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ภฏูาน เจาะลกึ ดนิแดนมงักรสายฟ้า   

5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิภฏูานแอรไ์ลน ์(B3) 

 
เร ิม่ตน้เพยีง 49,888.- 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
 

• พาทา่นพชิติ วัดทักซงั วัดบนเขาชือ่ดงัระดบัโลก 
• ชมป้อมปราการสวยทีส่ดุทัง้สามเมอืง พาโร, ทมิพ ูและ พนูาคา พรอ้มธรรมชาตสิวยงามสองขา้งทาง 

• สกัการะ องคห์ลวงพอ่สจัจธรรม ทีต่ัง้อยูส่งูทีส่ดุ เสรมิศริมิงคล 
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   กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่ :   01-05 ธ.ค. 61 49,888.- 

วนัที ่ :   28 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62 50,888.- 

 

 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 

กรุงเทพฯ - พาโร - พาโรซอง -  

พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาต ิ- วัดคชิ ูลาคงั -  

ทีทํ่าการไปรษณียภ์ฏูาน 

✈ �  �  
Pedling Hotel 3* 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 
เมอืงทมิพู - อนุสรณ์สถานแห่งชาต ิ- พูนาคา -  

โดชลูาพาส - วัดชมิลิาคงั - พูนาคาซอง 
�  �  �  

Dewachen Hotel 3* 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 

พูนาคา - ทมิพู - พระศรสีจัจธรรม -  

จุดชมววิซงัเกกงั - สวนสตัวแ์ห่งชาต ิ-  

หอ้งสมุดแห่งชาต ิ- ตาซโิซซอง - พาโร 

�  �  �  
  Mandala Hotel 3* 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 พชิติวัดถ้ําพยัคฆเ์หริ หรอื วัดทกัซงั - พาโรสตรที �  �  �  
Mandala Hotel 3* 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 พาโร – กรุงเทพ �  ✈ x   - 

 

ไฮไลทท์วัร ์  
 พาทา่นพชิติ วัดทักซงั วัดบนเขาชือ่ดงัระดบัโลก 

 ชมป้อมปราการสวยทีส่ดุทัง้สามเมอืง พาโร, ทมิพ ูและ พนูาคา พรอ้มธรรมชาตสิวยงามสองขา้งทาง 

 สกัการะ องคห์ลวงพอ่สจัจธรรม ทีต่ัง้อยูส่งูทีส่ดุ เสรมิศริมิงคล 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ - พาโร - พาโรซอง - พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิ- วดัคชิู ลาคงั - ทีท่ําการไปรษณีย ์

04.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู5 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิ ภูฏาน

แอรไ์ลน ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

06.30 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงพาโร ประเทศภฏูาน โดยสายการบนิ ภฏูานแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่B3-701 

 

เครือ่งแอรบ์สั A319 

ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 

ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

นํา้หนกัสมัภาระ 

ขาไป - ขากลบั 30 กก. 

 

 

 

  
09.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิพาโร ประเทศภูฏาน นําท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้แต่ละท่านรับ

กระเป๋าสมัภาระทีโ่หลดตรวจเช็คใหเ้รียบรอ้ยและออกเดนิทางเขา้สูต่ัวเมืองพาโร ประเทศภูฏาน เป็น

ประเทศเล็กๆทีเ่ป็นดนิแดนรวมแหลง่อารยธรรมต่างๆในออ้มกอดแห่งขนุเขาหมิาลยั เป็นประเทศทีพุ่ทธ

ศาสนาแบ่งบานอยู่ทา่มกลางเทอืกเขาหมิาลยั ประชาชนชาวภฏูานมธีรรมมะเป็นส ิง่ยดึเหนี่ยวทางจติใจ 

ประชาชนดํารงชวีติกนัอยู่อย่างเรยีบง่ายไม่วุ่นวาย และความสขุของคนภฏูานวัดกนัไดท้ีใ่จ ความสขุอยู่

ทีจ่ติใจทีม่แีตร่อยยิม้ และความเป็นมติรแก่ผูค้นทัง้โลก ทุกท่านจะไดส้มัผัสบา้นเมืองที ่เมืองพาโรซึง่

