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สงวนสทิธ์ิ ในการเปลีย่นแปลงราคา เหตมุาจากอตัราแลกเปลีย่น และ ราคาตัว๋เคร่ืองบิน หรือ ประกาศจากรัฐบาลประเทศภฎูาน 

** ขอสงวนสทิธ์ิ เดินทางไมถ่ึง 15 ทา่น ไมม่ี หวัหน้าทวัร์ จากเมืองไทย ** 

กาํหนดวนัเดินทาง 28 พ.ค. – 1 มิ.ย. 58//24 – 28 มิ.ย. // 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 

5วนั 4 คืน รายการท่องเท่ียว 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ กลางวนั เยน็ 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – พาโร – ทิมพ ู -   
Hotel Phuntshopelriหรือ
ระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีสอง  ทิมพ ู– ปูนาคา    
Punatsangchu Cottage หรือ
เทียบเท่า 

วนัท่ีสาม  ปูนาคา– พาโร    Hotel Olathangหรือเทียบเท่า 
วนัท่ีส่ี  พาโร – วดัทกัซงั     Hotel Olathangหรือเทียบเท่า 
วนัท่ีหา้ พาโร – กรุงเทพ   - -  
อตัราค่าบริการ ผูใ้หญ่ เด็กเสริมเตียงพกัรวมกบัผูใ้หญ่ เด็กไม่เสริมเตียงพกัรวมกบัผูใ้หญ่ พกัเด่ียว 

24 – 28 มิ.ย. 58 43,999 43,999 42,999 6,000 
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 

44,999 43,999 42,999 6,000 

23 – 27 ต.ค. 58 52,900 52,900 51,900 8,000 
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Day 1 กรุงเทพฯ–พาโร–ทมิพู         (--/L/D) 

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

มารับทา่นท่ีสนามบนิเมืองพาโรนําทา่นเดนิทางสู่ เมืองทมิพู ( Thimphu )เมืองหลวงของประเทศภฏูาน 

ระยะทาง 65 ก.ม. ใช้เวลาเดนิทาง ประมาณ 1.30 ช.ม. แวะชมวิวทิวทศัน์ท่ี วัดตัมชู (Tamchoe Monastery)

ซึง่มีสะพานโซเ่หล็กเก่าแก่อยูด้่านหน้าวดั จากนัน้นําทา่นชม จุดชมวิวแม่น า้วังชูซึง่เป็นจดุรวมของแมนํ่า้พาโร

และแมนํ่า้ทิมพท่ีูไหลมาบรรจบกนั ก่อนท่ีจะไหลลงสูป่ระเทศอินเดียระหวา่งทางทา่นจะได้ชมวิวทิวทศัน์ของ

ทะเลภเูขาถึงเมืองทิมพ ูท่ีระดบัความสงู 2,400 เมตร นําทา่นชมตวัเมืองทิมพ ูเมืองท่ีมีการผสมผสานอยา่งลง

ตวัของประเพณีดัง้เดมิและความทนัสมยั โดยเอกลกัษณ์ท่ีโดดเดน่ คือสถาปัตยกรรมและวฒันธรรมการแตง่

กาย ตลอดจนมิตรไมตรีจิตของผู้คน โดยชาวภฏูานสว่นใหญ่จะแตง่กายด้วยชดุประจําชาต ิผู้ชายจะแตง่ชดุท่ี

เรียกวา่ โก (Kho)สว่นผู้หญิงจะแตง่ชดุท่ีเรียกวา่  กีร่า ( Kira)ให้ทา่นพกัผอ่น เท่ียวชมตวัเมืองทิมพใูนยาม

เย็นกนัตามอธัยาศยั 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารเมืองพาโร หลงัอาหารนําทา่นเท่ียวชม เมมโมเรียลโชเตน

 (Memorial Chorten)เป็นมหาสถปูท่ีสร้างขึน้ในปี 1974 ตามแนวพระราชดําริของพระเจ้าจิกมี ดอร์จิ วงัชกุ 

