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ภฏูาน ดนิแดนแห่งศรัทธาในอ้อมกอดขุนเขาหมิาลัย 
5 DAYS 4 NIGHTS 

เดนิทาง มกราคม – พฤษภาคม 63 

 

เร่ิมต้นเพียง 56,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ - พาโร - พาโรซอง - พิพิธภณัฑ์สถานแหง่ชาติ - วดัคิช ูลาคงั - เมืองทิมพ ู– ที่ท าการไปรษณีย์ 

วนัท่ี 2. ทิมพ ู- สกัการะองค์หลวงพอ่สจัจธรรม – จดุชมวิวชงัเกกงั - โดชลูาพาส - วดัชิมิลาคงั - พนูาคา - พนูาคาซอง 

วนัท่ี 3. พนูาคา – โดชลูาพาส - อนสุรณ์สถานแหง่ชาติ – สวนสตัว์แหง่ชาติ – ตาชิโชซอง – พาโร 

วนัท่ี 4. พิชิตวดัทกัซงั(วดัถ า้เสอื) – ช้อปปิง้ 

วนัท่ี 5. พาโร – กรุงเทพฯ 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B3701 06.30 - 09.55) - พาโร - พาโร
ซอง - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - วัดคิชู ลาคัง - เมืองทิมพู - ที่ท าการ
ไปรษณีย์ 

04.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน ภูฏานแอร์ไลน์ โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้กบัทา่น 

06.30 น. ออกเดินทางสู ่เมืองพาโร ประเทศภฏูาน โดยสายการบิน ภฏูานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ B3-701 

 ประเทศภูฏาน (Bhutan)  หรือ ชื่ออย่างเป็นทางการว่าราชอาณาจักรภูฏาน (Kingdom of Bhutan) ตัง้อยู่ทาง
ตะวนัออกของเทือกเขาหิมาลัย(Himalayas) มีพรหมแดนติดกบัทิเบต (Tibet) และ อินเดีย (India) ที่นี่มีเทือกเขาจ านวน
มากจึงเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย” เป็นประเทศดินแดนรวมแหลง่อารย
ธรรมตา่งๆ  ภฏูานนัน้มี 4 ฤด ูคือ  
ฤดใูบไม้ผล ิระหวา่งเดือน มีนาคม – พฤษภาคม เป็นช่วงดอกไม้ก าลงัเบง่บานทัง้หบุเขา  
ฤดรู้อนและฝน ระหวา่งเดือน มิถนายน – สงิหาคม พืนป่าเขียวขจี ท้องฟ้าสสีนัสดใส น า้ตกสวยงาม 
ฤดใูบไม้ร่วง ระหวา่งเดือน กนัยายน – พฤศจิกายน เป็นช่วงใบไม้เปลีย่นสีเหลอืงทองอร่าม อากาศปลอดโปร่ง  
ฤดหูนาว ระหวา่งเดือน ธนัวาคม – กมุภาพนัธ์ อากาศหนาวเย็น ถึง อาจมีหิมะตกบ้าง ท้องฟ้าสคีราม 
โดยอณุหภมูิเฉลีย่ประมาณ 10 องศา โดยแตล่ะฤดกูาลจะมีเทศกาลส าคญัต่างๆ ท าให้เป็นจุดดึงดดูนกัท่องเที่ยวให้มาเยือน
ได้ตลอดทัง้ปี 

09.55 น. เดินทางถึง สนามบินพาโร ประเทศภูฏาน (Bhutan) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้เดินทางเข้าสู่เมืองพาโร 
(Paro) ประเทศภูฏาน เมืองพาโรซึ่งเป็นเมืองที่ถกูโอบอยู่ในวงล้อมของขนุเขา บนระดบัความสงู 2,280 เมตร มีแม่น า้ปาชู
ไหลผา่น อาคารบ้านเรือนจะเป็นสไตล์ภฏูานแท้ กรอบหน้าต่างไม้ลวดลายสีสนัสดใส น าชมพาโรซอง (Paro Dzong) หรือ 
รินปุงซอง (Rinpung Dzong) ป้อมปราการและวิหารหลวงแหง่เมืองพาโร พาโรซองนบัเป็นตวัอยา่งสถาปัตยกรรมแบบภฏูาน
ที่สมบรูณ์แบบที่สดุ ทกุทา่นจะเห็นถึงก าแพงสขีาวที่ก่อตวัขึน้เป็นป้อมปราการสามารถเห็นได้ชดัเจนเป็น Landmark ของเมือง
พาโร ตวัซองสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1644 โดย ท่านซับดรุง งาวงั นมัเกล พระอริยสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้น าทางจิตวิญญานและเป็นผู้
รวบรวมประเทศภฏูานให้เป็นปึกแผน่ รวมถึงเป็นผู้วางระบบการบริหารงานและระบอบปกครองประเทศ ปัจจุบนัเป็นสถานที่
ท างานของรัฐบาล รวมทัง้เป็นที่ตัง้ขององค์กรบริหารสงฆ์ประจ าเขตปกครองนัน้ๆ ทางเข้าพาโรซองมี สะพานไม้งามิ ซัม 
(Nyami Zam) ทอดผ่านข้ามแม่น า้ที่สวยงามพาดผ่านแม่น า้พาโร ที่ไหลมาจากต้นน า้ในภูเขาจูโมลฮารี (Jumolhari)  ที่ซึ่ง
เคยเป็นฉากถ่ายท าในภาพยนตร์ฮอลลวีู้ดช่ือดงั เร่ือง Little Buddha เป็นอีกจดุที่ควรถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจ  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าทา่นชม พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum) พิพิธภณัฑ์แห่งนีเ้ป็นที่เก็บรวบรวมหน้ากากศิลปะแบบ

