ทิมพู – พูนาคา – วังดี – พาโร
พิสูจน์จติ มหากุศล พิชิตวัดถํ้าพยัคฆ์เหิร วัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับนํ้าทะเล 2,900 ม.
ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน
ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสจั จธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก
เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

วันแรก สุวรรณภูมิ – พาโร – ทิมพู
คณะพบกัน ณ จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Bhutan Airline (B3) โดย
จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกในการ check in สัมภาระต่างๆ แก่ท่าน
06.30 น.
ออกเดินทางสู่เมืองพาโร ประเทศภูฏาน โดยสายการบิน Bhutan Airline เที่ยวบินที่ B3-701 (มีบริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (แวะรับ-ส่งผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ)
09.45 น. เดินทางถึงสนามบินพาโร ประเทศภูฏาน นําท่านผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมือง จากนั้นแต่ละท่านรับกระเป๋าสัมภาระที่โหลดตรวจเช็คให้
เรียบร้อย และออกเดินทางเข้าสู่ตวั เมืองพาโร
ประเทศภูฏาน เป็ นประเทศเล็กๆ ที่เป็ นดินแดนรวมแหล่งอารยธรรม
ต่างๆในอ้อมกอดแห่งขุนเขาหิมาลัย เป็ นประเทศที่พุทธศาสนาแบ่งบานอยูท่ ่ามกลางเทือกเขาหิมาลัย
ประชาชนชาวภูฏานมีธรรมมะเป็ นสิ่งยึดเหนี่ ยวทางจิตใจ ประชาชน
ดํารงชีวิตกันอยูอ่ ย่างเรียบง่าย ไม่วนุ่ วาย และความสุขของคนภูฏานวัด
กันได้ที่ใจ..ความสุขอยูท่ ี่จิตใจที่มีแต่รอยยิ้ ม..และความเป็ นมิตรแก่ผคู้ น
ทั้งโลก
นําท่านชม พาโรริงปูซอง หรือ พาโรซ่ง ป้อมปราการและวิหาร
หลวง แห่งเมืองพาโร สร้างขึ้ นในปี พ.ศ.2189 โดยท่านซับดุง งาวัง
นัมเกล พระอริยสงฆ์ ซึ่งเป็ นผูน้ ําทางจิตวิญญาน และเป็ นผูว้ างระบบการบริหารงาน และระบอบการเมืองของ
ประเทศ พาโรซ่ง สร้างขึ้ นด้วยจุดมุง่ หมายเพื่อใช้เป็ นป้อมปราการ ป้องกันการรุกรานจากข้าศึกศัตรู ปั จจุบนั
เป็ นสถานที่ทาํ งานของรัฐบาล รวมทั้งเป็ นที่ต้งั ขององค์กรบริหารสงฆ์ประจําเขตปกครองนั้นๆมี
สะพาน
แขวนไม้ศกั ดิ์สิทธ์ ทอดผ่านข้ามแม่น้ําสู่ดินแดนอันศักดิ์สิทธ์
จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป็ นที่เก็บรวบรวมภาพภาพพระบฏ หน้ากาก เครื่องมือ
เครื่องใช้ไม้สอย และจัดแสดงถึงความหลากหลายทางธรรมชาติของ
ประเทศภูฏาน
จากนั้นเดินทางต่อสู่ วัดคิชู ลาคัง หนึ่ งในวัดที่เก่าแก่ในประเทศภูฏาน
สมัยศตวรรษที่ 7 วัดนี้ เป็ นวัดที่มีความเชื่อว่าสร้างไว้เพื่อตรึงเท้าซ้ายของ
นางยักษ์ตนหนึ่ งที่นอนทอดร่างปิ ดทับประเทศทิเบตและเทือกเขาหิมาลัย
ไว้
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองทิมพู เมืองหลวงของประเทศภูฏาน ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 1 ชม.
นําท่านชม National Memorial Chorten อนุ สรณ์มหาสถานแด่กษัตริยร์ ชั กาลที่ 3 แห่งประเทศภูฏานสร้างใน
ปี ค.ศ.1974 มีผคู้ นมากมายเดินทางมาแสวงบุญและสวดมนต์ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาต่างๆ จากนั้นนําท่านชม โรงเรียนสอนงานศิลปะ (The School of Arts
and Crafts or the Painting School) (โรงเรียนปิ ดวันเสาร์-อาทิตย์) เป็ นสถาบัน
งานศิลปะและงานช่างของภูฏาน 13 แขนง โดยใช้หลักสูตร 6 ปี ซึ่งท่านจะเห็นเด็ก
นักเรียนกําลังประดิษฐ์งานศิลปะแขนงต่างๆ เช่น การแกะสลักไม้ การปั้ น
พระพุทธรูปปูนปั้ น และการวาดภาพพระบฏ ต่อจากนั้นเดินทางอีกไม่ไกล นําท่าน
เดินทางเขาชม ตาชิโชซ่ง มหาปราการแห่งศานาและวิหารหลวงแห่งเมืองทิมพู
(วันธรรมดาเปิ ดหลัง16.30น. / เสาร์-อาทิตย์ เปิ ดทั้งวัน) ตาซิโซซ่ง หมายถึง ป้อมแห่งศาสนาอันเป็ น
มงคล สร้างในสมัยศตวรรษที่ 12 โดยท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล ปั จุบนั เป็ นสถานที่ทาํ งานของ
04.30 น.

