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โดยสายการบิน Bhutan Airlines B3 
พาโร-ทิมพู-พูนาคา-ทกัซงั 5วนั4คืน 

พิชิตวดัถ ้าพยคัฆเ์หิรทกัซงั วดัดงัระดบัโลก ชมป้อมปราการสวยท่ีสุดทั้งสามเมือง สกัการะพระใหญ่

ตั้งอยู่สูงท่ีสุด ชมวัดเก่าแก่ศกัด์ิสิทธิ์ของภูฏาน จุดชมวิวเทือกเขาหิมาลยั 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(มีเตียง) 

นอนกบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดี่ยว 

เพิม่ 

เดินทางถึง 31 ธนัวาคม 2562 57,900.- 57,900.- 5,900.- 

*** สามารถแจง้จดัวนัเดินทางตามที่ลูกคา้สะดวกเดินทาง 
 
 

พเิศษ!!! เฉพาะลูกค้าคนส าคญั 
• ออกเดินทางตั้งแต่ 3 ท่านข้ึนไป ไม่ตอ้งรอกรุ๊ปเตม็ 
• ไกดน์ าเท่ียวชาวภูฏานบรรยายภาษาองักฤษ คอยบริการและดูแลท่านตลอดการเดินทาง 
• พิธีตอ้นรับตามธรรมเนียมของชาวภูฏาน 
• ฟรี!!! ค่ามา้ ข้ึนวดัทกัซงั 
• ฟรี !!! ชุดประจ าชาติเพื่อใส่เดินชมเมือง 
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Day 1:   สนามบินสุวรรณภูมิ – พาโร – พาโรรงิปูซอง - พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาต ิ– วดัคิชู ลาคงั 

- ทิมพู – ทิมพูซอง             (-/L/D) 

04.30 น.  พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขา้ท่ี 5 แถว K  

เคาน์เตอรส์ายการบินภูฎานแอรไ์ลน์ (Bhutan Airlines) 

06.30 น.  ออกเดินทางสู่ประเทศภูฏานโดยสายการบินภูฎานแอรไ์ลน์ (Bhutan Airlines)  

เท่ียวบินท่ี B3-701 (แวะรบั-ส่งผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ)  

(มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

09.55 น.  ถึงสนามบินพาโร เมืองพาโร ซ่ึงเป็นเมืองเดียวในประเทศภูฏานท่ีมีสนามบินระหวา่งประเทศ ทุกท่าน

จะไดร้บัการตอ้นรบัจากไกดท์อ้งถ่ินท่ีสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ สถานท่ีแรกน าท่านเดินทางสู่ 

พาโรริงปูซอง หรือ พาโรซอง ซอง ภาษาภูฏาน แปลวา่ ป้อมปราการ ซ่ึงสรา้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2189 

โดยท่านซบัดุง งาวงั นัมเกล พระอริยสงฆ ์พาโรซอง สรา้งขึ้ นเพื่อป้องกนัการรุกรานจากศตัรู แต่

ปัจจุบนัไดเ้ป็นสถานท่ีท างานของรฐับาล และตอนน้ีเป็นท่ีตั้งขององคก์รบริหารสงฆป์ระจ าเขตปกครอง

น้ันๆ  จากน้ันน าคณะเดินทางต่อไปยงั พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาต ิท่ีตรงน้ีเป็นท่ีเก็บรวบรวมภาพพระ

บฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชไ้มส้อย รวมถึงตราไปรษณียเ์กา่แกม่ากมาย จากน้ัน

เดินทางต่อไปยงั วดัคิชู ลาคงั ซ่ึงเป็นวดัท่ีเกา่แกท่ี่สุดแห่งหน่ึงของภูฏาน โดยวดัน้ีมีความเชื่อวา่สรา้ง

ไวเ้พื่อตรึงเทา้ซา้ยของนางยกัษ์ตนหน่ึงท่ีนอนทอดรา่งปิดทบัประเทศทิเบตและเทือกเขาหิมาลยัไว ้

