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สงวนสทิธ์ิ ในการเปลีย่นแปลงราคา เหตมุาจากอตัราแลกเปลีย่น และ ราคาตัว๋เคร่ืองบิน หรือ ประกาศจากรัฐบาลประเทศภฎูาน 

** ขอสงวนสทิธ์ิ เดินทางไมถ่ึง 15 ทา่น ไมม่ี หวัหน้าทวัร์ จากเมืองไทย ** 

Day 1 กรุงเทพฯ–พาโร–ทมิพู         (--/L/D) 

ก าหนดวนัเดินทาง 23 – 27 ก.ค.  // 30 ก.ค.  -  3 ส.ค. 
// 8 – 12 ส.ค. // 23-27 ต.ค.//4 – 8 ธ.ค. 58 // 
10 – 14 ธ.ค. 58 //31 ธ.ค. – 4 ม.ค. 59 

จุดเด่นของโปรแกรมทวัร์ ดินแดนแห่งมงักรสายฟ้า  มนตเ์สน่ห์แห่งขนุเขาอนัลึกลบั 
เดินทางโดยสายการบิน ภูฏานแอร์ไลน์ (B3) 

ตารางการเดินทาง 

4 วนั 3 คืน รายการท่องเท่ียว 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ กลางวนั เยน็ 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – พาโร – ทิมพ ู  -   
Hotel Phuntshopelriหรือ
ระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีสอง  ทิมพ ู– ปูนาคา – ทิมพ ู    
Hotel Phuntshopelriหรือ
ระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม  ทิมพ ู– พาโร    Hotel Olathangหรือเทียบเท่า 
วนัท่ีส่ี  พาโร – กรุงเทพ  - -  
อตัราค่าบริการ ผูใ้หญ่ เด็กเสริมเตียงพกัรวมกบัผูใ้หญ่ เด็กไม่เสริมเตียงพกัรวมกบัผูใ้หญ่ พกัเด่ียว 
23 – 27 ก.ค. 58 
30 ก.ค. – 3 ส.ค. 58 
8 – 12 ส.ค. 58 
4 – 8 ธ.ค. 58 
10 – 14 ธ.ค. 58 
31 ธ.ค. – 4 ม.ค. 59 

43,900 43,900 42,900 5,000 

23 – 27 ต.ค. 58 46,900 46,900 45,900 7,000 
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04.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบนิภฏูาน 

เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก 

06.30 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศภฏูาน โดยสายการบนิภูฏานเท่ียวบนิท่ีB3701 

09.55 น. ถึง สนามบินพาโร เมืองพาโร ( Paro)ท่ีระดบัความสู ง2,200 เมตร เหนือระดบันํา้ทะเล หลงัจากผา่นพิธีการ

เข้าประเทศ ท่ี สนามบนิพาโร (เวลาของประเทศภฏูาน ช้ากวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) จากนัน้ไกด ์ ท้องถ่ิน

มารับทา่นท่ีสนามบนิเมืองพาโรนําทา่นเดนิทางสู่รินปุงซองพาโร เป็นสถานท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุในพาโร ได้ช่ือ

วา่เป็นซองท่ีมีรูปทรงสถาปัตยกรรมท่ีสวยท่ีสดุแหง่หนึ่ งของภฏูาน สีขาวของพาโรรินปงุซองเป็นจดุเดน่เหนือ

เมืองพาโร ช่ือท่ีถกูต้องของพาโรซองคือ RinchenPungDzong (แปลวา่ ป้อมปราการบนกองอญัมณี) สถานท่ีนี ้

เป็นซองท่ีแข็งแรง และทําหน้าท่ีป้องกนัข้าศกึมาหลายครัง้หลายหน สร้างขึน้โดยทา่นซบัดรุง งาวงั นมัเยลใน

ศตวรรษท่ี 16 โดยทา่นสัง่ให้ก่อสร้างขึน้จากฐานเดมิของอารามท่ีทา่นกรูู รินโปเชเคยก่อสร้างเอาไว้ หอกลางท่ี

อยูก่ลางลานอเนกประสงค์มี 5 ชัน้ บนชัน้บนสดุเป็นท่ีตัง้โบสถ์ 2 โบสถ์ ด้านในซองประดบัภาพเขียนตา่งๆท่ี

สวยงามมาก 

 นําทา่นเดนิทางสู่ เมืองทมิพู ( Thimphu )เมืองหลวงของประเทศภฏูาน ระยะทาง 65 ก.ม. ใช้เวลาเดนิทา ง 

