ภูฏาน
ฏ ดินแดดนแห่ งศรั ทธาใน
ท นอ้ อมกอดข
ม ขุนเขาหิมาลั
า ย
5 DAYYS 4 NIGHTSS
เดิดินทาง ธันวาคคม 62 – พฤษษภาคม 63
พ |ทิมพู|วัดชิมิลาคัคัง|โดชูลาพพาส| พูนาคคา| วัดทักซซัง
พาโร
เริ่มต้
ม นเพียง

56,9900.--

เส้ นทางการเดิ
น
ดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ - พาโร
พ - พาโรซออง - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติติ - วัดคิชู ลาคัง - เมืองทิมพู – ที่ทําการไปรษษณีย์
วันที่ 2.ทิมพู - สักกาาระองค์หลวงพ่พ่อสัจจธรรม – จุจดชมวิวชังเกกักัง - โดชูลาพาสส - วัดชิมิลาคัง - พูนาคา - พูนนาคาซอง
ต โชซอง – พาโร
วันที่ 3. พูนาคา – โดดชูลาพาส - อนนุสรณ์สถานแห่งชาติ – สวนสัตั ว์แห่งชาติ – ตาชิ
วันที่ 4.พิชิตวัดทักซังั (วัดถํ ้าเสือ) – ช้ อปปิ ง้
วันที่ 5. พาโร – กรุงเทพฯ

วันที
น ่ 1 กรุ งเทพฯ (สนามบิบินสุวรรณภูมิ) (BB3701 066.30 - 099.55) - พาโร
พ - พาโร
พ
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ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธาใในอ้ อมกอดขุนเขาหิ
น มาลัย 5 DAYS 4 NIGHHTS BY B3[GQ3PBH‐B30001]

ซอง - พิพิธภัณฑ์ สถานแห่ งชาติ - วัดคิชู ลาคัง - เมืองทิมพู - ที่ทําการ
ไปรษณีย์
04.00 น.
06.30 น.

09.55 น.

2

คณะพร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน ภูฏานแอร์ ไลน์ โดยมี
เจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้ กบั ท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองพาโรประเทศภูฏาน โดยสายการบิน ภูฏานแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ B3-701
ประเทศภูฏาน(Bhutan) หรื อชื่ออย่ างเป็ นทางการว่ าราชอาณาจักรภูฏาน (Kingdom of Bhutan)ตังอยู
้ ่ทางตะวันออก
ของเทือกเขาหิมาลัย(Himalayas)มีพรหมแดนติดกับทิเบต(Tibet)และ อินเดีย (India)ที่นี่มีเทือกเขาจํานวนมากจึงเป็ นอีก
ประเทศหนึง่ ที่ได้ รับการขนานนามว่าเป็ น“สวิตเซอร์ แลนด์ แห่ งเอเชีย” เป็ นประเทศดินแดนรวมแหล่งอารยธรรมต่างๆภูฏาน
นันมี
้ 4 ฤดู คือ
ฤดูใบไม้ ผลิ ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคมเป็ นช่วงดอกไม้ กําลังเบ่งบานทังหุ
้ บเขา
ฤดูร้อนและฝนระหว่างเดือนมิถนายน – สิงหาคมพืนป่ าเขียวขจี ท้ องฟ้าสีสนั สดใสนํ ้าตกสวยงาม
ฤดูใบไม้ ร่วง ระหว่างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน เป็ นช่วงใบไม้ เปลี่ยนสีเหลืองทองอร่ามอากาศปลอดโปร่ง
ฤดูหนาว ระหว่างเดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์อากาศหนาวเย็น ถึง อาจมีหิมะตกบ้ างท้ องฟ้าสีคราม
โดยอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 10 องศา โดยแต่ละฤดูกาลจะมีเทศกาลสําคัญต่างๆ ทําให้ เป็ นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ มาเยือน
ได้ ตลอดทังปี
้
เดินทางถึง สนามบินพาโร ประเทศภูฏาน(Bhutan)หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง จากนัน้ เดินทางเข้ าสู่เมืองพาโร
(Paro)ประเทศภูฏาน เมืองพาโรซึ่งเป็ นเมืองที่ถกู โอบอยู่ในวงล้ อมของขุนเขา บนระดับความสูง 2,280 เมตร มีแม่นํ ้าปาชู
ไหลผ่าน อาคารบ้ านเรื อนจะเป็ นสไตล์ภฏู านแท้ กรอบหน้ าต่างไม้ ลวดลายสีสนั สดใสนําชมพาโรซอง(ParoDzong)หรื อ ริน
ปุงซอง (RinpungDzong)ป้อมปราการและวิหารหลวงแห่งเมืองพาโร พาโรซองนับเป็ นตัวอย่างสถาปั ตยกรรมแบบภูฏานที่
สมบูรณ์แบบที่สดุ ทุกท่านจะเห็นถึงกําแพงสีขาวที่ก่อตัวขึ ้นเป็ นป้อมปราการสามารถเห็นได้ ชดั เจนเป็ น Landmark ของเมือง
พาโร ตัวซองสร้ างขึน้ ในปี ค.ศ. 1644 โดย ท่านซับดรุ ง งาวัง นัมเกล พระอริ ยสงฆ์ ซึ่งเป็ นผู้นําทางจิตวิญญานและเป็ นผู้
รวบรวมประเทศภูฏานให้ เป็ นปึ กแผ่น รวมถึงเป็ นผู้วางระบบการบริ หารงานและระบอบปกครองประเทศ ปั จจุบนั เป็ นสถานที่
้ ทางเข้ าพาโรซองมี สะพานไม้ งามิ ซัม
ทํางานของรัฐบาล รวมทังเป็
้ นที่ตงขององค์
ั้
กรบริ หารสงฆ์ประจําเขตปกครองนันๆ
(NyamiZam) ทอดผ่านข้ ามแม่นํ ้าที่สวยงามพาดผ่านแม่นํ ้าพาโร ที่ไหลมาจากต้ นนํ ้าในภูเขาจูโมลฮารี (Jumolhari) ที่ซงึ่ เคย
เป็ นฉากถ่ายทําในภาพยนตร์ ฮอลลีว้ ดู ชื่อดัง เรื่ อง Little Buddhaเป็ นอีกจุดที่ควรถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ

ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธาในอ้ อมกอดขุนเขาหิมาลัย 5 DAYS 4 NIGHTS BY B3[GQ3PBH‐B3001]

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ
้ าท่านชม พิพิธภัณฑ์ สถานแห่ งชาติ(National Museum)พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้เป็ นที่เก็บรวบรวมหน้ ากากศิลปะแบบ
พุทธมหายาน นิ กายตันตระ ภาพพระบฏ อาวุธ เหรี ยญกษาปณ์ เครื่ องมื อเครื่ องใช้ ไม้ สอยต่างๆ รวมถึงจัดแสดงความ
หลากหลายทางธรรมชาติอนั สมบูรณ์ของประเทศเพื่อให้ ทกุ ท่านได้ ร้ ูจกั ภูฏานมากขึ ้น นํ า ท่ า น ช ม วั ด คิ ชู ล า คั ง
(KyichuLhakhang) หนึง่ ในวัดที่เก่าแก่ในประเทศภูฏาน สมัยศตวรรษที่ 7 วัดนี ้เป็ นวัดที่มีความเชื่อว่าสร้ างไว้ เพื่อตรึงเท้ าซ้ าย
ของนางยักษ์ ตนหนึ่งที่นอนทอดร่ างปิ ดทับประเทศทิเบตและเทือกเขาหิมาลัยไว้ โดยวัดคิชู ลาคัง เป็ นวัดที่เก่าแก่ที่สดุ ในภูฏา
นจากนัน้ เดินทางสู่เมืองทิมพู(Thimphu) เมืองหลวงของประเทศภูฏานตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1961 นําท่านชมที่ทําการไปรษณีย์
ภูฏาน (Bhutan Post Office)ท่านสามารถถ่ายรู ปทําแสตมป์ที่ระลึก และเลือกซื ้อดวงตราไปรษณียากรของภูฎาน มีให้ เลือก
หลาย มีทงรู
ั ้ ปวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ, รูปวัด,ป้อมปราการ,รูปสัตว์ ,รูปดอกไม้ ตา่ งๆ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL PEDLING หรื อเทียบเท่า

