(GHPBH001)

ภูฏาน เจาะลึก ดินแดนมังกรสายฟ้า
5 วัน 4 คืน โดยสายการบินภูฏานแอร์ไลน์ (B3)
เริ่มต้นเพียง

52,900.-

ไฮไลท์ทัวร์
พาทํานพิชิต วัดทักซัง วัดบนเขาชื่อดังระดับโลก
ชมป้อมปราการสวยที่สุดทั้งสามเมือง พาโร , ทิมพู และ พูนาคา พร๎อมธรรมชาติสวยงามสองข๎างทาง
 สักการะ องค์หลวงพํอ สัจจธรรม ที่ตั้งอยูํสูงที่สุด เสริมศิริมงคล
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กําหนดการเดินทาง
วันที่ ： 01-05 ธ.ค. 61

52,900.-

วันที่ ： 08-12 ธ.ค. 61

52,900.-

วันที่ : 28 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62

54,900.-

วัน

เส้นทางการเดินทาง

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า เที่ยง เย็น

1

กรุงเทพฯ - พาโร - พาโรซอง พิพิธภัณฑ์สถานแหํงชาติ - วัดคิชู ลาคัง ที่ทําการไปรษณีย์ภูฏาน

✈

�

�
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เมืองทิมพู - อนุสรณ์สถานแหํงชาติ - พูนาคา โดชูลาพาส - วัดชิมิลาคัง - พูนาคาซอง

�

�

�

3

พูนาคา - ทิมพู - พระศรีสัจจธรรม จุดชมวิวซังเกกัง - สวนสัตว์แหํงชาติ ห๎องสมุดแหํงชาติ - ตาซิโซซอง - พาโร
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พิชิตวัดถ้ําพยัค์์เหิร หรือ วัดทักซัง - พาโรสตรีท
พาโร – กรุงเทพ

�
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�
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�
�

x

โรงแรมที่พัก
Pedling Hotel 3*
หรือเทียบเทํา
Dewachen Hotel 3*
หรือเทียบเทํา
Mandala Hotel 3*
หรือเทียบเทํา
Mandala Hotel 3*
หรือเทียบเทํา
-

ราคายังไม่รวมค่าทิ ปไกด์ + คนขับรถท่านละ 25 USD
** ส่ว นหัว หน้า ทัว ร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการให้บริการ**
** รวมค่า วีซ่า ภูฏาน **

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1

กรุงเทพฯ - พาโร - พาโรซอง - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - วัดคิชู ลาคัง - ที่ทําการไปรษณีย์

04.00 น.

คณะพร๎อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู๎โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน ภูฏาน
แอร์ไลน์ โดยมีเจ๎าหน๎าที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให๎กับทําน
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06.30 น.

ออกเดินทางสูํ เมือ งพาโร ประเทศภูฏาน โดยสายการบิน ภูฏานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ B3-701

A319
ที่นั่งแบบ 3-3

เครื่อ งแอร์บัส

09.55 น.

เสริฟ์อ าหารร้อ น

-

ทั้งขาไป ขากลับ

น้ําหนักสัมภาระ
ขาไป

- ขากลับ 30
กก.

