
 
 

 
1 

 
 

 
 

 
 

 
TOUR CODE :  BT121601BZ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ทิมพู – พูนาคา – วังดี – พาโร 
หมายเหตุ :  ทัวรภูฏานของทุกบริษัทไมมกีารจองตั๋วเครื่องบินลวงหนานอกจากบริษัทฯเรา 
เนื่องจากถาจองตองจายคาตั๋วท้ังหมดและหามยกเลิกหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทาง และเปนกฏของสายการ
บิน ทางบรษิัทจึงตั้งกําหนดการและขายไปลวงหนาโดยทําการเช็คอยูบอยๆวาท่ีนั่งยังเหลือพอสําหรับ

คณะหรือเปลา  ถาเกดิวาทานสนใจเดินทางตองรีบสงช่ือเพ่ือท่ีจะทําการจองที่น่ังดวน   
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พิสูจนจิตมหากุศล พิชิตวัดถํ้าพยัคฆเหิร “วัดทักซัง” บนยอดหนาผาสูงจากระดับน้ําทะเล 2,900 ม.  
ชมความงดงามของ ปอมปราการ พูนาคาซอง ท่ีสวยท่ีสุดแหงภูฏาน  

ขอพรศักด์ิสิทธ์ิองคพระศรีสัจจธรรม พระพุทธรูปท่ีประดิษฐาน ณ จุดสูงท่ีสุดในโลก  
เพ่ือความกาวหนาในอาชีพการงาน 

 
กําหนดเดินทาง :      01 มิถุนายน  -  31 สิงหาคม 2557 
       
วันแรกของการเดินทาง  สุวรรณภูมิ – พาโร – ทิมพู 

04.30 น. คณะพบกัน ณ จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4  เคานเตอรสายการบิน Drukair (KB)  /  สายการบิน
ภูฏานแอรไลน ( B3 ) 

06.50 น. ออกเดินทางสูเมืองพาโร ประเทศภูฏาน โดยสายการบิน Drukair เท่ียวบินท่ี KB141 หรือ ภูฏานแอรไลนส B3701 

(มีบริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง)  (แวะรับ-สงผูโดยสารระหวางประเทศ) 

10.15 น.  เดินทางถึงสนามบินพาโร ประเทศภูฏาน นําทานผานพธีิการตรวจคนเขาเมือง จากนัน้แตละทานรับกระเปา
สัมภาระท่ีโหลดตรวจเช็คใหเรียบรอย และออกเดนิทางเขาสูตัวเมืองพาโร 
ประเทศภูฏาน เปนประเทศเล็กๆท่ีเปนดินแดนรวมแหลงอารยธรรมตางๆ
ในออมกอดแหงขุนเขาหิมาลัย เปนประเทศท่ีพุทธศาสนาแบงบานอยู
ทามกลางเทือกเขาหิมาลัย ประชาชนชาวภฏูานมีธรรมมะเปนส่ิงยดึเหนี่ยว
ทางจิตใจ ประชาชนดํารงชีวติกันอยูอยางเรียบงายไมวุนวาย และความสุข
ของคนภูฏานวัดกนัไดท่ีใจ..ความสุขอยูท่ีจติใจท่ีมีแตรอยยิ้ม..และความเปนมิตรแกผูคนท้ังโลก 
นําทานชม พาโรริงปูซอง หรือ พาโรซง ปอมปราการและวิหารหลวง แหงเมืองพาโร สรางข้ึนในป พ.ศ.2189 โดย
ทานซับดุง งาวัง นัมเกล พระอริยสงฆ ซ่ึงเปนผูนําทางจติวิญญาน และเปนผูวางระบบการบริหารงาน และระบอบ
การเมืองของประเทศ พาโรซง สรางข้ึนดวยจดุมุงหมายเพื่อใชเปนปอม
ปราการ ปองกันการรุกรานจากขาศึกศัตรู ปจจุบันเปนสถานท่ีทํางานของ
รัฐบาล รวมท้ังเปนท่ีต้ังขององคกรบริหารสงฆประจําเขตปกครองนั้นๆ 
มี สะพานแขวนไมศักดิ์สิทธ ทอดผานขามแมน้ํา สูดินแดนอันศักดิ์สิทธ 
จากนั้นเดินทางตอสู วัดคิชู ลาคัง หนึ่งในวัดท่ีเกาแกในประเทศภูฏาน สมัย
ศตวรรษท่ี 7 วดันี้เปนวัดท่ีมีควมเช่ือวาสรางไวเพื่อตรึงเทาซายของนางยักษตน
หนึ่งท่ีนอนทอดรางปดทับประเทศทิเบตและเทือกเขาหิมาลัยไว  
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เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหาร นาํทานเดินทางสู เมืองทิมพู เมืองหลวงของประเทศภูฏาน ใชเวลาการเดนิทางประมาณ 1 ชม. นําทาน
ชม National Memorial Chorten อนุสรณมหาสถานแดกษัตริยรัชกาลท่ี 3 แหงประเทศภูฏานสรางในป ค.ศ.