พุทธมหายาน นิกายตันตระ ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ไม้สอยต่างๆ รวมถึงจัดแสดงความ
หลากหลายทางธรรมชาติอนัสมบรูณ์ของประเทศเพื่อให้ทกุทา่นได้รู้จกัภฏูานมากขึน้ น าท่านชมวัดคิชู  ลาคัง (Kyichu 

Lhakhang) หนึง่ในวดัที่เก่าแก่ในประเทศภฏูาน สมยัศตวรรษที่ 7 วดันีเ้ป็นวดัที่มีความเช่ือวา่สร้างไว้เพื่อตรึงเท้าซ้ายของนาง
ยกัษ์ตนหนึง่ที่นอนทอดร่างปิดทบัประเทศทิเบตและเทือกเขาหิมาลยัไว้ โดยวดัคิช ูลาคงั เป็นวดัที่เก่าแก่ที่สดุในภฏูาน จากนัน้
เดินทางสู่เมืองทิมพู (Thimphu) เมืองหลวงของประเทศภูฏานตัง้แต่ปี ค.ศ. 1961 น าท่านชมที่ท าการไปรษณีย์ภูฏาน 

(Bhutan Post Office) ทา่นสามารถถ่ายรูปท าแสตมป์ที่ระลกึ และเลอืกซือ้ดวงตราไปรษณียากรของภฎูาน มีให้เลอืกหลาย มี
ทัง้รูปวิวทิวทศัน์ธรรมชาติ, รูปวดั,ป้อมปราการ, รูปสตัว์ ,รูปดอกไม้ตา่งๆ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั HOTEL PEDLING หรือเทียบเทา่  

วันที่ 2 
ทมิพ ู- สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม – จุดชมววิชังเกกัง –  
โดชูลาพาส - วัดชิมลิาคัง - พนูาคา - พนูาคาซอง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าทา่น สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม (Buddha Dordenma Statue) ที่ตัง้อยู่สงูที่สดุในโลก โดยได้รับความแรงศรัทธา

จากมหาเศรษฐีชาวสงิค์โปร์ ทีบ่ริจาคเงินซือ้ที่ดินและสร้างพระพทุธรูปให้แก่รัฐบาลประเทศภฏูาน มีเวลาให้ทา่นไหว้ขอพรเพื่อ
เป็นศิริมงคล จากนัน้น าท่านชมจุดชมวิวชังเกกัง (Sangaygang) เป็นจุดชมวิวทิวทศัน์ที่สวยงามของหบุเขาเมืองทิมพ ูให้
ทา่นได้อิสระเก็บภาพอนัสวยงาม  จากนัน้น าทา่นชมป้อมซิมโตคาซอง (Semtokha Dzong) สร้างในปี ค.ศ.1629 ป้อมแห่ง
นีม้ีชยัภมูิที่ถือเป็นยทุธศาสตร์ที่ส าคญัแหง่เมืองทิมพ ูถือเป็นป้อมปราการแหง่แรกที่ทา่นซบัดรุง งาวงั นมัเกล สร้างขึน้ เมืองพู
นาคาอยูร่ะดบัความสงู 1,200 เมตร จากระดบัน า้ทะเล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางต่อไปยงั วัดชิมิลาคัง (Chimi Lhakhang) โดยวดัที่ตัง้อยู่บนเนินเขา สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1499 โดยลามะที่มี

