืองพาโร (Paro) ประเทศภูฏาน เมืองพาโรซึ่งเป็นเมืองท่ีถูกโอบอยู่ในวงลอ้มของขุนเขา  

บนระดับความสูง 2,280 เมตร มีแม่นํา้ปาชูไหลผ่าน อาคารบา้นเรือนจะเป็นสไตลภ์ูฏานแท ้กรอบหน้าต่างไม้
ลวดลายสีสนัสดใส 

 นาํท่านเดินทางไปยงั จุดชมวิววัดตัมโช ตัง้อยู่บนฝ่ังซา้ยท่ามกลางทิวทศันท์ี่มีแม่นํา้สองสายมาบรรจบกนั ท่านลา
มะทังทนเกลโปเป็นผูส้รา้งวัดนีข้ึน้พรอ้มสะพานเหล็กอีกสายหน่ึงขึน้ท่ีน่ี แต่สะพานถูกนํา้พัดทาํลายลงในปี ค.ศ. 
1969 สะพานที่เห็นในปัจจบุนัเป็นของที่ใชโ้ซ่เหล็กสรา้งขึน้ใหม่ในปี ค.ศ. 2005 โดยเลียนแบบสะพานสายเดิม 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนัน้นาํท่านชม อนุสรณส์ถานแห่งชาติ (National Memorial Chorten) อนุสรณแ์ห่งนีเ้ป็นอนุสรณส์ถานแด่

กษัตริยร์ชักาลท่ี 3 แห่งประเทศภูฏานสรา้งในปี ค.ศ.1974 มีผูค้นมากมายเดินทางมาแสวงบุญและสวดมนต์
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ 

 จากนั้นนาํท่านชม ป้อมซิมโตคาซอง (Semtokha Dzong) สรา้งในปี ค.ศ. 1629 ป้อมแห่งนีม้ีชัยภูมิท่ีถือเป็น
ยุทธศาสตรท่ี์สาํคญัแห่งเมืองทิมพ ูถือเป็นป้อมปราการแห่งแรกท่ีท่านซบัดรุง งาวงั นมัเกล สรา้งขึน้ เมืองพนูาคา
อยู่ระดบัความสงู 1,200 เมตร จากระดบันํา้ทะเล 

 จากนัน้นาํท่านเดินทางเขาชม ตาชิโชซอง (Tashichho Dzong) มหาปราการแห่งศาสนาและวิหารหลวงแห่งเมือง
ทิมพ ูตาชิโชซอง หมายถึง ปอ้มแห่งศาสนาอนัเป็นมงคล สรา้งในสมยัศตวรรษที่ 12 ปัจจบุนัเป็นสถานที่ทาํงานของ

5 พาโร - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)(.....)  X X  

*** กรุณาเตรียมค่าทปิไกดแ์ละคนขับรถ จาํนวน  35  USD / ทริป *** 

ค่าทปิหัวหน้าทัวรขึ์น้อยู่กับความพงึพอใจของลูกค้า 
 

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - พาโร - จุดชมวิววัดตัมโช - อนุสรณส์ถานแห่งชาติ - ป้อมซิมโตคา

ซอง - ตาชิโชซอง 
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พระมหากษัตริย์ สถานท่ีทาํการของกระทรวงต่าง ๆ และวัด รวมทั้งเป็นพระราชวังฤดูร ้อนของพระสังฆราช  
และบรเิวณอนัใกลท่้านจะไดเ้ห็นวงัที่ประทบัสว่นพระองคข์องกษัตรยิจ์ิกมี่ดว้ย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 พักที ่PEDLING HOTEL & SPA / NAMSELING BOUTIQUE HOTEL / HOTEL AMODHARA  
หรือเทียบเท่า  

 
 
