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ก ำหนดวนัเดนิทำง ตุลำคม 60 : 27 - 31 ต.ค. 60 / 28 ต.ค. – 01 พ.ย. 60 49,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง ตุลำคม 60 : 01-05 ธ.ค. 60 / 07-11 ธ.ค. 60 49,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง ตุลำคม 60 : 29 ธ.ค. 60 – 02 ม.ค. 61 52,900.- 
 

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เท ีย่ง ค ่ำ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ-พาโร-พาโรริงปซูอง-พพิธิภัณฑส์ถาน

แหง่ชาต-ิวัดคชิ ูลาคัง –ทีท่ าการไปรษณีย์ภูฏาน  
✈ O O Pedling Hotel 

2 
เมอืงทมิพู – อนุสรณ์สถานแห่งชาต ิ- พูนาคา – โดชูลา

พาส – วัดชมิลิาคัง – พูนาคาซอง 
O O O Dewachen Hotel 

3 
พูนาคา – ทมิพู – พระศรีสัจจธรรม – จุดชมววิซังเกกัง – สวน

สัตวแ์หง่ชาต ิ – หอ้งสมุดแหง่ชาต-ิ ตาซโิซซอง – พาโร 
O O O Mandala Hotel 

4 พิชติวัดถ ้าพยัคฆเ์หริ หรอื วัดทักซัง O O O Mandala Hotel 

5 พาโร – กรุงเทพ O ✈ X  

 
 

 

 

มหศัจรรย ์ดนิแดนมงักรสำยฟ้ำ 
5 วนั 4 คนื (B3) 

โดยสำยกำรบนิภูฏำนแอรไ์ลน ์
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วนัแรก     กรุงเทพฯ-พำโร – พำโรซอง – National Museum – วดัคชูิ ลำคงั  – ทีท่ ำกำรไปรษณีย ์ 

04.30 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร ์K 
โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทและหัวหนา้ทัวร ์ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

06.30 น. ออกเดนิทางสู่เมือง พาโร ประเทศภูฏาน โดยสายการบินสายการบิน ภูฏำนแอรไ์ลน ์
(Bhutan Airline) เท ีย่วบนิที ่B3-701 

 

10.10 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิพำโร ประเทศภูฏำน น าท่านผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนั้น
แต่ละท่านรับกระเป๋าสัมภาระทีโ่หลดตรวจเช็คใหเ้รยีบรอ้ยและออกเดนิทางเขา้สู่ตัวเมอืงพา
โร ประเทศภูฏาน เป็นประเทศเล็กๆทีเ่ป็นดนิแดนรวมแหล่งอารยธรรมต่างๆในออ้มกอดแห่ง
ขุนเขาหมิาลัย เป็นประเทศทีพุ่ทธศาสนาแบ่งบานอยู่ท่ามกลางเทอืกเขาหมิาลัย ประชาชน
ชาวภูฏานมธีรรมมะเป็นสิง่ยึดเหนีย่วทางจติใจ ประชาชนด ารงชวีติกันอยู่อย่างเรยีบง่ายไม่
วุ่นวาย และความสุขของคนภูฏานวัดกันไดท้ ีใ่จ..ความสุขอยู่ท ี่จติใจทีม่ ีแต่รอยยิ้ม..และ
ความเป็นมิตรแก่ผูค้นทั ้งโลก ทุกท่านจะไดสั้มผัสบา้นเมืองที ่เมอืงพาโรซึง่เป็นเมอืงทีถู่ก
โอบอยู่ในวงลอ้มของขุนเขา บนระดับความสูง 2,280 เมตร มแีม่น ้าปาชูไหลผ่าน อาคาร
บา้นเรอืนจะเป็นสไตลภู์ฏานแท ้กรอบหนา้ต่างไมล้วดลายสสัีนสดใส 
 