 กษัตริย์องค์ท่ี 3 แหง่ราชวงค์วงัชกุ ซึง่เสดจ็สวรรคตในปี 1972 เพ่ือสนัตสิขุและความรุ่งเรืองของโลก   จากนัน้

นําทา่นไปชม วัดชันกังคา (Changangkha Temple)วดันีเ้ป็นวดัท่ีเก่าแก่ซึง่ถกูสร้างใน ค.ศ.ท่ี 14วดัท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ

และชาวภฏูานนิยมมาของไหว้พระขอพรและให้พระตัง้ช่ือให้ลกูของตวัเอง ท่ีวดันีท้า่นสามารถให้พระตัง้ช่ือเป็น

แบบชาวภฏูานได้ รอบๆบริเวณวดัทา่นยงัสามารถชมวิวทิวทศัน์ของเมืองทิมพ ูจากนัน้นําทา่นชม สถาน

อนรัุกษ์สตัว์ประจําชาตขิองภฏูาน ท่ีเรียกวา่ ทาคิน (Takin)ซึง่ปัจจบุนัหาดไูด้ยากมาก และชม จุดชมวิวซังเก

กัง (Sangaygang)จดุชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของหบุเขา เมืองทิมพ ูเพ่ือเก็บภาพประทบัใจ และนําทา่นชม

ความสวยงามของ วดันนันารี  ซึง่เป็นวดัท่ีสร้างอยูบ่นเนินเขา ใกล้ๆกบัจดุชมวิวซงัเกกงันําทา่นชม ทาชิโชซอง 

(TashichhoDzong)ซึง่สร้างขึน้ใหมใ่นปี 1962 ปัจจบุนัป้อมปราการแหง่นีถ้กูใช้เป็นสถานท่ีทํางานของกษัตริย์ 

สถานท่ีทําการของกระทรวงตา่งๆ และวดั รวมทัง้เป็นพระราชวงัฤดรู้อนของพระสงัฆราช นอกจากนีก้ษัตริย์จิก

มีทรงพํานกัภายในบริเวณป้อมปราการนีด้้วย  หากมีเวลาเหลือนําทา่นชมกีฬายิงธน ูซึง่ชาวภฏูานจะมาเลน่กนั

ทกุวนัท่ีสนามยิงธน ู

เย็น บริการอาหารเย็นท่ีโรงแรมHotel Phuntshopelriหรือระดบัเทียบเทา่ หลงัอาหารพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

Day 2 ทมิพู – ปูนาคา          (B/L/D) 
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เช้า  บริการอาหารเช้าท่ีโรงแรม  หลงัอาหารนําทา่นชม โรงเรียนสอนงานศิลปะ ( The School of Arts and Crafts 

or the Painting School)เป็นสถาบนังานศลิปะและงานชา่งของภฏูาน 13 แขนง โดยใช้6 ปี ซึง่ทา่นจะเห็นเดก็

นกัเรียนกําลงัประดษิฐ์งานศลิปะแขนงตา่งๆ เชน่ การแกะสลกัไม้ การปัน้ พระพทุธรูปปนูปัน้ และการวาด

ภาพพระบฏ จากนัน้นําทา่น ช้อปปิง้ของฝากจากเมืองทิมพ ูอาทิชดุประจําชาตภิฏูานผ้าทอตา่งๆ และของฝาก

ประเภทงานไม้ หน้ากาก จากนัน้นําทา่นชม ท่ีท าการไปรษณีย์ภูฏาน ( Post Office)ซึง่ทา่นสามารถเลือกซือ้

ดวงตราไปรษณียากรท่ีงดงามของภฎูานมีให้เลือกหลายรูปแบบและราคา ทัง้ รูปวิวทิวทศัน์ธรรมชาต ิรูปวดั