 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่าน สักการะองคห์ลวงพ่อสัจจธรรม (Buddha Dordenma Statue) ท่ีตัง้อยู่สงูท่ีสดุในโลก โดยไดร้บัความ
แรงศรทัธาจากมหาเศรษฐีชาวสิงคโ์ปรท่ี์บรจิาคเงินซือ้ที่ดินและสรา้งพระพทุธรูปใหแ้ก่รฐับาลประเทศภฏูาน มีเวลา
ใหท่้านไหวข้อพรเพื่อเป็นศิรมิงคล 
จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่เมืองพูนาคา แวะชม โดชูลาพาส (Dochula Pass) ท่านจะไดช้มความงามของ
เจดีย ์บนระดบัความสงู 3,150 เมตร จากระดบันํา้ทะเล พรอ้มวิวทิวทศันข์องภูเขาหิมาลยัอนัตระการตา และยอด
เขาต่าง ๆ เรียงรายกนั 

เทีย่ง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นาํท่านเดินทางต่อไปยงั วัดชิมิลาคัง (Chimi Lhakhang)  โดยวดัท่ีตัง้อยู่บนเนินเขาสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1499 โดย

ลามะท่ีมีชื่อเสียงนามว่าท่าน Lama Drukpa Kunley วัดแห่งนีช้าวภูฏานกล่าวขานกันว่าใครท่ีมีบุตรยากหากมา
อธิษฐานขอบตุรท่ีวดัแห่งนีก็้จะไดส้มใจ 

   จากนัน้นาํท่านเดินทางสู ่เมืองพูนาคา (Punakha) เป็นเมืองหลวงเก่าของภฏูานจนถึงปี ค.ศ. 1955 ก่อนที่จะยา้ย
เมืองหลวงไปท่ีเมืองทิมพ ู
จากนั้นนาํท่านชม พูนาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการขนาดใหญ่ประจาํเมืองพูนาคา สรา้งขึน้ในปี 
1637 โดยฉบัดรุง งาวงั นมัเกล ซึ่งไดร้บัการขนานนามว่าเป็นพระราชวงัแห่งความสขุอนัย่ิงใหญ่ “Palace of Great 
Happiness” และเป็นหน่ึงในป้อมปราการท่ีสวยงามท่ีสุดในภูฏาน เป็นป้อมท่ีสรา้งเป็นอันดับสองของภูฏาน 
ประกอบไปดว้ยหลายส่วน ทัง้พระตาํหนัก ศาลาว่าการเมือง โบสถ ์และ วิหาร ปัจจุบนัเป็นท่ีพกัในฤดูหนาวของ
พระชัน้ผูใ้หญ่ ปอ้มนีต้ัง้อยู่ ณ บรเิวณที่แม่นํา้ Pho chu และ แม่นํา้ Mo chu ไหลมาบรรจบกนั ท่านจะไดเ้ห็น ลามะ 
(พระสงฆ)์ จาํนวนมากถึง 6,000 รูปท่ีกาํลงัศกึษาพระธรรมและสวดมนต ์

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 พักที ่HOTEL PEMA KARPO / HOTEL VARA / PUNAKHA RESIDENCY หรือเทยีบเท่า  

 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

วันทีส่อง  ทมิพู - สักการะองคห์ลวงพ่อสัจจธรรม - โดชูลาพาส - วัดชิมิลาคัง - เมืองพูนาคา - พูนาคาซอง 

วันทีส่าม   พูนาคา - สวนสัตวแ์ห่งชาติของประเทศภูฏาน - สํานักแม่ชีทังทอง ดีวาเชน - พาโรซอง 
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  จากนัน้นาํท่านชม สวนสัตวแ์ห่งชาติของประเทศภูฏาน (National Zoo) ชม สัตวป์ระจําชาติทาคิน (Takin)  
ท่ีมีรูปร่างลักษณะพิเศษผสมระหว่างแพะกับวัว มีแห่งเดียวในประเทศภูฏานเท่านัน้ ทาคินเป็นสตัวใ์นตาํนาน
ประวติัศาสตรข์องศาสนาพทุธ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนัน้นาํท่านเดินทางเขา้ชม สาํนักแม่ชีทังทอง ดีวาเชน (Thangthong Dewachen Nunnery) เป็นวัดพุทธใน