กลางวนั รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  

จากนั้นท าท่านเดินทางสู่ เมืองทิมพู ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของประเทศภูฏาน โดยใชเ้วลาเดินทางประ

มาน 1 ชัว่โมง 30 นาที จากน้ันน าชม ที่ท  าการไปรษณีย ์หลายท่านอาจจะยงัไมท่ราบวา่ ประเทศ

ภูฏานเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีแสตมป์สวยท่ีสุดในโลก นอกจากน้ียงัสามารถถ่ายรูปตนเองแลว้ท าเป็น

แสตมป์รูปของเราไดอี้กดว้ย ทั้งน้ียงัมีบริการส่งกลบัไทยอีกดว้ย ส่วนราคาน้ันก็ไมแ่พงมาก (ค่า

แสตมป์ 400 งุลตรมั ไม่รวมในค่าแพ็คเกจ) จากน้ัน เดินทางต่อไปท่ี สถานท่ีทรงงานของ สมเด็จ

พระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร ์นัมเกล วงัชุก “ตาชิโชซอง หรือ ทิมพซูอง”ถา้ใครโชคดี จะมีโอกาสไดเ้จอ

ท่านจิกมี่ทรงออกมาทกัทายปวงชนอยา่งเป็นกนัเอง นอกจากน้ีสถานท่ีแห่งน้ียงัเป็นพระราชวงัฤดูรอ้น

ของพระสงัฆราชอีกดว้ย 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  

จากน้ันทุกท่านพกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Amodhara เมืองทิมพ ู(3 ดาว) หรือระดบั

เทียบเท่า 

Day 2:  ทิมพู – อนุสรณส์ถานแห่งชาต ิNational Memorial Chorten - พูนาคา - ป้อมชิมโตคาซอง 

– จุดชมวิวโดชูลาพาส – เจดียด์รุกวงัเยลลาคงั - วดัชิมิลาคงั - พูนาคาซอง     (B/L/D) 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ อนุสรณส์ถานแห่งชาต ิNational Memorial Chorten ซ่ึงเป็นอนุสรณ์มหา

สถานแด่กษัตริยร์ชักาลท่ี 3 แห่งประเทศภูฏาน ท่านประสงคจ์ะสรา้งเพื่อถวายเป็นพุทธบชูา แทน

สญัลกัษณ์ กาย วาจา และใจ หรือตรีภาคขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ เดินทางสู่เมืองพูนาคา
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ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเกา่ของภูฏาน กอ่นท่ีจะยา้ยเมืองหลวงไปยงัเมืองทิมพ ู(ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง) 

โดยระหวา่งทางทุกท่านจะไดช้มทิวทศัน์ทุ่งนาขั้นบนัไดตลอดเสน้ทาง ซ่ึงสวยงาม น่าประทบัใจเป็น

อยา่งมาก  อีกทั้งท่านจะไดผ่้านชม ป้อมชิมโตคาซอง ซ่ึงเป็นป้อมท่ีมีชยัภูมิถือเป็น ยุทธศาสตรท่ี์

ส าคญัแห่งหน่ึงของเมืองทิมพอีูกดว้ย จากน้ันแวะชม จุดชมวิวโดชูลาพาส (Dochula Pass) ท่ีน่ีมีสถูป

แห่งชยัชนะ 108 สถูป ตั้งอยูบ่นเนินท่ีความสูง 3,150 เมตรจากระดบัน ้าทะเล สรา้งขึ้ นเพื่อเป็นสิริ

มงคล ปกป้องคุม้ครองผูท่ี้เดินทางไปมาใหป้ลอดภยั ถา้วนัไหนฟ้าเปิด อากาศดี จะมีโอกาสไดช้มความ

งามของเทือกเขาหิมาลยัจากจุดน้ีอีกดว้ย รวมถึงชมความงาม เจดียด์รุกวงัเยลลาคงั อารามหลวงท่ี

ราชินีในรชักาลท่ี 4 อาช ิโดรจ์ิ วงัโม วงัชุก ภายในวดัมีภาพจิตรกรรมฝาผนังของเจา้หญิงและเจา้ชาย

