




วันที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ) – พำโร (.....)  - จุด
ชมวิววัดตัมโช - อนุสรณส์ถำนแห่งชำติ - ป้อมซิมโต
คำซอง - ตำชิโชซอง 

X   

PEDLING HOTEL & SPA / 
NAMSELING BOUTIQUE 

HOTEL / HOTEL 
AMODHARA หรือเทยีบเท่ำ 

2 
ทมิพู - สักกำระองคห์ลวงพ่อสัจจธรรม - โดชูลำพำส 
-  
วัดชิมิลำคัง - เมืองพูนำคำ - พูนำคำซอง 

   

HOTEL PEMA 
KARPO/HOTEL 

VARA/PUNAKHA 
RESTDENCY หรือเทยีบเท่ำ 

3 พูนำคำ - สวนสัตว์แห่งชำติของประเทศภูฏำน - 
ส ำนักแม่ชีทังทอง ดีวำเชน - พำโรซอง 

   

MANDALA ESORT/ 
DEWACHEN 

RESORT/HOTEL 
DRUKCHEN หรือเทียบเท่ำ 

4 พิชิตวัดทักซัง (วัดถ ำ้เสือ) - วัดคิชู ลำคัง    

MANDALA RESORT / 
DEWACHEN RESORT /  

HOTEL DRUKCHEN 
หรือเทียบเท่ำ 

5 พำโร - กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ)(.....)  X X  





                         

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

 
 

 
04.00 น.  พรอ้มกนัที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ชั้น 4 ประตู 5 เคำนเ์ตอร ์

K สำยกำรบิน ภูฏำนแอร์ไลน์ (B3) หรือ ประตู 10 เคำน์เตอร์ W สำยกำรบิน ดรุ๊กแอร์ (KB) โดยมี
เจา้หนา้ที่จากทางบรษิัทฯ คอยตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกแก่ท่านก่อนออกเดินทาง 

06.30 น. ออกเดินทางสู ่เมืองพำโร ประเทศภูฏำน โดยสำยกำรบิน ภูฏำนแอรไ์ลน ์เทีย่วบินที ่B3-701   
07.00 น.  หรือ สำยกำรบิน ดรุ๊กแอร ์เทีย่วบินที ่KB-153 
 ** กำรท่องเที่ยวในประเทศภูฏำน โปรดแต่งกำยสุภำพ เพรำะสถำนที่ส่วนใหญ่เป็นเขตพระรำชฐำนและ

สถำนทีส่ ำคัญๆ ** 
10.50 น. เดินทางถึง สนำมบินพำโร ประเทศภูฏำน (BHUTAN) หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง 
 จากนัน้เดินทางเขา้สู่ เมืองพำโร (Paro) ประเทศภูฏาน เมืองพาโรซึ่งเป็นเมืองที่ถูกโอบอยู่ในวงลอ้มของขุนเขา  

บนระดับความสูง 2,280 เมตร มีแม่น า้ปาชูไหลผ่าน อาคารบา้นเรือนจะเป็นสไตลภ์ูฏานแท ้กรอบหน้าต่างไม้
ลวดลายสีสนัสดใส 

 น าท่านเดินทางไปยงั จุดชมวิววัดตัมโช ตัง้อยู่บนฝ่ังซา้ยท่ามกลางทิวทศันท์ี่มีแม่น า้สองสายมาบรรจบกนั ท่านลา
มะทังทนเกลโปเป็นผูส้รา้งวัดนีข้ึน้พรอ้มสะพานเหล็กอีกสายหนึ่งขึน้ที่นี่ แต่สะพานถูกน า้พัดท าลายลงในปี ค.ศ. 
1969 สะพานที่เห็นในปัจจบุนัเป็นของที่ใชโ้ซ่เหล็กสรา้งขึน้ใหม่ในปี ค.ศ. 2005 โดยเลียนแบบสะพานสายเดิม 

เทีย่ง       รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย จากนัน้น าท่านชม อนุสรณส์ถำนแห่งชำติ (National Memorial Chorten) อนุสรณแ์ห่งนีเ้ป็นอนุสรณส์ถานแด่

