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ภฏูาน ดนิแดนแหง่มงักรสายฟ้า  

โดยสายการบนิภฏูานแอรไ์ลน ์

5 วนั 4 คนื 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 

 

เครือ่งแอรบ์สั A319 
ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 30 กก. 

 

 

 

 
 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ - พาโร - พาโรซอง -  
พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิ- วัดคชิ ูลาคัง -  
ทีท่ าการไปรษณียภ์ฏูาน 

✈ 🍽 🍽 
Pedling Hotel 3* 
หรอืเทยีบเทา่ 

2 
เมอืงทมิพ ู- อนุสรณ์สถานแหง่ชาต ิ- พนูาคา -  
โดชลูาพาส - วดัชมิลิาคัง - พนูาคาซอง 

🍽 🍽 🍽 
Dewachen Hotel 3* 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
พนูาคา - ทมิพ ู- พระศรสีจัจธรรม -  
จดุชมววิซงัเกกงั - สวนสตัวแ์หง่ชาต ิ-  
หอ้งสมดุแหง่ชาต ิ- ตาซโิซซอง - พาโร 

🍽 🍽 🍽 
  Mandala Hotel 3* 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 พชิติวัดถ ้าพยคัฆเ์หริ หรอื วดัทักซงั - พาโรสตรที 🍽 🍽 🍽 
Mandala Hotel 3* 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 พาโร - กรงุเทพ 🍽 ✈ x   - 

ไฮไลทท์วัร ์ภฏูาน ดนิแดนแหง่มงักรสายฟ้า  

• พาทา่นพชิติ วดัทกัซงั วดับนเขาชือ่ดงัระดบัโลก 

• ชมป้อมปราการสวยทีส่ดุท ัง้สามเมอืง พาโร, ทมิพ ูและ พนูาคา พรอ้ม

ธรรมชาตสิวยงามสองขา้งทาง 

• สกัการะ องคห์ลวงพอ่สจัจธรรม ทีต่ ัง้อยูส่งูทีส่ดุ เสรมิศริมิงคล 
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Day 1 กรงุเทพฯ - พาโร - พาโรซอง - พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิ-  

  วดัคชิู ลาคงั - ทีท่ าการไปรษณีย ์
04.00 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบนิ ภูฏานแอรไ์ลน  ์

เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสมัภาระ 

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

09.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิพาโร ประเทศภูฏาน น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นแต่ละท่านรับกระเป๋า

สมัภาระทีโ่หลดตรวจเช็คใหเ้รียบรอ้ยและออกเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงพาโร ประเทศภูฏาน เป็นประเทศเล็กๆทีเ่ป็น

ดนิแดนรวมแหลง่อารยธรรมตา่งๆในออ้มกอดแห่งขนุเขาหมิาลัย เป็นประเทศทีพุ่ทธศาสนาแบง่บานอยู่ทา่มกลาง

เทอืกเขาหมิาลยั ประชาชนชาวภฏูานมธีรรมมะเป็นสิง่ยดึเหนี่ยวทางจติใจ ประชาชนด ารงชวีติกันอยู่อย่างเรยีบง่าย

ไม่วุน่วาย และความสขุของคนภูฏานวัดกันไดท้ีใ่จ ความสขุอยู่ทีจ่ติใจทีม่แีตร่อยยิม้ และความเป็นมติรแกผู่ค้นทัง้

โลก ทุกท่านจะไดส้ัมผัสบา้นเมืองที ่ เมอืงพาโรซึง่เป็นเมอืงทีถู่กโอบอยู่ในวงลอ้มของขุนเขา บนระดับความสูง 

2,280 เมตร มแีมน่ ้าปาชไูหลผา่น อาคารบา้นเรอืนจะเป็นสไตลภ์ฏูานแท ้กรอบหนา้ตา่งไมล้วดลายสสีนัสดใส 

 น าทกุทา่นชม พาโรซอง (Paro Dzong) ป้อมปราการและวหิารหลวงแห่งเมอืงพาโร พาโรซองนับเป็นตัวอย่าง

สถาปัตยกรรมแบบภฏูานทีส่มบรูณ์แบบทีส่ดุ ทกุทา่นจะเห็นถงึก าแพงสขีาวทีก่อ่ตัวขึน้เป็นป้อมปราการสามารถเห็น