ทุกพระองคใ์นรูปของนางฟ้าและเทวดา และยงัเป็นสถานท่ีกอ่นเขา้พิธีอภิเษกสมรส เจา้หญิงจะตอ้งมา

ปฏิบติัธรรมและสวดมนตก์อ่นทุกครั้ง จากน้ันน าท่านเดินทางตอ่เขา้สู่เมืองพูนาคา 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินขึ้ นเนินไปชม วดัชิมิลาคงั  (ใชเ้วลาเดินประมาณคร่ึงชัว่โมง) วดัน้ีอยูบ่นยอดเนินใจกลาง

หุบเขา ใครท่ีมีบุตรยาก ตั้งใจขอพรอธิษฐานท่ีวดัน้ีใหดี้ เพราะเช่ือกนัวา่ หากใครมาอธิษฐานขอบุตรก็

จะไดส้มใจ จากน้ันเราจะเยี่ยมชม พูนาคาซอง ซ่ึงเป็นป้อมปราการประจ าเมืองพูนาคากนั ซ่ึงไดร้บั

การขนานนามวา่ พระราชวงัแห่งความสุขอนัยิ่งใหญ่ เป็น 1 ในป้อมปราการท่ีสวยท่ีสุดในภูฏาน 

ปัจจุบนัเป็นท่ีพกัในฤดูหนาวของพระชั้นผูใ้หญ่ นอกจากน้ี ป้อมน้ียงัตั้งอยูบ่ริเวณท่ีแมน่ ้าพอ่ (Phochu) 

และแมน่ ้าแม ่(Mochu) ไหลมาบรรจบกนั  

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Meri Puensum Hotel เมืองพูนาคา (3 ดาว) หรือระดบั

เทียบเท่า 

 

Day 3:   พูนาคา – ทิมพู - องคห์ลวงพ่อสจัจธรรม – จุดชมวิวซงัเกกงั – สวนสตัวแ์ห่งชาต ิ– 

หอสมุดแห่งชาต ิ- พาโร          (B/L/D) 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้แสนอร่อย ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  

หลงัจากทอ้งอ่ิมเรียบรอ้ยแลว้เราก็จะเดินทางกลบัสู่เมืองทิมพตูามเสน้ทางเดิมคะ่ ซ่ึงท่านจะไดช้ม

ทศันียภาพสองขา้งทางและเทือกเขาหิมาลยัท่ีสวยงามน่าประทบัใจท่ีจะเป็นประสบการณ์ท่ีดีท่ีไดม้า

เยือนประเทศภูฏานแห่งน้ี 

เท่ียง   รบัประทานอาหารเท่ียงในแบบฉบบัของชาวภูฏาน ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางไปสกัการะ องคห์ลวงพ่อสจัจธรรม พระพุทธรูปท่ีตั้งอยูสู่งท่ีสุดในโลก โดย

เศรษฐีชาวสิงคโปรไ์ดร้่วมบริจาคเงินซ้ือท่ีดินและสรา้งพระพุทธรูปใหแ้กร่ฐับาลภูฏาน จากน้ันเราจะไป

ชมและถ่ายรูปท่ีจุดชมวิวสวยๆ ท่ีเรียกกนัวา่ จุดชมวิวซงัเกกงั จะไดเ้ห็นวิวทิวทศัน์หุบเขาท่ีตั้งของ

เมืองหลวงทิมพท่ีูสวยงาม น าท่านเดินทางต่อสู่ สวนสตัวแ์ห่งชาต ิของประเทศภูฏานกนัซ่ึงตั้งอยูใ่น

เมืองทิมพ ูเป็นสถานท่ีอนุรกัษ์ ทาคิน สตัวป์ระจ าชาติของภูฏาน ซ่ึงถือวา่เป็นสตัวห์ายากมาก เพราะ

