
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
พาโร | ทิมพ ู|วดัชิมิลาคงั | โดชลูาพาส | พนูาคา | วดัทกัซงั  

  

 

 

 

ภฏูาน ดนิแดนแหง่ศรัทธาในอ้อมกอดขุนเขาหมิาลัย 
5 DAYS 4 NIGHTS 

เดนิทาง มกราคม – พฤษภาคม 63 

 

เร่ิมต้นเพียง 56,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

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

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

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

วนัท่ี 4. พชิิตวดัทกัซงั(วดัถํา้เสือ) – ชอ้ปปิง้ 

วนัท่ี 5. พาโร – กรุงเทพฯ 

 



วันที ่1 
กรุงเทพฯ  (สนามบินสุวรรณภูมิ ) (B3701 06 .30 - 09.55) - พาโร - พาโร
ซอง - พพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาต ิ-  วัดคิชู ลาคัง -  เมืองทมิพู - ทีท่ าการ
ไปรษณีย ์

04.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบนิสุวรรณภูมิ  ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู5 เคานเ์ตอร ์ K สายการบนิ ภูฏานแอรไ์ลน์  โดยมี
เจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

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

 ประเทศภูฏาน  (Bhutan)  หรือ  ชือ่อย่างเป็นทางการว่าราชอาณาจักรภูฏาน  (Kingdom of Bhutan) ตัง้อยู่ ทาง
ตะวนัออกของเทอืกเขาหมิาลัย(Himalayas) มีพรหมแดนตดิกบัทเิบต (Tibet) และ อินเดยี (India) ท่ีน่ีมีเทือกเขาจาํนวน
มากจึงเป็นอีกประเทศหนึ่งท่ีไดร้บัการขนานนามวา่เป็น  “สวติเซอรแ์ลนดแ์ห่งเอเชยี ” เป็นประเทศ ดนิแดนรวมแหลง่อารย
ธรรมตา่งๆ  ภฏูานนัน้มี 4 ฤด ูคือ  
ฤดใูบไมผ้ล ิระหวา่งเดือน มีนาคม – พฤษภาคม เป็นช่วงดอกไมก้าํลงัเบง่บานทัง้หบุเขา  
ฤดรูอ้นและฝน ระหวา่งเดือน มถินายน – สงิหาคม พืนป่าเขียวขจี ทอ้งฟา้สีสนัสดใส นํา้ตกสวยงาม 
ฤดใูบไมร้ว่ง ระหวา่งเดือน กนัยายน – พฤศจิกายน เป็นช่วงใบไมเ้ปล่ียนสีเหลืองทองอรา่ม อากาศปลอดโปรง่  
ฤดหูนาว ระหวา่งเดือน ธนัวาคม – กมุภาพนัธ ์อากาศหนาวเย็น ถึง อาจมีหิมะตกบา้ง ทอ้งฟา้สีคราม 
โดยอณุหภมูเิฉล่ียประมาณ 10 องศา โดยแตล่ะฤดกูาลจะมีเทศกาลสาํคญัตา่งๆ ทาํใหเ้ป็นจดุดงึดดูนกัท่องเท่ียวใหม้าเยือน
ไดต้ลอดทัง้ปี 

09.55 น. เดนิทางถึง สนามบนิพาโร ประเทศภูฏาน  (Bhutan) หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้ เดนิทางเขา้สู่ เมืองพาโร 

(Paro) ประเทศภูฏาน เมืองพาโรซึ่งเป็นเมืองท่ีถกูโอบอยู่ในวงลอ้มของขนุเขา บนระดบัความสงู 2,280 เมตร มีแมน่ํา้ปาชู
ไหลผา่น อาคารบา้นเรือนจะเป็นสไตลภ์ฏูานแท ้กรอบหนา้ตา่งไมล้วดลายสีสนัสดใส  น าชมพาโรซอง  (Paro Dzong) หรือ 
รินปุงซอง (Rinpung Dzong) ปอ้มปราการและวหิารหลวงแห่งเมืองพาโร พาโรซองนบัเป็นตวัอย่างสถาปัตยกรรมแบบภฏูาน
ท่ีสมบรูณแ์บบท่ีสดุ ทกุท่านจะเห็นถึงกาํแพงสีขาวท่ีก่อตวัขึน้เป็นปอ้มปราการสามารถเห็นไดช้ดัเจนเป็น Landmark ของเมือง
พาโร ตวัซองสรา้งขึน้ในปี ค .ศ. 1644 โดย ท่านซบัดรุง งาวงั นมัเกล พระอรยิสงฆ ์ซึ่งเป็นผูน้าํทางจิตวญิญา นและเป็นผู้
รวบรวมประเทศภฏูานใหเ้ป็นปึกแผน่ รวมถึงเป็นผูว้างระบบการบรหิารงานและระบอบปกครองประเทศ ปัจจบุนัเป็นสถานท่ี
ทาํงานของรฐับาล รวมทัง้เป็นท่ีตัง้ขององคก์รบรหิารสงฆป์ระจาํเขตปกครองนัน้ๆ ทางเขา้พาโรซองมี สะพานไม้ งามิ ซัม 