และป้อมปราการท่ีเรียกวา่ ซอง ( Dzong)รูปสตัว์ รูปดอกไม้ตา่งๆ รวมทั ้ ง ยงัมีสแตมป์ 3 มิตอีิกด้วย และท่ี

ไปรษณีย์ภฏูานทา่นสามารถถ่ายรูปตวัเองเป็นตราไปรษณีย์สง่กลบัมาประเทศไทยได้ด้วย สมควรแก่เวลานํา

ทา่นเดนิทางสูป่นูาคา(ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่โมง) เมืองปนูาคา(Punakha) ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร แวะ

ชม จดุชมวิวท่ีสงูท่ีสุด ระหวา่งการเดนิทาง โดจูล่า (DochuLa)ท่ีระดบัความสงู 3,150 เมตร ให้ทา่นชม สถปู 

108 องค์ท่ีถกูโดยราชินีองค์ท่ี 1ในพระเจ้าจิกม่ีซิงเก วงัชกุ กษัตริย์องค์ท่ี 4 แหง่ราชวงศ์วงัชกุ เพ่ือเป็นการ

ขอบคณุพระสวามีและบตุรชายในการชนะสงครามและเดนิทางกลบัมาอยา่งปลอดภยั และสถานท่ีนีใ้นวนัท่ี

อากาศแจม่ใสทา่นสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขาหิมาลยัท่ีงดงาม รวมถึงยอดเขา กังก้า พุนซุม 

(GangkharPhuensum)ซึง่เป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในโลก (ท่ียงัไมมี่ผู้ใดสามารถปีนขึน้ไปได้) ซึง่สงูถึง 7,500 

เมตร ระหวา่งทาง ทา่นจะได้ชมวิวทิวทศัน์ของทุง่นาขัน้บนัไดและดอกไม้ท่ีบานตลอดเส้นทาง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ร้านอาหาร หลงัอาหารนําทา่นชม ปูนาคาซอง (PunakhaDzong) ป้อม

ปราการประจําเมืองปนูาคา ซึง่สร้างขึน้ในปี 1637 โดยฉบัดรุง งาวงันมัเกล โดยตัง้อยูร่ะหวา่ง  แมนํ่า้โพ (แมนํ่า้

พอ่) และ แมนํ่า้โม (แมนํ่า้แม)่ ปัจจบุนัเป็นพระราชวงัฤดหูนาวของพระสงัฆราช  ป้อมปราการแหง่นีถ้กูภยั

ธรรมชาตทํิาลายหลายครัง้ คือมีไฟไหม้และนํา้ทว่ม แตไ่ด้รับการบรูณะ  อยา่งตอ่เน่ือง  

เย็น บริการอาหารเย็นท่ีโรงแรม หลงัอาหารพกัผอ่นตามอธัยาศยั  ท่ีโรงแรมPunatsangchu Cottage หรือเทียบเทา่ 

Day 3 ปูนาคา– พาโร          (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้าท่ีโรงแรม หลงัอาหาร นําทา่นชม วังดีโพดรัง ซึง่ตัง้ตระหง่านอยูบ่นสนัเขาสงูซึง่ถกูสร้างขึน้ใน

ไป 1638 โดย Zhabdrungสมควรแก่เวลาเดนิทางตอ่กลบัมายงัเมืองพาโร ระยะทาง125 กิโลเมตร ใช้เวลา

ประมาณ 4 ชัว่โมง 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ท่ีเมืองพาโร หลงัอาหารนําทา่นชม ชม พพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาติ( National 

Museum of Bhutan)ซึง่ในอดีตเคยเป็นหอสงัเกตการณ์ หรือ ตาซอง (Ta Dzong)ให้แก่พาโรริงปงุ ซอง แตถ่กู

เปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑ์ในปี ค.ศ. 1968 มีทัง้หมด 6 ชัน้ พิพิธภณัฑ์แหง่นีเ้ป็นท่ีเก็บรวมรวม ภาพพระบฏ อาวธุ 

เหรียญกษาปณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ไม้สอย สตัว์ป่าแถบเทือกเขาหิมาลยัตลอดจน ดวงตราไปรษณีย์ท่ีสวยงาม

มากมายหลายรูปแบบ จากนัน้นําทา่นชม พาโรริงปุงซอง(ParoRinpungDzong)สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1646 โดย

ฉบัดรุง งาวงั นมัเกล ถกูสร้างบนพืน้ท่ี ท่ีเดน่ตระหง่านอยูใ่นหบุเขาพาโร ทางเข้าตวัซองจะมีสะพานไม้ท่ี
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สวยงามพาดผา่นแมนํ่า้เพ่ือเข้าสูต่วัซอง ปัจจบุนัพาโรซอ ง เป็นทัง้สถานท่ีสําหรับสว่นบริหารเมืองพาโร และ

สว่นท่ีเป็นวดั ซึง่มีพระสงฆ์จําพรรษาอยูป่ระมาณ 200 รูป และยงัเป็นสถานท่ีหนึง่ท่ีเคยใช้ถ่ายทําภาพยนต์ 

เร่ือง The Little Buddha  

เย็น  บริการอาหารเย็นท่ีโรงแรม Hotel Olathangหรือเทียบเทา่ หลงัอาหารพกัผอ่นกนัตามอธัยาศยั  

Day 4  พาโร – วัดทักซัง          (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้าท่ีโรงแรม หลงัอาหารนําทา่นออกเดนิทาง ขึน้เขา พิชิต วัดทักซัง  เป็นวดัท่ีศกัดิส์ิทธ์ิและมี

ช่ือเสียงมากท่ีสดุในบรรดาวดัวาอารามของพทุธศาสนาในภฏูาน วดัอยูบ่นหน้าผาหินสงู 900 เมตร คําแปลช่ือ

วดันี ้แปลวา่ Tiger’s  Nestกลา่วกนัวา่ทา่นกรูู หรือ พระอาจารย์ของวดันีต้้องข่ีหลงันางเสือเพ่ือขึน้ไปท่ีวดั 

จากนัน้ทา่นก็จะจําพรรษาอยูใ่นถํา้ของวดัครัง้ละ 3 เดือนวดัเคยถกูไฟไหม้เม่ือปี ค.ศ. 1951 และได้รับการ

ซอ่มแซมจนสภาพดีดงัเดมิ แตว่ดัก็เกิดไฟไหม้อีกครัง้เม่ือปี ค.ศ. 1998 คราวนีไ้ฟเผาผลาญสิ่งก่อสร้างหลกัและ

เคร่ืองตกแตง่ภายในวดัไปจนหมด แตรั่ฐบาลก็ได้ทําการซอ่มแซมบรูณะวดัขึน้ใหมเ่ม่ือปี ค.ศ. 2000 พร้อมกบั

จําลองสิ่งของเคร่ืองใช้ไม้สอยในวดัให้เหมือนเดมิ จนสภาพวดักลบัมาดีดงัเดมิ ทา่นซบัดรุง งาวงั นมัเยล เคย

มาเย่ียมวดันีใ้นชว่งศตวรรษท่ี 16 วดันีเ้ป็นสถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิท่ีชาวภฏูานเคารพนบัถือมาก นกัแสวงบญุจากทัว่

ประเทศจะเดนิทางเพื่อมาสวดมนต์ภาวนาท่ีวดันีต้ลอดเวลาตามปกตวิดัจะไมเ่ปิดให้คนทัว่ไปเข้าชมยกเว้น

นกัทอ่งเท่ียวท่ีต้องการมาไหว้พระและชมวดันีจ้ะต้องขออนญุาตจากทางการเป็นพิเศษอยา่งไรก็ดี การเดนิ

ขึน้มาท่ีวดับนหน้าผา เป็นประสบการณ์ท่ีมีคา่ของนกัเดนิทางทกุคนใช้เวลาเดนิทางไปกลบัประมาณ 4-5 