ช่ือเสยีง นามวา่ทา่น Lama Drukpa Kunley วดัแหง่นีช้าวภฏูาน กลา่วขานกนัวา่ใครที่มีบตุรยาก หากมาอธิษฐานขอบตุรที่วดั
แหง่นีก็้จะได้สมใจ จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองพูนาคา (Punakha) เป็นเมืองหลวงเก่าของภฏูานจนถึงปี ค.ศ. 1955 ก่อนที่
จะย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองทิมพ ูจากนัน้น าท่านชมพูนาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการขนาดใหญ่ประจ าเมืองพู
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นาคา สร้างขึน้ในปี 1637 โดยฉับดรุง งาวังนัมเกล  ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น พระราชวังแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่  
“Palace of Great Happiness” และเป็นหนึ่งในป้อมปราการที่สวยงามที่สดุในภฏูาน เป็นป้อมที่สร้างเป็นอนัดบัสองของ
ภฏูาน ประกอบไปด้วยหลายสว่น ทัง้พระต าหนกั ศาลาวา่การเมือง โบสถ์ และ วิหาร ปัจจบุนัเป็นท่ีพกัในฤดหูนาวของพระชัน้
ผู้ ใหญ่ ป้อมนีต้ัง้อยู่ ณ บริเวณที่แม่น า้ Pho chu และ แม่น า้ Mo chu ไหลมาบรรจบกนั ท่านจะได้เห็น ลามะ (พระสงฆ์) 
จ านวนมากถึง 6,000 รูป ที่ก าลงัศกึษาพระธรรมและสวดมนต์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า 
ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั HOTEL PEMA KARPO หรือเทียบเทา่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 
พนูาคา – โดชูลาพาส - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ – สวนสัตว์แห่งชาติ – ตา
ชโิชซอง – พาโร 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองทิมพู (Thimphu) ชมทัศนียภาพสองข้างทางและเทือกเขาหิมาลัยที่มีความสวยงาม ที่จะเป็น

ประสบการณ์ที่ดีที่ได้มาเยือนภฏูาน  ระหวา่งทางแวะชม วัดดรุ๊กวังเกล (Drukwangyal Lhakhang Temple) ที่โดชูลาพาส 
(Dochula Pass) ท่านจะได้ชมความงามของเจดีย์ บนระดบัความสงู 3,150 เมตร จากระดบัน า้ทะเล  พร้อมวิวทิวทศัน์ของ
ภเูขาหิมาลยัอนัตระการตา และยอดเขาตา่งๆเรียงรายกนั จากนัน้เดินทางตอ่สูเ่มืองทิมพ ู 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ (National Memorial Chorten) อนสุรณ์แห่งนีเ้ป็นอนสุรณ์สถานแด่กษัตริย์รัชกาลที่ 3 

แหง่ประเทศภฏูานสร้างในปี ค.ศ.1974 มีผู้คนมากมายเดินทางมาแสวงบญุและสวดมนต์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ 
จากนัน้น าท่านชม สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน (National Zoo) ชมสัตว์ประจ าชาติทาคิน (Takin) ที่มีรูปร่าง
ลกัษณะพิเศษผสมระหวา่งแพะกบัววั มีแหง่เดียวในประเทศภฏูานเทา่นัน้ ทาคินเป็นสตัว์ในต านานประวตัิศาสตร์ของศาสนา
พทุธ จากนัน้น าท่านเดินทางเขาชมตาชิโชซอง (Tashichho Dzong) มหาปราการแห่งศานาและวิหารหลวงแห่งเมืองทิมพ ู 
ตาซิโซซอง หมายถึง ป้อมแหง่ศาสนาอนัเป็นมงคล สร้างในสมยัศตวรรษที่ 12 ปัจุบนัเป็นสถานที่ท างานของพระมหากษัตริย์ 
สถานท่ีท าการของกระทรวงตา่งๆ และวดั รวมทัง้เป็นพระราชวงัฤดรู้อนของพระสงัฆราช  และบริเวณอนัใกล้ท่านจะได้เห็นวงั
ที่ประทบัสว่นพระองค์ของกษัตริย์จิกมี่ด้วย จากนัน้น าทกุทา่นเดินทางสู ่เมืองพาโร (Paro) 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั MANDALA RESORT หรือเทียบเทา่  