เดินทางถึง สนามบินพาโร ประเทศภูฏาน นําทํานผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมือง จากนั้ น แตํ ล ะทํ า นรั บ
กระเป๋าสัมภาระที่โหลดตรวจเช็คให๎เรียบร๎อยและออกเดินทางเข๎าสูํตัวเมืองพาโร ประเทศภู ฏ าน เป็ น
ประเทศเล็กๆที่เป็นดินแดนรวมแหลํงอารยธรรมตํางๆในอ๎อมกอดแหํงขุนเขาหิมาลัย เป็นประเทศที่พุทธ
ศาสนาแบํงบานอยูํทํามกลางเทือกเขาหิมาลัย ประชาชนชาวภูฏานมีธรรมมะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
ประชาชนดํารงชีวิตกันอยูํอยํางเรียบงํายไมํวุํนวาย และความสุขของคนภูฏานวัดกันได๎ที่ใจ ความสุขอยูํ
ที่จิตใจที่มีแตํรอยยิ้ม และความเป็นมิตรแกํผู๎คนทั้งโลก ทุกทํานจะได๎สัมผัสบ๎านเมืองที่ เมืองพาโรซึ่ ง
เป็นเมืองที่ถูกโอบอยูํในวงล๎อมของขุนเขา บนระดับความสูง 2,280 เมตร มีแมํน้ําปาชูไหลผําน อาคาร
บ๎านเรือนจะเป็นสไตล์ภูฏานแท๎ กรอบหน๎าตํางไม๎ลวดลายสีสันสดใส
นําทุกทํานชม พาโรซอง (Paro Dzong) ป้อมปราการและวิหารหลวงแหํงเมืองพาโร พาโรซองนับเป็น
ตัวอยํางสถาปัตยกรรมแบบภูฏานที่สมบูรณ์แบบที่สุด ทุกทํานจะเห็นถึงกําแพงสีขาวที่กํอตัวขึ้นเป็นป้อม
ปราการสามารถเห็นได๎ชัดเจนเป็น Landmark ของเมืองพาโร ตัวซองสร๎างขึ้ น ในปี ค.ศ. 1644 โดย
ทํานซับดรุง งาวัง นัมเกล พระอริยสง์์ ซึ่งเป็นผู๎นําทางจิตวิญญานและเป็นผู๎รวบรวมประเทศภู ฏ านให๎
เป็นปึกแผํน รวมถึงเป็นผู๎วางระบบการบริหารงานและระบอบปกครองประเทศ ปั จ จุ บั น เป็ น สถานที่
ทํางานของรัฐบาล รวมทั้งเป็นที่ตั้งขององค์กรบริหารสง์์ประจําเขตปกครองนั้นๆ ทางเข๎ า พาโรซองมี
สะพานแขวนไม๎ทอดผํานข๎ามแมํน้ํา เป็นอีกจุดที่ควรถํายรูปเก็บภาพความประทั บ ใจ หลั ง จากนั้ น นํ า
ทํานชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum) พิพิธภัณฑ์แหํงนี้เป็นที่เก็บรวบรวมหน๎ากาก
ศิลปะแบบพุทธมหายาน นิกายตันตระ ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่ อ งใช๎ ไ ม๎ ส อย
ตํางๆ รวมถึงจัดแสดงความหลากหลายทางธรรมชาติอันสมบูรณ์ข องประเทศเพื่ อ ให๎ ทุ ก ทํ า นได๎ รู๎ จั ก
ภูฏานมากขึ้น จากนั้นเดินทางสูํ วัดคิชู ลาคัง หนึ่งในวัดที่เกําแกํในประเทศภูฏาน สมัยศตวรรษที่ 7 วัด
นี้เป็นวัดที่มีความเชื่อวําสร๎างไว๎เพื่อตรึงเท๎าซ๎ายของนางยักษ์ตนหนึ่ ง ที่ น อนทอดรํ า งปิ ด ทั บ ประเ ทศ
ทิเบตและเทือกเขาหิมาลัยไว๎

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานเดินทางสูํ เมือ งทิมพู เมืองหลวงของประเทศภูฏานตั้งแตํปี ค.ศ. 1961 ใช๎ เ วลาการเดิ น ทาง
ประมาณ 1 ชม. จากนั้นนําทํานชม ที่ทําการไปรษณีย์ภูฏาน ทุกทํานสามารถถํ า ยรู ป ทํ า แสตมป์ ที่
ระลึก อีกทั้งสามารถเลือกซื้อดวงตราไปรษณียากรที่งดงามของภูฎาน มีให๎เลือกหลายรูปแบบและราคา
(คําแสตมป์ไมํรวมในคําแพ็คเกจ) ทั้งรูปวิวทิวทัศน์ธ รรมชาติ รู ป วั ด และป้ อ มปราการที่ เ รี ย กวํ า ซอง
(Dzong) รูปสัตว์ รูปดอกไม๎ตํางๆ ซึ่งดวงตราไปรษณียกรของภูฏานถือเป็นหนึ่งในของนําซื้อที่ทุก ทํ า น
ไมํควรพลาด
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พักที่ Pedling Hotel หรือ เทียบเท่า ระดับ 3 ดาว, เมือ งทิมพู
วันที่ 2
เช้า