ทิมพู - สักการะองค์ หลวงพ่ อสัจจธรรม – จุดชมวิวชังเกกัง –
วันที่ 2
โดชูลาพาส - วัดชิมลิ าคัง - พูนาคา - พูนาคาซอง
เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่าน สักการะองค์ หลวงพ่ อสัจจธรรม (Buddha Dordenma Statue) ที่ตงอยู
ั ้ ่สงู ที่สดุ ในโลกโดยได้ รับความแรงศรัทธา
จากมหาเศรษฐี ชาวสิงค์โปร์ ที่บริ จาคเงินซื ้อที่ดินและสร้ างพระพุทธรูปให้ แก่รัฐบาลประเทศภูฏานมีเวลาให้ ท่านไหว้ ขอพรเพื่อ
เป็ นศิริมงคล จากนันนํ
้ าท่านชมจุดชมวิวชังเกกัง (Sangaygang) เป็ นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของหุบเขาเมืองทิมพู ให้
ท่านได้ อิสระเก็บภาพอันสวยงามจากนันนํ
้ าท่านชมป้อมซิมโตคาซอง(SemtokhaDzong)สร้ างในปี ค.ศ.1629 ป้อมแห่งนี ้มี
ชัยภูมิที่ถือเป็ นยุทธศาสตร์ ที่สําคัญแห่งเมืองทิมพู ถือเป็ นป้อมปราการแห่งแรกที่ท่านซับดรุ ง งาวัง นัมเกล สร้ างขึ ้น เมืองพู
นาคาอยูร่ ะดับความสูง 1,200 เมตรจากระดับนํ ้าทะเล

กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางต่อไปยังวัดชิมิลาคัง(ChimiLhakhang) โดยวัดที่ตงอยู
ั ้ ่บนเนินเขา สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1499 โดยลามะที่มี
ชื่อเสียง นามว่าท่าน Lama DrukpaKunleyวัดแห่งนี ้ชาวภูฏาน กล่าวขานกันว่าใครที่มีบตุ รยาก หากมาอธิษฐานขอบุตรที่วดั
แห่งนี ้ก็จะได้ สมใจจากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่เมืองพูนาคา (Punakha)เป็ นเมืองหลวงเก่าของภูฏานจนถึงปี ค.ศ. 1955 ก่อนที่
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ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธาในอ้ อมกอดขุนเขาหิมาลัย 5 DAYS 4 NIGHTS BY B3[GQ3PBH‐B3001]

คํ่า
ที่พัก

วันที่ 3
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย
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จะย้ ายเมืองหลวงไปที่เมืองทิมพู จากนัน้ นําท่านชมพูนาคาซอง (PunakhaDzong)ป้อมปราการขนาดใหญ่ประจําเมืองพู
นาคา สร้ างขึ น้ ในปี 1637 โดยฉับ ดรุ ง งาวัง นัม เกล ซึ่ง ได้ รั บ การขนานนามว่า เป็ น พระราชวัง แห่ง ความสุข อัน ยิ่ง ใหญ่
“Palace of Great Happiness” และเป็ นหนึ่งในป้อมปราการที่สวยงามที่สดุ ในภูฏาน เป็ นป้อมที่สร้ างเป็ นอันดับสองของ
ภูฏาน ประกอบไปด้ วยหลายส่วน ทังพระตํ
้
าหนัก ศาลาว่าการเมือง โบสถ์ และ วิหาร ปั จจุบนั เป็ นที่พกั ในฤดูหนาวของพระชัน้
ผู้ใหญ่ ป้อมนี ้ตังอยู
้ ่ ณ บริ เวณที่แม่นํ ้า Pho chuและ แม่นํ ้า Mo chuไหลมาบรรจบกัน ท่านจะได้ เห็น ลามะ (พระสงฆ์) จํานวน
มากถึง 6,000 รูป ที่กําลังศึกษาพระธรรมและสวดมนต์
รับประทานอาหารคํ่า
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL PEMA KARPOหรื อเทียบเท่า