เป็นเมอืงทีถ่กูโอบอยู่ในวงลอ้มของขนุเขา บนระดบัความสงู 2,280 เมตร มแีม่น้ําปาชไูหลผ่าน อาคาร

บา้นเรอืนจะเป็นสไตลภ์ฏูานแท ้กรอบหนา้ตา่งไมล้วดลายสสีนัสดใส  

 นําทกุทา่นชม พาโรซอง (Paro Dzong) ป้อมปราการและวหิารหลวงแห่งเมอืงพาโร พาโรซองนับเป็น

ตวัอย่างสถาปัตยกรรมแบบภฏูานทีส่มบูรณ์แบบทีส่ดุ ทกุทา่นจะเห็นถงึกําแพงสขีาวทีก่อ่ตวัข ึน้เป็นป้อม

ปราการสามารถเห็นไดช้ดัเจนเป็น Landmark ของเมืองพาโร ตัวซองสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1644 โดย 

ทา่นซบัดรุง งาวัง นัมเกล พระอรยิสงฆ ์ซึง่เป็นผูนํ้าทางจติวญิญานและเป็นผูร้วบรวมประเทศภูฏานให ้

เป็นปึกแผ่น รวมถงึเป็นผูว้างระบบการบรหิารงานและระบอบปกครองประเทศ ปัจจุบันเป็นสถานที่

ทํางานของรัฐบาล รวมทัง้เป็นทีต่ัง้ขององคก์รบรหิารสงฆป์ระจําเขตปกครองนัน้ๆ ทางเขา้พาโรซองม ี

สะพานแขวนไมท้อดผ่านขา้มแม่น้ํา เป็นอีกจุดทีค่วรถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ  หลังจากนัน้นํา

ทา่นชม พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิ(National Museum) พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้เป็นทีเ่ก็บรวบรวมหนา้กาก

ศลิปะแบบพุทธมหายาน นกิายตันตระ ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใชไ้มส้อย

ต่างๆ รวมถงึจัดแสดงความหลากหลายทางธรรมชาตอิันสมบูรณ์ของประเทศเพื่อใหทุ้กท่านไดรู้จ้ัก

ภฏูานมากขึน้ จากนัน้เดนิทางสู ่วดัคชิู ลาคงั หนึง่ในวัดทีเ่กา่แกใ่นประเทศภฏูาน สมัยศตวรรษที ่7 วัด

นี้เป็นวัดทีม่ีความเชือ่ว่าสรา้งไวเ้พื่อตรงึเทา้ซา้ยของนางยักษ์ตนหนึง่ทีน่อนทอดร่างปิดทับประเทศ

ทเิบตและเทอืกเขาหมิาลยัไว ้

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงทมิพู เมืองหลวงของประเทศภูฏานตัง้แต่ปี ค.ศ. 1961 ใชเ้วลาการเดนิทาง

ประมาณ 1 ชม.  จากนัน้นําท่านชม ทีท่ําการไปรษณียภ์ูฏาน ทุกท่านสามารถถ่ายรูปทําแสตมป์ที่
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ระลกึ อกีทัง้สามารถเลอืกซือ้ดวงตราไปรษณียากรทีง่ดงามของภฎูาน มใีหเ้ลอืกหลายรูปแบบและราคา 

(ค่าแสตมป์ไม่รวมในค่าแพ็คเกจ) ทัง้รูปววิทวิทัศน์ธรรมชาต ิรูปวัดและป้อมปราการที่เรียกว่าซอง 

(Dzong) รูปสตัว ์รูปดอกไมต้า่งๆ ซึง่ดวงตราไปรษณียกรของภฏูานถอืเป็นหนึง่ในของน่าซือ้ทีทุ่กท่าน

ไม่ควรพลาด 

 
  พกัที ่   Pedling Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว, เมอืงทมิพ ู

วนัที ่2 เมอืงทมิพ ู- อนสุรณ์สถานแหง่ชาต ิ- พนูาคา - โดชูลาพาส - วดัชมิลิาคงั - พนูาคาซอง 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นชม National Memorial Chorten อนุสรณ์สถานแดก่ษัตรยิร์ัชกาลที ่3 แห่งประเทศภฏูานส

รา้งในปี ค.ศ.1974 มผีูค้นมากมายเดนิทางมาแสวงบุญและสวดมนตป์ระกอบพธิกีรรมทางศาสนาต่างๆ  

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงพูนาคา (Punakha) พูนาคา เป็นเมืองหลวงเก่าของภูฏานจนถงึปี ค.ศ. 