1974 มีผูคนมากมายเดินทางมาแสวงบุญและสวดมนตประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาตางๆ จากนั้นนําทานชม โรงเรียนสอนงาน
ศิลปะ (The School of Arts and Crafts or the Painting School) 
เปนสถาบันงานศิลปะและงานชางของภูฏาน 13 แขนง โดยใช
หลักสูตร 6 ป ซ่ึงทานจะเห็นเด็กนกัเรียนกําลังประดิษฐงานศิลปะ
แขนงตางๆ เชน การแกะสลักไม การปนพระพุทธรูปปูนปน และการวาดภาพพระบฏ ตอจากนั้นเดินทาง

อีกไมไกล นําทานเดินทางเขาชม ตาชิโชซง มหาปราการแหงศานาและวิหารหลวงแหงเมืองทิมพ ู(วันธรรมดา
เปดหลัง16.30น. / เสาร-อาทิตย เปดท้ังวัน)  ตาซิโซซง หมายถึง ปอมแหงศาสนาอันเปนมงคล สรางในสมัย
ศตวรรษท่ี 12 โดยทานซับดรุง งาวัง นัมเกล ปจุบัน ถูกใชเปนสถานท่ีทํางานของพระมหากษัตริย สถานท่ีทําการ
ของกระทรวงตางๆ และวัด รวมท้ังเปนพระราชวังฤดูรอนของพระสังฆราช  และบริเวณอันใกลทานจะไดเห็นท่ี
ประทับสวนพระองคของพระราชาธิบดีจิกม่ีดวย 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรมท่ีพัก  
   จากนั้นเชิญทุกทาน พักผอนไดตามอัธยาศัย ณ โรงแรม เมืองทิมพู  

วันท่ีสองของการเดินทาง  ทิมพู – พูนาคา – วังด ี

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
นําทานเดนิทางสู เมืองพูนาคา (Punakha) ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร ระหวางทางทานจะไดชมวิวทิวทัศน
ของทุงนาข้ันบันไดและดอกไมท่ีบานตลอดเสนทางสวยงามเปนอยางมาก ผานชม ปอมซิมโตคาซอง สรางในป 
ค.ศ.1629 ปอมแหงนี้มีชัยภมิูท่ีถือเปนยุทธศาสตรท่ีสําคัญแหงเมืองทิมพู ถือเปนปอมปราการแหงแรกท่ีทานซับ
ดรุง งาวัง นัมเกล สรางข้ึน   นําทานแวะชม โดชูลาพาส สถูปแหงชัยชนะ ชม 108 สถูป อนุสรณสถานท่ีมีตอกอง
กําลังกลุมหัวรุนแรงท่ียดึพื้นท่ีทางภาคใตของภูฏาน ต้ังอยูบนระดับความสูง 3,150 เมตร จากระดับน้ําทะเล  ชม
ความงามของ เจดียดรุกวังเยลลาคัง อารามหลวงท่ีราชินีในรัชกาลท่ี 4 อาชิ โดร
จิ วังโม วังชุก ภายในวัดมีภาพจิตรกรรมฝาผนังของเจาหญิงแตเจาชายทุก
พระองค ในรูปของนางฟาและเทวดา และยังเปนสถานท่ี ท่ีกอนเขาพิธีอภิเษก
สมรส เจาหญิงจะตองมาปฏิบัติธรรมและสวดมนตกอนทุกคร้ัง  จากนัน้ รวมกัน
ปกธงแหงโชคลาภ ขอพรเพ่ือเปนสิริมงคล พรอมดื่มด่ําธรรมชาติทิวทัศนของ
ภูเขาหิมาลัยดานตะวันตกอันตระการตา และยอดเขาตางๆเรียงรายกัน รวมไปถึง
ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดอยางโชโมฮารี ซ่ึงมีความสูงถึง 7,328 เมตร  และทานจะไดชมววิทิวทัศนของทุงนาข้ันบันได
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และดอกไมท่ีบานตลอดเสนทาง  จากนั้นเดินทางตอ สูเมืองพูนาคา 
เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดนิข้ึนเนินไปชม วัดชิมิลาคงั (ใชเวลาเดินประมาณคร่ึงช่ัวโมง) วดัท่ีอยูบน