พบท่ีภูฏานเพียงแห่งเดียวเท่าน้ัน มีลกัษณะพิเศษ คือมีลกัษณะผสมระหวา่งววักบัแพะ มีเขา และล าตวั
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เป็นสีด า ชอบอาศยัอยูร่วมกนัเป็นฝงู นอกจากทาคินแลว้ ท่ีสวนสตัวแ์ห่งน้ียงัมีสตัวช์นิดอ่ืนๆ อีก

มากมาย อาทิเชน่ กวาง และนกอีกนานาพันธุ์  

ชม หอสมุดแห่งชาต ิซ่ึงเป็นสถานท่ีรวบรวมภาพถ่ายสถานท่ีต่างๆ มากมายในประเทศภูฏานทั้งหมด 

ทุกท่านจะไดช้มหนังสือภาพถ่ายของประเทศภูฏานท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก นอกจากน้ีท่านยงัสามารถหาซ้ือ

หนังสือเกี่ยวกบัประเทศภูฏานอ่ืนๆ ไดอี้กดว้ย หากท่านใดสนใจสามารถซ้ือเล่มยอ่เป็นของท่ีระลึกได้

ซ่ึงทางหอสมุดจดัจ าหน่ายในราคายอ่มเยา จากนั้นเดินทางกลบัสู่เมืองพาโรซ่ึงใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัผ่อนตามอธัยาศยั ณ โรงแรม Mandala Resort เมืองพาโร (3 ดาว) หรือระดบัเทียบเท่า 

Day 4:   พาโร - วดัทกัซงั – ข่ีมา้ข้ึนวดัทกัซงั 1 ขา – ชอ้ปป้ิงท่ีพาโรสตรีท   (B/L/D) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  

เมืองพาโร (Paro)  เป็นเมืองท่ีถูกโอบอยูใ่นวงลอ้มของขุนเขา บนระดบัความสูง 2,280 เมตร มี

แมน่ ้าปาชูไหลผ่าน อาคารบา้นเรือนจะเป็นสไตลภ์ูฏานแท ้กรอบหน้าต่างไมล้วดลายสีสนัสดใส น า

ท่านชม ไฮไลท ์ส าคญัของประเทศภูฏานแห่งน้ี นัน่ก็คือ วดัทกัซงั วดัถ ้าพยคัฆเ์หิร หรือ “ทกัซงั” เป็น

มหาวิหารศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นท่ีท่ีองคกู์รูปัทมสมัภวะไดเ้ดินทางมาบ าเพ็ญภาวนาและเจริญสมาธิอยูใ่น ถ ้า

บนชะง่อนเขา ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 8 และท่านก็ยงัเป็นผูน้ าเอาศาสนาพุทธเขา้มาเผยแผ่ยงัดินแดนแห่งน้ี 

ตามความเชื่อของชาวภูฏานกล่าววา่ ท่านไดเ้หาะมาบนหลงัเสือตวัเมีย มายงัหน้าผาแห่งน้ีเพื่อท า

วิปัสนากรรมฐาน จึงไดช้ื่อวา่ ถ ้าเสือ (Tiger Nest) หลงัจากท่ีส าเร็จสมาธิแลว้ ต่อมาจึงมีการสรา้งศา

สนสถานแห่งน้ีขึ้ น ชาวภูฏานมีความเชื่อวา่ครั้งหน่ึงในชีวิตจะตอ้งไดข้ึ้ นมาแสวงบุญ เพื่อความเป็นสิริ

มงคลและเจริญกา้วหน้าของชีวิต การเดินทางมายงัสถานท่ีแห่งน้ี วิธีการขึ้ นมี 2 วิธีใหเ้ลือก คือ เดิน

เทา้ หรือ ขี่มา้ ซ่ึงมา้ท่ีใชจ้ะเป็นมา้ตวัเล็ก ราคาทวัรร์วมค่าขี่มา้ขาขึ้ น 1 ขา จาก Base Camp ถึงจุด

พกั เท่านั้น**ยงัไม่รวมค่าทิปคนดูแลมา้** ส าหรบัการเดินขึ้ นไปยงัวดั เสน้ทางเป็นเนินเขาและมี