พูนาคา–โดชูลาพาส - อนุสรณ์ สถานแห่ งชาติ–สวนสัตว์ แห่ งชาติ–ตาชิโช
ซอง–พาโร
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งทิม พู ( Thimphu) ชมทัศ นี ย ภาพสองข้ า งทางและเทื อ กเขาหิ ม าลัย ที่ มี ค วามสวยงาม ที่ จ ะเป็ น
ประสบการณ์ที่ดีที่ได้ มาเยือนภูฏานระหว่างทางแวะชม วัดดรุ๊ กวังเกล (DrukwangyalLhakhang Temple) ที่โดชูลาพาส
(Dochula Pass)ท่านจะได้ ชมความงามของเจดีย์บนระดับความสูง 3,150 เมตร จากระดับนํ ้าทะเล พร้ อมวิวทิวทัศน์ของ
ภูเขาหิมาลัยอันตระการตา และยอดเขาต่างๆเรี ยงรายกัน จากนันเดิ
้ นทางต่อสูเ่ มืองทิมพู
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมอนุสรณ์ สถานแห่ งชาติ (National Memorial Chorten) อนุสรณ์แห่งนี ้เป็ นอนุสรณ์สถานแด่กษัตริ ย์รัชกาลที่ 3
แห่งประเทศภูฏานสร้ างในปี ค.ศ.1974 มีผ้ คู นมากมายเดินทางมาแสวงบุญและสวดมนต์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ
จากนันนํ
้ าท่านชม สวนสัตว์ แห่ งชาติของประเทศภูฏาน(National Zoo)ชมสัตว์ ประจําชาติทาคิน (Takin)ที่มีรูปร่ าง
ลักษณะพิเศษผสมระหว่างแพะกับวัว มีแห่งเดียวในประเทศภูฏานเท่านัน้ ทาคินเป็ นสัตว์ในตํานานประวัติศาสตร์ ของศาสนา
พุทธจากนันนํ
้ าท่านเดินทางเขาชมตาชิโชซอง (TashichhoDzong) มหาปราการแห่งศานาและวิหารหลวงแห่งเมืองทิมพู ตา
ซิโซซอง หมายถึง ป้อมแห่งศาสนาอันเป็ นมงคล สร้ างในสมัยศตวรรษที่ 12 ปั จุบนั เป็ นสถานที่ทํางานของพระมหากษัตริ ย์
สถานที่ทําการของกระทรวงต่างๆ และวัด รวมทังเป็
้ นพระราชวังฤดูร้อนของพระสังฆราช และบริ เวณอันใกล้ ท่านจะได้ เห็นวัง
ที่ประทับส่วนพระองค์ของกษัตริย์จิกมี่ด้วย จากนันนํ
้ าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองพาโร (Paro)
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คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารคํ่า
นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั MANDALA RESORTหรื อเทียบเท่า

วันที่ 4 พิชติ วัดทักซัง(วัดถํา้ เสือ)– ช้ อปปิ ้ ง
เช้ า
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รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ วัดทักซัง(Taktshang Monastery)หรื อ วัดถํา้ เสือ (Tiger's Nest in Bhutan) มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์
สร้ างอยุ่บนหน้ าผาสูงกว่า 900 เมตร ตังแต่
้ ศตวรรษที่ ชาวภูฏานมีความเชื่อว่าครัง้ หนึ่งในชีวิต จะต้ องได้ ขึ ้นมาแสวงบุญ เพื่อ
ความเป็ นสิริมงคลและเจริ ญก้ าวหน้ าของชีวิต ส่วนชื่อเรี ยก "ถํ ้าเสือ" ของวัดนี ้ได้ มาจากตํานานที่เล่าขานต่อๆ กันมาว่า พระริ น
โปเชผู้เผยแผ่นิกายมหายานในภูฏานได้ ขี่หลังเสือเหาะมายังหน้ าผาแห่งนี ้ และเข้ าไปนัง่ วิปัสสนากรรมฐานอยู่ในถํ ้าเป็ นเวลา
3 เดือน หลังจากนันใน
้ พ.ศ. 2227 มีการสร้ างวัดขึ ้นที่นี่ และด้ วยความสูงของผา ทําให้ วดั นันอยู
้ ่ท่ามกลางเมฆหมอกสีขาวที่
ล้ อมรอบวัด การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี ้ รถจะสามารถขึน้ ได้ แค่เนินเขาด้ านล่างเท่านัน้ จากนัน้ ทุกท่านสามารถเลือก
เดินทางได้ 2 แบบ คือ เดินเท้ า หรื อ ขี่ม้า,ขี่ลา ,ขี่ลอ่ เท่านัน้ การเดินขึ ้นไปยังวัด จะแบ่งเป็ นช่วงแรกใช้ เวลาเดินราว 2 ชม. จะ
ถึง จุดแวะพักแรกให้ ท่านได้ พักดื่มนํ า้ ชา กาแฟ จากนัน้ ต่อ อี กราว 1 ชม.ก็จะถึง จุดชมวิ ว แวะที่สอง จากนัน้ เส้ นทางจะ
เปลี่ยนเป็ นบันไดขึ ้นลง เข้ าสู่วดั ทักซัง นําทุกท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านใน และ ชมความงามของธรรมชาติบริ เวณรอบวัด
อย่างวิจิตรลงตัว(การเดินทางขึ ้นชมวัดทักซัง ทางบริ ษัทแนะนําให้ ท่านเดินเท้ าขึ ้นจะสะดวกและปลอดภัยมากกว่า แต่ถ้าหาก
ท่านใดต้ องการขี่ม้ารบกวนแจ้ งกับทางหัวหน้ าทัวร์ ล่วงหน้ าอย่างน้ อยหนึ่งวันล่วงหน้ าเพื่อทําการจองม้ าให้ ท่าน ค่าใช้ จ่ายใน
การขี่ม้าไม่ได้ รวมอยูใ่ นค่าทัวร์ โดยประมาณ200-300 บาท จะขึม่ ้ าช่วงขาขึ ้นเขาได้ จนถึงจุดแวะพักแรกเท่านัน)
้
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กลางวัน
บ่ าย
คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารกลางวัน
นําทุกท่านเดินเท้ าลงจากเขา (ไม่สามารถอนุญาติให้ นงั่ ม้ าลงมาด้ านล่างได้ ) จากนันให้
้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการช้ อบปิ ง้ ที่
พาโรสตรี ท (Paro Street)ให้ ทา่ นได้ อิสระเลือกซื ้อของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า
นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั MANDALA RESORTหรื อเทียบเท่า