คํา่

พระมหากษัตริย ์ สถานที่ทาํ การของกระทรวงต่างๆ และวัด รวมทั้งเป็ นพระราชวังฤดูรอ้ นของพระสังฆราช
และบริเวณอันใกล้ท่านจะได้เห็นวังที่ประทับส่วนพระองค์ของพระราชาธิบดีจิกมี่ดว้ ย
รับประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้นเชิญทุกท่าน พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย ณ โรงแรม เมืองทิมพู River View Hotel หรือระดับ
เทียบเท่า

วันที่สอง ทิมพู – พูนาคา – วังดี
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คํา่

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นําท่านเดินทางสู่ เมืองพูนาคา (Punakha) ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิว
ทิวทัศน์ของทุ่งนาขั้นบันไดและดอกไม้ที่บานตลอดเส้นทางสวยงามเป็ นอย่างมาก ผ่านชม ป้อมซิมโตคาซอง
สร้างในปี ค.ศ.1629 ป้อมแห่งนี้ มีชยั ภูมิที่ถือเป็ นยุทธศาสตร์ที่สาํ คัญแห่ง
เมืองทิมพู ถือเป็ นป้อมปราการแห่งแรกที่ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล สร้างขึ้ น
นําท่านแวะชม โดชูลาพาส ชมความงามของ เจดียด์ รุกวังเยลลาคัง สถูป
แห่งชัยชนะ ชม 108 สถูป อนุ สรณ์สถานที่มีต่อกองกําลังกลุ่มหัวรุนแรงที่
ยึดพื้ นที่ทางภาคใต้ของภูฏาน ตั้งอยูบ่ นระดับความสูง 3,150 เมตร จาก
ระดับนํ้าทะเล พร้อมดื่มดํา่ ธรรมชาติทิวทัศน์ของภูเขาหิมาลัยด้านตะวันตก
อันตระการตา และยอดเขาต่างๆเรียงรายกัน รวมไปถึงยอดเขาที่สงู ที่สุดอย่างโชโมฮารี ซึ่งมีความสูงถึง
7,328 เมตร และท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของทุ่งนาขั้นบันไดและดอกไม้ที่บานตลอดเส้นทาง จากนั้น
เดินทางต่อ สู่เมืองพูนาคา
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินขึ้ นเนิ นไปชม วัดชิมิลาคัง (ใช้เวลาเดินประมาณครึ่งชัว่ โมง) วัด
ที่อยูบ่ นยอดเนิ นใจกลางหุบเขา สร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1499 โดยลามะที่มี
ชื่อเสียงมาก นามว่าท่าน Lama Drukpa Kunley ที่วดั แห่งนี้ ชาวบ้านเชื่อกัน
ว่าหากใครมาอธิษฐานขอบุตรก็จะได้สมใจ
จากนั้นนําท่านชม พูนาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการ
ประจําเมืองพูนาคา สร้างขึ้ นในปี 1637 โดยฉับดรุง งาวังนัมเกล
ซึ่งได้รบั การขนานนามว่าเป็ น พระราชวังแห่งความสุขอันยิง่ ใหญ่
“Palace of Great Happiness” และเป็ นหนึ่ งในป้อมปราการที่
สวยงามที่สุดในภูฏาน เป็ นป้อมที่สร้างเป็ นอันดับสองของภูฏาน ใน
อดีตเมื่อครั้งเมืองพูนาคายังเป็ นเมืองหลวง ป้อมแห่งนี้ ได้ถูกใช้เป็ นที่