หน้าผาสูงชนัราว 3,000 เมตรจากดา้นล่าง แนะน าใหทุ้กท่านคอ่ยๆ เดินขึ้ นไปชา้ๆ ราว 2 ชัว่โมง จะ

ถึงจุกพกัคร่ึงทาง พกัด่ืมน ้าชา กาแฟ จากน้ันเดินทางต่ออีกราว 1 ชัว่โมง ก็จะถึงสุดทางดินลูกรงั

สุดทา้ย จากน้ันเสน้ทางจะเปล่ียนเป็นบนัไดขึ้ นลง 700 ขั้น สู่ยงัวดัทกัซงั ดา้นในทุกท่านจะไดส้กัการะ

ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและชมความงามของธรรมชาติท่ีสรรคส์รา้งอยา่งวิจิตร  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารดา้นบนระหว่างทางข้ึนทกัซงั 

จากน้ันน าท่านเดินลงจากเขา โดยวิธีการเดินเทา้ จากน้ันอิสระ ชอ้ปป้ิงที่พาโรสตรีท ซ้ือของฝากท่ี

ระลึก 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันพกัผ่อนตามอธัยาศยั ณ โรงแรม Mandala Resort เมืองพาโร (3 ดาว)  

หรือระดบัเทียบเท่า 

Day 5 :  พาโร  - สนามบินพาโร  - กรุงเทพฯ        (B/-/-) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สนามบินพาโร  

10.35 น.  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Bhutan Airlines เท่ียวบินท่ี B3-700  

(มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) (แวะรบั-ส่งผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ) 

16.05 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ  

 

กรณีท่ีลกูคา้จอง 15 ท่านข้ึนไป มีหวัหนา้ทวัรไ์ทย น าคณะเดินทางไปดว้ย 

 

ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มีไฟลทเ์ดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัวันเดินทางทีท่า่นไดท้  าการจอง

ไวก้บัทางบรษิัทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด 

ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทางและมีหนา้ ท่ีเหลือ ไว้

ประทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

FOOD 
อาหารพ้ืนเมืองของชาวภูฏาน เช่น พริกอบชีส อาหารประจ าชาติของภูฏาน ทางบริษัทฯไดจ้ดัใหชิ้มกนัอยา่ง

แน่นอน อาหารท่ีทางบริษัทฯจดัเตรียมใหลู้กคา้น้ันเป็นอาหารปลอดสารพิษ เช่น ผกัท่ีเตรียมให ้เป็นผกัท่ีปลูก

โดยธรรมชาติ ไมฉี่ดยาฆ่าแมลง (Organic) ส่วนขา้วน้ัน ใชข้า้วท่ียงัไมข่ดัสี หรือ ท่ีเรียกกนัง่ายๆ วา่ ขา้วแดง

นัน่เอง นอกจากมีความสุขกบัการท่องเท่ียวในประเทศแห่งความสุขแลว้ ยงัมีความสุขกบัการรบัประทานอาหาร

อีกดว้ย ส าหรบัลูกคา้บางท่านมคีวามกงัวลเร่ืองอาหาร ทางบริษัทฯไดจ้ดัเตรียมอาหารใหถู้กปากคนไทยมาก

ท่ีสุด เช่น ขา้วตม้ ไข่เจียว ผดัผกั ผดัไกก่็มา แต่ถา้ใครชอบอาหารพ้ืนเมืองของชาวภูฏาน ก็จะไดอ่ิ้มหน าส าราญ

ทุกมื้ อเหมือนกนั **ถา้มีการแพอ้าหาร รบกวนแจง้อีกครั้ง** 

 

HOTEL 
ทางประเทศภูฏานจะไมม่ีการจดัอนัดบัดาวของโรงแรม ทางบริษัทฯจึงเลือกใชโ้รงแรมท่ีไดร้บัการอนุมติัและกา

รนัตีจาก Tourism council of Bhutan (TCB) หรือ องคก์ารการท่องเท่ียวภูฏาน เพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ 

โดยโรงแรมท่ีทางบริษัทเลือกใชน้ั้น จะเน้นโรงแรมท่ีมีความสะอาด สะดวกสบาย พรอ้มทั้งมี Free Wifi ไว ้