(Nyami Zam) ทอดผา่นขา้มแมน่ํา้ ท่ีสวยงามพาดผา่นแมน่ํา้พาโร ท่ีไหลมาจากตน้นํา้ใน ภูเขาจูโมลฮารี (Jumolhari)  ท่ีซึ่ง
เคยเป็นฉากถ่ายทาํในภาพยนตรฮ์อลลีวูด้ช่ือดงั เร่ือง Little Buddha เป็นอีกจดุท่ีควรถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจ  
 
 
 
 
 
 
 
 



กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้นาํท่านชม พพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาติ (National Museum) พพิธิภณัฑแ์ห่งนีเ้ป็นท่ีเก็บรวบรวมหนา้กากศลิปะแบบ

พทุธมหายาน นิกายตนัตระ ภาพพระบฏ อาวธุ เหรียญกษาปณ ์เครื่องมือเครื่องใชไ้มส้อยตา่งๆ รวมถึงจดัแสดงความ
หลากหลายทางธรรมชาตอินัสมบรูณข์องประเทศเพ่ือใหท้กุท่านไดรู้จ้กัภฏูานมากขึน้ นาํท่านชม วัดคิชู ลาคัง  (Kyichu 

Lhakhang) หนึ่งในวดัท่ีเก่าแก่ในประเทศภฏูาน สมยัศตวรรษท่ี 7 วดันีเ้ป็นวดัท่ีมีความเช่ือวา่สรา้งไวเ้พ่ือตรงึเทา้ซา้ยของนาง
ยกัษต์นหนึ่งท่ีนอนทอดรา่งปิดทบัประเทศทิเบตและเทือกเขาหิมาลยัไว ้โดยวดัคชิ ูลาคงั เป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในภฏูาน จากนัน้
เดนิทางสู่ เมืองทมิพู  (Thimphu) เมืองหลวงของประเทศภู ฏานตัง้แตปี่ ค .ศ. 1961 นาํท่านชมทีท่ าการไปรษณียภู์ฏาน 

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

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั HOTEL PEDLING หรือเทียบเท่า  

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่าน สักการะองคห์ลวงพ่อสัจจธรรม (Buddha Dordenma Statue) ท่ีตัง้อยู่สงูท่ีสดุใน โลก โดยไดร้บัความ แรงศรทัธา

จากมหาเศรษฐีชาวสงิคโ์ปร ์ท่ีบรจิาคเงินซือ้ท่ีดนิและสรา้งพระพทุธรูปใหแ้ก่รฐับาลประเทศภฏูาน มีเวลาใหท้่านไหวข้อพรเพ่ือ
เป็นศริมิงคล  จากนัน้นาํท่านชม จุดชมววิชังเกกัง (Sangaygang) เป็นจดุชมววิทิวทศันท่ี์สวยงามของหบุเขาเมือ งทิมพ ูให้
ท่านไดอ้ิสระเก็บภาพอนัสวยงาม  จากนัน้นาํท่านชมป้อมซิมโตคาซอง (Semtokha Dzong) สรา้งในปี ค .ศ.1629 ปอ้มแห่ง
นีมี้ชยัภมูท่ีิถือเป็นยทุธศาสตรท่ี์สาํคญัแห่งเมืองทิมพ ูถือเป็นปอ้มปราการแห่งแรกท่ีท่านซบัดรุง งาวงั นมัเกล สรา้งขึน้ เมืองพู
นาคาอยู่ระดบัความสงู 1,200 เมตร จากระดบันํา้ทะเล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดนิทางตอ่ไปยงั  วัดชมิิลาคัง  (Chimi Lhakhang) โดยวดัท่ีตัง้อยู่บนเนินเขา สรา้งขึน้ในปี ค .ศ.1499 โดยลามะท่ีมี

ช่ือเสียง นามวา่ท่าน Lama Drukpa Kunley วดัแห่งนีช้าวภฏูาน กลา่วขานกนัวา่ใครท่ีมีบตุรยาก หากมาอธิษฐานขอบตุรท่ีวดั
แห่งนีก้็จะไดส้มใจ จากนัน้นาํท่านเดนิทางสูเ่มืองพูนาคา (Punakha) เป็นเมืองหลวงเก่าของภฏูานจนถึงปี ค.ศ. 1955 ก่อนท่ี