1955 ก่อนทีจ่ะยา้ยเมืองหลวงไปทีเ่มืองทมิพู ระยะทางประมาณ 72 กโิลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 3 

ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะไดช้มววิทวิทัศน์ของทุ่งนาขัน้บันไดและดอกไมท้ี่บานตลอดเสน้ทาง

สวยงามเป็นอย่างมาก  ชม ป้อมซมิโตคาซอง สรา้งในปี ค.ศ.1629 ป้อมแห่งนี้มีชัยภูมทิีถ่ือเป็น

ยุทธศาสตรท์ีส่าํคญัแห่งเมืองทมิพู ถอืเป็นป้อมปราการแห่งแรกทีท่่านซับดรุง งาวัง นัมเกล สรา้งข ึน้ 

เมืองพูนาคาอยู่ระดับความสงู 1,200 เมตรจากระดับน้ําทะเล ทําใหเ้มืองพูนาคามีอากาศอบอุ่นกว่า

เมอืงพาโรและเมอืงทมิพู  จากนัน้นําทา่นแวะชม โดชูลาพาส ชมความงามของ เจดยีด์รุกวังเยลลาคัง 

สถปูแห่งชยัชนะ ชม 108 สถปู อนุสรณ์สถานทีม่ตีอ่กองกําลงักลุ่มหัวรุนแรงทีย่ดึพื้นทีท่างภาคใตข้อง

ภฏูาน ตัง้อยู่บนระดบัความสงู 3,150 เมตร จากระดบัน้ําทะเล  พรอ้มดืม่ดํา่ธรรมชาตทิวิทัศน์ของภูเขา

หมิาลยัดา้นตะวันตกอันตระการตา และยอดเขาตา่งๆเรยีงรายกนั รวมไปถงึยอดเขาทีส่งูทีส่ดุอย่างจูโม

ฮาร ีซ ึง่มคีวามสงูถงึ 7,328 เมตร จากนัน้เดนิทางตอ่สูเ่มอืงพูนาคา 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย นําทา่นเดนิข ึน้เนนิไปชม วดัชมิลิาคงั (ใชเ้วลาเดนิประมาณครึง่ชัว่โมง) วัดทีอ่ยู่บนยอดเนนิกลางหุบ

เขา สรา้งข ึน้ในปี ค.ศ.1499 โดยลามะทีม่ชีือ่เสยีงมาก นามว่าทา่น Lama Drukpa Kunley ทีว่ัดแห่งนี้

ชาวบา้นเชือ่กนัว่าใครทีม่บีุตรยาก หากมาอธษิฐานขอบุตรก็จะไดส้มใจ  จากนัน้นําทา่นชม พนูาคา

ซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจําเมอืงพูนาคา สรา้งขึน้ในปี 1637 โดยฉับดรุง งาวังนัม

เกล  ซึง่ไดร้ับการขนานนามว่าเป็น พระราชวังแห่งความสขุอันยิง่ใหญ่  “Palace of Great 

Happiness” และเป็นหนึง่ในป้อมปราการทีส่วยงามทีส่ดุในภฏูาน เป็นป้อมทีส่รา้งเป็นอันดบัสองของ

ภฏูาน ในอดตีเมือ่ครัง้เมอืงพนูาคายังเป็นเมอืงหลวง ป้อมแห่งนี้ไดถ้กูใชเ้ป็นทีทํ่าการของรฐับาล 

ปัจจบุันเป็นทีพ่ักในฤดหูนาวของพระชัน้ผูใ้หญ่ ป้อมนี้ตัง้อยู่ ณ บรเิวณทีแ่มน้ํ่า Pho chu และ แม่น้ํา 

Mo chu ไหลมาบรรจบกนั อกีทัง้เป็นสถานทีท่า่นซบัดรุง งาวัง นัมเกล มรณภาพทีน่ี่ และปัจจบุันก็ได ้