ไดช้ดัเจนเป็น Landmark ของเมอืงพาโร ตวัซองสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1644 โดย ทา่นซบัดรุง งาวงั นัมเกล พระอรยิ

สงฆ์ ซึ่งเป็นผูน้ าทางจิตวิญญานและเป็นผูร้วบรวมประเทศภูฏานใหเ้ป็นปึกแผ่น รวมถึงเป็นผูว้างระบบการ

บรหิารงานและระบอบปกครองประเทศ ปัจจุบันเป็นสถานทีท่ างานของรัฐบาล รวมทัง้เป็นทีต่ัง้ขององคก์รบรหิาร

สงฆป์ระจ าเขตปกครองนัน้ๆ ทางเขา้พาโรซองม ีสะพานแขวนไมท้อดผ่านขา้มแม่น ้า เป็นอกีจุดทีค่วรถ่ายรูปเก็บ

ภาพความประทับใจ  หลงัจากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิ(National Museum) พพิธิภัณฑแ์ห่ง

นี้เป็นทีเ่ก็บรวบรวมหนา้กากศลิปะแบบพุทธมหายาน นิกายตันตระ ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมอื

เครือ่งใชไ้มส้อยตา่งๆ รวมถงึจัดแสดงความหลากหลายทางธรรมชาตอินัสมบรูณ์ของประเทศเพือ่ใหท้กุทา่นไดรู้จ้ัก

ภฏูานมากขึน้ จากนัน้เดนิทางสู ่วดัคชูิ ลาคงั หนึง่ในวดัทีเ่กา่แกใ่นประเทศภฏูาน สมัยศตวรรษที ่7 วดันีเ้ป็นวัดทีม่ี

ความเชือ่วา่สรา้งไวเ้พือ่ตรงึเทา้ซา้ยของนางยักษ์ตนหนึง่ทีน่อนทอดร่างปิดทับประเทศทเิบตและเทอืกเขาหมิาลยั

ไว ้

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย หลังอาหาร น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงทมิพู เมอืงหลวงของประเทศภูฏานตัง้แต่ปี ค.ศ. 1961 ใชเ้วลาการเดนิทาง

ประมาณ 1 ชม.  จากนัน้น าท่านชม ทีท่ าการไปรษณียภ์ูฏาน ทุกท่านสามารถถ่ายรูปท าแสตมป์ทีร่ะลกึ อกีทัง้

สามารถเลอืกซือ้ดวงตราไปรษณียากรทีง่ดงามของภฎูาน มใีหเ้ลอืกหลายรูปแบบและราคา (คา่แสตมป์ไมร่วมในคา่

แพ็คเกจ) ทัง้รูปววิทวิทัศนธ์รรมชาต ิรูปวดัและป้อมปราการทีเ่รยีกวา่ซอง (Dzong) รูปสตัว ์รูปดอกไมต้า่งๆ ซึง่ดวง

ตราไปรษณียกรของภฏูานถอืเป็นหนึง่ในของน่าซือ้ทีท่กุทา่นไมค่วรพลาด 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Pedling Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว, เมอืงทมิพู 

 

Day 2  เมอืงทมิพ ู- อนสุรณ์สถานแหง่ชาต ิ- พูนาคา - โดชูลาพาส -  

  วดัชมิลิาคงั - พูนาคาซอง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
   น าท่านชม National Memorial Chorten อนุสรณ์สถานแด่กษัตรยิ์รัชกาลที ่3 แห่งประเทศภูฏานส

รา้งในปี ค.ศ.1974 มผีูค้นมากมายเดนิทางมาแสวงบุญและสวดมนตป์ระกอบพธิีกรรมทางศาสนาต่างๆ  น าท่าน

เดนิทางสู ่เมอืงพนูาคา (Punakha) พูนาคา เป็นเมอืงหลวงเกา่ของภูฏานจนถงึปี ค.ศ. 1955 กอ่นทีจ่ะยา้ยเมอืง

หลวงไปทีเ่มอืงทมิพู ระยะทางประมาณ 72 กโิลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะไดช้มววิ

ทวิทัศน์ของทุง่นาขัน้บันไดและดอกไมท้ีบ่านตลอดเสน้ทางสวยงามเป็นอย่างมาก  ชม ป้อมซมิโตคาซอง สรา้ง