น าทุกท่านชม พำโรซอง หรอื พำโรรงิปูซอง ป้อมปราการและวหิารหลวงแห่งเมอืงพาโร 
พาโรซองนับเป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมแบบภูฏานที่สมบูรณ์แบบที่สุด ทุกท่านจะเห็นถ ึง
ก าแพงสขีาวทีก่่อตัวขึ้นเป็นป้อมปราการสามารถเห็นไดชั้ดเจนเป็น Landmark ของเมอืง
พาโร ตัวซองสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1644 โดย ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล พระอรยิสงฆ ์ซึง่เป็น
ผูน้ าทางจิตวญิญานและเป็นผูร้วบรวมประเทศภูฏานใหเ้ป็นปึกแผ่น รวมถึงเป็นผูว้างระบบ
การบริหารงานและระบอบปกครองประเทศ ปัจจุบันเป็นสถานทีท่ างานของรัฐบาล รวมทั ้ง
เป็นทีตั่ ้งขององคก์รบรหิารสงฆป์ระจ าเขตปกครองนัน้ๆ ทางเขา้พาโรซองม ีสะพานแขวน
ไมท้อดผ่านขา้มแม่น ้า เป็นอกีจุดทีค่วรถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ 
 
หลังจากนัน้ น าท่าน ชม พพิธิภณัฑส์ถำนแหง่ชำต ิพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นทีเ่ก็บรวบรวม
หนา้กากศิลปะแบบพุทธมหายาน นิกายตันตระ ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ 
เครือ่งมอืเครื่องใชไ้มส้อยต่างๆ รวมถงึจัดแสดงความหลากหลายทางธรรมชาตอิันสมบูรณ์
ของประเทศเพื่อใหทุ้กท่านไดรู้จั้กภูฏานมากขึน้ ตรงขา้มกับอาคารพิพิธภัณฑ ์เป็นอาคาร
ทรงกลมสขีาว เรยีกว่า ตาซอง (Ta Dzong) หรอื หอคอย เดมิใชเ้ป็นหอสังเกตุการณ์ขา้ศกึ
ศัตรู เนือ่งจากตัว Dzong สรา้งอยู่บนเนนิสูง สามารถมองววิตัวเมอืงพาโรไดค้รอบคลุม (น า
ทุกท่านถ่ายรูปดา้นนอก เนือ่งจากขณะนี ้Ta Dzong ก าลังปิดปรับปรุง) จากนัน้เดนิทางสู่ 
วดัคชูิ ลำคงั หนึง่ในวัดทีเ่ก่าแก่ในประเทศภูฏาน สมัยศตวรรษที ่7 วัดนีเ้ป็นวัดทีม่คีวมเชือ่
ว่าสรา้งไวเ้พื่อตรงึเทา้ซา้ยของนางยักษ์ตนหนึง่ท ีน่อนทอดร่างปิดทับประเทศทิเบตและ
เทอืกเขาหมิาลัยไว ้

 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
บำ่ย  
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หลงัอำหำร น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงทมิพู เมอืงหลวงของประเทศภูฏำนต ัง้แตปี่ ค.ศ. 
1961 ใชเ้วลำกำรเดนิทำงประมำณ 1 ชม. พาทุกท่านชม ทีท่ ำกำรไปรษณียภู์ฏำน 
ทุกท่านสามารถถ่ายรูปท าแสตมป์ทีร่ะลกึ อ ีกทัง้สามารถเลอืกซือ้ดวงตราไปรษณียากรที่
งดงามของภูฎาน มใีหเ้ลอืกหลายรูปแบบและราคา  (ค่าแสตมป์ 400 งุลตรัม ไม่รวมในค่า 
แพ็คเกจ)ทัง้รูปววิทวิทัศนธ์รรมชาต ิรูปวัดและป้อมปราการทีเ่รยีกว่าซอง (Dzong) รูปสัตว ์
รูปดอกไมต่้างๆ ซึง่ดวงตราไปรษณียกรของภูฏานถอืเป็นหนึง่ในของน่าซือ้ท ีทุ่กท่านไม่ควร
พลาด  

ค ่ำ  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร   
 ทีพ่กั Pedling Hotel ระดบั 3 ดำว หรอื เทยีบเทำ่,เมอืงทมิพู  