บริการอีกดว้ย  

 

***หมายเหต ุ

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะทางบริษัทฯจะยึดถือประโยชนข์องลูกคา้เป็นสูงสุด 
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สงวนสิทธิ์ 

• ในการเปลี่ยนแปลงราคา เหตมุาจากอตัราแลกเปลี่ยนและราคาตัว๋เครื่องบินหรือประกาศจาก

รฐับาลประเทศภูฎาน 

 

อตัราน้ีรวม :  

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ชั้นประหยดัโดยสายการบิน Bhutan Airlines (กระเป๋าเดินทางน ้าหนัก ไมเ่กิน 

30 ก.ก. / ท่าน)  

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ภาษีน ้ามนั ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

3. ค่ารถน าเท่ียวภายในประเทศภูฎาน (ไกดท์อ้งถ่ินภาษาองักฤษ)  

4. ค่าโรงแรมท่ีพกั มาตรฐาน Tourist Class 2 ท่าน ต่อ 1 หอ้ง  

5. ค่าวีซ่าภูฏาน 

6. ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ี ค่าพาหนะ หรือรถรบั–ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว 

7. ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ 

 

อตัราน้ีไม่รวม : 

1. ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าประกนัการเดินทาง 

3. ภาษีต่างๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% ฯลฯ 

4. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการทวัร ์

5. ค่าน ้าหนักกระเป๋าท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 30 กก. 

6. ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุอยูใ่นโปรแกรมทวัร์ 

7. ค่าอาบน ้าแร่หิน (Hot Stone Bath) 

8. ค่าทิปมัคคุเทศกท์อ้งถ่ินและคนขับรถทอ้งถ่ิน โดยเฉลี่ยไกดท์อ้งถ่ิน 3 USD/ท่าน/วนั, คนขบัรถ 2 

USD/ท่าน/วนั 

 

เอกสารที่ใชย้ืน่วีซ่า 

• ไฟลส์แกนหนังสือเดินทางท่ีมีอายุใชง้านเหลือ มากกว่า 6 เดือนกอ่นเดินทาง  
 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

1. หลงัจากการจอง ตอ้งช าระเงินมดัจ าทนัที ตามราคาตัว๋เคร่ืองบิน ณ เวลาน้ัน เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบิน

จะตอ้งออกทนัทีหลงัจากมีการยืนยนัการจอง มิฉะน้ันท่ีนัง่จากสายการบิน จะไม ่Confirm และ จะตอ้ง

โอนเงินกอ่นการเดินทาง อยา่งน้อย 14 วนักอ่นการเดินทาง 
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2. เง่ือนไขการยกเลิก: หลงัจากช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน เน่ืองจากทาง

บริษัทฯจะตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินใหผู้โ้ดยสารทนัที เพ่ือการยืนยนัการเดินทางกบัทางสายการบิน 

3. หลงัจาก จา่ยเงินเต็มจ านวนแลว้ ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใชจ้า่ยตามความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในขณะน้ัน และ

จะท าการคืนเงินท่ีเหลือ หลงัจากหกัค่าใชจ้า่ยแลว้ใหก้บัผูเ้ดินทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจน

ไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดร้บั บาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ

รบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน หรือ ภยัธรรมชาติ หรือ 

จลาจล เป็นตน้ 

5. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ 

หรือ ถูกปฎิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไมคื่นเงินทุกกรณี 

6. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือ ช าระโดยตรง

กบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านไดร้บัทราบและยอมรบัเง่ือนไขต่างๆ ท่ีบริษัทฯไดร้ะบุไวแ้ลว้

ขา้งตน้ 

7. ก าหนดการเดินทางอาจจะมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือ

ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกัส าคญั 

8. ส าหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไมไ่ดถื้อ Passport ไทย หรือ Passport ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเร่ือง

เอกสาร Visa เขา้ออกเมืองไทยเอง หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร ์จะไม่

รบัผิดชอบในกรณีท่ีด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 
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