เก็บรักษาร่างของทา่นอยู่ภายใน  ทา่นจะไดเ้ห็น ลามะ (พระสงฆ)์ จํานวนมากทีก่ําลงัศกึษาพระธรรม

และสวดมนต ์

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่  

 
 พกัที ่  Dewachen Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว, เมอืงพนูาคา 

วนัที ่3 
พูนาคา - ทมิพู - พระศรสีจัจธรรม - จุดชมววิซงัเกกงั - สวนสตัวแ์หง่ชาต ิ- ตาชโิชซองโร ่- 

พาโร 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมอืงทมิพ ูตามเสน้ทางเดมิ ชมทศันียภาพสองขา้งทางและเทอืกเขาหมิาลยัทีม่ี

ความสวยงาม ทีจ่ะเป็นประสบการณ์ทีด่ทีีไ่ดม้าเยอืนภฏูาน 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย นําทา่น สกัการะองคห์ลวงพอ่สจัจธรรม ทีต่ัง้อยู่สงูทีส่ดุในภฏูาน และไดร้ับความรว่มมอืจากเศรษฐี

ชาวสงิคโ์ปร ์บรจิาคเงนิซือ้ทีด่นิและสรา้งพระพทุธรูป ใหแ้กร่ฐับาลประเทศภฏูานใหท้า่นไหวข้อพรเพือ่

เป็นศริมิงคล จากนัน้นําทา่นชม สวนสตัวแ์หง่ชาตขิองประเทศภฏูาน และชมสตัวป์ระจําชาตทิาคนิ 

ทีม่รีูปร่างลกัษณะพเิศษ ผสมระหว่างแพะกบัวัว มแีห่งเดยีวในประเทศภฏูานเทา่นัน้ ซึง่ครัง้นึง่ประเทศ

สหรัฐอเมรกิาเคยเจรจาของไปเลีย้ง แตไ่ดร้บัการปฏเิสธจากรัฐบาลประเทศภฏูาน ทาคนิ เป็นสตัวใ์น

ตํานานประวัตศิาสตรข์องศาสนาพุทธ จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขาชม ตาชโิชซง่ มหาปราการแห่งศานา

และวหิารหลวงแห่งเมอืงทมิพู  ตาซโิซซอง หมายถงึ ป้อมแห่งศาสนาอนัเป็นมงคล สรา้งในสมัย

ศตวรรษที ่12 โดย ทา่นซบัดรุง งาวัง นัมเกล ปัจุบันเป็นสถานทีทํ่างานของพระมหากษัตรยิ ์สถานทีทํ่า

การของกระทรวงตา่งๆ และวัด รวมทัง้เป็นพระราชวังฤดรูอ้นของพระสงัฆราช  และบรเิวณอันใกลท้า่น

จะไดเ้ห็นวังทีป่ระทบัสว่นพระองคข์องพระราชาธบิดจีกิมีด่ว้ย จากนัน้นําทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพาโร 

ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ 

 
 พกัที ่   Mandala Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว, เมอืงพาโร 

วนัที ่4 พชิติวดัทกัซงั - พาโรสตรที 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นออกเดนิทางสู ่วดัถํา้พยคัฆเ์หริ หรอื วดัทกัซงั ซึง่เป็นมหาวหิารศกัดิส์ทิธิ ์เป็นทีท่ีอ่งคก์รููปัทม

สมัภวะไดเ้ดนิทางมาบําเพ็ญภาวนาและเจรญิสมาธอิยู่ในถ้ําบนชะง่อนเขา ตัง้แตศ่ตวรรษที ่8 และทา่นก็

ยังเป็นผูนํ้าเอาศาสนาพุทธเขา้มาเผยแผ่ยังดนิแดนแห่งนี้ ตามความเชือ่ของชาวภฏูาน กลา่ววา่ทา่นได ้

เหาะมาบนหลงัเสอืตวัเมยี มายังหนา้ผาแห่งนี้เพือ่ทําวปัิสนากรรมฐาน จงึไดช้ือ่ว่า ถ้ําเสอื (Tiger Nest) 

หลงัจากทีส่าํเร็จสมาธแิลว้ ทา่นจงึไดส้รา้งศาสนสถานแห่งนีข้ ึน้ ชาวภฏูานมคีวามเชือ่ว่าครัง้หนึง่ในชวีติ 

