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ภฏูาน ดนิแดนแหง่ศรัทธาในอ้อมกอดขุนเขาหมิาลัย 
5 DAYS 4 NIGHTS 

เดนิทาง มกราคม – พฤษภาคม 63 

 

เร่ิมต้นเพียง 56,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ - พาโร - พาโรซอง - พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาต ิ- วดัคชิ ูลาคงั - เมืองทิมพ ู– ท่ีท าการไปรษณีย ์

วนัท่ี 2. ทิมพ ู- สกัการะองคห์ลวงพอ่สจัจธรรม – จดุชมววิชงัเกกงั - โดชลูาพาส - วดัชิมลิาคงั - พนูาคา - พนูาคาซอง 

วนัท่ี 3. พนูาคา – โดชลูาพาส - อนสุรณส์ถานแห่งชาต ิ– สวนสตัวแ์ห่งชาต ิ– ตาชิโชซอง – พาโร 

วนัท่ี 4. พชิิตวดัทกัซงั(วดัถ า้เสือ) – ชอ้ปปิง้ 

วนัท่ี 5. พาโร – กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B3701 06.30 - 09.55) - พาโร - พาโร
ซอง - พิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาติ - วัดคิชู ลาคัง - เมืองทิมพู - ที่ท าการ
ไปรษณีย ์

04.00 น. คณะพรอ้มกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู5 เคาน์เตอร ์K สายการบิน ภูฏานแอรไ์ลน์ โดยมี
เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

06.30 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองพาโร ประเทศภูฏาน โดยสายการบนิ ภฏูานแอรไ์ลน ์เท่ียวบนิท่ี B3-701 

 ประเทศภูฏาน (Bhutan)  หรือ ชื่ออย่างเป็นทางการว่าราชอาณาจักรภูฏาน (Kingdom of Bhutan) ตัง้อยู่ทาง
ตะวนัออกของเทอืกเขาหมิาลัย(Himalayas) มีพรหมแดนตดิกบัทเิบต (Tibet) และ อินเดีย (India) ท่ีน่ีมีเทือกเขาจ านวน
มากจึงเป็นอีกประเทศหนึ่งท่ีไดร้บัการขนานนามว่าเป็น “สวิตเซอรแ์ลนดแ์ห่งเอเชีย” เป็นประเทศดินแดนรวมแหล่งอารย
ธรรมตา่งๆ  ภฏูานนัน้มี 4 ฤด ูคือ  
ฤดใูบไมผ้ล ิระหวา่งเดือน มีนาคม – พฤษภาคม เป็นช่วงดอกไมก้ าลงัเบง่บานทัง้หบุเขา  
ฤดรูอ้นและฝน ระหวา่งเดือน มถินายน – สงิหาคม พืนป่าเขียวขจี ทอ้งฟา้สีสนัสดใส น า้ตกสวยงาม 
ฤดใูบไมร้ว่ง ระหวา่งเดือน กนัยายน – พฤศจิกายน เป็นช่วงใบไมเ้ปล่ียนสีเหลืองทองอรา่ม อากาศปลอดโปรง่  
ฤดหูนาว ระหวา่งเดือน ธนัวาคม – กมุภาพนัธ ์อากาศหนาวเย็น ถึง อาจมีหิมะตกบา้ง ทอ้งฟา้สีคราม 
โดยอณุหภมูเิฉล่ียประมาณ 10 องศา โดยแตล่ะฤดกูาลจะมีเทศกาลส าคญัต่างๆ ท าใหเ้ป็นจุดดึงดดูนักท่องเท่ียวใหม้าเยือน
ไดต้ลอดทัง้ปี 