จะยา้ยเมืองหลวงไปท่ีเมืองทิมพ ู จากนัน้นาํท่านชม พูนาคาซอง (Punakha Dzong) ปอ้มปราการ ขนาดใหญ่ประจาํเมืองพู
นาคา สรา้งขึน้ในปี 1637 โดยฉบัดรุง งาวงันมัเกล  ซึ่งไดร้บัการขนานนามวา่เป็น พระราชวงัแห่งความสขุอนัยิ่งใหญ่  
“Palace of Great Happiness” และเป็นหนึ่งในปอ้มปราการท่ีสวยงามท่ีสดุในภฏูาน เป็นปอ้มท่ีส รา้งเป็นอนัดบัสองของ
ภฏูาน ประกอบไปดว้ยหลายสว่น ทัง้พระตาํหนกั ศาลาวา่การเมือง โบสถ ์และ วหิาร ปัจจบุนัเป็นท่ีพกัในฤดหูนาวของพระชัน้
ผูใ้หญ่ ปอ้มนีต้ัง้อยู่ ณ บรเิวณท่ีแมน่ํา้ Pho chu และ แมน่ํา้ Mo chu ไหลมาบรรจบกนั ท่านจะไดเ้ห็น ลามะ (พระสงฆ์ ) 
จาํนวนมากถึง 6,000 รูป ท่ีกาํลงัศกึษาพระธรรมและสวดมนต ์

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั HOTEL PEMA KARPO หรือเทียบเท่า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านเดนิทาง สู ่ เมืองทมิพู  (Thimphu) ชมทศันียภาพสองขา้งทางและเทือกเขาหิมาลยัท่ีมีความสวยงาม ท่ีจะเป็น

ประสบการณท่ี์ดีท่ีไดม้าเยือนภฏูาน  ระหวา่งทางแวะชม วัดดรุ๊กวังเกล (Drukwangyal Lhakhang Temple) ที่โดชูลาพาส  
(Dochula Pass) ท่านจะไดช้มความงามของ เจดีย์ บนระดบัความสงู 3,150 เมตร จากระดบันํา้ทะเล  พรอ้ม ววิทิวทศันข์อง
ภเูขาหิมาลยัอนัตระการตา และยอดเขาตา่งๆเรียงรายกนั จากนัน้เดนิทางตอ่สูเ่มืองทิมพ ู 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านชมอนุสรณส์ถานแห่งชาต ิ (National Memorial Chorten) อนสุรณแ์ห่งนีเ้ป็น อนสุรณส์ถานแดก่ษัตรยิร์ชักาลท่ี 3 

แห่งประเทศภฏูานสรา้งในปี ค.ศ.1974 มีผูค้นมากมายเดนิทางมาแสวงบญุและสวดมนตป์ระกอบพธีิกรรมทางศาสนาตา่งๆ  
จากนัน้นาํท่านชม สวนสัตวแ์ห่งชาตขิองประเทศภูฏาน  (National Zoo) ชมสัตวป์ระจ าชาตทิาคิน  (Takin) ท่ีมีรูปรา่ง
ลกัษณะพเิศษผสมระหวา่งแพะกบัววั มีแห่งเดียวในประเทศภฏูานเท่านัน้ ทาคนิเป็นสตัวใ์นตาํนานประวตัศิาสตรข์องศาสนา
พทุธ จากนัน้นาํท่านเดนิทางเขาชม ตาชโิชซอง (Tashichho Dzong) มหาปราการแห่งศานาและวหิารหลวงแห่งเมืองทิมพ ู 
ตาซิโซซอง หมายถึง ปอ้มแห่งศาสนาอนัเป็นมงคล สรา้งในสมยัศตวรรษท่ี 12 ปัจบุนัเป็นสถานท่ีทาํงานของพระมหากษัตรยิ ์
สถานท่ีทาํการของกระทรวงตา่งๆ และวดั รวมทัง้เป็นพระราชวงัฤดรูอ้นของพระสงัฆราช  และบรเิวณอนัใกลท้่านจะไดเ้ห็นวงั



ท่ีประทบัสว่นพระองคข์องกษัตรยิจ์ิกม่ีดว้ย จากนัน้นาํทกุท่านเดนิทางสู ่เมืองพาโร (Paro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า  
ทีพั่ก นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั MANDALA RESORT หรือเทียบเท่า  