วนัที่สอง เมอืงทมิพู – อนุสรณ์สถำนแหง่ชำต ิ- พูนำคำ – โดชูลำพำส – วดัชมิลิำคงั – พูนำคำซอง 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 น าท่านชม National Memorial Chorten อนุสรณ์สถานแด่กษัตรยิ์ รัชกาลที ่3 แห่ง
ประเทศภูฏานสรา้งในปี ค.ศ.1974 มีผูค้นมากมายเดินทางมาแสวงบุญและสวดมนต์
ประกอบพิธกีรรมทางศาสนาต่างๆ  
 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงพูนำคำ (Punakha) พูนาคา เป็นเมอืงหลวงเก่าของภูฏานจนถงึปี 
ค.ศ. 1955 ก่อนทีจ่ะยา้ยเมอืงหลวงไปทีเ่มอืงทมิพู ระยะทางประมาณ 72 กโิลเมตร (ใช ้

เวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง) ระหว่างทางท่านจะไดช้มววิทวิทัศน์ของทุ่งนาขั้นบันไดและ
ดอกไมท้ ีบ่านตลอดเสน้ทางสวยงามเป็นอย่างมาก ผ่านชม ป้อมซิมโตคำซอง สรา้งในปี 
ค.ศ.1629 ป้อมแห่งนี้มชัียภูมทิ ี่ถ ือเป็นยุทธศาสตรท์ ี่ส าคัญแห่งเมอืงทิมพู ถ ือเป็นป้อม
ปราการแห่งแรกที่ท่านซับดรุง งำวงั นมัเกล  สรา้งขึ้น เมืองพูนาคาอยู่ระดับความสูง 
1,200 เมตรจากระดับน ้าทะเล ท าใหเ้มอืงพูนาคามอีากาศอบอุ่นกว่าเมอืงพาโรและเมอืงทมิ
พู น าท่านแวะชม โดชูลำพำส ชมความงามของ เจดยีด์รุกวงัเยลลำคงั สถูปแห่งชัยชนะ 
ชม 108 สถูป อนุสรณ์สถานทีม่ต่ีอกองก าลังกลุ่มหัวรุนแรงทีย่ึดพื้นท ีท่างภาคใตข้องภูฏาน 
ตัง้อยู่บนระดับความสูง 3,150 เมตร จากระดับน ้าทะเล  พรอ้มดืม่ด ่าธรรมชาตทิวิทัศนข์อง
ภูเขาหมิาลัยดา้นตะวันตกอันตระการตา และยอดเขาต่างๆเรยีงรายกัน รวมไปถงึยอดเขาที่
สูงท ีสุ่ดอย่างจูโมฮาร ีซึง่มคีวามสูงถงึ 7,328 เมตร จากนัน้เดนิทางต่อสู่เมอืงพูนาคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 น าท่านเดนิขึน้เนนิไปชม วดัชมิลิำคงั (ใชเ้วลาเดนิประมาณครึง่ช่ัวโมง) วัดทีอ่ยู่บนยอด
เนนิกลางหุบเขา สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1499 โดยลามะทีม่ชีือ่เสยีงมาก นามว่าท่าน Lama 
Drukpa Kunley ทีวั่ดแห่งนีช้าวบา้นเชือ่กันว่าใครทีม่บุีตรยาก หากมาอธษิฐานขอบุตรก็
จะไดส้มใจ จากนัน้น าท่านชม พูนำคำซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจ า 
เมอืงพูนาคา สรา้งขึน้ในปี 1637 โดยฉับดรุง งาวังนัมเกล  ซึง่ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น 
พระรำชวงัแหง่ควำมสุขอนัยิง่ใหญ ่ “Palace of Great Happiness” และเป็นหนึง่
ในป้อมปราการทีส่วยงามทีสุ่ดในภูฏาน เป็นป้อมทีส่รา้งเป็นอันดับสองของภูฏาน ในอดตี
เมือ่ครัง้เมอืงพูนาคายังเป็นเมอืงหลวง ป้อมแห่งนีไ้ดถู้กใชเ้ป็นทีท่ าการของรัฐบาล ปัจจุบัน
เป็นทีพั่กในฤดูหนาวของพระชัน้ผูใ้หญ่ ป้อมนีตั้ง้อยู่ ณ บรเิวณทีแ่ม่น ้า Pho chu และ 
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แม่น ้า Mo chu ไหลมาบรรจบกัน อกีทัง้เป็นสถานทีท่่านซับดรุง งาวัง นัมเกล มรณภาพทีน่ ี ่
และปัจจุบันก็ไดเ้ก็บรักษาร่างของท่านอยู่ภายใน  ท่านจะไดเ้ห็น ลำมะ (พระสงฆ)์ จ านวน
มากทีก่ าลังศกึษาพระธรรมและสวดมนต ์
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่ำ  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร   