09.55 น. เดนิทางถึง สนามบินพาโร ประเทศภูฏาน (Bhutan) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้เดินทางเขา้สู่เมืองพาโร 
(Paro) ประเทศภูฏาน เมืองพาโรซึ่งเป็นเมืองท่ีถูกโอบอยู่ในวงลอ้มของขนุเขา บนระดบัความสงู 2,280 เมตร มีแม่น า้ปาชู
ไหลผา่น อาคารบา้นเรือนจะเป็นสไตลภ์ฏูานแท ้กรอบหนา้ต่างไมล้วดลายสีสนัสดใส น าชมพาโรซอง (Paro Dzong) หรือ 
รินปุงซอง (Rinpung Dzong) ปอ้มปราการและวหิารหลวงแห่งเมืองพาโร พาโรซองนบัเป็นตวัอย่างสถาปัตยกรรมแบบภฏูาน
ท่ีสมบรูณแ์บบท่ีสดุ ทกุท่านจะเห็นถึงก าแพงสีขาวท่ีก่อตวัขึน้เป็นปอ้มปราการสามารถเห็นไดช้ดัเจนเป็น Landmark ของเมือง
พาโร ตวัซองสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1644 โดย ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล พระอริยสงฆ ์ซึ่งเป็นผูน้  าทางจิตวิญญานและเป็นผู้
รวบรวมประเทศภฏูานใหเ้ป็นปึกแผน่ รวมถึงเป็นผูว้างระบบการบริหารงานและระบอบปกครองประเทศ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ี
ท างานของรัฐบาล รวมทั้งเป็นท่ีตัง้ขององคก์รบริหารสงฆป์ระจ าเขตปกครองนัน้ๆ ทางเขา้พาโรซองมี สะพานไม้งามิ ซัม 
(Nyami Zam) ทอดผา่นขา้มแม่น า้ท่ีสวยงามพาดผ่านแม่น า้พาโร ท่ีไหลมาจากตน้น า้ในภูเขาจูโมลฮารี (Jumolhari)  ท่ีซึ่ง
เคยเป็นฉากถ่ายท าในภาพยนตรฮ์อลลีวูด้ช่ือดงั เร่ือง Little Buddha เป็นอีกจดุท่ีควรถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจ  
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านชม พพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาติ (National Museum) พิพิธภัณฑแ์ห่งนีเ้ป็นท่ีเก็บรวบรวมหนา้กากศิลปะแบบ

พทุธมหายาน นิกายตันตระ ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไมส้อยต่างๆ รวมถึงจัดแสดงความ
หลากหลายทางธรรมชาตอินัสมบรูณข์องประเทศเพ่ือใหท้กุท่านไดรู้จ้กัภฏูานมากขึน้ น าท่านชม วัดคิ ชู  ลาคัง (Kyichu 

Lhakhang) หนึ่งในวดัท่ีเก่าแก่ในประเทศภฏูาน สมยัศตวรรษท่ี 7 วดันีเ้ป็นวดัท่ีมีความเช่ือวา่สรา้งไวเ้พ่ือตรึงเทา้ซา้ยของนาง
ยกัษต์นหนึ่งท่ีนอนทอดรา่งปิดทบัประเทศทิเบตและเทือกเขาหิมาลยัไว ้โดยวดัคชิ ูลาคงั เป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในภฏูาน จากนัน้
เดินทางสู่เมืองทิมพู (Thimphu) เมืองหลวงของประเทศภูฏานตัง้แต่ปี ค.ศ. 1961 น าท่านชมที่ท าการไปรษณียภู์ฏาน 

(Bhutan Post Office) ท่านสามารถถ่ายรูปท าแสตมป์ท่ีระลกึ และเลือกซือ้ดวงตราไปรษณียากรของภฎูาน มีใหเ้ลือกหลาย มี
ทัง้รูปววิทิวทศันธ์รรมชาต,ิ รูปวดั,ปอ้มปราการ, รูปสตัว ์,รูปดอกไมต้า่งๆ  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั HOTEL PEDLING หรือเทียบเท่า  