ประมาณ 1.30 ช.ม. แวะชมวิวทิวทศัน์ท่ี วัดตัมชู(Tamchoe Monastery)ซึง่มีสะพานโซเ่หล็กเก่าแก่อยูด้่านหน้า

วดั จากนัน้นําทา่นชม จุดชมวิวแม่นํา้วังชู ซึง่เป็นจดุรวมของแมนํ่า้พาโรและแมนํ่า้ทิมพท่ีูไหลมาบรรจบกนั 

ก่อนท่ีจะไหลลงสูป่ระเทศอินเดียระหวา่งทางทา่นจะได้ชมวิวทิวทศัน์ของทะเลภเูขาถึงเมืองทิมพ ูท่ีระดบัความ

สงู 2,400 เมตร นําทา่นชม ตวัเมืองทิมพ ูเมืองท่ีมีการผสมผสานอยา่งลงตวัของประเพณีดัง้เดมิและ

ความทนัสมยั โดยเอกลกัษณ์ท่ีโดดเดน่ คือสถาปัตยกรรมและวฒันธรรมการแตง่กาย ตลอดจนมิตรไมตรีจิต

ของผู้คน โดยชาวภฏูานสว่นใหญ่จะแตง่กายด้วยชดุประจําชาต ิผู้ชายจะแตง่ชดุท่ีเรียกวา่ โก (Kho)สว่นผู้หญิง

จะแตง่ชดุท่ีเรียกวา่กีร่า (Kira)ให้ทา่นพกัผอ่นเท่ียวชมตวัเมืองทิมพใูนยามเย็นกนัตามอธัยาศยั 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารเมืองพาโร หลงัอาหารนําทา่นเท่ียวชม เมมโมเรียลโชเตน( Memorial 

Chorten)เป็นมหาสถปูท่ีสร้างขึน้ในปี 1974 ตามแนวพระราชดําริของพระเจ้าจิกมี ดอร์จิ วงัชกุ  กษัตริย์

องค์ท่ี 3 แหง่ราชวงค์วงัชกุ ซึง่เสดจ็สวรรคตในปี 1972 เพ่ือสนัตสิขุและความรุ่งเรืองของโลก จากนัน้นําทา่นไป

ชมวัดชันกังคา ( Changangkha Temple)วดันีเ้ป็นวดัท่ีเก่าแก่ซึง่ถกูสร้างใน ค.ศ.ท่ี 14วดัท่ีศกัดิส์ิทธ์ิและชาว

ภฏูานนิยมมาของไหว้พระขอพรและให้พระตัง้ช่ือให้ลกูของตวัเอง ท่ีวดันีท้า่นสามารถให้พระตัง้ช่ือเป็นแบบชาว

ภฏูานได้ รอบๆบริเวณวดัทา่นยงัสามารถชมวิวทิวทศัน์ของเมืองทิมพ ูจากนัน้นําทา่นชม สถานอนรัุกษ์สตัว์

ประจําชาตขิองภฏูาน ท่ีเรียกวา่ ทาคิน ( Takin)ซึง่ปัจจบุนัหาดไูด้ยากมาก และชม จุดชมวิวซังเกกัง 

(Sangaygang)จดุชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของหบุเขาเมืองทิมพ ูเพ่ือเก็บภาพประทบัใจ และนําทา่นชมความ

สวยงามของ วดันนันารี  ซึง่เป็นวดัท่ีสร้างอยูบ่นเนินเขา ใกล้ๆกบัจดุชมวิวซงัเกกงัชม ท่ีทาํการไปรษณีย์ภูฏาน 
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(Post Office)ซึง่ทา่นสามารถเลือกซือ้ดวงตราไปรษณียากรท่ีงดงามของภฎูานมีให้เลือกหลายรูปแบบและราคา

ทัง้รูปวิวทิวทศัน์ธรรมชาต ิรูปวดัและป้อมปราการท่ีเรียกวา่ ซอง (Dzong)รูปสตัว์ รูปดอกไม้ตา่งๆ รวมทั ้ ง ยงัมี

สแตมป์ 3 มิตอีิกด้วย และท่ีไปรษณีย์ภฏูานทา่นสามารถถ่ายรูปตวัเองเป็นตราไปรษณีย์สง่กลบัมาประเทศไทย

ได้ด้วย นําทา่นชม ทาชิโชซอง (TashichhoDzong)ซึง่สร้างขึน้ใหมใ่นปี 1962 ปัจจบุนัป้อมปราการแหง่นีถ้กูใช้