ในปี ค.ศ.1629 ป้อมแห่งนี้มชียัภูมทิีถ่อืเป็นยุทธศาสตรท์ีส่ าคัญแห่งเมอืงทมิพู ถอืเป็นป้อมปราการแห่งแรกทีท่่าน

ซับดรุง งาวัง นัมเกล สรา้งขึน้ เมอืงพูนาคาอยู่ระดับความสงู 1,200 เมตรจากระดับน ้าทะเล ท าใหเ้มอืงพูนาคามี

อากาศอบอุน่กวา่เมอืงพาโรและเมอืงทมิพู  จากนัน้น าทา่นแวะชม โดชูลาพาส ชมความงามของ เจดยีด์รุกวังเยล

ลาคัง สถูปแห่งชยัชนะ ชม 108 สถูป อนุสรณ์สถานทีม่ตีอ่กองก าลังกลุม่หัวรุนแรงทีย่ดึพืน้ทีท่างภาคใตข้องภฏูาน 

ตัง้อยูบ่นระดบัความสงู 3,150 เมตร จากระดบัน ้าทะเล  พรอ้มดืม่ด า่ธรรมชาตทิวิทศันข์องภเูขาหมิาลัยดา้นตะวันตก

อนัตระการตา และยอดเขาตา่งๆเรยีงรายกัน รวมไปถงึยอดเขาทีส่งูทีส่ดุอยา่งจูโมฮาร ีซึง่มคีวามสงูถงึ 7,328 เมตร 

จากนัน้เดนิทางตอ่สูเ่มอืงพูนาคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GT-ICN TG05  

 

       รหสัโปรแกรมทวัร ์PBH B301  PHUTAN 5D4N  MAY18-B3-W43 

GT-PBH B301 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  น าทา่นเดนิขึน้เนนิไปชม วดัชมิลิาคงั (ใชเ้วลาเดนิประมาณครึง่ชัว่โมง) วัดทีอ่ยู่บนยอดเนนิกลางหุบเขา สรา้งขึน้

ในปี ค.ศ.1499 โดยลามะทีม่ชี ือ่เสยีงมาก นามวา่ทา่น Lama Drukpa Kunley ทีว่ดัแหง่นี้ชาวบา้นเชือ่กนัวา่ใครทีม่ี

บตุรยาก หากมาอธษิฐานขอบตุรก็จะไดส้มใจ  จากนัน้น าทา่นชม พนูาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการ

ประจ าเมอืงพูนาคา สรา้งขึน้ในปี 1637 โดยฉับดรุง งาวังนัมเกล  ซึง่ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น พระราชวังแห่ง

ความสขุอันยิง่ใหญ่  “Palace of Great Happiness” และเป็นหนึง่ในป้อมปราการทีส่วยงามทีส่ดุในภูฏาน เป็นป้อม

ทีส่รา้งเป็นอนัดบัสองของภฏูาน ในอดตีเมือ่ครัง้เมอืงพูนาคายังเป็นเมอืงหลวง ป้อมแหง่นีไ้ดถ้กูใชเ้ป็นทีท่ าการของ

รัฐบาล ปัจจบุนัเป็นทีพั่กในฤดหูนาวของพระชัน้ผูใ้หญ ่ป้อมนีต้ัง้อยู ่ณ บรเิวณทีแ่มน่ ้า Pho chu และ แมน่ ้า Mo chu 

ไหลมาบรรจบกัน อกีทัง้เป็นสถานทีท่่านซับดรุง งาวัง นัมเกล มรณภาพทีน่ี่ และปัจจุบันก็ไดเ้ก็บรักษาร่างของทา่น

อยูภ่ายใน  ทา่นจะไดเ้ห็น ลามะ (พระสงฆ)์ จ านวนมากทีก่ าลงัศกึษาพระธรรมและสวดมนต ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Dewachen Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว, เมอืงพูนาคา 
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Day 3  พนูาคา - ทมิพ ู- พระศรสีจัจธรรม - จดุชมววิซงัเกกงั -  

  สวนสตัวแ์หง่ชาต ิ- ตาชโิชซองโร ่- พาโร 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงทมิพ ูตามเสน้ทางเดมิ ชมทัศนียภาพสองขา้งทางและเทอืกเขาหมิาลยัทีม่คีวาม 