ประเทศภฏูาน ขนาดเล็กบนเทือกเขาหิมาลยั 
 จากนัน้นาํท่านชม พาโรซอง (Paro Dzong) หรือ รินปุงซอง (Rinpung Dzong) ปอ้มปราการและวิหารหลวงแห่ง

เมืองพาโร พาโรซองนบัเป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมแบบภูฏานท่ีสมบูรณแ์บบท่ีสุด ทุกท่านจะเห็นถึงกาํแพงสีขาว 
ท่ีก่อตวัขึน้เป็นป้อมปราการสามารถเห็นไดช้ัดเจนเป็น Landmark ของเมืองพาโร ตวัซองสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1644  
โดย ท่านซบัดรุง งาวัง นมัเกล พระอริยสงฆ ์ซึ่งเป็นผูน้าํทางจิตวิญญานและเป็นผูร้วบรวมประเทศภูฏานใหเ้ป็น
ปึกแผ่น รวมถึงเป็นผูว้างระบบการบริหารงานและระบอบปกครองประเทศ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีทาํงานของรฐับาล 
รวมทัง้เป็นท่ีตัง้ขององคก์รบรหิารสงฆป์ระจาํเขตปกครองนัน้ ๆ  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
   พักที ่MANDALA RESORT / DEWACHEN RESORT / HOTEL DRUKCHEN หรือเทยีบเท่า  

 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

  นาํท่านออกเดินทางสู่ วัดทักซัง (Taktshang Monastery) หรือ วัดถํ้าเสือ (Tiger’s Nest in Bhutan) มหาวิหาร

ศกัดิ์สิทธิ์ สรา้งอยู่บนหนา้ผาสงูกว่า 900 เมตร ตัง้แต่ศตวรรษท่ีชาวภูฏานมีความเชื่อว่าครัง้หน่ึงในชีวิต จะตอ้งได้

ขึน้มาแสวงบญุ เพื่อความเป็นสิรมิงคลและเจรญิกา้วหนา้ของชีวิต สว่นชื่อเรียก “ถํา้เสือ” ของวดันีไ้ดม้าจากตาํนาน

ท่ีเล่าขานต่อๆ กนัมาว่า พระรินโปเชผูเ้ผยแผ่นิกายมหายานในภูฏานไดข่ี้หลงัเสือเหาะมายงัหนา้ผาแห่งนี ้และเขา้

ไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในถํา้เป็นเวลา 3 เดือน หลงัจากนัน้ใน พ.ศ. 2227 มีการสรา้งวดัขึน้ท่ีน่ี และดว้ยความ

สงูของผาทาํใหว้ดันัน้อยู่ท่ามกลางเมฆหมอกสีขาวท่ีลอ้มรอบวดั การเดินทางมายงัสถานที่แห่งนี ้รถจะสามารถขึน้

ไดแ้ค่เนินเขาดา้นลา่งเท่านัน้  

  จากนั้นทุกท่านสามารถเลือกเดินทางได ้2 แบบ คือ เดินเทา้ หรือ ขี่มา้, ข่ีลา, ข่ีล่อ เท่านัน้ การเดินขึน้ไปยังวัด  

จะแบ่งเป็นช่วงแรกใชเ้วลาเดินราว 2 ชม. จะถึงจุดแวะพกัแรก ใหท่้านไดพ้กัด่ืมนํา้ชา กาแฟ จากนัน้เดินเทา้ต่ออีก

ราว 1 ชม. ก็จะถึงจุดชมวิวท่ีสอง จากนัน้เสน้ทางจะเปลี่ยนเป็นบนัไดขึน้ลง เขา้สู่วัดทักซงั นาํทุกท่านสกัการะสิ่ง

ศกัดิ์สิทธิ์ดา้นใน และ ชมความงามของธรรมชาติบริเวณรอบวดัอย่างวิจิตรลงตวั (การเดินทางขึน้ชมวดัทกัซงั ทาง