จะตอ้งไดข้ ึน้มาแสวงบุญ เพือ่ความเป็นสริมิงคลและเจรญิกา้วหนา้ของชวีติ การเดนิทางมายังสถานที่

แห่งนี้ รถจะสามารถขึน้ไดแ้คเ่นนิเขาเทา่นัน้ จากนัน้ทกุทา่นสามารถเลอืกเดนิทางได ้2 แบบ คอื เดนิ

เทา้ หรอื ขีม่า้ เทา่นัน้ (เนื่องจากปรมิาณคนจูงมา้ไม่เพยีงพอตอ่จํานวนนักทอ่งเทีย่ว จงึอาจทําใหเ้กดิ

อันตรายในการเดนิทางได ้ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจงึแนะนําใหเ้ดนิเทา้ข ึน้เขาจะปลอดภยักว่า แตถ่า้ทา่นใด มี

ทกัษะในการขีม่า้ข ึน้เขา หรอื อยากผจญภยั รบกวนแจง้บรษัิทฯลว่งหนา้เพือ่ทําการจองมา้ใหท้า่น) ข ึน้

ไปยังวัด เสน้ทางเป็นเนนิเขาและมหีนา้ผาสงูชนัราว 3,000 เมตรจากดา้นลา่ง แนะนํานักทอ่งเทีย่ว

คอ่ยๆ เดนิข ึน้ไปชา้ๆ ราว 2 ชม. จะถงึจุกพักครึง่ทาง พักดืม่น้ําชา กาแฟ ) จากนัน้เดนิทางตอ่อกีราว 1 

ชม.ก็จะถงึสดุทางดนิลกูรังสดุทา้ย จากนัน้เสน้ทางจะเปลีย่นเป็นบนัไดขึน้ลง 700 ขัน้สูว่ัดทกัซงั ดา้นใน 

นําทกุทา่นสกัการะส ิง่ศกัด ิส์ทิธิ ์และ ชมความงามของธรรมชาตทิีส่รรคส์รา้งอย่างวจิติรลงตวั 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย นําทกุทา่นเดนิเทา้ลงจากเขา (ไม่สามารถอนุญาตใิหน่ั้งมา้ลงมาดา้นลา่งได ้เนื่องจาก อันตรายเป็น

อย่างมากตอ่ตวัผูเ้ดนิทาง)  จากนัน้ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้บป้ิงที ่พาโรสตรที ซือ้ของฝาก

ของทีร่ะลกึ ตามอัธยาศยั 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ 

 
 พกัที ่   Mandala Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว, เมอืงพาโร 
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โปรแกรม : ภูฏาน เจาะลกึ ดนิแดนมงักรสายฟ้า 5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิภฏูานแอรไ์ลน ์(B3) 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ  
2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 

พักกบัผูใ้หญ ่
1 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 

(ไม่เสรมิ
เตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่ว
เพิม่ 

ทา่นละ 

ราคาจอย

แลนด ์
ไม่รวมตัว๋
เครือ่งบนิ 

ทา่นละ 

วันที:่ 01-05 ธ.ค. 61  49,888.- 49,888.- 48,888.- 47,888.- 7,000.- 27,888.- 

วันที:่ 28 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62 50,888.- 50,888.- 49,888.- 48,888.- 7,000.- 30,888.- 

                     ***  ราคาทารก [ เด็กอายุไมเ่กนิ 2 ขวบ ] 5,000.-  / ทา่น ***  

 

“ราคาทวัรส์าํหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้” 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 

 

 

 

 

วนัที ่5 พาโร - กรงุเทพ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิพาโร เพือ่นําทา่นเดนิทางสูก่รุงเทพฯ 

10.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ภฏูานแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่B3-700 (บรกิารอาหาร และ 

นํา้ดืม่บนเครือ่ง) 

16.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภ์าพพรอ้มความประทบัใจ 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที่
เจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการออกตัว๋เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี่ยน

ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       GO2PBH-B3001               7 จ ก 11 
 

รหัสโปรแกรมทวัร์  PHBB3001 GRAND 5D4N-B3-W07 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจ้งใหท้ราบ

ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะ

เก ิดจากความขดัข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่ง เหตุใดจนทําให้ไม่สามารถดําเน ินการตาม