 สวยงาม ทีจ่ะเป็นประสบการณ์ทีด่ทีีไ่ดม้าเยอืนภฏูาน  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  น าทา่น สกัการะองคห์ลวงพอ่สจัจธรรม ทีต่ัง้อยู่สงูทีส่ดุในภูฏาน และไดรั้บความร่วมมอืจากเศรษฐชีาวสงิคโ์ปร ์

 บรจิาคเงนิซือ้ทีด่นิและสรา้งพระพุทธรูป ใหแ้กรั่ฐบาลประเทศภฏูานใหท้า่นไหวข้อพรเพือ่เป็นศริมิงคล  

 จากนัน้น าท่านชม สวนสตัวแ์หง่ชาตขิองประเทศภูฏาน และชมสตัวป์ระจ าชาตทิาคนิ ทีม่รีูปร่างลักษณะพิเศษ

 ผสมระหวา่งแพะกับวัว มแีห่งเดยีวในประเทศภูฏานเทา่นัน้ ซึง่ครัง้นึง่ประเทศสหรัฐอเมรกิาเคยเจรจาของไปเลีย้ง

 แต่ไดรั้บการปฏเิสธจากรัฐบาลประเทศภูฏาน ทาคนิ เป็นสัตวใ์นต านานประวัตศิาสตร์ของศาสนาพุทธ จากนัน้น า

ทา่นเดนิทางเขาชม ตาชโิชซ่ง มหาปราการแห่งศานาและวหิารหลวงแห่งเมอืงทมิพู  ตาซโิซซอง หมายถงึ ป้อม

แห่งศาสนาอันเป็นมงคล สรา้งในสมัยศตวรรษที ่12 โดย ทา่นซับดรุง งาวัง นัมเกล ปัจุบันเป็นสถานทีท่ างานของ

พระมหากษัตรยิ ์สถานทีท่ าการของกระทรวงต่างๆ และวัด รวมทัง้เป็นพระราชวังฤดูรอ้นของพระสังฆราช  และ

บรเิวณอนัใกลท้า่นจะไดเ้ห็นวงัทีป่ระทับสว่นพระองคข์องพระราชาธบิดจีกิมีด่ว้ย จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืง

พาโร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Mandala Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว, เมอืงพาโร 

Day 4 พชิติวดัทกัซงั - พาโรสตรที 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นออกเดนิทางสู ่วดัถ า้พยคัฆเ์หริ หรอื วดัทกัซงั ซึง่เป็นมหาวหิารศักดิส์ทิธิ ์เป็นทีท่ีอ่งคก์รููปัทมสมัภวะได ้

เดนิทางมาบ าเพ็ญภาวนาและเจรญิสมาธอิยูใ่นถ ้าบนชะง่อนเขา ตัง้แตศ่ตวรรษที ่8 และทา่นก็ยังเป็นผูน้ าเอาศาสนา

พุทธเขา้มาเผยแผ่ยังดนิแดนแห่งนี้ ตามความเชือ่ของชาวภูฏาน กลา่ววา่ท่านไดเ้หาะมาบนหลังเสอืตัวเมยี มายัง

หนา้ผาแห่งนี้เพื่อท าวปัิสนากรรมฐาน จงึไดช้ือ่ว่า ถ ้าเสอื (Tiger Nest) หลังจากทีส่ าเร็จสมาธแิลว้ ท่านจงึได ้
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สรา้งศาสนสถานแหง่นีข้ ึน้ ชาวภฏูานมคีวามเชือ่วา่ครัง้หนึง่ในชวีติ จะตอ้งไดข้ึน้มาแสวงบญุ เพือ่ความเป็นสริมิงคล

และเจรญิกา้วหนา้ของชวีติ การเดนิทางมายังสถานทีแ่ห่งนี้ รถจะสามารถขึน้ไดแ้คเ่นนิเขาเทา่นัน้ จากนัน้ทกุท่าน

สามารถเลอืกเดนิทางได ้2 แบบ คอื เดนิเทา้ หรอื ขีม่า้ เทา่นัน้ (เนื่องจากปรมิาณคนจูงมา้ไม่เพียงพอต่อจ านวน