กษัตริยร์ชักาลที่ 3 แห่งประเทศภูฏานสรา้งในปี ค.ศ.1974 มีผูค้นมากมายเดินทางมาแสวงบุญและสวดมนต์
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ 

 จากนั้นน าท่านชม ป้อมซิมโตคำซอง (Semtokha Dzong) สรา้งในปี ค.ศ. 1629 ป้อมแห่งนีม้ีชัยภูมิที่ถือเป็น
ยุทธศาสตรท์ี่ส  าคญัแห่งเมืองทิมพ ูถือเป็นป้อมปราการแห่งแรกที่ท่านซบัดรุง งาวงั นมัเกล สรา้ งขึน้ เมืองพนูาคา
อยู่ระดบัความสงู 1,200 เมตร จากระดบัน า้ทะเล 

 จากนัน้น าท่านเดินทางเขาชม ตำชิโชซอง (Tashichho Dzong) มหาปราการแห่งศาสนาและวิหารหลวงแห่งเมือง
ทิมพ ูตาชิโชซอง หมายถึง ปอ้มแห่งศาสนาอนัเป็นมงคล สรา้งในสมยัศตวรรษท่ี 12 ปัจจบุนัเป็นสถานที่ท างานของ
พระมหากษัตริย์ สถานที่ท าการของกระทรวงต่าง ๆ และวัด รวมทั้งเป็นพระราชวังฤดูร้อนของพระสังฆราช  
และบรเิวณอนัใกลท้่านจะไดเ้ห็นวงัที่ประทบัสว่นพระองคข์องกษัตรยิจ์ิกมี่ดว้ย 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 พักที ่PEDLING HOTEL & SPA / NAMSELING BOUTIQUE HOTEL / HOTEL AMODHARA  

*** กรุณำเตรียมคำ่ทปิไกดแ์ละคนขับรถ จ ำนวน  35  USD / ทริป *** 
ค่ำทปิหัวหน้ำทัวรขึ์น้อยู่กับควำมพงึพอใจของลูกค้ำ 

 

วันแรก กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ) - พำโร - จุดชมวิววัดตัมโช - อนุสรณส์ถำนแห่งชำติ - ป้อมซิมโตคำ
ซอง - ตำชิโชซอง 




หรือเทียบเท่ำ  

 
 
 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่าน สักกำระองคห์ลวงพ่อสัจจธรรม (Buddha Dordenma Statue) ที่ตัง้อยู่สงูที่สดุในโลก โดยไดร้บัความ
แรงศรทัธาจากมหาเศรษฐีชาวสิงคโ์ปรท์ี่บรจิาคเงินซือ้ที่ดินและสรา้งพระพทุธรูปใหแ้ก่รฐับาลประเทศภฏูาน มีเวลา
ใหท้่านไหวข้อพรเพื่อเป็นศิรมิงคล 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองพูนำคำ แวะชม โดชูลำพำส (Dochula Pass) ท่านจะไดช้มความงามของ
เจดีย ์บนระดบัความสงู 3,150 เมตร จากระดบัน า้ทะเล พรอ้มวิวทิวทศันข์องภูเขาหิมาลยัอนัตระการตา และยอด
เขาต่าง ๆ เรียงรายกนั 

เทีย่ง          รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางต่อไปยงั วัดชิมิลำคัง (Chimi Lhakhang)  โดยวดัที่ตัง้อยู่บนเนินเขาสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1499 โดย

ลามะที่มีชื่อเสียงนามว่าท่าน Lama Drukpa Kunley วัดแห่งนีช้าวภูฏานกล่าวขานกันว่าใครที่มีบุตรยากหากมา
อธิษฐานขอบตุรที่วดัแห่งนีก้็จะไดส้มใจ 

   จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่เมืองพูนำคำ (Punakha) เป็นเมืองหลวงเก่าของภฏูานจนถึงปี ค.ศ. 1955 ก่อนที่จะยา้ย
เมืองหลวงไปที่เมืองทิมพ ู
จากนั้นน าท่านชม พูนำคำซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการขนาดใหญ่ประจ าเมืองพูนาคา สรา้งขึน้ในปี 
1637 โดยฉบัดรุง งาวงั นมัเกล ซึ่งไดร้บัการขนานนามว่าเป็นพระราชวงัแห่งความสขุอนัยิ่งใหญ่ “Palace of Great 
Happiness” และเป็นหนึ่งในป้อมปราการที่สวยงามที่สุดในภูฏาน เป็นป้อมที่สรา้งเป็นอันดับสองของภูฏาน 
ประกอบไปดว้ยหลายส่วน ทัง้พระต าหนัก ศาลาว่าการเมือง โบสถ ์และ วิหาร ปัจจุบนัเป็นที่พักในฤดูหนาวของ
พระชัน้ผูใ้หญ่ ปอ้มนีต้ัง้อยู่ ณ บรเิวณที่แม่น า้ Pho chu และ แม่น า้ Mo chu ไหลมาบรรจบกนั ท่านจะไดเ้ห็น ลามะ 
(พระสงฆ)์ จ านวนมากถึง 6,000 รูปที่ก าลงัศกึษาพระธรรมและสวดมนต ์

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 พักที ่HOTEL PEMA KARPO / HOTEL VARA / PUNAKHA RESIDENCY หรือเทยีบเท่ำ  

 
 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  จากนัน้น าท่านชม สวนสัตวแ์ห่งชำติของประเทศภูฏำน (National Zoo) ชม สัตวป์ระจ ำชำติทำคิน (Takin)  

ที่มีรูปร่างลักษณะพิเศษผสมระหว่างแพะกับวัว มีแห่งเดียวในประเทศภูฏานเท่านั้น ทาคินเป็นสัตวใ์นต านาน
ประวติัศาสตรข์องศาสนาพทุธ 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้ชม ส านักแม่ชีทังทอง ดีวำเชน (Thangthong Dewachen Nunnery) เป็นวัดพุทธใน

ประเทศภฏูาน ขนาดเล็กบนเทือกเขาหิมาลยั 
 จากนัน้น าท่านชม พำโรซอง (Paro Dzong) หรือ รินปุงซอง (Rinpung Dzong) ปอ้มปราการและวิหารหลวงแห่ง

เมืองพาโร พาโรซองนบัเป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมแบบภูฏานที่สมบูรณแ์บบที่สุด ทุกท่านจะเห็นถึงก าแพงสีขาว  

วันทีส่อง  ทมิพู - สักกำระองคห์ลวงพ่อสัจจธรรม - โดชูลำพำส - วัดชิมิลำคัง - เมืองพูนำคำ - พูนำคำซอง 

วันทีส่ำม   พูนำคำ - สวนสัตวแ์ห่งชำติของประเทศภูฏำน - ส ำนักแม่ชีทังทอง ดีวำเชน - พำโรซอง 




ที่ก่อตวัขึน้เป็นป้อมปราการสามารถเห็นไดช้ัดเจนเป็น Landmark ของเมืองพาโร ตวัซองสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1644  
โดย ท่านซบัดรุง งาวัง นัมเกล พระอริยสงฆ ์ซึ่งเป็นผูน้  าทางจิตวิญญานและเป็นผูร้วบรวมประเทศภูฏานใหเ้ป็น
ปึกแผ่น รวมถึงเป็นผูว้างระบบการบริหารงานและระบอบปกครองประเทศ ปัจจุบนัเป็นสถานที่ท างานของรฐับาล 
รวมทัง้เป็นที่ตัง้ขององคก์รบรหิารสงฆป์ระจ าเขตปกครองนัน้ ๆ  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
   พักที ่MANDALA RESORT / DEWACHEN RESORT / HOTEL DRUKCHEN หรือเทยีบเท่ำ  

 
 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  
  น าท่านออกเดินทางสู่ วัดทักซัง (Taktshang Monastery) หรือ วัดถ ้ำเสือ (Tiger’s Nest in Bhutan) มหาวิหาร