ทําการของรัฐบาล ปั จจุบนั เป็ นที่พกั ในฤดูหนาวของพระชั้นผูใ้ หญ่ ป้อมนี้ ตั้งอยู่ ณ บริเวณที่แม่น้ํา Pho chu
และ แม่น้ํา Mo chu ไหลมาบรรจบกัน อีกทั้งเป็ นสถานที่ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล มรณภาพที่นี่ และปั จจุบนั
ก็ได้เก็บรักษาร่างของท่านอยูภ่ ายใน ท่านจะได้เห็น ลามะ (พระสงฆ์) จํานวนมากที่กาํ ลังศึกษาพระธรรม
และสวดมนต์
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเชิญทุกท่าน พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Punatsgangchu หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม

วังดี – ทิมพู – พาโร

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นําท่านเดินทางกลับสู่เมืองทิมพู ตามเส้นทางเดิม ชมทัศนี ยภาพสองข้างทางและเทือกเขาหิมาลัยที่มีความ
สวยงาม ที่จะเป็ นประสบการณ์ที่ดีที่ได้มาเยือนภูฏาน
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย นําท่านชม
สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน และชมสัตว์ประจําชาติ
“ทาคิน” ที่มีรปู ร่างลักษณะพิเศษ ผสมระหว่างแพะกับวัว มีแห่งเดียวในประเทศ
ภูฏานเท่านั้น ซึ่งครั้งนึ่ งประเทศสหรัฐอเมริกาเคยเจรจาของไปเลี้ ยงแต่ได้รบั
การปฏิเสธจากรัฐบาลประเทศภูฏาน จากนั้นนําท่าน สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม ที่ต้งั อยูส่ งู ที่สุดใน
โลก และได้รบั ความร่วมมือจากเศรษฐีชาวสิงค์โปร์ บริจาคเงินซื้ อที่ดินและสร้าง
พระพุทธรูป ให้แก่รฐั บาลประเทศภูฏานให้ท่านไหว้ขอพรเพื่อเป็ นศิริมงคล นําท่าน
ชม จุดชมวิวซังเกกัง (Sangaygang) จุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของหุบเขาเมืองทิม
พู เพื่อเก็บภาพประทับใจ จากนั้นนําท่านชม ชม ที่ทาํ การไปรษณียภ์ ูฏาน (ปิ ด
เสาร์-อาทิตย์)) ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้ อดวงตราไปรษณียากรที่งดงามของภูฎาน มี
ให้เลือกหลายรูปแบบและราคา ทั้งรูปวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ รูปวัดและป้อมปราการที่เรียกว่าซอง (Dzong) รูป
สัตว์ รูปดอกไม้ต่างๆ จากนั้นนําท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองพาโร
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมที่พกั พร้อมชม การแสดงท้องถิ่น
ของชาวภูฏาน แสดงวัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงามของชาวภูฏานในเทศกาล
งานประเพณีตา่ งๆ
จากนั้นเชิญทุกท่าน พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย ณ โรงแรม เมืองพาโร
Tashi
Namgay Resort หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สี่