วันที ่2 
ทมิพู - สักการะองคห์ลวงพ่อสัจจธรรม – จุดชมวิวชังเกกัง –  
โดชูลาพาส - วัดชิมิลาคัง - พูนาคา - พูนาคาซอง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่าน สักการะองคห์ลวงพ่อสัจจธรรม (Buddha Dordenma Statue) ท่ีตัง้อยู่สงูท่ีสดุในโลก โดยไดร้บัความแรงศรทัธา

จากมหาเศรษฐีชาวสงิคโ์ปร ์ท่ีบรจิาคเงินซือ้ท่ีดนิและสรา้งพระพทุธรูปใหแ้ก่รฐับาลประเทศภฏูาน มีเวลาใหท้่านไหวข้อพรเพ่ือ
เป็นศิริมงคล จากนัน้น าท่านชมจุดชมวิวชังเกกัง (Sangaygang) เป็นจุดชมวิวทิวทัศนท่ี์สวยงามของหุบเขาเมืองทิมพ ูให้
ท่านไดอ้ิสระเก็บภาพอนัสวยงาม  จากนัน้น าท่านชมป้อมซิมโตคาซอง (Semtokha Dzong) สรา้งในปี ค.ศ.1629 ป้อมแห่ง
นีมี้ชยัภมูท่ีิถือเป็นยทุธศาสตรท่ี์ส  าคญัแห่งเมืองทิมพ ูถือเป็นปอ้มปราการแห่งแรกท่ีท่านซบัดรุง งาวงั นัมเกล สรา้งขึน้ เมืองพู
นาคาอยู่ระดบัความสงู 1,200 เมตร จากระดบัน า้ทะเล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางต่อไปยัง วัดชิมิลาคัง (Chimi Lhakhang) โดยวดัท่ีตัง้อยู่บนเนินเขา สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1499 โดยลามะท่ีมี

ช่ือเสียง นามวา่ท่าน Lama Drukpa Kunley วดัแห่งนีช้าวภฏูาน กลา่วขานกนัวา่ใครท่ีมีบตุรยาก หากมาอธิษฐานขอบตุรท่ีวดั
แห่งนีก้็จะไดส้มใจ จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองพูนาคา (Punakha) เป็นเมืองหลวงเก่าของภฏูานจนถึงปี ค.ศ. 1955 ก่อนท่ี
จะยา้ยเมืองหลวงไปท่ีเมืองทิมพ ูจากนัน้น าท่านชมพูนาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการขนาดใหญ่ประจ าเมืองพู
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นาคา สรา้งขึน้ในปี 1637 โดยฉับดรุง งาวังนัมเกล  ซึ่งไดร้ับการขนานนามว่าเป็น พระราชวังแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่  
“Palace of Great Happiness” และเป็นหนึ่งในป้อมปราการท่ีสวยงามท่ีสดุในภูฏาน เป็นป้อมท่ีสรา้งเป็นอันดบัสองของ
ภฏูาน ประกอบไปดว้ยหลายสว่น ทัง้พระต าหนกั ศาลาวา่การเมือง โบสถ ์และ วหิาร ปัจจบุนัเป็นท่ีพกัในฤดหูนาวของพระชัน้
ผูใ้หญ่ ป้อมนีต้ัง้อยู่ ณ บริเวณท่ีแม่น า้ Pho chu และ แม่น า้ Mo chu ไหลมาบรรจบกัน ท่านจะไดเ้ห็น ลามะ (พระสงฆ์) 
จ  านวนมากถึง 6,000 รูป ท่ีก าลงัศกึษาพระธรรมและสวดมนต ์

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั HOTEL PEMA KARPO หรือเทียบเท่า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่3 
พูนาคา – โดชูลาพาส - อนุสรณส์ถานแห่งชาต ิ– สวนสัตวแ์ห่งชาต ิ– ตา
ชิโชซอง – พาโร 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองทิมพู (Thimphu) ชมทัศนียภาพสองข้างทางและเทือกเขาหิมาลัยท่ีมีความสวยงาม ท่ีจะเป็น