ศกัดิ์สิทธิ์ สรา้งอยู่บนหนา้ผาสงูกว่า 900 เมตร ตัง้แต่ศตวรรษท่ีชาวภูฏานมีความเชื่อว่าครัง้หนึ่งในชีวิต จะตอ้งได้
ขึน้มาแสวงบญุ เพื่อความเป็นสิรมิงคลและเจรญิกา้วหนา้ของชีวิต สว่นชื่อเรียก “ถ า้เสือ” ของวดันีไ้ดม้าจากต านาน
ที่เล่าขานต่อๆ กนัมาว่า พระรินโปเชผูเ้ผยแผ่นิกายมหายานในภูฏานไดข้ี่หลงัเสือเหาะมายงัหนา้ผาแห่งนี ้และเขา้
ไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในถ า้เป็นเวลา 3 เดือน หลงัจากนัน้ใน พ.ศ. 2227 มีการสรา้งวดัขึน้ที่นี่ และดว้ยความ
สงูของผาท าใหว้ดันัน้อยู่ท่ามกลางเมฆหมอกสีขาวที่ลอ้มรอบวดั การเดินทางมายงัสถานที่แห่งนี ้รถจะสามารถขึน้
ไดแ้ค่เนินเขาดา้นลา่งเท่านัน้  

  จากนั้นทุกท่านสามารถเลือกเดินทางได ้2 แบบ คือ เดินเทา้ หรือ ขี่มา้, ขี่ลา,  ขี่ล่อ เท่านั้น การเดินขึน้ไปยังวัด  
จะแบ่งเป็นช่วงแรกใชเ้วลาเดินราว 2 ชม. จะถึงจุดแวะพกัแรก ใหท้่านไดพ้กัด่ืมน า้ชา กาแฟ จากนัน้เดินเทา้ต่ออีก
ราว 1 ชม. ก็จะถึงจุดชมวิวที่สอง จากนัน้เสน้ทางจะเปลี่ยนเป็นบนัไดขึน้ลง เขา้สู่วัดทักซงั น าทุกท่านสกัการะสิ่ง
ศกัดิส์ิทธิ์ดา้นใน และ ชมความงามของธรรมชาติบริเวณรอบวดัอย่างวิจิตรลงตวั (การเดินทางขึน้ชมวดัทกัซงั ทาง
บรษิัทแนะน าใหท้่านเดินเทา้ขึน้จะสะดวกและปลอดภยัมากกว่า แต่ถา้หากท่านใดตอ้งการขี่มา้ รบกวนแจง้กบัทาง
หวัหนา้ทวัรล์่วงหนา้อย่างนอ้ยหนึ่งวนัล่วงหนา้ เพื่อท าการจองมา้ใหท้่าน ค่ำใช้จ่ำยในกำรขี่ม้ำ 25 USD ไม่ได้

รวมอยู่ในค่ำทัวร ์จะขี่มา้ช่วงขาขึน้เขาไดจ้นถึงจดุแวะพกัแรกเท่านัน้) 
เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าทกุท่านเดินเทา้ลงจากเขา (ไม่อนญุาตใหน้ั่งมา้ลงมาดา้นลา่งได)้ 
 จากนั้นน าท่านชม วัดคิชู ลำคัง (Kyichu Lhakhang) หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ในประเทศภูฏาน สมัยศตวรรษที่ 7  

วัดนีเ้ป็นวัดที่มีความเชื่อว่าสรา้งไว้เพื่อตรึงเท้าซ้ายของนางยักษ์ตนหนึ่งที่นอนทอดร่างปิดทับประเทศทิเบต  
และเทือกเขาหิมาลยัไว ้โดยวดัคิช ูลาคงั เป็นวดัที่เก่าแก่ที่สดุในภฏูาน 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  พักที ่MANDALA RESORT / DEWACHEN RESORT / HOTEL DRUKCHEN หรือเทยีบเท่ำ  
 
 

 