พาโร – พิชิตยอดเขา ทักซัง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
เมืองพาโร (Paro) เป็ นเมืองที่ถูกโอบอยูใ่ นวงล้อมของขุนเขา บนระดับความสูง 2,280 เมตร มีแม่น้ําปาชู
ไหลผ่าน อาคารบ้านเรือนจะเป็ นสไตล์ภฏู านแท้ กรอบหน้าต่างไม้ลวดลายสีสนั สดใส
นําท่านออกเดินทางสู่ วัดถํ้าพยัคฆ์เหิร “ทักซัง ” เป็ นมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เป็ นที่ที่องค์กรู ปู ั ทมสัมภวะได้
เดินทางมาบําเพ็ญภาวนาและเจริญสมาธิอยูใ่ นถํ้าบนชะง่อนเขา ตั้งแต่
ศตวรรษที่ 8 และท่านก็ยงั เป็ นผูน้ ําเอาศาสนาพุทธเข้ามาเผยแผ่ยงั
ดินแดนแห่งนี้ ตามความเชื่อของชาวภูฏาน กล่าวว่าท่านได้เหาะมาบน
หลังเสือตัวเมีย มายังหน้าผาแห่งนี้ เพื่อทําวิปัสนากรรมฐาน จึงได้ชื่อว่า
ถํ้าเสือ (Tiger Nest) หลังจากที่สาํ เร็จสมาธิแล้ว ท่านจึงได้สร้างศาสน
สถานแห่งนี้ ขึ้ น ชาวภูฏานมีความเชื่อว่าครั้งหนึ่ งในชีวิต จะต้องได้ขึ้นมา
แสวงบุญ เพื่อความเป็ นสิริมงคลและเจริญก้าวหน้าของชีวติ
การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ รถจะสามารถขึ้ นได้แค่เนิ นเขาเท่านั้น จากนั้นทุกท่านสามารถเลือกเดินทาง
ได้ 2 แบบ คือ เดินเท้า หรือ ขี่มา้ เท่านั้น (เนื่องจากปริมาณคนจูงม้าไม่เพียงพอต่อจํานวนนักท่องเที่ยว
จึงอาจทําให้เกิดอันตรายในการเดินทางได้ ทั้งนี้ ทางบริษทั ฯจึงแนะนําให้เดินเท้าขึ้ นเขาจะปลอดภัย
กว่า แต่ถา้ ท่านใด มีทกั ษะในการขี่มา้ ขึ้ นเขา หรือ อยากผจญภัย รบกวนแจ้งบริษทั ฯ ล่วงหน้าเพื่อทํา

การจองม้าให้ท่าน ไม่เสียค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติม สําหรับการขี่มา้ จากจุดจอดรถถึงจุดพักทาง แต่หาก
ต้องการขี่มา้ ไปจนถึงจุด View point จะต้องเสียค่าม้าเพิ่มเติม ***ยังไม่รวมค่าทิปคนดูแลม้า***) ขึ้ นไป
ยังวัดเส้นทางเป็ นเนิ นเขาและมีหน้าผาสูงชันราว 3,000 เมตรจากด้านล่าง แนะนํานักท่องเที่ยวค่อยๆ เดิน
ขึ้ นไปช้าๆ ราว 2 ชม. จะถึงจุกพักครึ่งทาง พักดื่มนํ้าชา กาแฟ จากนั้นเดินทางต่ออีกราว 1 ชม.ก็จะถึงสุดทาง
ดินลูกรังสุดท้าย จากนั้นเส้นทางจะเปลี่ยนเป็ นบันไดขึ้ นลง 700 ขั้น สู่ยงั
วัดทักซัง ด้านในนําทุกท่าน
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และชมความงามของธรรมชาติที่สรรค์สร้างอย่างวิจิตรลงตัว
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารด้านบนระหว่างทางขึ้ นทักซัง
บ่าย นําทุกท่านเดินเท้าลงจากเขา (ไม่สามารถอนุ ญาติให้นัง่ ม้าลงมาด้านล่างได้ เนื่ องจาก อันตรายเป็ นอย่างมาก
ต่อตัวผูเ้ ดินทาง) จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พกั
จากนั้นเพลิดเพลินกับ การช้อบปิ้ ง ณ พาโร สตรีท ซื้ อของฝากของที่ระลึก ตามอัธยาศัย
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเชิญทุกท่าน พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย ณ โรงแรม เมืองพาโร Tashi Namgay Resort หรือระดับ
เทียบเท่า
วันที่หา้