นักทอ่งเทีย่ว จงึอาจท าใหเ้กดิอันตรายในการเดนิทางได ้ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจงึแนะน าใหเ้ดนิเทา้ขึน้เขาจะปลอดภัย

กวา่ แตถ่า้ทา่นใด มทีักษะในการขีม่า้ขึน้เขา หรอื อยากผจญภัย รบกวนแจง้บรษัิทฯลว่งหนา้เพือ่ท าการจองมา้ให ้

ทา่น) ขึน้ไปยังวัด เสน้ทางเป็นเนนิเขาและมหีนา้ผาสงูชนัราว 3,000 เมตรจากดา้นลา่ง แนะน านักทอ่งเทีย่วคอ่ยๆ 

เดนิขึน้ไปชา้ๆ ราว 2 ชม. จะถงึจกุพักครึง่ทาง พักดืม่น ้าชา กาแฟ ) จากนัน้เดนิทางตอ่อกีราว 1 ชม.ก็จะถงึสดุทาง

ดนิลูกรังสุดทา้ย จากนั้นเสน้ทางจะเปลี่ยนเป็นบันไดขึน้ลง 700 ขัน้สู่วัดทักซัง ดา้นใน น าทุกท่านสักการะสิง่

ศกัดิส์ทิธิ ์และ ชมความงามของธรรมชาตทิีส่รรคส์รา้งอยา่งวจิติรลงตวั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  น าทกุทา่นเดนิเทา้ลงจากเขา (ไมส่ามารถอนุญาตใิหน่ั้งมา้ลงมาดา้นลา่งได ้เนือ่งจาก อนัตรายเป็นอย่างมากต่อตัว

  ผูเ้ดนิทาง)  จากนัน้ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้บป้ิงที ่พาโรสตรที ซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ ตามอธัยาศยั 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Mandala Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว, เมอืงพาโร 

Day 5  พาโร - กรงุเทพ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิพาโร เพือ่น าทา่นเดนิทางสูก่รุงเทพฯ 

11.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ภูฏานแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่B3-700 

   (บรกิารอาหาร และ น า้ดืม่บนเครือ่ง) 

15.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภ์าพพรอ้มความประทบัใจ 
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ภฏูาน ดนิแดนแหง่มงักรสายฟ้า 5 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิภฏูานแอรไ์ลน ์  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

14-18 เม.ย. 61 49,888 48,888 47,888 6,888 

09-13 พ.ค. 61 49,888 48,888 47,888 6,888 

 

*** ราคาจอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ 28,888 บาท / ทา่น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ 

ทา่นละ 25 ดอลลารส์หรฐั / ทา่น / ทรปิ *** 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คา่บตัรโดยสารชัน้ประหยัดไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามันไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

2. คา่ทีพั่ก 4 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

4. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

5. หัวหนา้ทัวรห์รอืมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

6. ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

7. สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 กก. 

8. คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่ภฏูาน แบบทอ่งเทีย่ว ส าหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย (กรณีถูกปฏเิสธการขอวซีา่ ทางสถานทตูจะ

ไมค่นืคา่ธรรมเนยีมใหท้า่น 

 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 

3. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม 
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4. คา่มา้ขึน้วัดทักซงัทา่นละ 15 USD 

5. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถประมาณ 25 USD ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 

6. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 20 วนั 

3. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข

และขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัเก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย 80% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

6. ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทย, ประเทศภฏูาน ไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมดไม่

วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะ

ท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม 

ในการมัดจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ตามเงือ่นไข 

7. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผา่น

ตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะ

ไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
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2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคนืค่าบรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพั่ก

ในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิ

ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่

คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร

จัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบใุน

รายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11. บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงื่อนไข

และ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพั่กในประเทศอนิโดนีเซยีมมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพั่กแตกตา่งกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่

พักทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศอนิโดนีเซยีตามทีร่ะบุใน

รายการทอ่งเทีย่วเท่านัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะ
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พักแบบ 3 ท่าน ขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มคีวามแตกต่างกัน

อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สนิส่วนตัวของท่าน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหาย สญูหาย ล่าชา้ หรือ

อบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่าน

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

17. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะ

ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 