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

 นาํท่านออกเดนิทางสู ่ วัดทักซัง  (Taktshang Monastery) หรือ วัดถ า้เสือ (Tiger's Nest in Bhutan) มหาวหิารศกัดิส์ทิธิ ์
สรา้งอยุ่บนหนา้ผาสงูกวา่ 900 เมตร ตัง้แตศ่ตวรรษท่ี ชาวภฏูานมีความเช่ือวา่ครัง้หนึ่งในชีวติ จะตอ้งไดข้ึน้มาแสวงบญุ เพ่ือ
ความเป็นสริมิงคลและเจรญิกา้วหนา้ของชีวติ สว่นช่ือเรียก "ถํา้เสือ" ของวดันีไ้ดม้าจากตาํนานท่ีเลา่ขานตอ่ๆ กนัมาวา่ พระรนิ
โปเชผูเ้ผยแผน่ิกายมหายานในภฏูานไดข่ี้หลงัเสือเหาะมายงัหนา้ผาแห่งนี ้และเขา้ไปนั่งวปัิสสนากรรมฐานอยู่ในถํา้เป็นเวลา 
3 เดือน หลงัจากนัน้ใน พ.ศ. 2227 มีการสรา้งวดัขึน้ท่ีน่ี และดว้ยความสงูของผา ทาํใหว้ดันัน้อยู่ท่ามกลางเมฆหมอกสีขาวท่ี
ลอ้มรอบวดั การเดนิทางมายงัสถานท่ีแห่งนี ้รถจะสามารถขึน้ไดแ้คเ่นินเขา ดา้นลา่ง เท่านัน้ จากนัน้ทกุท่านสามารถเลือก
เดนิทางได ้2 แบบ คือ เดนิเทา้ หรือ ข่ีมา้,ข่ีลา ,ข่ีลอ่  เท่านัน้ การเดนิขึน้ไปยงัวดั จะแบง่เป็นช่วงแรกใชเ้วลาเดนิ ราว 2 ชม. จะ
ถึงจุดแวะ พกัแรก  ใหท้่านได้ พักดื่มนํา้ชา กาแฟ  จากนัน้ ตอ่อีกราว 1 ชม.ก็จะถึง จดุชมววิแวะท่ีสอง  จากนัน้เ สน้ทางจะ
เปล่ียนเป็นบนัไดขึน้ลง เขา้สูว่ดัทกัซงั นาํทกุท่านสกัการะสิง่ศกัดิส์ิ ทธิ์ดา้นใน  และ ชมความงามของธรรมชาติ บริเวณรอบวดั
อย่างวจิิตรลงตวั (การเดนิทางขึน้ชมวดัทกัซงั ทางบรษัิทแนะนาํใหท้่านเดนิเทา้ขึน้จะสะดวกและปลอดภยัมากกวา่  แตถ่า้หาก
ท่านใดตอ้งการข่ีมา้ รบกวนแจง้กบัทางหวัหนา้ทวัรล์ว่งหนา้อย่างนอ้ยหนึ่งวนัลว่งหนา้ เพ่ือทาํการจองมา้ใหท้่าน  คา่ใชจ้่ายใน
การข่ีมา้ไมไ่ดร้วมอยู่ในคา่ทวัร ์ โดยประมาณ 200-300 บาท จะขึม่า้ช่วงขาขึน้เขาไดจ้นถึงจดุแวะพกัแรกเท่านัน้) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย นาํทกุท่านเดนิเทา้ลงจากเขา (ไมส่ามารถอนญุาตใิหน้ั่ งมา้ลงมาดา้นลา่งได้ )  จากนัน้ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้บปิง้ท่ี 

พาโรสตรีท (Paro Street) ใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซือ้ของฝากท่ีระลกึตามอธัยาศยั 
ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า  
ทีพั่ก นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั MANDALA RESORT หรือเทียบเท่า  

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

 นาํท่านเดนิทางสูส่นามบนิพาโร เพ่ือนาํท่านเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพ 
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  
(เสริมเตยีง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

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 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ 
2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน  หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์

ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ การย่ืนขอวีซ่าใชเ้พียงสาํเนาหนา้หนงัสือเดนิทางเท่านัน้ 
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั ) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดนิทางท่องเท่ียว ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 
 
 
 



อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ  ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมู ล 

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 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เครื่องดื่มท่ีสั่ง พเิศษ , คา่โทรศพัท์ , คา่ซกัรีด , คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง , คา่

นํา้หนกัเกินจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

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

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริง 



 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํคา่ตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบนิทาํการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บคา่ใชจ้่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัติรงตามท่ีสายการบนิ
กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบนิมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้ มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อาํนาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่ืนเงินมดัจาํทกุกรณี 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

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

 