พาโร-กรุงเทพ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นําท่านเดินทางสู่สนามบินพาโร เพื่อนําท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ
11.10 น. เหิรฟ้ าสู่กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน Bhutan Airlines เที่ยวบินที่ B3-700
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (แวะรับ-ส่งผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ)
16.15 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการบริการ...
***หมายเหตุ รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัทฯจะยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสูงสุด***

อัตราค่าบริการ
4-8 , 11-15 , 18-22 , 20-24 , 24-28 , 26-30 มิ.ย.
2-6 , 9-13 , 17-21 , 22-26 ก.ค.
6-10 , 8-12 , 9-13 , 20-24 ส.ค.
ราคาผูใ้ หญ่ (พัก 2 ท่าน / ห้อง)
37,999 บาท
ราคาเด็ก เสริมเตียง (พัก กับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
37,999 บาท
ราคาเด็ก ไม่เสริมเตียง (พัก กับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
37,999 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
อัตราค่าบริการ : 4-8 / 11-15 / 18-22 / 25-29 ก.ย. 57
2-6 / 9-13 / 23-27 / 30 ต.ค. – 3 พ.ย.
6-10 / 13-17 / 20-24 / 27 พ.ย. – 1 ธ.ค.
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดียว เพิ่ม

49,999 บาท
49,999 บาท
48,999 บาท
6,900 บาท

อัตราค่าบริการ : 18-22 / 25-29 ธ.ค.
8-12 / 15-19 / 22-26 ม.ค.
29 ม.ค. – 2 ก.พ. / 5-9 / 12-16 ก.พ. / 26 ก.พ. – 2 มี.ค.
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดียว เพิ่ม

49,000 บาท
49,000 บาท
48,000 บาท
6,900 บาท

อัตราค่าบริการ : 5-9 / 6-10 ธ.ค.
31 ธ.ค. – 4 ม.ค. / 19-23 ก.พ.
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดียว เพิ่ม