หมายกําหนดการไดโ้ปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจีํานวนผูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึ

ออกเดนิทาง ในกรณีทีม่จีํานวนผูโ้ดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มหีวัหนา้ทวัรไ์ทย  อตัราค่าบรกิารนี ้สําหรบั

เดนิทางต ัง้แต ่20 ทา่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 ทา่น 

 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไม่วา่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่

อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไม่

 สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรม

และ รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจํานวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทฯ จะไม่ขอรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

***ราคาทวัรข์า้งตน้รวมคา่วซีา่ภูฏานแลว้*** 
***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศนท์อ้งถิน่ รวมทา่นละ  25 USD /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรจ์ากประเทศไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร)*** 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ ** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       GO2PBH-B3001               8 จ ก 11 
 

รหัสโปรแกรมทวัร์  PHBB3001 GRAND 5D4N-B3-W07 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6.  คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกับ

ทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน้ํามัน  

8.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

9. คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่ภฏูาน แบบทอ่งเทีย่ว สาํหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย (กรณีถกูปฏเิสธการขอวีซ่า ทาง

สถานทตูจะไม่คนืคา่ธรรมเนียมใหท้า่น 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน้ํ่าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น  

สว่นเกนิน้ําหนักตามสายการบนิกําหนด 

3. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

4. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. คา่มา้ข ึน้วัดทกัซงัทา่นละ 15 USD 

6. คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิคนขบัรถ และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่  25 USD /ทรปิ /ทา่น 

 

การสํารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาท (ทีน่ั่งจะยืนยันเมื่อ

ไดร้ับเงนิมัดจําแลว้เทา่นัน้)  
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2. การชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองคา่ใชจ้่ายในสว่นของค่าทีพ่ักและตั๋วเครื่องบนิมฉิะนัน้จะถอื

ว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1. สําหรับผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้ือหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการ

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

3. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้่ายทา่นละ 10,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. สําหรับผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้ือหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการ

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

6. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมีผลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบ

ตามจํานวนที่บรษัิทฯกําหนดไว ้(10ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื่นที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

7. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่น

การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่นค่าตั๋ว

เครือ่งบนิคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวีซ่าตามทีส่ถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ้่ายอื่นๆทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่

สามารถเดนิทางได ้

8. กรณียืน่วซีา่แลว้ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทย, ประเทศภฏูาน (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระ

คา่ทวัรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าบรกิารยื่นวี

ซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใชจ้่ายบางส่วนทีเ่กดิข ึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ หรือไดช้ําระ

คา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิ

ทีเ่กดิข ึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

9. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

10. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏเิสธวีซ่า หรือไม่ว่าดว้ย

สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิข ึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

11. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 
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1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอื่นๆทีอ่ยู่นอกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกทํา

รา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะส ิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ํารองทีน่ั่งบนเครื่อง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้าํหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มีการคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่อื่นๆมาให ้

โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอื

ว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้ทาง

บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

12. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณา

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรียกคนืได ้เชน่ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ้่ายอื่นๆทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่

สามารถเดนิทางได ้

13. กรณียืน่วซีา่แลว้ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทย, ประเทศภฏูาน (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระ

คา่ทวัรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วี
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ซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิข ึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ หรือไดช้ําระ

คา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บค่าใชจ้่าย

จรงิทีเ่กดิข ึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

14. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

15. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏเิสธวีซ่า หรือไม่ว่าดว้ย

สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิข ึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

16. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานี้เฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยและท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านัน้ 

กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอีกครัง้ หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิหรือ พระสงฆ ์

โปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้  

18. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทุกคร ัง้ม ี

เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทีม่ีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ่ัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุใน

การเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสียหายที่เกดิจากโรงแรมที่พัก 

ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต ,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การ

จลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความ

ลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวีซ่าจากกงสลุ และ / 

หรือ ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้ีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่

จําตอ้งแสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึใน

ระหว่างการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบัตเิหตุ ตาม

เงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีร่ับประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย 

และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไม่ปฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึ

มีส ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดนิทาง อาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้าม

ความจําเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว 

บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั 