วันทีส่ี่   พิชิตวัดทักซัง (วัดถ ำ้เสือ) - วัดคิชู ลำคัง 

วนัท่ีห้า    พาโร - กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) 




เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู ่สนำมบินพำโร เพื่อน าท่านเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 
10.35 น.   ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ภฏูานแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ B3-700  
16.05 น.  ถึง สนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหำนคร ดว้ยความสวสัดิภาพ........    
 หรือ 
08.30 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบิน ดรุ๊กแอร ์เที่ยวบินที่ KB-150  
12.40 น. ถึง สนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหำนคร ดว้ยความสวสัดิภาพ........    
  

********ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร********   
☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสัตย ์จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ  ☺ ☺ ☺ ☺ 

** หมำยเหตุ: โปรแกรมและรำคำสำมำรถเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทรำบล่วงหน้ำทำงบริษัทฯ จะถือผลประโยชนข์องลูกค้ำเป็นส ำคัญ **        

 
 

อัตรำค่ำบรกิำร (รำคำต่อท่ำน) 
 

วันเดินทำง รำคำทัวรผ์ู้ใหญ่ 
(พกัหอ้ง 2-3 ท่าน) 

เด็ก 6-11 ขวบ 
(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

มีเตียงเสรมิ) 

เด็ก 2-5 ขวบ 
(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

เสรมิ) 
พักเดี่ยวจ่ำยเพ่ิม 

02 – 06 มี.ค. 66 
(วันมำฆบูชำ) 

99,900 บำท 75,900 บำท 39,900 บำท 7,900 บำท 

13 – 17 เม.ย. 66 
(วันสงกรำนต)์ 

99,900 บำท 75,900 บำท 39,900 บำท 7,900 บำท 

01 – 05 มิ.ย. 66 
(วันวิสำขบูชำ) 

99,900 บำท 75,900 บำท 39,900 บำท 7,900 บำท 

10 – 14 ส.ค. 66 
(วันแม่) 

99,900 บำท 75,900 บำท 39,900 บำท 7,900 บำท 

** รำคำนีค้ิดต้นทุนที ่1 USD ไม่เกิน 38.50 บำท ณ วันที ่16 ต.ค. 65 และทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับรำคำ 
หำกค่ำเงนิมีกำรเปล่ียนแปลง ** 

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

แอร)์ ตัว๋เคร่ืองบินท่ีใช้เป็นแบบกรุป๊ไม่สามารถเลือกท่ีนัง่ล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รบัท่ีนัง่แบบสุ่มเท่านัน้) 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 




2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน ้ามนัขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษี

น ้ามนัเพ่ิมตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง **ราคาทวัรน้ี์เชค็ภาษีน ้ามนั 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 ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัรปูแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนัน้ๆ 

5. ค่าอาหาร ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ และ น ้าดื่มบนรถวนัละ 2 ขวด  
6. ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่ (พดูภาษาองักฤษ) 
7. ค่าหวัหน้าทวัรไ์ทยเดนิทางพรอ้มคณะและดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมค่าทิปหวัหน้าทวัร)์ 
8.  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ 
9.   น ้าหนักสมัภาระ ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรมั  สมัภาระตดิตวัขึน้เครื่องได ้1 ชิน้ ต่อท่าน น ้าหนกัตอ้งไม่เกนิ 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 เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การตดิเชือ้, ไวรสั, ไสเ้ลื่อน, ไสต้ิง่, อาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสยีสติ, ตกอยู่ภายใต้
อ านาจของสุรายาเสพตดิ, บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาท การแท้งบุตร, การบาดเจบ็เนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 
นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน  (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตาม
เงือ่นไขในกรมธรรม ์
 
 

 
1. ค่าท าหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. กรณุาเตรียมค่าทิปไกดแ์ละทิปคนขบัรถ 35 USD / ทริป (เดก็ช าระทิปเท่ากบัผู้ใหญ่) 
    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. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้นราคา 
 