49,999 บาท
49,999 บาท
48,999 บาท
6,900 บาท

สงวนสิทธิ์
 ในการเปลี่ยนแปลงราคา เหตุมาจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตั ๋วเครื่องบินหรือประกาศจากรัฐบาลประเทศภูฎาน
 เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ไม่มี หัวหน้าทัวร์ จากเมืองไทย แต่ทุกท่านยังสามารถเดินทางด้วยตัวเองได้ โดยไม่ตอ้ งเพิ่มเงิน
อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัดโดยสายการบิน Bhutan Airlines (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก. / ท่าน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ภาษีน้ํามัน ค่าประกันภัยทางอากาศ
3. ค่ารถนําเที่ยวภายในประเทศภูฎาน (ไกด์ทอ้ งถิ่นภาษาอังกฤษ) และหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทยคอยอํานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง
4. ค่าโรงแรมที่พกั มาตรฐาน Tourist Class 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง
5. ค่าวีซา่ ภูฏาน
6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ ค่าพาหนะ หรือรถรับ – ส่ง ระหว่างนําเที่ยว
7. ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ
8. ประกันการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลคุม้ ครองวงเงินเป็ นจํานวน 500,000 บาท และ ในกรณีเสียชีวิตเนื่ องจากอุบตั ิเหตุ จะคุม้ ครอง
เป็ นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท (คุม้ ครองผูเ้ อาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี เท่านั้น ในกรณีที่ผเู้ อาประกันภัย อายุระหว่าง
15-75 ปี ในกรณีที่ผเู้ อาประกันภัยอายุตาํ ่ กว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ ครอง 50% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้
ขึ้ นอยูก่ บั เงื่อนไขของกรมธรรม์ ในกรณี ผูเ้ อาประกันภัยที่อายุสงู กว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุม้ ครอง)
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าจัดทําหนังสือเดินทาง
2. ภาษีต่างๆ เช่น ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3% ฯลฯ
3. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอื่นๆนอกเหนื อจากรายการทัวร์
4. ค่านํ้าหนักกระเป๋าที่เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กก.
5. ค่าใช้จา่ ยอื่นๆที่ไม่ได้ระบุอยูใ่ นโปรแกรมทัวร์
6. ค่าอาบนํ้าแร่หิน (Hot Stone Bath)
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น โดยเฉลี่ยไกด์ทอ้ งถิ่น 3 USD / ท่าน / วัน และคนขับรถ 2 USD / ท่าน / วัน
8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ โดยเฉลี่ยน 3 USD / ท่าน / วัน

เอกสารที่ใช้ยนื่ วีซ่า
 ไฟล์สแกนหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือ มากกว่า 6 เดือนก่อนเดินทาง
เงื่อนไขการจองทัวร์
1. หลังจากการจอง ต้องชําระ เงินมัดจําทันที ท่านละ 20,000 บาท / ท่าน เนื่ องจาก ตัว๋ เครื่องบิน จะต้องออกทันทีหลังจาก มีการ
ยืนยันการจอง มิฉะนั้น ที่นัง่ จากสายการบิน จะไม่ Confirm และ จะต้อง โอนเงิน ก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง
2. เงื่อนไขการยกเลิก: หลังจากชําระเงินมัดจําแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน เนื่ องจาก ทางบริษัทฯจะต้องออกตัว๋ เครื่องบิน
ให้ผโู้ ดยสารทันที เพื่อการยืนยันการเดินทางกับทางสายการบิน
3. หลังจาก จ่ายเงินเต็มจํานวนแล้ว ทางบริษัทฯจะคิดค่าใช้จา่ ยตามความเป็ นจริงที่เกิดขึ้ นในขณะนั้น และจะทําการคืนเงินที่เหลือ
หลังจากหักค่าใช้จา่ ยแล้วให้กบั ผูเ้ ดินทาง
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสีย หรือได้รบั บาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ
เช่น การนัดหยุดงาน หรือ ภัยธรรมชาติ หรือ จลาจล เป็ นต้น
5. เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฎิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินทุกกรณี
6. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ชําระโดยตรงกับทางบริษัทณ ทางบริษัทฯ
จะขอถือว่าท่านได้รบั ทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ที่บริษัทฯได้ระบุไว้แล้วข้างต้น
7. กําหนดการเดินทางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัย
ของลูกค้าเป็ นหลักสําคัญ
8. สําหรับ ผูโ้ ดยสาร ที่ไม่ได้ถือ Passport ไทย หรือ Passport ต่างด้าว ผูโ้ ดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร Visa เข้าออกเมืองไทยเอง
หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯทัวร์ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณี ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธใน
การเข้าและออกจากประเทศ

ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ทา่ นได้ทาํ
การจองไว้กบั ทางบริษทั ฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชําระเงินค่าตั ๋วดังกล่าว ถ้าเกิด
ข้อผิดพลาด
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
นับจากวันเดินทางและมีหน้า ที่เหลือ ไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า