ชัว่โมง สําหรับคนไทย โดยทา่นสามารถเลือกข่ีม้าได้ 1 ขาซึง่ประหยดัเวลาไปได้เยอะ คา่ม้าประมาณ 500 งู

ลดรัม  และ ขาลงต้องเดนิลงซึง่วดันีน้บัวา่คุ้มคา่กบัการเดนิทางมากท่ีสดุคะ่เพราะ มีความ ศกัดิส์ิทธ์ิ (ควร

เตรียมรองเท้าสําหรับเดนิ Hiking พิชิตวดัทกัซงัให้พร้อม) 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารหลงัอาหารนําทา่นเดนิทางกลบัเมืองพาโรโดยการเดนิลง  

  จากนัน้ทา่นชม วัดคิชูลาคัง(KichuLhakhang)ตัง้อยูท่างฝ่ังซ้ายของเส้นทางไปวดัตัก๊ซงัและดรุ๊กเกลซอง เป็น

วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุแหง่หนึง่ของภฏูาน เป็นโบสถ์โบราณซึง่พระเจ้าซงัเซน กมัโป กษัตริย์ทิเบตทรงสร้างขึน้ตัง้แตปี่ 

พ.ศ. 1212 เป็นโบสถ์หนึง่ในโครงการสร้างโบสถ์ 108 แหง่ภายในหนึง่วนั ตามท่ีทรงตัง้พระปณิธานเอาไว้วดัคชิ ู

ประกอบด้วยโบสถ์ 2 หลงั ซึง่หลงัเก่าได้สร้างขึน้ในรัชสมยัพระเจ้าซองเซนกมัโป และได้รับการ

บรูณะปฏิสงัขรณ์ในต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 19 สว่นหลงัใหมเ่ป็นของพระราชชนนีในกษัตริย์องค์ปัจจบุนั ทรงโปรด

ให้สร้างในปี ค.ศ. 1968 เพ่ือเสดจ็มานัง่วิปัสสนา 

เย็น  บริการอาหารเย็นท่ีโรงแรม Hotel Olathangหรือเทียบเทา่ 

 จากนัน้นําทา่นชมการแสดงท้องถ่ินของชาวภฏูาน แสดงวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของชาวภฏูานในเทศกาล

งานประเพณีตา่งๆและแตง่กายด้วยชดุประจําชาต ิผู้ชายจะแตง่ชดุท่ีเรียกวา่ โก (Kho)สว่นผู้หญิงจะแตง่ชดุท่ี

เรียกวา่กีร่า (Kira) 
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Day 5  พาโร – กรุงเทพ          (B/--/--) 

07.00 น.  บริการอาหารเช้าท่ีโรงแรม หลงัอาหารนําทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิพาโร 

10.45 น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพ โดย สายการบนิภฏูาน เท่ียวบนิท่ี B3700 

16.15 น.  เดนิทางถึง ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 

**หมายเหตุ**  รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ  

อตัรานีร้วม  
+ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ชั้นประหยดั 
+ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
+ค่ารถนาํเท่ียวภายใน ภูฎาน 
+ไกดท์อ้งถ่ินภาษาองักฤษ 
+ค่าโรงแรมท่ีพกั มาตรฐาน Tourist Class 2 ท่าน ต่อ 1 หอ้ง 
+ค่าวซ่ีาภูฏาน 
+ ค่าวซ่ีาเพื่อเขา้ประเทศ  
+ ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ี 
+ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ 
+ประกนัการเดินทาง ในกรณีเสียชีวติเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจาํนวนเงิน 1,000,000 บาท  
(คุม้ครองผูเ้อาประกนัภยั อายรุะหวา่ง 15-75 ปี เท่านั้น ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยั อายรุะหวา่ง 15-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยั
อายตุ ํ่ากวา่ 15 ปี หรือ ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของกรมธรรม ์/ ส่วน
ในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัท่ีอายสูุงกวา่ 85 ปี ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) 
อตัรานีไ้ม่รวม 
-ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆนอกเหนือจากรายการทวัร์ 
-ค่านํ้าหนกัเกินกวา่สายการบินกาํหนด 20 กก. 
- ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุอยูใ่นโปรแกรมทวัร์ 
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ 3 % 
- ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถภูฏานขั้นตํ่า 30 ดอลลาร์ต่อท่าน 
- ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย  
เอกสารทีใ่ช้ยืน่วซ่ีา 