วันที่ 4 พชิติวัดทักซัง(วัดถ า้เสือ) – ช้อปป้ิง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางสู ่วัดทักซัง (Taktshang Monastery) หรือ วัดถ า้เสือ (Tiger's Nest in Bhutan) มหาวิหารศกัดิ์สิทธ์ิ 
สร้างอยุบ่นหน้าผาสงูกวา่ 900 เมตร ตัง้แตศ่ตวรรษที่ ชาวภฏูานมีความเช่ือว่าครัง้หนึ่งในชีวิต จะต้องได้ขึน้มาแสวงบญุ เพื่อ
ความเป็นสริิมงคลและเจริญก้าวหน้าของชีวิต สว่นช่ือเรียก "ถ า้เสอื" ของวดันีไ้ด้มาจากต านานที่เลา่ขานตอ่ๆ กนัมาวา่ พระริน
โปเชผู้ เผยแผน่ิกายมหายานในภฏูานได้ขี่หลงัเสอืเหาะมายงัหน้าผาแห่งนี ้และเข้าไปนัง่วิปัสสนากรรมฐานอยู่ในถ า้เป็นเวลา 
3 เดือน หลงัจากนัน้ใน พ.ศ. 2227 มีการสร้างวดัขึน้ที่นี่ และด้วยความสงูของผา ท าให้วดันัน้อยู่ท่ามกลางเมฆหมอกสีขาวที่
ล้อมรอบวดั การเดินทางมายงัสถานที่แห่งนี ้รถจะสามารถขึน้ได้แค่เนินเขาด้านล่างเท่านัน้ จากนัน้ทุกท่านสามารถเลือก
เดินทางได้ 2 แบบ คือ เดินเท้า หรือ ขี่ม้า,ขี่ลา ,ขี่ลอ่  เทา่นัน้ การเดินขึน้ไปยงัวดั จะแบง่เป็นช่วงแรกใช้เวลาเดินราว 2 ชม. จะ
ถึงจุดแวะพักแรก ให้ท่านได้พักดื่มน า้ชา กาแฟ  จากนัน้ต่ออีกราว 1 ชม.ก็จะถึงจุดชมวิวแวะที่สอง  จากนัน้เส้นทางจะ
เปลีย่นเป็นบนัไดขึน้ลง เข้าสูว่ดัทกัซงั น าทกุท่านสกัการะสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิด้านใน และ ชมความงามของธรรมชาติบริเวณรอบวดั
อยา่งวิจิตรลงตวั (การเดินทางขึน้ชมวดัทกัซงั ทางบริษัทแนะน าให้ทา่นเดินเท้าขึน้จะสะดวกและปลอดภยัมากกวา่ แตถ้่าหาก
ทา่นใดต้องการขี่ม้า รบกวนแจ้งกบัทางหวัหน้าทวัร์ลว่งหน้าอยา่งน้อยหนึง่วนัลว่งหน้า เพื่อท าการจองม้าให้ท่าน ค่าใช้จ่ายใน
การขี่ม้าไมไ่ด้รวมอยูใ่นคา่ทวัร์  โดยประมาณ 200-300 บาท จะขึม้่าช่วงขาขึน้เขาได้จนถึงจดุแวะพกัแรกเทา่นัน้) 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย น าทกุท่านเดินเท้าลงจากเขา (ไม่สามารถอนญุาติให้นั่งม้าลงมาด้านลา่งได้)  จากนัน้ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการช้อบปิง้ที่ 

พาโรสตรีท (Paro Street) ให้ทา่นได้อิสระเลอืกซือ้ของฝากที่ระลกึตามอธัยาศยั 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
ที่พัก น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั MANDALA RESORT หรือเทียบเทา่  

วันที่ 5 พาโร – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ (B3700 10.35 - 16.05) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสูส่นามบินพาโร เพื่อน าทา่นเดินทางกลบัสูก่รุงเทพ 
10.35 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน ภฏูานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ B3-700  

*** คณะออกเดินทางวนัท่ี 13-17 พ.ค. 63 ออกเดินทางกลบัเวลา 17.00-21.10 เที่ยวบินที่ B3-702 
16.05 น.  ถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวสัดิภาพ 

  
 

ภูฏาน ดนิแดนแห่งศรัทธาในอ้อมกอดขุนเขาหมิาลัย 5 DAYS 4 NIGHTS 

โดยสายการบนิภูฏานแอร์ไลน์ (B3)  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

06 – 10 ก.พ. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 29,970.- 4,900.- 

08 – 12 ก.พ. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 29,970.- 4,900.- 

22 – 26 ก.พ. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 29,970.- 4,900.- 

14 – 18 มี.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 29,970.- 4,900.- 

04 – 08 เม.ย. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 29,970.- 5,900.- 

11 – 15 เม.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 32,970.- 5,900.- 

12 – 16 เม.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 32,970.- 5,900.- 

01 – 05 พ.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 29,970.- 5,900.- 

06 – 10 พ.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 29,970.- 5,900.- 

13 – 17 พ.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 29,970.- 5,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 



  7 ภฏูาน ดินแดนแหง่ศรัทธาในอ้อมกอดขนุเขาหมิาลยั  5 DAYS 4 NIGHTS BY B3                            [GQ3PBH-B3001] 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน  หากไม่สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ต

ทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ การยื่นขอวีซา่ใช้เพียงส าเนาหน้าหนงัสอืเดินทางเทา่นัน้ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยว ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
10.  คา่ธรรมเนียมวีซา่เข้าประเทศภฏูาน 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
5. คา่ขึน้ม้าวดัทกัซงั 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (25 USD ตอ่ทา่นตอ่ทริป) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (15 USD ตอ่ทา่นตอ่ทริป) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

 