ประสบการณท่ี์ดีท่ีไดม้าเยือนภฏูาน  ระหวา่งทางแวะชม วัดดรุ๊กวังเกล (Drukwangyal Lhakhang Temple) ที่โดชูลาพาส 
(Dochula Pass) ท่านจะไดช้มความงามของเจดีย ์บนระดบัความสงู 3,150 เมตร จากระดบัน า้ทะเล  พรอ้มวิวทิวทัศนข์อง
ภเูขาหิมาลยัอนัตระการตา และยอดเขาตา่งๆเรียงรายกนั จากนัน้เดนิทางตอ่สูเ่มืองทิมพ ู 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ (National Memorial Chorten) อนุสรณ์แห่งนีเ้ป็นอนุสรณ์สถานแด่กษัตริยร์ชักาลท่ี 3 

แห่งประเทศภฏูานสรา้งในปี ค.ศ.1974 มีผูค้นมากมายเดินทางมาแสวงบุญและสวดมนตป์ระกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ 
จากนัน้น าท่านชม สวนสัตวแ์ห่งชาติของประเทศภูฏาน (National Zoo) ชมสัตวป์ระจ าชาติทาคิน (Takin) ท่ีมีรูปร่าง
ลกัษณะพเิศษผสมระหวา่งแพะกบัววั มีแห่งเดียวในประเทศภฏูานเท่านัน้ ทาคินเป็นสตัวใ์นต านานประวตัิศาสตรข์องศาสนา
พทุธ จากนัน้น าท่านเดินทางเขาชมตาชิโชซอง (Tashichho Dzong) มหาปราการแห่งศานาและวิหารหลวงแห่งเมืองทิมพ ู 
ตาซิโซซอง หมายถึง ปอ้มแห่งศาสนาอนัเป็นมงคล สรา้งในสมยัศตวรรษท่ี 12 ปัจุบนัเป็นสถานท่ีท างานของพระมหากษัตริย ์
สถานท่ีท าการของกระทรวงตา่งๆ และวดั รวมทัง้เป็นพระราชวงัฤดรูอ้นของพระสงัฆราช  และบริเวณอันใกลท้่านจะไดเ้ห็นวงั
ท่ีประทบัสว่นพระองคข์องกษัตรยิจ์ิกม่ีดว้ย จากนัน้น าทกุท่านเดนิทางสู ่เมืองพาโร (Paro) 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า  
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั MANDALA RESORT หรือเทียบเท่า  

