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วนัแรก กรุงเทพ–พาโร–พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาติ National Museum of Bhutan-พาโรรนิปงุซองParo Rinpung Dzong 

 เมืองทมิพ ู

03:30 น.  พรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ที่ 10 เคานเ์ตอร ์W สายการบนิ ดรุก๊แอร ์

(Drukair) เจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิรบับตัรโดยสาร 

 **หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูึ้น

เครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี 

06.00 น.   บนิลดัฟ้าสู่ เมืองพาโร ประเทศภฏูาน โดยสายการบนิ ดรุก๊แอร ์(Drukair)  เทีย่วบนิ KB 151 (บริการอาหารและเครื่องดืม่

บนเครื่อง) ระหว่างการบนิเหนือน่านฟ้านัน้ กรณีทีส่ภาพอากาศดฟ้ีาเปิด ท่านจะไดเ้หน็หมิะปกคลุมตามแนวเทอืกเขาหมิาลยั 

อย่างสวยงามตระการตา ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง *ในกรณีสายการบนิมกีารเปลีย่นแปลงตารางบนิ บางเทีย่วบนิจะ

มกีารแวะจอดที ่ประเทศอนิเดยี ประมาณ 40 นาท ีผูโ้ดยสารที่จะไปพาโรไม่ตอ้งลงจากเครื่อง 

08.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิเมืองพาโร (Paro) ประเทศภฏูาน (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 1 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็น

เวลาทอ้งถิ่นเพือ่สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าท่าน

ออกเดนิทางสู่ตวัเมอืงพาโร 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ที่ ภตัตาคาร   

บ่าย น าท่านชม พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาติ National Museum of Bhutan ซึ่งในอดตีเคยเป็นหอสงัเกตการณ์ หรือ (ตาซอง) Ta 

Dzong ใหแ้ก่ พาโร ริงปงุ ซอง แต่ถกูเปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑใ์นปี ค.ศ. 1968 

พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้ เป็นทีเ่ก็บรวมรวม ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมอื

เครื่องใชไ้มส้อยล่า สตัวป่์าแถบเทอืกเขาหมิาลยั ตลอดจนดวงตราไปรษณียท์ี่

สวยงามมากมายหลายรูปแบบ จากนัน้น าท่านชม พาโรรนิปงุซอง Paro Rinpung 

Dzong สรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1646 โดยฉบัดรุง งาวงั นมัเกล ถูกสรา้งบนพื้นที ่ทีโ่ดด

เด่นตระหงา่นอยู่ในหุบเขาพาโร ทางเขา้ตวัซองจะมสีะพานไมท้ีส่วยงามพาดผ่าน

แม่น า้เพือ่เขา้สู่ตวัซอง ปจัจบุนัพาโรซองเป็นท ัง้สถานทีส่  าหรบัส่วนบริหารเมอืงพาโร 

และส่วนทีเ่ป็นวดั ซึ่งมพีระสงฆจ์ าพรรษาอยู่ประมาณ 200 รูป และยงัเป็นสถานที่

หน่ึง ทีเ่คยใชถ่้ายท าภาพยนต ์เรื่อง The Little Buddha ถอืว่าเป็นสถานทีม่ี

ชื่อเสยีงมากทีสุ่ดในพาโร   

 จากนัน้ น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองทมิพ ูเมอืงหลวงของประเทศภฏูาน มี

ประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 100,000  คน และเป็นเมอืงหลวงแห่งเดยีว ในโลกทีไ่ม่มสีญัญาณไฟจราจร (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ช ัว่โมง)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 3 of 8 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์  PBH KB01C BHUTAN5D3N FEB19-KB-W71 

คํา่  บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั River View Hotel ระดบั3*หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่สอง เมืองทมิพ-ูอนุสรณ์สถานชอรเ์ตน-ตาชิโซซอง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านชม (อนุสรณ์สถานชอรเ์ตน) National Memorial Chorten 

ชอรเ์ตน แปลว่า เจดยีห์รือ สถูป เป็นสถาปตัยกรรมแบบภูฏาน เป็นสถูปกลาง

เมือง ที่สรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ. 1974 สรา้งเพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จ