 ทีพ่กั Dewachen Hotel ระดบั 3 ดำว หรอื เทยีบเทำ่,เมอืงพูนำคำ  

วนัที่สำม  พูนำคำ – ทมิพู – พระศรสีจัจธรรม – จุดชมววิซงัเกกงั – สวนสตัวแ์หง่ชำต ิ– ตำชโิชซองโร ่– 

พำโร 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 น าท่านเดนิทางกลับสู่เมอืงทมิพู ตามเสน้ทางเดมิ ชมทัศนยีภาพสองขา้งทางและเทอืกเขา
หมิาลัยทีม่คีวามสวยงาม ทีจ่ะเป็นประสบการณ์ท ีด่ที ีไ่ดม้าเยือนภูฏาน 

 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   
บำ่ย น าท่าน สักการะองคห์ลวงพ่อสัจจธรรม ทีตั่ง้อยู่สูงท ีสุ่ดในโลก และไดรั้บความร่วมมอืจาก

เศรษฐชีาวสงิคโ์ปร ์บริจาคเงนิซือ้ท ีด่นิและสรา้งพระพุทธรูป ใหแ้ก่รัฐบาลประเทศภูฏานให ้
ท่านไหวข้อพรเพื่อเป็นศริมิงคล น าท่านชม จุดชมววิซงัเกกงั (Sangaygang) จุดชมววิ
ทวิทัศนท์ ีส่วยงามของหุบเขาเมอืงทมิพู เพื่อเก็บภาพประทับใจ  
 
จากนัน้น าท่านชม สวนสตัวแ์หง่ชำตขิองประเทศภูฏำน และชมสัตวป์ระจ าชาตทิาคนิ ท ี่
มรูีปร่างลักษณะพิเศษผสมระหว่างแพะกับวัว มแีห่งเดยีวในประเทศภูฏานเท่านัน้ ซึง่ครัง้นึง่
ประเทศสหรัฐอเมรกิาเคยเจรจาของไปเลีย้งแต่ไดรั้บการปฏเิสธจากรัฐบาลประเทศภูฏาน 
ทาคนิ เป็นสัตวใ์นต านานประวัตศิาสตรข์องศาสนาพุทธ โดยเชื่อว่าท่านลามะ Drukpa 
Kunley เป็นผูส้รา้งขึน้จากซากโครงกระดูกของวัวและแพะทีท่่านไดท้านเป็นอาหารไปแลว้ 
เมือ่ท่านละมะทานอิม่ก็ไดน้ าเอาหัวแพะไปต่อกับกระดูกวัวและดดีนิว้หนึง่ท ีกองกระดูกก็
กลับพลันมชีวีติเป็น ตัวทาคนิ วิง่ออกไปกนิหญา้ในทุ่งหญา้และสบืพันธุ ์มาจนถงึปัจจุบันนี ้
จากนัน้ น าท่านเดนิทางเขาชม ตำชโิชซ่ง มหำปรำกำรแหง่ศำนำและวหิำรหลวงแห่ง
เมอืงทมิพู (วันธรรมดาเปิดหลัง16.30น. / เสาร-์อาทติย์ เปิดทัง้วัน)  ตาซโิซซ่ง หมายถึง 
ป้อมแห่งศาสนาอันเป็นมงคล สรา้งในสมัยศตวรรษที ่12 โดย ทำ่นซบัดรุง งำวงั นมัเกล 
ปัจุบันเป็นสถานทีท่ างานของพระมหากษัตรยิ์ สถานทีท่ าการของกระทรวงต่างๆ และวัด 
รวมทัง้เป็นพระราชวังฤดูรอ้นของพระสังฆราช  และบรเิวณอันใกลท้่านจะไดเ้หน็วังทีป่ระทบั
ส่วนพระองคข์องพระราชาธบิดีจกิมี่ดว้ย จากนัน้น าทุกท่านเดินทางสู่เมอืงพาโร ใชเ้วลา
ประมาณ 1 ช่ัวโมง 
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ค ่ำ  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร   