บรษัิทแนะนาํใหท้่านเดินเทา้ขึน้จะสะดวกและปลอดภยัมากกว่า แต่ถา้หากท่านใดตอ้งการขี่มา้ รบกวนแจง้กบัทาง

หวัหนา้ทวัรล์่วงหนา้อย่างนอ้ยหน่ึงวนัล่วงหนา้ เพื่อทาํการจองมา้ใหท่้าน ค่าใช้จ่ายในการขี่ม้า 25 USD ไม่ได้

รวมอยู่ในค่าทัวร ์จะขี่มา้ช่วงขาขึน้เขาไดจ้นถึงจดุแวะพกัแรกเท่านัน้) 

วันทีส่ี ่  พิชิตวัดทักซัง (วัดถํา้เสือ) - วัดคิชู ลาคัง 
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เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํทกุท่านเดินเทา้ลงจากเขา (ไม่อนญุาตใหน้ั่งมา้ลงมาดา้นลา่งได)้ 
 จากนั้นนาํท่านชม วัดคิชู ลาคัง (Kyichu Lhakhang) หน่ึงในวัดท่ีเก่าแก่ในประเทศภูฏาน สมัยศตวรรษท่ี 7  

วัดนีเ้ป็นวัดท่ีมีความเชื่อว่าสรา้งไว้เพื่อตรึงเท้าซ้ายของนางยักษ์ตนหน่ึงท่ีนอนทอดร่างปิดทับประเทศทิเบต 
และเทือกเขาหิมาลยัไว ้โดยวดัคิช ูลาคงั เป็นวดัท่ีเก่าแก่ที่สดุในภฏูาน 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  พักที ่MANDALA RESORT / DEWACHEN RESORT / HOTEL DRUKCHEN หรือเทยีบเท่า  
 
 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู ่สนามบินพาโร เพื่อนาํท่านเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 
10.35 น.   ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ภฏูานแอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี B3-700  
16.05 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพ........    
 หรือ 
08.30 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบิน ดรุ๊กแอร ์เท่ียวบินท่ี KB-150  
12.40 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพ........    
  

********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ********   
☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสัตย ์จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  ☺ ☺ ☺ ☺ 

** หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯ จะถือผลประโยชนข์องลกูค้าเป็นสาํคัญ **        
 

 

อัตราค่าบรกิาร (ราคาต่อท่าน) 
 

วันเดินทาง ราคาทัวรผ์ู้ใหญ่ 
(พกัหอ้ง 2-3 ท่าน) 

เด็ก 6-11 ขวบ 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

มีเตียงเสรมิ) 

เด็ก 2-5 ขวบ 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

เสรมิ) 

พักเดี่ยวจ่ายเพ่ิม 

02 – 06 มี.ค. 66 

(วันมาฆบูชา) 
99,900 บาท 75,900 บาท 39,900 บาท 7,900 บาท 

13 – 17 เม.ย. 66 

(วันสงกรานต)์ 
99,900 บาท 75,900 บาท 39,900 บาท 7,900 บาท 

วนัท่ีห้า    พาโร - กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) 
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01 – 05 มิ.ย. 66 

(วันวิสาขบูชา) 
99,900 บาท 75,900 บาท 39,900 บาท 7,900 บาท 

10 – 14 ส.ค. 66 

(วันแม่) 
99,900 บาท 75,900 บาท 39,900 บาท 7,900 บาท 

** ราคานีค้ิดต้นทุนที ่1 USD ไม่เกิน 38.50 บาท ณ วันที ่16 ต.ค. 65 และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา 

หากค่าเงนิมีการเปลี่ยนแปลง ** 

 

 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร ไป-กลบั พรอ้มกรุ๊ป ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการเท่านัน้ (สายการบนิภูฏาน แอรไ์ลน์ หรอื ดรุ๊ก

แอร)์ ตัว๋เคร่ืองบินท่ีใช้เป็นแบบกรุป๊ไม่สามารถเลือกท่ีนัง่ล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รบัท่ีนัง่แบบสุ่มเท่านัน้) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน้ํามนัขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษี

น้ํามนัเพ่ิมตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง **ราคาทวัรน้ี์เชค็ภาษีน้ํามนั ณ วนัท่ี 07 พ.ย. 65  
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศภฏูานและค่าภาษีท่องเท่ียวรฐับาลภฏูาน 
4. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  

กรณีหอ้ง TWIN BED (เตยีงเดีย่ว 2 เตยีง) ซึง่โรงแรมไม่มหีรอืเตม็ ทางบรษิทัขอปรบัเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทนโดย

มติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรอื หากต้องการห้องพกัแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มหีรอืเต็ม ทางบรษิทัขอปรบั

เป็นหอ้ง TWIN BED แทนโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านที่ 

3 อาจเป็นเสรมิเตยีง หรอื SOFA BED หรอื เสรมิฟูกทีน่อน ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัรปูแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนัน้ๆ 

5. ค่าอาหาร ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ และ น้ําดื่มบนรถวนัละ 2 ขวด  
6. ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่ (พดูภาษาองักฤษ) 
7. ค่าหวัหน้าทวัรไ์ทยเดนิทางพรอ้มคณะและดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมค่าทิปหวัหน้าทวัร)์ 
8.  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ 
9.   น้ําหนักสมัภาระ ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรมั  สมัภาระตดิตวัขึน้เครื่องได ้1 ชิน้ ต่อท่าน น้ําหนกัตอ้งไม่เกนิ 7 กโิลกรมั 
10. ค่าประกนัอุบติัเหตุ ระหว่างการเดินทาง กรณีเสยีชวีติ ท่านละไม่เกนิ 1,000,000 บาท และ ค่ารกัษาพยาบาล ไม่เกนิ 

500,000 บาท คุม้ครองผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แต่ 1 – 75 ปี 
ในการเคลมประกนัทุกกรณี ตอ้งมใีบเสรจ็ และ มเีอกสารรบัรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีทีเ่สยีชวีติ หรอื เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจําตวั, การตดิเชือ้, ไวรสั, ไสเ้ลื่อน, ไสต้ิง่, อาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสยีสติ, ตกอยู่ภายใต้
อํานาจของสุรายาเสพตดิ, บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาท การแท้งบุตร, การบาดเจบ็เน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 
นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตาม
เงือ่นไขในกรมธรรม ์
 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 
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1. ค่าทาํหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. กรณุาเตรียมค่าทิปไกดแ์ละทิปคนขบัรถ 35 USD / ทริป (เดก็ชาํระทิปเท่ากบัผู้ใหญ่) 
    ค่าทิปของหวัหน้าทวัร ์ขึ้นอยู่กบัความพึงพอใจของลูกค้า 
3. ค่าข่ีม้าขึ้นวดัทกัซงั (25 USD / ท่าน) 
4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายสว่นตวัอื่นๆ ฯลฯ 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ VAT 7 % และหกัภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสรจ็รบัเงนิที่ถูกต้องจะต้องบวกค่า

ภาษมีูลค่าเพิม่ และหกั ณ ทีจ่่าย จากยอดขายจรงิทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจง้ทางบรษิทัฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวน
สทิธิอ์อกใบเสรจ็ทีถู่กใหก้บับรษิทัทวัรเ์ท่านัน้ 

6. ค่าธรรมเนียมน้ํามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้นราคา 
 
 
 
1. ในการจองครัง้แรก ชําระมดัจําท่านละ 30,000 บาท หรอืทัง้หมด (ภายใน 2 วนั หลงัจากทําการจอง) พรอ้มส่งสาํเนา

หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ใหก้บัเจา้หน้าทีฝ่่ายขาย หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอรต์ทาง
บรษิทัขออนุญาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิการยื่นขอวซ่ีาใชเ้พยีงสาํเนาหน้าหนงัสอืเดนิทางเท่านัน้ 