พระราชาธิบดี จิกมี ดอร์จิ วงัชุก พระมหากษตัริย ์ร ัชกาลที่ 3 ของภูฏาน 

พระองคเ์สดจ็สวรรคตเมื่อปี ค.ศ. 1972 และทรงไดร้บัพระฉายาว่า “พระบดิา

แห่งภูฏานยุคใหม่” (King of Modernization) จากนัน้เยี่ยมชม (พพิธิภณัฑ ์

พื้นบา้น) Folk and Heritage Museum สมัผสัวถิชีีวติความเป็นอยู่ของชาวภูฏาน อนัมรีากฐานความเชื่อสะทอ้นถึงความ

เป็นพทุธอย่างเรียบงา่ย  ชม (พพิธิภณัฑส์ิง่ทอ) Textile Museum สถานทีร่วบรวมสิง่ทอหตัถกรรมต่างๆ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนัน้ น าท่านชม (ตาชิโซซอง) Tashichho Dzong ศูนยก์ลางของการปกครองและ เป็นสญัลกัษณ์เมอืงทมิพ ูเป็นอาคารที่

ท  าการของรฐับาล คณะกรรมการบริหารปกครองเมืองทิมพู ประกอบดว้ยคณะสงฆ์และขา้ราชการระดบัสูง ประวตัิการ

ก่อสรา้งตาชิโซซองนัน้ เริ่มขึ้นใน ศตวรรษที1่2  โดยพระลามะจากทเิบตมาสรา้งอารามที่เป็นป้อม

ปราการขึ้นบนเนินเหนือเมอืงทมิพู ในปี ค.ศ.1641 ท่านซบัดรุง งาวงั นมัเยล เขา้มาครอบครอง

ซองน้ี ต ัง้ชื่อใหม่ว่า ตาชิโซซอง แปลว่า ปราการของศาสนาที่ยิ่งใหญ่ ต่อมา เกิดไฟไหมจ้ึงถูก

ทอดทิ้งเป็นเวลานาน จนกระท ัง่สมเดจ็พระราชาธบิด ีจกิม ีดอรจ์ ิวงัชุก เสดจ็ขึ้นครองราชย ์และ

ยา้ยเมอืงหลวงมาอยู่ทีเ่มอืงทมิพู ทรงส ัง่ใหฟ้ื้นฟูก่อสรา้งใหม่ ตาชิโซซองเป็นสญัลกัษณ์ของทมิพู

และภูฏานมาจนทุกวนัน้ี ปจัจุบนัเป็นที่ต ัง้ส  านกัราชเลขาธิการทอ้งพระโรง กระทรวงมหาดไทย 

และกระทรวงการคลงั โดยอาคารดา้นทศิใต ้เป็นเขตสงัฆวาส 

คํา่      บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั River View Hotel ระดบั3*หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สาม เมืองทมิพ-ูวดัทกัซงั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 โรงแรมจากนัน้น าท่านเดนิทาง ไปทางตอนเหนือของหุบเขาพาโร เพือ่ขึ้น

สู่ (วดัทกัซงั) Taksang Monastery หรือ รงัเสอื Tiger Nest ซึ่ง

ต ัง้อยู่บนหนา้ผาสูง 900  เมตร วดัทกัซงัเป็นสถานทีแ่สวงบญุทีช่าวภฏูา

นเลือ่มใสศรทัธากนัมากทีสุ่ด(ท่านสามารถขีม่า้ขึ้นไปไดเ้พยีงครึ่งทาง 

ค่าใชจ่้ายน้ีรวมอยู่ในค่าทวัรแ์ลว้ ) วดัทกัซงั ตามต านานความเชื่อเก่า

กล่าวว่า เป็นวดัที ่ท่านคุรุรินโปเช เคยขีห่ลงัเสอืมานัง่ปฏบิตัธิรรมอยู่ทีน่ี่

เมือ่ครัง้ทีท่่านกลบัมาทีด่นิแดนแห่งนี้ เป็นครัง้ทีส่อง “ทกัซงั” น้ีมี

ความหมายว่าทีอ่ยู่ของเสอื (Tiger’s Nest) และวดัแห่งนี้จดัเป็นวดัทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดในภฏูาน (หา้มน ากลอ้งถ่ายรูปทกุชนิดเขา้