เป็นสถานท่ีทํางานของกษัตริย์ สถานท่ีทําการของกระทรวงตา่งๆ และวดั รวมทัง้เป็นพระราชวงัฤดรู้อนของ

พระสงัฆราช นอกจากนีก้ษัตริย์จิกมีทรงพํานกัภายในบริเวณป้อมปราการนีด้้วย  หากมีเวลาเหลือนําทา่นชม

กีฬายิงธน ูซึง่ชาวภฏูานจะมาเลน่กนัทกุวนัท่ีสนามยิงธนู 

เย็น บริการอาหารเย็นท่ีโรงแรมHotel Phuntshopelriหรือระดบัเทียบเทา่ หลงัอาหารพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

Day 2 ทมิพู – ปูนาคา – ทมิพู         (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้าท่ีโรงแรม  นําทา่นเดนิทางสูป่นูาคา(ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่โมง)เมืองปนูาคา( Punakha) 

ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร แวะชม จดุ ชมวิว ท่ีสงูท่ีสุด ระหวา่งการเดนิทาง โดจูล่า ( DochuLa)ท่ีระดบั

ความสงู 3,150 เมตร ให้ทา่นชม สถปู 108 องค์ท่ีถกูโดยราชินีองค์ท่ี 1ในพระเจ้าจิกม่ีซิงเก วงัชกุ กษัตริย์องค์ท่ี 

4 แหง่ราชวงศ์วงัชกุ เพ่ือเป็นการขอบคณุพระสวามีและบตุรชายในการชนะสงครามและเดนิทางกลบัมาอยา่ง

ปลอดภยั และสถานท่ีนีใ้นวนัท่ีอากาศแจม่ใสทา่นสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขาหิมาลยัท่ีงดงาม รวมถึงยอด

เขา กังก้า พุนซุม ( GangkharPhuensum)ซึง่เป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในโลก (ท่ียงัไมมี่ผู้ใดสามารถปีนขึน้ไปได้) 

ซึง่สงูถึง 7,500 เมตร ระหวา่งทาง ทา่นจะได้ชมวิวทิวทศัน์ของทุง่นาขัน้บนัไดและดอกไม้ท่ีบานตลอดเส้นทาง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารหลงัอาหารนําทา่นชม วัดชิมิลาคัง(ChimiLhakhang)วดันีไ้ด้ถกูค้นพบ

ในปี 1499 โดยพระงาหวงั ชอคเยล ชาวภฏูานนิยมมาไหว้ขอพรในเร่ืองครอบครัว อาทิ ขอพรให้ประสบ

ความสําเร็จในเร่ืองความรัก ขอพรให้ลกู หรือมาให้พระตัง้ช่ือให้ลกู หลงัจากนัน้ นําทา่นชม ปูนาคาซอง 

(PunakhaDzong)ป้อมปราการประจําเมืองปนูาคา ซึง่สร้างขึน้ในปี 1637 โดยฉบัดรุง งาวงันมัเกล โดยตัง้อยู่

ระหวา่งแมนํ่า้โพ (แมนํ่า้พอ่) และ แมนํ่า้โม (แมนํ่า้แม)่ ปัจจบุนัเป็นพระราชวงัฤดหูนาวของพระสงัฆราชป้อม

ปราการแหง่นีถ้กูภยัธรรมชาตทํิาลายหลายครัง้ คือมีไฟไหม้และนํา้ทว่ม แตไ่ด้รับการบรูณะอยา่งตอ่เน่ือง  

จากนัน้ นําทา่นเดนิทางกลบัเมืองทิมพ ู

เย็น บริการอาหารเย็นท่ีโรงแรมHotel Phuntshopelriหรือระดบัเทียบเทา่ หลงัอาหารพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

Day 3 ทมิพู– พาโร          (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้าท่ีโรงแรม หลงัอาหาร  นําทา่นเดินทางสูเ่มืองพาโร (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชัว่โมง) นําทา่นออก

เดนิทางขึน้เขาพิชิตวัดทักซัง เป็นวดัท่ีศกัดิส์ิทธ์ิและมีช่ือเสียงมากท่ีสดุในบรรดาวดัวาอารามของพทุธศาสนา

ในภฏูาน วดัอยูบ่นหน้าผาหินสงู 900 เมตร คําแปลช่ือวดันี ้แปลวา่ Tiger’s  Nestกลา่วกนัวา่ทา่นกรูู หรือ พระ

อาจารย์ของวดันีต้้องข่ีหลงันางเสือเพ่ือขึน้ไปท่ีวดั จากนัน้ทา่นก็จะจําพรรษาอยูใ่นถํา้ของวดัครัง้ละ 3 เดือนวดั
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เคยถกูไฟไหม้เม่ือปี ค.ศ. 1951 และได้รับการซอ่มแซมจนสภาพดีดงัเดมิ แตว่ดัก็เกิดไฟไหม้อีกครัง้เม่ือปี ค.ศ. 