2.  กรณีลูกค้าทาํการจองน้อยกว่าวนัเดินทาง 30 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จาํนวนทนัที
ในวนัท่ีจองเท่านัน้ 

3.  ชาํระส่วนท่ีเหลือ ก่อนเดนิทาง 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร ์อาทติย ์และวนัหยุดราชการ)   
4.  กรณีท่ีท่านชาํระค่าทวัรท์ัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้

ระบุไว้ทัง้หมดน้ีแล้ว หากท่านไม่ผ่านการอนุมติัวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํเป็น ทางบริษัทขอเกบ็
เฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

 
 
 
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วนั คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด (โดยหกัจากค่าใช้จ่ายจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจาํของบตัร

โดยสารเคร่ืองบิน ค่าใช้จ่ายท่ีจาํเป็นอ่ืนๆ) 
แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15-29 วนั คืนเงิน 50% ของค่าทวัร ์(จากราคาทวัรท่ี์ซ้ือ โดยหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง อาทิ 
มดัจาํค่าบริการตัว๋เคร่ืองบิน, โรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร) 

    แจง้ยกเลกิน้อยกว่า 1-14 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจาํนวนท่ีบริษทัฯ กาํหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัและผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางใน
คณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชาํระค่าเสยีหายต่างๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

เงื่อนไขการทาํการจอง และชาํระ

 

การยกเลิกเดินทาง 
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 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิแ์จง้ยกเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถทาํกรุ๊ปเดนิทางได ้ในกรณีน้ีบรษิทั
ฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด (ยกเวน้ค่าธรรมเนียมวซ่ีาซึง่ไดช้ําระไวก้บัทางสถานทูตแลว้ กรณี ตอ้งใชว้ซ่ีา) หรอืจดัหาคณะทวัร์
อื่นใหถ้า้ตอ้งการ 
 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯ จะพจิารณา
เลื่อนการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เช่น ค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่า
หอ้ง ค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเกบ็และค่าใชจ่้ายอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้
 กรณียื่นวซ่ีาแล้วไม่ได้รบัการอนุมตัวิซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทวัร์หรอืมดัจํามาแล้ว ทาง
บรษิทัฯ ขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยื่นวซ่ีา / ค่ามดัจําตัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าตัว๋เครื่องบนิ 
(กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจาํนวน 
 กรณีวซ่ีาผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมด 
 เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า ท่าน
สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดเทศกาลทีต่้องการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืค่ามดัจําทีพ่กั รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น Extra 
Flight และ Charter Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจํา หรอืค่าทวัรท์ัง้หมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 
 
 
 
 
 คณะทวัรค์รบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหวัหน้าทวัรไ์ทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะขนาดของกรุป๊ไซค ์จาํนวน

ผู้เดินทางอาจมีการปรบัเพ่ิมขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกดิเหตุสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และ
เหมาะสม โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลเป็นพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจาํตวั หรอืไม่สะดวกใน
การเดนิทางท่องเทีย่ว ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ต้องมคีุณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด เช่น 
ต้องเป็นผูท้ีม่ร่ีางกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉิน
ได ้(น้ําหนกัประมาณ 20 กโิลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ีน่ัง่ Long Leg ขึน้อยู่
กบัทางเจา้หน้าทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเท่านัน้ 
 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตั ิและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอืค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกทาํรา้ย, การสญูหาย, 
ความล่าชา้ หรอืจากอุบตัเิหตุต่างๆ 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
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 ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรอืกรณีที่ท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จาก
ไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  
 หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ทัง้สิ้น แต่ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให ้โดยขอสงวนสทิธิ ์
การจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิท์ี่จะปรบัราคาตัว๋
เครื่องบนิตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บรกิารของทางบรษิทัฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯ ไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทาง
แลว้ 
 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการ
เดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้อตัราค่าบ 
 ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
 ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะ
ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้ 
 เมื่อท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

** ก่อนทาํการจองทัวรทุ์กคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เน่ืองจากทาง
บริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก **                
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