- หนงัสือเดินทางท่ีมีอายใุชง้านเหลือ มากกวา่ 6 เดินทาง  
- รูปถ่ายหนา้ตรงใชส้าํหรับยืน่วซ่ีา 2 น้ิว 1 ใบ (เป็น SCAN FILE เป็นแบบสีดว้ยความละเอียดสูง หรือ ส่งรูปถ่ายจริงมาก็

ได ้ทางบริษทัฯจะดาํเนินการยืน่วซ่ีาใหเ้อง) 
- ในกรณีเป็นนกัเรียน หรือ นกัศึกษา รบกวน SCAN สี ดว้ยความละเอียดสูง 
- แจง้รายละเอียดเพื่อกรอกฟอร์มวซ่ีาดงัน้ี : ท่ีอยูปั่จจุบนั + ตาํแหน่งงาน + ช่ือบริษทัฯหรือองคก์รท่ีทาํงาน + วฒิุการศึกษา  

เงื่อนไขการจองทวัร์ 
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1. หลงัจากการจอง ตอ้งชาํระ เงินมดัจาํทนัที ท่านละ 30,000 บาท / ท่าน เน่ืองจาก ตัว๋เคร่ืองบิน จะตอ้งออกทนัทีหลงัจาก มี
การยนืยนัการจอง มิฉะนั้น ท่ีนัง่จากสายการบิน จะไม่ Confirm และ จะตอ้ง โอนเงิน ก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 14 วนั
ก่อนการเดินทาง 

2. เง่ือนไขการยกเลิก : หลงัจากชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน เน่ืองจาก ทางบริษทัฯจะตอ้ง
ออกตัว๋เคร่ืองบิน ใหผู้โ้ดยสารทนัที เพื่อ การยนืยนัการเดินทางกบัทางสายการบิน  

3. หลงัจาก จ่ายเงิน เตม็จาํนวนแลว้ ทางบริษทัฯ จะคิดค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น และจะทาํการคืนเงิน
ท่ีเหลือ หลงัจากหกัค่าใชจ่้ายแลว้ใหก้บัผูเ้ดินทาง 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บ บาดเจบ็ ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์
และเหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน หรือ ภยัธรรมชาติ หรือ จลาจล เป็นตน้ 

5. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฎิเสธการ
เขา้ประเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินทุกกรณี 

6. เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือ ชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัณ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านไดรั้บทราบและยอมรับเง่ือนไขต่างๆ ท่ีบริษทัฯไดร้ะบุไวแ้ลว้ขา้งตน้ 

7. กาํหนดการเดินทางอาจจะมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือผลประโยชน์ตลอดจน
ความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกัสาํคญั 

8. สาํหรับ ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ Passport ไทย หรือ Passport ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเร่ืองเอกสาร Visa เขา้ออก
เมืองไทยเอง หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษทัฯทวัร์ จะไม่รับผดิชอบในกรณี ท่ีด่านตรวจคนเขา้เมือง
ของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 
 

ในกรณทีีผู้่โดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเ่กีย่วข้องกบัวนัเดินทางทีท่่านได้ทาํการจองไว้กบัทาง
บริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กบัทางเจ้าหน้าทีท่ราบ ก่อนการชําระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกดิข้อผดิพลาด  

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 

 

หนังสือเดินทางต้องมอีายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
นับจากวนัเดินทางและมหีน้า ทีเ่หลอื ไว้ประทบัตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

 
 
 

 
 