1998 คราวนีไ้ฟเผาผลาญสิ่งก่อสร้างหลกัและเคร่ืองตกแตง่ภายในวดัไปจนหมด แตรั่ฐบาลก็ได้ทําการ

ซอ่มแซมบรูณะวดัขึน้ใหมเ่ม่ือปี ค.ศ. 2000 พร้อมกบัจําลองสิ่งของเคร่ืองใช้ไม้สอยในวดัให้เหมือนเดมิ จน

สภาพวดักลบัมาดีดงัเดมิ  ทา่นซบัดรุง งาวงั นมัเยล เคยมาเย่ียมวดันีใ้นชว่งศตวรรษท่ี 16 วดันีเ้ป็น

สถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิท่ีชาวภฏูานเคารพนบัถือมาก นกัแสวงบญุจากทัว่ประเทศจะเดนิทางเพ่ือมาสวดมนต์ภาวนา

ท่ีวดันีต้ลอดเวลาตามปกตวิดัจะไมเ่ปิดให้คนทัว่ไปเข้าชมยกเว้นนกัทอ่งเท่ียวท่ีต้องการมาไหว้พระและชมวดันี ้

จะต้องขออนญุาตจากทางการเป็นพิเศษอยา่งไรก็ดี การเดนิขึน้มาท่ีวดับนหน้าผา เป็นประสบการณ์ท่ีมีคา่ของ

นกัเดนิทางทกุคนใช้เวลาเดนิทางไปกลบัประมาณ 4-5 ชัว่โมง สําหรับคนไทย โดยทา่นสามารถเลือกข่ีม้าได้ 1 

ขาซึง่ประหยดัเวลาไปได้เยอะ คา่ม้าประมาณ 500 งลูดรัม  และ ขาลงต้องเดนิลงซึง่วดันีน้บัวา่คุ้มคา่กบัการ

เดนิทางมากท่ีสดุคะ่เพราะมีความศกัดิส์ิทธ์ิ (ควรเตรียมรองเท้าสําหรับเดนิ Hiking พิชิตวดัทกัซงัให้พร้อม) 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารหลงัอาหารนําทา่นเดนิทางกลบัเมืองพาโรโดยการเดนิลง   จากนัน้

นําทา่นกลบัเข้าพกัผอ่นท่ีโรงแรม  

เย็น  บริการอาหารเย็นท่ีโรงแรม Hotel Olathangหรือเทียบเทา่หลงัอาหารพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

Day 4  พาโร – กรุงเทพ          (B/--/--) 

07.00 น.  บริการอาหารเช้าท่ีโรงแรม หลงัอาหารนําทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิพาโร 

10.45 น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพ โดย สายการบนิภฏูาน เท่ียวบนิท่ี B3700 

16.15 น.  เดนิทางถึง ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 

อัตรานีร้วม  

+ คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ไป-กลบั ชัน้ประหยดั  

+ คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 

+คา่รถนําเท่ียวภายใน ภฎูาน 

+ไกด์ท้องถ่ินภาษาองักฤษ 

+คา่โรงแรมท่ีพกั มาตรฐาน Tourist Class 2 ทา่น ตอ่ 1 ห้อง 

+คา่วีซา่ภฏูาน 

+ คา่วีซา่เพ่ือเข้าประเทศ  

+ คา่บตัรเข้าชมสถานท่ี 

+คา่อาหารมาตรฐานตามรายการ 

+ประกนัการเดนิทาง ในกรณีเสียชีวิตเน่ืองจากอบุตัเิหต ุจะคุ้มครองเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท  



 
 

 
BHU001 – 4D3N 

(คุ้มครองผู้ เอาประกนัภยั อายรุะหวา่ง 15-75 ปี เทา่นัน้ ในกรณีท่ีผู้ เอาประกนัภยั อายรุะหวา่ง 15-75 ปี ในกรณีท่ีผู้ เอา

ประกนัภยัอายต่ํุากวา่ 15 ปี หรือ ระหวา่ง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเง่ือนไขของ

กรมธรรม์ / สว่นในกรณี ผู้ เอาประกนัภยัท่ีอายสุงูกวา่ 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุ้มครอง)  

อัตรานีไ้ม่รวม 

-คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอ่ืนๆนอกเหนือจากรายการทวัร์  

-คา่นํา้หนกัเกินกวา่สายการบนิกําหนด 20 กก.  

- คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆท่ีไมไ่ด้ระบอุยูใ่นโปรแกรมทวัร์  

-คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และ 3 % 

- คา่ทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขบัรถภฏูานขัน้ต่ํา 6 ดอลลาร์ตอ่ทา่น 

- คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ไทย  

เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า 

- หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายใุช้งานเหลือ มากกวา่ 6 เดนิทาง  
- รูปถ่ายหน้าตรงใช้สําหรับย่ืนวีซา่ 2 นิว้ 1 ใบ (เป็น SCAN FILE เป็นแบบสีด้วยความละเอียดสงู หรือ สง่รูปถ่ายจริงมาก็

ได้ ทางบริษัทฯจะดําเนินการย่ืนวีซา่ให้เอง) 
- ในกรณีเป็นนกัเรียน หรือ นกัศกึษา รบกวน SCAN สี ด้วยความละเอียดสงู 
- แจ้งรายละเอียดเพ่ือกรอกฟอร์มวีซา่ดงันี ้: ท่ีอยูปั่จจบุนั + ตําแหนง่งาน + ช่ือบริษัทฯหรือองค์กรท่ีทํางาน + วฒุิ

การศกึษา 
เงื่อนไขการจองทัวร์ 

1. หลงัจากการจอง ต้องชําระ เงินมดัจําทนัที ทา่นละ 30,000 บาท / ทา่น เน่ืองจาก ตัว๋เคร่ืองบนิ จะต้องออกทนัที

หลงัจาก มีการยืนยนัการจอง มิฉะนัน้ ท่ีนัง่จากสายการบนิ จะไม ่Confirm และ จะต้อง โอนเงิน ก่อนการเดนิทาง อยา่ง
น้อย 14 วนัก่อนการเดนิทาง 

2. เง่ือนไขการยกเลิก : หลงัจากชําระเงินมดัจําแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน เน่ืองจาก ทางบริษัทฯจะต้อง
ออกตัว๋เคร่ืองบนิ ให้ผู้ โดยสารทนัที เพ่ือ การยืนยนัการเดนิทางกบัทางสายการบนิ  

3. หลงัจาก จา่ยเงิน เตม็จํานวนแล้ว ทางบริษัทฯ จะคดิคา่ใช้จา่ยตามความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้ในขณะนัน้ และจะทําการคืน
เงินท่ีเหลือ หลงัจากหกัคา่ใช้จา่ยแล้วให้กบัผู้ เดนิทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตจํุาเป็นสดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้
และจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสีย หรือได้รับ บาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์
และเหตสุดุวิสยับางประการ เชน่ การนดัหยดุงาน หรือ ภยัธรรมชาต ิหรือ จลาจล เป็นต้น 

5. เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฎิเสธการ
เข้าประเทศไมว่า่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไมคื่นเงินทกุกรณี 

6. เม่ือทา่นได้ชําระเงินมดัจําหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือ ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทณ 
ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ทา่นได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีบริษัทฯได้ระบไุว้แล้วข้างต้น 
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7. กําหนดการเดนิทางอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยดึถือผลประโยชน์ตลอดจน
ความปลอดภยัของลกูค้าเป็นหลกัสําคญั 

8. สําหรับ ผู้ โดยสาร ท่ีไมไ่ด้ถือ Passport ไทย หรือ Passport ตา่งด้าว ผู้ โดยสารต้องรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร Visa เข้าออก
เมืองไทยเอง หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯทวัร์ จะไมรั่บผิดชอบในกรณี ท่ีดา่นตรวจคนเข้า
เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ 
 

ในกรณีท่ีผู้โดยสาร มีไฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวข้องกับวันเดนิทางท่ีท่านได้ทาํการ

จองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาํระเงนิค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด  

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 

 

หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

นับจากวันเดนิทางและมีหน้า ที่เหลือ ไว้ประทบัตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

 

 

 