ยอดเนนิใจกลางหุบเขา สรางข้ึนในป ค.ศ.1499 โดยลามะท่ีมีช่ือเสียงมาก นามวา
ทาน Lama Drukpa Kunley ท่ีวัดแหงนี้ชาวบานเช่ือกันวาหากใครมาอธิษฐานขอบุตรก็จะไดสมใจ จากนัน้นําทาน
ชม พูนาคาซอง (Punakha Dzong)  ปอมปราการประจําเมืองพูนาคา สรางข้ึนในป 1637 โดยฉับดรุง งาวังนัมเกล  
ซ่ึงไดรับการขนานนามวาเปน พระราชวังแหงความสุขอันยิ่งใหญ  “Palace of Great Happiness” และเปนหนึ่งใน
ปอมปราการท่ีสวยงามท่ีสุดในภูฏาน เปนปอมท่ีสรางเปนอันดับสองของภูฏาน ในอดีตเม่ือคร้ังเมืองพูนาคายัง
เปนเมืองหลวง ปอมแหงนี้ไดถูกใชเปนท่ีทําการของรัฐบาล ปจจุบันเปนท่ีพักในฤดหูนาวของพระช้ันผูใหญ ปอม
นี้ต้ังอยู ณ บริเวณท่ีแมน้ํา Phochu และ แมน้ํา Mochu ไหลมาบรรจบกัน อีกท้ังเปนสถานท่ีทานซับดรุง งาวัง นมั
เกล มรณภาพท่ีนี่ และปจจบัุนก็ไดเก็บรักษารางของทานอยูภายใน  ทานจะไดเห็น ลามะ (พระสงฆ) จํานวนมาก
ท่ีกําลังศึกษาพระธรรมและสวดมนต จากนัน้นําทานเดินทางสู เมืองวังดี นําทานชม วังดีซอง (Wangdi Dzong) 
(อยูในระหวางการซอมแซมปรับปรุง) ซ่ึงต้ังตระหงานอยูบนสันเขาสูง ชมวิวทิวทัศนอันสวยงาม  

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
   จากนั้นเชิญทุกทาน พักผอนไดตามอัธยาศัย ณ โรงแรม  

วันท่ีสามของการเดินทาง  วังด ี– ทิมพู – พาโร 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
นําทานเดนิทางกลับสูเมืองทิมพู ตามเสนทางเดิม ชมทัศนียภาพสองขางทางและ
เทือกเขาหิมาลัยท่ีมีความสวยงาม ท่ีจะเปนประสบการณท่ีดีท่ีไดมาเยือนภูฏาน 

เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานชม สวนสัตวแหงชาติของประเทศภูฏาน และชมสัตวประจําชาติ “ทาคิน” 
ท่ีมีรูปรางลักษณะพิเศษ ผสมระหวางแพะกับวัว มีแหงเดียวในประเทศภฏูาน
เทานั้น ซ่ึงคร้ังนึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาเคยเจรจาของไปเล้ียงแตไดรับการปฏิเสธ
จากรัฐบาลประเทศภูฏาน จากน้ันนําทาน สักการะองคหลวงพอสัจจธรรม ท่ีต้ังอยู
สูงท่ีสุดในโลก และไดรับความรวมมือจากเศรษฐชีาวสิงคโปร บริจาคเงินซ้ือท่ีดินและสรางพระพุทธรูป ใหแก
รัฐบาลประเทศภูฏานใหทานไหวขอพรเพื่อเปนศิริมงคล นําทานชม จุดชมวิวซังเกกัง (Sangaygang) จุดชมวิว
ทิวทัศนท่ีสวยงามของหุบเขาเมืองทิมพู เพือ่เก็บภาพประทับใจ  จากน้ันนําทานชม ชม ท่ีทําการไปรษณียภูฏาน 
(ปดเสาร-อาทิตย)) ซ่ึงทานสามารถเลือกซ้ือดวงตราไปรษณยีากรท่ีงดงามของภูฎาน มีใหเลือกหลายรูปแบบและ
ราคา ท้ังรูปวิวทิวทัศนธรรมชาติ รูปวัดและปอมปราการท่ีเรียกวาซอง (Dzong) รูปสัตว รูปดอกไมตางๆ รวมท้ัง
ยังมีสแตมป 3 มิติอีกดวย และท่ีไปรษณียภฏูานทานสามารถถายรูปตัวเองเปนตราไปรษณียสงกลับมาประเทศ
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ไทยไดดวย หลังจากนั้นนําทานเยีย่มชม หอสมุดแหงชาติ ซ่ึงเปนสถานท่ีเก็บรักษาเอกสารโบราณ ทานจะไดชม
หนังสือภาพภฎูานท่ีใหญท่ีสุดในโลก จากนั้นนําทานออกเดินทางตอสูเมืองพาโร 
จากนั้นเชิญทุกทาน พักผอนไดตามอัธยาศัย ณ โรงแรม เมืองพาโร  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรมท่ีพัก พรอมชม การแสดงทองถ่ินของชาวภูฏาน แสดงวัฒนธรรม
ประเพณีอันดงีามของชาวภฏูานในเทศกาลงานประเพณีตางๆ 

วันท่ีส่ีของการเดินทาง  พาโร – พิชิตยอดเขา ทักซัง 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
เมืองพาโร (Paro) เปนเมืองท่ีถูกโอบอยูในวงลอมของขุนเขา บนระดับความสูง 2,280 เมตร มีแมน้ําปาชูไหลผาน 
อาคารบานเรือนจะเปนสไตลภูฏานแท กรอบหนาตางไมลวดลายสีสันสดใส 
นําทานออกเดนิทางสู วัดถํ้าพยัคฆเหิร “ทักซัง” เปนมหาวิหารศักดิ์สิทธ์ิ เปนท่ีท่ีองคกูรูปทมสัมภวะไดเดินทางมา
บําเพ็ญภาวนาและเจริญสมาธิอยูในถํ้าบนชะงอนเขา ต้ังแตศตวรรษท่ี 8 และ
ทานก็ยังเปนผูนําเอาศาสนาพุทธเขามาเผยแผยังดินแดนแหงนี้ ตามความเช่ือ
ของชาวภูฏาน กลาววาทานไดเหาะมาบนหลังเสือตัวเมีย มายังหนาผาแหงนี้
เพื่อทําวิปสนากรรมฐาน จึงไดช่ือวา ถํ้าเสือ (Tiger Nest) หลังจากท่ีสําเร็จ
สมาธิแลว ทานจึงไดสรางศาสนสถานแหงนี้ข้ึน ชาวภูฏานมีความเช่ือวาคร้ัง
หนึ่งในชีวิต จะตองไดข้ึนมาแสวงบุญ เพื่อความเปนสิริมงคลและเจริญกาวหนาของชีวิต 
การเดินทางมายังสถานท่ีแหงนี้ รถจะสามารถข้ึนไดแคเนนิเขาเทานั้น จากน้ันทุกทานสามารถเลือกเดินทางได 2 
แบบ คือ เดินเทา หรือ ข่ีมา เทานั้น (เนื่องจากปริมาณคนจูงมาไมเพียงพอตอจํานวนนักทองเท่ียว จึงอาจทําใหเกิด
อันตรายในการเดินทางได ท้ังนี้ทางบริษัทฯจึงแนะนําใหเดินเทาขึ้นเขาจะปลอดภัยกวา แตถาทานใด มีทักษะใน
การขี่มาขึ้นเขา หรือ อยากผจญภัย รบกวนแจงบริษัทฯลวงหนาเพื่อทําการจองมาใหทาน ไมเสียคาใชจาย
เพิ่มเติม) ข้ึนไปยังวดั เสนทางเปนเนนิเขา และมีหนาผาสูงชันราว 3,000 เมตรจากดานลาง แนะนาํนักทองเท่ียว
คอยๆ เดินข้ึนไปชาๆ ราว 2 ชม. จะถึงจุกพกัคร่ึงทาง พักดื่มน้ําชา กาแฟ ) จากนั้นเดนิทางตออีกราว 1 ชม.ก็จะถึง
สุดทางดินลูกรังสุดทาย จากนั้นเสนทางจะเปล่ียนเปนบันไดข้ึนลง 700 ข้ัน สูยัง วัดทักซัง ดานใน นําทุกทาน
สักการะส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ และ ชมความงาม ของธรรมชาติ ท่ีสรรคสรางอยางวจิิตรลงตัว 

เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคารดานบนระหวางทางข้ึนทักซัง  
บาย นําทุกทานเดินเทาลงจากเขา (ไมสามารถอนุญาติใหนั่งมาลงมาดานลางได เนื่องจาก อันตรายเปนอยางมากตอตัว

ผูเดินทาง) จากน้ันนําทานเดนิทางกลับสูโรงแรมท่ีพัก  
จากนั้นชม พพิิธภัณฑสถานแหงชาติ พพิธิภัณฑแหงนี้เปนท่ีเก็บรวบรวมภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชไมสอย ตลอดจนถึง ตราไปรษณยีท่ีสวยงามเกาแกมากมาย  
จากนั้นเพลิดเพลินกับ การชอบปง ณ พาโร สตรีท ซ้ือของฝากของท่ีระลึก ตามอัธยาศัย 
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ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นเชิญทุกทาน พักผอนไดตามอัธยาศัย ณ โรงแรม เมืองพาโร  
 

วันท่ีหาของการเดินทาง  พาโร-กรุงเทพ 

เชา     บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

นําทานเดนิทางสูสนามบินพาโร เพื่อนําทานเดินทางสูกรุงเทพฯ 

11.10 น.   เหิรฟาสูกรุงเทพฯ  โดยสายการบินดรุกแอร   เท่ียวบินท่ี KB126  หรือ ภูฏานแอรไลนส B3700 

(มีบริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง)  (แวะรับ-สงผูโดยสารระหวางประเทศ) 

16.15 น.    เดินทางถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจในการบริการ 
 

************************** 
กําหนดเดินทาง :       1 มิถุนายน  -  31 สิงหาคม 2557 
 

TOUR CODE :  BT121601BZ 
 

Duration 3 * Hotel 
Price / Person 

4 * Hotel 
Price / Person 

5 * Hotel 
Price / Person 

 
 
 
 

3 Nights and 4 Days 
 

 
34,900 Baht 

( Single ) 
 

 
38,900 Baht 

( Single ) 
 

 
62,900 Baht 

( Single ) 
 

 
29,900 Baht 

( Twin Sharing ) 
 

 
32,900 Baht 

( Twin Sharing )
 

 
47,900 Baht 

( Twin Sharing )
 

 
 

Duration 3 * Hotel 
Price / Person 

4 * Hotel 
Price / Person 

5 * Hotel 
Price / Person 

 
 
 
 

4 Nights and 5 Days 

 
41,900 Baht 

( Single ) 
 

 
46,900 Baht 

( Single ) 
 

 
82,900 Baht 

( Single ) 
 

 
34,900 Baht 

 ( Twin Sharing )
 

 
37,900 Baht 

( Twin Sharing )
 

 
58,900 Baht 

( Twin Sharing )
 

 
สงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงราคา เหตุมาจากอัตราแลกเปล่ียน และ ราคาตั๋วเคร่ืองบิน หรือ ประกาศจากรัฐบาลประเทศภูฎาน 

** ขอสงวนสิทธ์ิ เดินทางไมถึง 15 ทาน ไมมี หัวหนาทัวร จากเมืองไทย แตทุกทานยังสามารถเดินทางดวยตัวเองได โดยไมตองเพ่ิมเงิน** 
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Hotels:- 