ไปในบริเวณวดั) 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  ซึ่งอยู่ระหวา่งทางขึ้นยอดเขา ท่านสามารถชื่นชมบรรยากาศโดยรอบอนังดงาม 

ระหว่างรบัประทานอาหาร หลงัจากนัน้ ตอนเยน็พาท่านไปเลอืกซื้อสนิคา้พื้นเมอืง ณ ตลาดเมอืงพาโร 

คํา่      บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Olathang Hotel  ระดบั3*หรอืเทยีบเท่า 

  

วนัที่สี ่ พาโร-สนามบินสวุรรณภมู ิ

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 

11.50 น.     บนิลดัฟ้ากลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Drukair เทีย่วบนิที ่KB150 (บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง) ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 10 นาท ี*ในกรณีสายการบนิมกีารเปลีย่นแปลงตารางบนิ บางเทีย่วบนิจะมกีารแวะจอดที ่

ประเทศอนิเดยี ประมาณ 40 นาท ีผูโ้ดยสารที่จะกลบัประเทศไทยไม่ตอ้งลงจากเครื่อง 

16.00 น.     เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตสิุวรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

************************************** 
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อตัราค่าบรกิารและเงือ่นไข 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ

 ค่าระวางน้ําหนกักระเป๋าไม่เกิน 30 กก. 

 ค่ารถรบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิ่นผูชํ้านาญดูแลตลอดการเดินทาง (พดูองักฤษ) 

 ค่าหวัหนา้ทวัรค์นไทยผูชํ้านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าบรกิารนัง่มา้ขึ้นทกัซงั  

 น้ําดื่มบรกิารฟร ีท่านละ 2 ขวด/วนั 

 ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  

 ภาษีน้ํามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้นก่อนวนัเดินทาง) 

 

ภฏูาน เที่ยวฟิน สุขใจ พชิิตดินแดนมงักรสายฟ้า 4 วนั 3 คืน-KB 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ2-3ท่าน 

ไม่รวมค่าวซ่ีา 

เด็กอายุไม่เกนิ12ปี

เสริมเตียง 

ไม่รวมค่าวซ่ีา 

เด็กอายุไม่เกนิ12ปี

ไม่เสริมเตียง 

ไม่รวมค่าวซ่ีา 

ไม่เอาตัว๋

เครื่องบิน 

ไม่รวมค่าวซ่ีา 

พกัเดี่ยว 

09-12  ก.พ.62 39,900 39,900 38,900 19,900 4,900 

16-19  ก.พ.62 40,900 40,900 39,900 20,900 4,900 

23-26  ก.พ.62 39,900 39,900 38,900 19,900 4,900 
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อตัราค่าบรกิารไมร่วม 

 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง) 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัิภยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าปรบั สาํหรบัน้ําหนกักระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิกาํหนดไว ้30 กก. 

 ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศภฏูาน และค่า Development Fund ท่านละ 1,500 บาท 

 ค่าทปิไกดภ์ฎูาน  ทปิคนขบัรถ ทปิคนขนกระเป๋า 2,000 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน้ําใจของทกุท่าน(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทปิ) 

 

เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่ 

1.กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัทาํการหรอืก่อนหนา้นั้น โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนงัสอืเดินทางเพือ่

ยนัการจองที่นัง่ พรอ้มชําระมดัจาํท่านละ 10,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมดก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 21 วนัทาํการ มิเช่นนั้นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ

ยกเลกิการเดินทางของท่าน และการคนืเงนิท ัง้หมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจรงิ 

3.เมื่อท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขและขอ้ตกลงการ

ใหบ้รกิารที่ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

2.ยกเลกิการเดินทาง 21 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจาํทวัร ์50% 

3. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 7-14 วนัเกบ็ค่าใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4. ยกเลกิการเดินทางนอ้ยกว่า 1-7 วนั เกบ็ค่าใชจ้่ายท ัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์
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5. สาํหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมื่อผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืค่ามดัจาํท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัฯ 

เท่านั้น อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสดุสมบูรณ์ 

2.บรษิทัฯ และตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จาํกดัดา้น

ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจรงิ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์ูงสดุของลูกคา้สว่นมาก

เป็นสาํคญั 

3.ในกรณีที่ท่านไม่ไดร้บัผลการอนุมตัวิซ่ีาเขา้ประเทศภฏูาน ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืค่าธรรมเนียมวซ่ีา และเรยีกเกบ็

ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเพิม่เตมิ เพือ่ดําเนินการขอวซ่ีาใหม่ 

4.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัทาํและดําเนินการโดยบรษิทัคู่คา้ (Partner) 

5.อตัราค่าบรกิารคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลี่ยนราคาค่าบรกิาร

ในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน้ํามนั หรอืมีการประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือตัรา

แลกเปลี่ยนไดป้รบัขึ้นในช่วงใกลว้นัที่คณะจะเดินทาง 

6.ในระหว่างการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบรกิารได ้

7.หากท่านไม่เดินทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนํามาขอคนืเงนิได ้

8.ค่าบรกิารที่ท่านชําระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแหง่แบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตอุนัใดที่ทาํใหท้่านไม่ไดท้่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการที่ระบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ได ้

9.กรณีเกดิความผิดพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษิทั

ขนสง่ หรอื หน่วยงานที่ใหบ้รกิาร บรษิทัฯ จะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้าํหรบั

ค่าบรกิารนั้นๆ 

10.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มีสทิธิ์ในการใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทนบรษิทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อาํนาจของบรษิทัฯ กาํกบัเท่านั้น 

11.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดินทางไดต้อ้งมีจาํนวนผูเ้ดินทางขัน้ตํา่ 20 ท่านรวมในคณะตามที่กาํหนดไวเ้ท่านั้น หากมีจาํนวนผู ้

เดินทางรวมแลว้นอ้ยกว่าที่กําหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง และราคาได ้

12.บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้ีวตัถปุระสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอืน่ ๆ เช่น การไป

คา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนสง่สนิคา้หนีภาษี การขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การก่อการรา้ย 
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และ อืน่ ๆ ที่เขา้ข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บรษิทัฯ มิไดม้ีสว่นรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรอื มีสว่นตอ้งรบัผิดชอบใด ๆ กบัการกระทาํ

ดงักล่าวท ัง้สิ้น 

13.หากผูเ้ดินทางถกูเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็าม ถอืเป็นเหตผุลซึ่งอยู่

นอกเหนืออาํนาจ และความรบัผิดชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบคนืเงนิท ัง้หมด 

14.ผูเ้ดินทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตวัและรบัผิดชอบต่อการตดัสนิใจในการเลือกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวดว้ย

ตวัท่านเอง บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ที่ผูเ้ดินทางไดซ้ื้ อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวน้ี 

15.ผูเ้ดินทางตอ้งรบัผิดชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบ

ใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง 

16.บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดินทางอนัมีสาเหตมุาจากสนามบิน สายการบนิ บรษิทั

ขนสง่ โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะทาํหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 

17.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกดิจากการยกเลกิหรอืความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการ

นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ที่อยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึ้นทางตรง หรอื

ทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่างๆ 

18.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดินทาง ที่เกี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

19.ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

20.ขอสงวนสทิธิ์เปลี่ยนแปลงหมายเลขเที่ยวบิน, เวลาเดินทาง ท ัง้น้ีเป็นไปตามประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการบนิของสายการบนิเป็น

สาํคญั 

21.กรณีใชห้นงัสอืเดินทางราชการ(เล่มน้ําเงนิ)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

22. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

23.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ก่อนทาํการออกตัว๋ เน่ืองจากสาย

การบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวแลว้ 

 

 