 
 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไมร่วม 
 

เงื่อนไขการท าการจอง และช าระ
เงิน 




1. ในการจองครัง้แรก ช าระมดัจ าท่านละ 40,000 บาท หรอืทัง้หมด (ภายใน 2 วนั หลงัจากท าการจอง) พรอ้มส่งส าเนา

หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ใหก้บัเจา้หน้าทีฝ่่ายขาย หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ทาง
บรษิทัขออนุญาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิการยื่นขอวซี่าใชเ้พยีงส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทางเท่านัน้ 

2.  กรณีลูกค้าท าการจองน้อยกว่าวนัเดินทาง 30 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวนทนัที
ในวนัท่ีจองเท่านัน้ 

3.  ช าระส่วนท่ีเหลือ ก่อนเดนิทาง 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร ์อาทติย ์และวนัหยุดราชการ)   
4.  กรณีท่ีท่านช าระค่าทวัรท์ัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้

ระบุไว้ทัง้หมดน้ีแล้ว หากท่านไม่ผ่านการอนุมติัวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น ทางบริษัทขอเกบ็
เฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

 
 
 
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วนั คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด (โดยหกัจากค่าใช้จ่ายจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าของบตัร
โดยสารเคร่ืองบิน ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ) 
แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15-29 วนั คืนเงิน 40% ของค่าทวัร ์(จากราคาทวัรท่ี์ซ้ือ โดยหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง อาทิ 
มดัจ าค่าบริการตัว๋เคร่ืองบิน, โรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร) 

    แจง้ยกเลกิน้อยกว่า 1-14 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวนท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัและผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางใน
คณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิแ์จง้ยกเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปเดนิทางได ้ในกรณีน้ีบรษิทั
ฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด (ยกเวน้ค่าธรรมเนียมวซี่าซึง่ไดช้ าระไวก้บัทางสถานทูตแลว้ กรณี ตอ้งใชว้ซี่า) หรอืจดัหาคณะทวัร์
อื่นใหถ้า้ตอ้งการ 
 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯ จะพจิารณา
เลื่อนการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เช่น ค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่า
หอ้ง ค่าธรรมเนียมวซี่าตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเกบ็และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้
 กรณียื่นวซี่าแล้วไม่ได้รบัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์หรอืมดัจ ามาแล้ว ทาง
บรษิทัฯ ขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยื่นวซี่า / ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าตัว๋เครื่องบนิ 
(กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน 
 กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมด 
 เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า ท่าน
สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดเทศกาลทีต่้องการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืค่ามดัจ าทีพ่กั รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น Extra 
Flight และ Charter Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทวัรท์ัง้หมด เนื่องจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 
 
 
 

การยกเลิกเดินทาง 
 




 
 คณะทวัรค์รบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหวัหน้าทวัรไ์ทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะขนาดของกรุป๊ไซค ์จ านวน
ผู้เดินทางอาจมีการปรบัเพ่ิมขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมื่อเกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได้ 
 รายการท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และ
เหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลเป็นพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวกใน
การเดนิทางท่องเทีย่ว ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ต้องมคีุณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น 
ต้องเป็นผูท้ีม่รี่างกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉิน
ได ้(น ้าหนกัประมาณ 20 กโิลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ัง่ Long Leg ขึน้อยู่
กบัทางเจา้หน้าทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเท่านัน้ 
 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติ ปฏวิตั ิและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอืค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, 
ความล่าชา้ หรอืจากอุบตัเิหตุต่างๆ 
 ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรอืกรณีที่ท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จาก
ไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  
 หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ทัง้สิ้น แต่ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสทิธิ ์
การจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 ราคานี้คิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิท์ี่จะปรบัราคาตัว๋
เครื่องบนิตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บรกิารของทางบรษิทัฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,  ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทาง
แลว้ 
 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการ
เดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้อตัราค่าบ 
 ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
 ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะ
ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้ 
 เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 





 
** ก่อนท ำกำรจองทัวรทุ์กคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำกทำง

บริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลัก **                
 