• All Hotels have Wifi  
• Additional Charges will occur for UMA and AMAN 5 star Hotels 

 
 

Thimphu 
3 * Hotel Galingkha Hotel 

http://www.hotelgalingkha.com/rooms 
Bhutan Suites  

http://www.bhutansuites.com/accommodation.html  
Dorji Elements  

http://www.hotel.bt/hotels-in-thimphu/dorji-elements/ Kisa Hotel  
http://www.hotel.bt/category/hotels-in-bhutan/hotels-in-thimphu/hotel-kisa/ 

4 * Hotel Terma Linca Resort & Spa 
http://www.hotel.bt/category/hotels-in-bhutan/hotels-in-thimphu/terma-linca-

resort-and-spa/  
Druk Hotel   http://drukhotels.com/hoteldruk/rooms/  

Namgay Heritage www.nhh.bt
5 * Hotel Taj Tashi Hotel 

http://www.tajhotels.com/leisure/taj%20tashi,thimphu/default.htm  
Amankora Thimphu 

www.amanresorts.com/amankora/home.aspx 
 
 

Punakha 
3 * Hotel Hotel Meri Puensum  

www.meripuensum.bt 
Hotel Pema Karpo 

http://www.hotel.bt/category/hotels-in-bhutan/hotels-in-wangdue/hotel-pema-
karpo/  

Zangdhopelri Hotel 
 

4 * Hotel Damchen Resort 
http://www.hotel.bt/category/hotels-in-bhutan/hotels-in-punakha/damchen-resort/  

Kunzang Zhing Resort 
www.kunzangzhingresortbhutan.com

5 * Hotel Den-Sa Resort  
www.dhensa.com 

UMA Punakha 
www.comohotels.com/umapunakha 

Amankora Punakha 
www.amanresorts.com/amankora/home.aspx 
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Paro 
3 * Hotel Olathang Hotel 

http://www.hotel.bt/hotels-in-paro/hotel-olathang/  
Tashi Namgyel Resort 

http://www.hotel.bt/category/hotels-in-bhutan/hotels-in-paro/tashi-namgay-resort/  
Dewachen Resort 

www.dewachenresort.com 
4 * Hotel Ravens Nest Resort ( New ) 

NA ( website under construction ) 
Udumbara Resort 

www.udumbara.com 
Tenzinling Resort 

www.tenzinling.com.bt
5 * Hotel UMA Paro 

www.comohotels.com/umaparo 
Amankora Paro 

www.amanresorts.com/amankora/home.aspx  
Nak-Sel Resort and Spa 

www.naksel.com 
Haven Resort 

www.haven-bhutan.com 
 
อัตรานี้รวม 
คาต๋ัวเคร่ืองบิน ไป-กลับ ช้ันประหยัด / คาภาษีสนามบินทุกแหง / คารถนําเท่ียวภายใน ภูฎาน / ไกดทองถ่ินภาษาอังกฤษ / คา
โรงแรมท่ีพัก มาตรฐาน Tourist Class 2 ทาน ตอ 1 หอง / คาวีซาภูฏาน / คาบัตรเขาชมสถานท่ี / คาอาหารมาตรฐานตามรายการ / 
ประกันการเดินทาง คารักษาพยาบาลคุมครองวงเงินเปนจาํนวน 500,000 บาท และ ในกรณีเสียชีวติเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุมครอง
เปนจํานวนเงิน 1,000,000 บาท (ในกรณกีรุป 10 ทานข้ึนไป)   
(คุมครองผูเอาประกันภัย อายุระหวาง 15-75 ป เทานั้น ในกรณีท่ีผูเอาประกันภัย อายุระหวาง 15-75 ป ในกรณท่ีีผูเอาประกันภัยอายุ
ตํ่ากวา 15 ป หรือ ระหวาง 75-85 ป คุมครอง 50% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ท้ังนีข้ึ้นอยูกับเง่ือนไขของกรมธรรม / สวนใน
กรณี ผูเอาประกันภยัท่ีอายุสูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุมครอง) 
อัตรานี้ไมรวม 
ประกันการเดินทาง คารักษาพยาบาลคุมครองวงเงินเปนจาํนวน 500,000 บาท และ ในกรณีเสียชีวติเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุมครอง
เปนจํานวนเงิน 1,000,000 บาท (ในกรณกีรุปตํ่ากวา 10 ทาน คาประกนัการเดินทาง 1,054 บาท)   
คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆนอกเหนือจากรายการทัวร / คาน้ําหนักเกินกวาสายการบินกําหนด 20 กก. / คาทิปไกดและคนขับรถ / 
คาใชจายอ่ืนๆท่ีไมไดระบุอยูในโปรแกรมทัวร / คาอาบน้ําแรหิน / คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และ 3 % / ทิปมัคคุเทศกทองถ่ิน + 
หัวหนาทัวรจากเมืองไทย + คนขับรถทองถ่ิน 
เอกสารท่ีใชยื่นวีซา 