 ทีพ่กั Mandala Hotel ระดบั 3 ดำว หรอื เทยีบเทำ่,เมอืงพำโร  

วนัที่สี ่         พชิติวดัถ ำ้พยคัฆเ์หริ หรอื วดัทกัซงั - พำโรสตรที 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 น าท่านออกเดนิทางสู่ วดัถ ำ้พยคัฆเ์หริ  “ทกัซงั” เป็นมหาวหิารศักดิส์ทิธิ ์เป็นทีท่ ีอ่งคก์ูรู
ปัทมสัมภวะไดเ้ดินทางมาบ าเพ็ญภาวนาและเจรญิสมาธอิยู่ในถ ้าบนชะง่อนเขา ตัง้แต่
ศตวรรษที ่8 และท่านก็ยังเป็นผูน้ าเอาศาสนาพุทธเขา้มาเผยแผ่ยังดนิแดนแห่งนี ้ตามความ
เชือ่ของชาวภูฏาน กล่าวว่าท่านไดเ้หาะมาบนหลังเสอืตัวเมีย มายังหนา้ผาแห่งนีเ้พื่อท า
วปัิสนากรรมฐาน จงึไดช้ือ่ว่า ถ ำ้เสือ (Tiger Nest) หลังจากทีส่ าเร็จสมาธแิลว้ ท่านจงึได ้
สรา้งศาสนสถานแห่งนี้ขึน้ ชาวภูฏานมคีวามเชื่อว่าครัง้หนึง่ในชวีิต จะตอ้งไดข้ึ้นมาแสวง
บุญ เพื่อความเป็นสริมิงคลและเจรญิกา้วหนา้ของชวีติ 
 
การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ รถจะสามารถขึน้ไดแ้ค่เนินเขาเท่านั ้น จากนั้นทุกท่าน
สามารถเลอืกเดนิทางได ้2 แบบ คอื เดนิเทา้ หรอื ขีม่า้ เท่านัน้ (เนือ่งจากปรมิาณคนจูงมา้
ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเท ี่ยว จงึอาจท าใหเ้กดิอันตรายในการเดนิทางได ้ทัง้นีท้าง
บรษัิทฯจงึแนะน าใหเ้ดนิเทา้ขึน้เขาจะปลอดภัยกว่า แต่ถา้ท่านใด มทีักษะในการขีม่า้ขึน้เขา 
หรอื อยากผจญภัย รบกวนแจง้บรษัิทฯล่วงหนา้เพื่อท าการจองมา้ใหท้่าน) ขึน้ไปยังวัด 
เสน้ทางเป็นเนนิเขาและมหีนา้ผาสูงชันราว 3,000 เมตรจากดา้นล่าง แนะน านักท่องเท ีย่ว
ค่อยๆ เดนิขึน้ไปชา้ๆ ราว 2 ชม. จะถงึจุกพักครึง่ทาง พักดืม่น ้าชา กาแฟ ) จากนัน้เดนิทาง
ต่ออกีราว 1 ชม.ก็จะถงึสุดทางดนิลูกรังสุดทา้ย จากนัน้เสน้ทางจะเปลีย่นเป็นบันไดขึน้ลง 
700 ขัน้สู่วัดทักซัง ดา้นใน น าทุกท่านสักการะสิง่ศักดิส์ทิธิ ์และ ชมความงามของธรรมชาติ
ท ีส่รรคส์รา้งอย่างวจิติรลงตัว 

 

 

 

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

 น าทุกท่านเดนิเทา้ลงจากเขา (ไม่สามารถอนุญาตใิหน่ั้งมา้ลงมาดา้นล่างได ้เนื่องจาก 
อันตรายเป็นอย่างมากต่อตัวผูเ้ดนิทาง) จากนัน้ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับ การชอ้บป้ิงที ่พำ
โรสตรที ซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ ตามอัธยาศัย 