วันที ่4 พชิิตวัดทักซัง(วัดถ า้เสือ) – ช้อปป้ิง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางสู่ วัดทักซัง (Taktshang Monastery) หรือ วัดถ ้าเสือ (Tiger's Nest in Bhutan) มหาวิหารศกัดิส์ิทธิ ์
สรา้งอยุ่บนหนา้ผาสงูกวา่ 900 เมตร ตัง้แตศ่ตวรรษท่ี ชาวภฏูานมีความเช่ือว่าครัง้หนึ่งในชีวิต จะตอ้งไดข้ึน้มาแสวงบุญ เพ่ือ
ความเป็นสริมิงคลและเจรญิกา้วหนา้ของชีวติ สว่นช่ือเรียก "ถ า้เสือ" ของวดันีไ้ดม้าจากต านานท่ีเลา่ขานตอ่ๆ กันมาว่า พระริน
โปเชผูเ้ผยแผน่ิกายมหายานในภฏูานไดข่ี้หลงัเสือเหาะมายังหนา้ผาแห่งนี ้และเขา้ไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในถ า้เป็นเวลา 
3 เดือน หลงัจากนัน้ใน พ.ศ. 2227 มีการสรา้งวดัขึน้ท่ีน่ี และดว้ยความสงูของผา ท าใหว้ดันัน้อยู่ท่ามกลางเมฆหมอกสีขาวท่ี
ลอ้มรอบวดั การเดินทางมายังสถานท่ีแห่งนี ้รถจะสามารถขึน้ไดแ้ค่เนินเขาดา้นล่างเท่านั้น จากนั้นทุกท่านสามารถเลือก
เดนิทางได ้2 แบบ คือ เดนิเทา้ หรือ ข่ีมา้,ข่ีลา ,ข่ีลอ่  เท่านัน้ การเดนิขึน้ไปยงัวดั จะแบง่เป็นช่วงแรกใชเ้วลาเดินราว 2 ชม. จะ
ถึงจุดแวะพักแรก ให้ท่านไดพ้ักดื่มน า้ชา กาแฟ  จากนั้นต่ออีกราว 1 ชม.ก็จะถึงจุดชมวิวแวะท่ีสอง  จากนั้นเสน้ทางจะ
เปล่ียนเป็นบนัไดขึน้ลง เขา้สูว่ดัทกัซงั น าทกุท่านสกัการะสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ดา้นใน และ ชมความงามของธรรมชาติบริเวณรอบวดั
อย่างวจิิตรลงตวั (การเดนิทางขึน้ชมวดัทกัซงั ทางบรษัิทแนะน าใหท้่านเดนิเทา้ขึน้จะสะดวกและปลอดภัยมากกว่า แต่ถา้หาก
ท่านใดตอ้งการข่ีมา้ รบกวนแจง้กบัทางหวัหนา้ทวัรล์ว่งหนา้อย่างนอ้ยหนึ่งวนัลว่งหนา้ เพ่ือท าการจองมา้ใหท้่าน ค่าใชจ้่ายใน
การข่ีมา้ไมไ่ดร้วมอยู่ในคา่ทวัร ์  โดยประมาณ 200-300 บาท จะขึม่า้ช่วงขาขึน้เขาไดจ้นถึงจดุแวะพกัแรกเท่านัน้) 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย น าทกุท่านเดนิเทา้ลงจากเขา (ไม่สามารถอนุญาติใหน้ั่ งมา้ลงมาดา้นล่างได)้  จากนัน้ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับการชอ้บปิ้งท่ี 

พาโรสตรีท (Paro Street) ใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซือ้ของฝากท่ีระลกึตามอธัยาศยั 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า  
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั MANDALA RESORT หรือเทียบเท่า  

วันที ่5 พาโร – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B3700 10.35 - 16.05) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิพาโร เพ่ือน าท่านเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพ 
10.35 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ ภูฏานแอรไ์ลน ์เท่ียวบนิท่ี B3-700  

*** คณะออกเดนิทางวนัท่ี 13-17 พ.ค. 63 ออกเดนิทางกลบัเวลา 17.00-21.10 เท่ียวบนิท่ี B3-702 
16.05 น.  ถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภิาพ 

  
 

ภูฏาน ดนิแดนแหง่ศรัทธาในอ้อมกอดขุนเขาหมิาลัย 5 DAYS 4 NIGHTS 

โดยสายการบนิภูฏานแอรไ์ลน ์(B3)  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

06 – 10 ก.พ. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 29,970.- 4,900.- 

08 – 12 ก.พ. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 29,970.- 4,900.- 

22 – 26 ก.พ. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 29,970.- 4,900.- 

14 – 18 มี.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 29,970.- 4,900.- 

04 – 08 เม.ย. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 26,460.- 5,900.- 

11 – 15 เม.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 29,460.- 5,900.- 

01 – 05 พ.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 26,460.- 5,900.- 

06 – 10 พ.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 26,460.- 5,900.- 

13 – 17 พ.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 26,460.- 5,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน  หากไม่ส่งส  าเนาหนา้พาสปอรต์

ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ การย่ืนขอวีซ่าใชเ้พียงส าเนาหนา้หนงัสือเดนิทางเท่านัน้ 
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียว ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
10.  คา่ธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศภฏูาน 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ขึน้มา้วดัทกัซงั 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (25 USD ตอ่ท่านตอ่ทรปิ) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (15 USD ตอ่ท่านตอ่ทรปิ) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 30,000 บาท หรอืเก็บตามค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ 
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 35,000 บาท หรอืเก็บตามค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

 