วันที่ 5 พาโร – กรุ งเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ (B3700 10.35 - 16.05)
เช้ า
10.35 น.
16.05 น.

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสูส่ นามบินพาโร เพื่อนําท่านเดินทางกลับสูก่ รุงเทพ
ออกเดินทางสูก่ รุ งเทพฯ โดยสายการบิน ภูฏานแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ B3-700
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้ วยความสวัสดิภาพ

ภูฏาน ดินแดนแห่ งศรั ทธาในอ้ อมกอดขุนเขาหิมาลัย5 DAYS 4 NIGHTS
โดยสายการบินภูฏานแอร์ ไลน์ (B3)
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3
ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ

29 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63

59,900.-

59,900.-

59,900.-

32,900.-

4,900.-

18 – 22 ม.ค. 63

56,900.-

56,900.-

56,900.-

29,900.-

4,900.-

08 – 12 ก.พ. 63

56,900.-

56,900.-

56,900.-

29,900.-

4,900.-

14 – 18 มี.ค. 63

56,900.-

56,900.-

56,900.-

29,900.-

4,900.-

04– 08 เม.ย. 63

56,900.-

56,900.-

56,900.-

29,900.-

5,900.-

11 – 15 เม.ย. 63

59,900.-

59,900.-

59,900.-

32,900.-

5,900.-

12 – 16 เม.ย. 63

59,900.-

59,900.-

59,900.-

32,900.-

5,900.-

01 – 05 พ.ค. 63

56,900.-

56,900.-

56,900.-

29,900.-

5,900.-

06 – 10 พ.ค. 63

56,900.-

56,900.-

56,900.-

29,900.-

5,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
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เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.
4.

5.

ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจําแล้ วเท่านัน้
ส่งสําเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6เดือน หากไม่สง่ สําเนาหน้ าพาสปอร์ ตทาง
บริ ษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติการยื่นขอวีซา่ ใช้ เพียงสําเนาหน้ าหนังสือเดินทางเท่านัน้
เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซา่ ได้ ทนั ที
หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้น
หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยว ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

7

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้ องไม่เกินจํานวนวัน และอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า(3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลู ก ค้ า ท่ า นใดสนใจซื อ้ ประกั น การเดิน ทางสํา หรั บครอบคลุ ม เรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อมู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข้ าประเทศภูฏาน
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อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นํ ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
ค่าธรรมเนียมนํ ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริ การยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่าขึ ้นม้ าวัดทักซัง
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (25 USD ต่อท่านต่อทริป)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (15USD ต่อท่านต่อทริป)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขการชําระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 25 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรื อยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํ เป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริ ษัทได้ สํารองที่นั่งพร้ อมชําระเงินมัดจําค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ซึง่ มีค่าใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่ องบินทําการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่าย
ตามที่เกิดขึ ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบิน
นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนัง่ ต้ องมีคณ
กําหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นํ ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่างกาย และ
อํานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยูก่ บั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
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แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง

คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
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5.

6.

7.

8.
9.

บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทังหมดกรณี
้
ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจํานวนที่ บริ ษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้ องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทําการ
เลื่ อ นการเดิ น ทางของท่า น ไปยัง คณะต่อ ไปแต่ทัง้ นี ท้ ่า นจะต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ไ ม่ ส ามารถเรี ย กคื น ได้ คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณียื่นวีซา่ แล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ ชําระค่าทัวร์ หรื อมัดจํามาแล้ ว
ทางบริ ษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน หรื อ
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
ั้
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
กรณี ผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พกั
1.
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เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
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