 

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร   

 ทีพ่กั Mandala Hotel ระดบั 3 ดำว หรอื เทยีบเทำ่,เมอืงพำโร  

วนัที่หำ้       พำโร – กรุงเทพ 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม   

น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิพาโร เพื่อน าท่านเดนิทางสู่กรุงเทพฯ 
 

10.15 น. เหริฟ้าสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบนิ Bhutan Airlines   เท ีย่วบนิที ่B3-700 
(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)   

 

16.00 น.  เดนิทางถงึ เดนิทางถงึ สนำมบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ    

**************************************************** 
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พำสปอรต์จะตอ้งมอีำยุกอ่นกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทีป่ระเทศไทย, ประเทศอินโดนเีซีย ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอืเขำ้ประเทศ 

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธไ์มค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยไมว่ำ่กรณีใดๆ ทิง้สิ้น 

หมำยเหตุ **  บริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ท ัง้ไปและกลับโดยมิตอ้งแจง้ให ้ทรำบ

ล่วงหนำ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสำยกำรบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรเพือ่ควำมเหมำะสมไมว่ำ่จะ

เกิดจำก ควำมข ัดข้องของ ยำนพำหนะหรือมีเห ตุหนึ่งเหตุใดจนท ำให ้ไม่ส ำมำรถด ำเนินกำรตำม

หมำยก ำหนดกำรได้ โปรแกรมกำรเดินทำงเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม หรือเปลี่ยนแปลงรำยกำร

ทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำร และจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำรจ ำนวน 15 ทำ่น

ขึน้ไปจงึออกเดนิทำง  ในกรณีที่มจี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไม่มหีวัหน้ำทวัรไ์ทย    อตัรำคำ่บรกิำรนี ้

ส ำหรบัเดนิทำงต ัง้แต ่20 ทำ่นขึน้ไป ขอสงวนสิทธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงรำคำในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงไมถ่งึ 20 ทำ่น 
 

** กรุณำส่งมอบหนงัสือเดนิทำงใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทำง เพือ่ประโยชนข์องทำ่นเอง ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

รำคำ 

ผู้ใหญ ่

(หอ้งละ2 

ท่ำน) 

รำคำเด็ก 

(มเีตยีง) 

พกักบั 2 

ผู้ใหญ ่

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

พกักบั 2 

ผู้ใหญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วันที ่: 27 -31 ต.ค. 60 49,900 49,900 48,900 7,300 

วันที ่: 28 ต.ค. - 01 พ.ย. 60 49,900 49,900 48,900 7,300 

วันที ่: 01-05 ธ.ค. 60 49,900 49,900 48,900 7,300 
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วันที ่: 07-11 ธ.ค. 60 49,900 49,900 48,900 7,300 

วันที ่: 29 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61 52,900 52,900 51,900 7,300 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม  

1.  คา่บัตรโดยสารชัน้ประหยัดไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) เสน้ทางตามที่ระบใุนรายการ รวมภาษีสนามบนิและ
ภาษีน ้ามันไวเ้รียบรอ้ยแลว้  

      **คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรียกเก็บ ณ วันที ่1 มีนาคม พ.ศ. 2559 และทา่นตอ้งช าระเพิม่เตมิ ใน

กรณีทีท่างสายการบนิมีการเรียกเก็บเพิม่** 
2.  คา่ทีพั่ก 4 คนื หอ้งละ 2  - 3 ทา่น 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

4.  คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 
5.  หัวหนา้ทัวร์ หรือมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง  
6.  ประกันอุบัตเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
7.  สัมภาระน ้าหนักไม่เกนิทา่นละ 30 กก. 