- หนังสือเดินทางท่ีมีอายุใชงานเหลือ มากกวา 6 เดนิทาง  
- รูปถายหนาตรงใชสําหรับยื่นวีซา 2 นิ้ว 1 ใบ (เปน SCAN FILE เปนแบบสีดวยความละเอียดสูง หรือ สงรูปถายจริงมาก็ได 

ทางบริษัทฯจะดําเนินการยืน่วีซาใหเอง) 
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- ในกรณีเปนนกัเรียน หรือ นกัศึกษา รบกวน SCAN สี ดวยความละเอียดสูง 
- แจงรายละเอียดเพ่ือกรอกฟอรมวีซาดังนี้ : ท่ีอยูปจจุบัน + ตําแหนงงาน + ช่ือบริษัทฯหรือองคกรท่ีทํางาน + วุฒิการศึกษา 

 

เงื่อนไขการจองทัวร 
1. หลังจากการจอง ตองชําระ เงินมัดจําทันที ทานละ 20,000 บาท / ทาน เนื่องจาก ต๋ัวเคร่ืองบิน จะตองออกทันทีหลังจาก มี

การยืนยันการจอง มิฉะนั้น ท่ีนั่งจากสายการบิน จะไม Confirm และ จะตอง โอนเงิน กอนการเดนิทาง อยางนอย 14 วัน
กอนการเดนิทาง 

2. เง่ือนไขการยกเลิก: หลังจากชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน เนื่องจาก ทางบริษัทฯจะตองออก
ต๋ัวเคร่ืองบิน ใหผูโดยสารทันที เพื่อ การยนืยันการเดินทางกับทางสายการบิน  

3. หลังจาก จายเงิน เต็มจํานวนแลว ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายตามความเปนจริงท่ีเกดิข้ึนในขณะนัน้ และจะทําการคืนเงินท่ี
เหลือ หลังจากหักคาใชจายแลวใหกับผูเดินทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับ บาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและ
เหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน หรือ ภยัธรรมชาติ หรือ จลาจล เปนตน 

5. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฎิเสธการเขา
ประเทศไมวา กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไมคืนเงินทุกกรณ ี

6. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ชําระโดยตรงกับทางบริษัทณ 
ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานไดรับทราบและยอมรับเง่ือนไขตางๆ ท่ีบริษัทฯไดระบุไวแลวขางตน 

7. กําหนดการเดนิทางอาจจะมีการเปล่ียนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชนตลอดจนความ
ปลอดภัยของลูกคาเปนหลักสําคัญ 

8. สําหรับ ผูโดยสาร ท่ีไมไดถือ Passport ไทย หรือ Passport ตางดาว ผูโดยสารตองรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร Visa เขาออก
เมืองไทยเอง หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯทัวร จะไมรับผิดชอบในกรณ ีท่ีดานตรวจคนเขาเมือง
ของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออกจากประเทศ 
 

ในกรณีท่ีผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ท่ีเก่ียวของกับวันเดินทางท่ีทานไดทําการจองไว
กับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาท่ีทราบ กอนการชําระเงินคาตั๋วดงักลาว ถาเกิดขอผิดพลาด  

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 

 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน 
นับจากวันเดินทางและมีหนา ท่ีเหลือ ไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 