8.   คา่ธรรมเนียมการยืน่วีซา่ภฏูาน แบบทอ่งเทีย่ว ส าหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย (กรณีถกูปฏเิสธการขอ
วีซา่ ทางสถานทตูจะไม่คนืคา่ธรรมเนียมใหท้า่น 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่อาหาร - เครื่องดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซักรีด คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

3. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม  
4.   คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 
5.   คา่มา้ข ึน้วัดทักซังทา่นละ 15 USD 

6.     คา่ทปิไกดแ์ละคนขับรถ ประมาณ 25 USD ตอ่ทา่นตอ่ทริป   
 

กำรส ำรองที่น ัง่ 

1. กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงินมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาอังกฤษตาม

หนังสอืเดนิทาง 

2.  คา่ทัวร์สว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

3.  เมื่อทา่นตกลงช าระเงินคา่บริการไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถอืว่าทา่น

ไดย้อมรับในเงื่อนไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนี้แลว้ 

 

 

 

 

เง ือ่นไขกำรยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ ืน่วีซา่ให ้เมื่อผลวีซา่ผา่นแลว้

มีการยกเลกิการเดนิทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 
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2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป  คนืเงินทัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร์ 

5.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร์ 

6. ยกเลิกกำรเดินทำงในวันเดินทาง,ถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย, ประเทศ

อินโดนีเซีย และ ประเทศฟิลิปปินส์ ไม่ม ีกำรคืนเง ินทั้งหมดไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งสิ้น ในกรณี
เจ็บป่วย  จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะ
ท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตทั่ง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรียก

คนืไดค้อื คา่ธรรมเนียม ในการมัดจ าตั๋วทา่นละ 10,000 บาท  และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ตามเงื่อนไข 

7.  ยกเวน้กรุ๊ ปที่เด ินทางชว่งวันหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรือโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได ้รวมถึงเทีย่วบิน

พเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคนืเงินมัดจ า หรือคา่ทัวร์ทัง้หมดเนื่องจากคา่

ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินั้นๆ 

 

เง ือ่นไขกำรเดนิทำง 

1.  บริษัทฯ มีสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกดิเหตสุดุวิสัยจนไม่อาจแกไ้ข

ได ้

2.  บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิติและอื่นๆทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพิ่มเตมิทีเ่กิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรือจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3.  หากท่านถอนตัวกอ่นรายการท่องเที่ยวจะสิ้นส ุดลง ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่

รับผดิชอบคนืคา่บริการทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผิด

กฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏเิสธในกรณีอื่นๆ 

5.  รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบน

เครื่อง และโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงได ้

ตามความเหมาะสม 

6.  ราคานี้ค ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ทีจ่ะ

ปรับราคาตั๋วเครื่องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 

การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุด

ความสามารถทีจ่ะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงินใหส้ าหรับคา่บริการนั้นๆ 

8.  มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีส ิทธิ์ในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส ิ้นแทนบริษัทฯ 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเทา่นั้น 
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9.  หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และ

ความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มีการคนืเงินใดๆทัง้ส ิน้ แตทั่ง้นี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการ

เทีย่วสถานทีอ่ื่นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้

ประเทศที ่

 บริษัทระบใุนรายการเดนิทาง  บริษัทของสงวนสทิธ์ไม่คนืคา่บริการไม่ว่ากรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ีจดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นั้น 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเที่ยวอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

13.  เมื่อทา่นตกลงช าระเงินคา่บริการไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถอืว่าทา่น
ไดย้อมรับในเงื่อนไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนี้แลว้ 

14.  โรงแรมที่พักในประเทศอินโดนีเซียมีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับ
ประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอา้งอิงตามการจัด
ระดับดาวของประเทศอินโดนีเซยีตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วเทา่นั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็น

แบบหอ้งพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ้นอยู่กับ
ขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มีความแตกตา่งกันอาจจะ
ท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพักตดิกัน และไม่สามารถเสริมเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15.  กระเป๋าสัมภาระตา่งๆถือเป็นทรัพยส์ ินสว่นตัวของทา่น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบตอ่ความเส ียหาย 
สญูหาย ลา่ชา้ หรืออุบัตเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16.  เมื่อทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง
พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

17.  ในกรณีที่ลูกค้ำตอ้งออกต ั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที่ของบรษิทั ฯ กอ่น
ทุกคร ัง้ มเิช่นน ัน้ทำงบรษิทั ฯ จะไมร่บัผิดชอบคำ่ใช้จำ่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

************************************ 