เมือ งทิมพู - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ - พูนาคา - โดชูลาพาส - วัดชิมิลาคัง - พูนาคาซอง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
นําทํานชม National Memorial Chorten อนุสรณ์สถานแดํกษัตริย์รัชกาลที่ 3 แหํงประเทศภูฏานส
ร๎างในปี ค.ศ.1974 มีผู๎คนมากมายเดินทางมาแสวงบุญและสวดมนต์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตํา งๆ
นําทํานเดินทางสูํ เมือ งพูนาคา (Punakha) พูนาคา เป็ น เมื อ งหลวงเกํ า ของภู ฏ านจนถึ ง ปี ค.ศ.
1955 กํอนที่จะย๎ายเมืองหลวงไปที่เมืองทิมพู ระยะทางประมาณ 72 กิโ ลเมตร (ใช๎ เ วลาประมาณ 3
ชั่วโมง) ระหวํางทางทํานจะได๎ชมวิวทิวทัศน์ของทุํ ง นาขั้ น บั น ไดและดอกไม๎ ที่ บ านตลอดเส๎ น ทาง
สวยงามเป็นอยํางมาก ชม ป้อ มซิมโตคาซอง สร๎างในปี ค.ศ.1629 ป้ อ มแหํ ง นี้ มี ชั ย ภู มิ ที่ ถื อ เป็ น
ยุทธศาสตร์ที่สําคัญแหํงเมืองทิมพู ถือเป็นป้อมปราการแหํงแรกที่ทํานซับดรุง งาวัง นั ม เกล สร๎ า งขึ้ น
เมืองพูนาคาอยูํระดับความสูง 1,200 เมตรจากระดับน้ําทะเล ทําให๎เมื อ งพู น าคามี อ ากาศอบอุํ น กวํ า
เมืองพาโรและเมืองทิมพู จากนั้นนําทํานแวะชม โดชูลาพาส ชมความงามของ เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง
สถูปแหํงชัยชนะ ชม 108 สถูป อนุสรณ์สถานที่มีตํอกองกําลังกลุํมหัวรุนแรงที่ยึดพื้นที่ทางภาคใต๎ของ
ภูฏาน ตั้งอยูํบนระดับความสูง 3,150 เมตร จากระดับน้ําทะเล พร๎อมดื่มด่ําธรรมชาติทิวทัศน์ของภูเ ขา
หิมาลัยด๎านตะวันตกอันตระการตา และยอดเขาตํางๆเรียงรายกัน รวมไปถึงยอดเขาที่สูงที่สุดอยํางจูโม
ฮารี ซึ่งมีความสูงถึง 7,328 เมตร จากนั้นเดินทางตํอสูํเมืองพูนาคา

กลางวัน
บ่าย

ค่ํา

รับประทานอาหารกลางวัน
นําทํานเดินขึ้นเนินไปชม วัดชิมิลาคัง (ใช๎เวลาเดินประมาณครึ่งชั่วโมง) วัดที่อยูํบนยอดเนินกลางหุบ
เขา สร๎างขึ้นในปี ค.ศ.1499 โดยลามะที่มีชื่อเสียงมาก นามวําทําน Lama Drukpa Kunley ที่วัดแหํงนี้
ชาวบ๎านเชื่อกันวําใครที่มีบุตรยาก หากมาอธิษฐานขอบุตรก็จะได๎สมใจ จากนั้นนําทํานชม พูนาคา
ซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจําเมืองพูนาคา สร๎างขึ้นในปี 1637 โดยฉับดรุง งาวังนัม
เกล ซึ่งได๎รับการขนานนามวําเป็น พระราชวังแหํงความสุขอันยิ่งใหญํ “Palace of Great
Happiness” และเป็นหนึ่งในป้อมปราการที่สวยงามที่สุดในภูฏาน เป็นป้อมที่สร๎างเป็นอันดับสองของ
ภูฏาน ในอดีตเมื่อครั้งเมืองพูนาคายังเป็นเมืองหลวง ป้อมแหํงนี้ได๎ถูกใช๎เป็นที่ทําการของรัฐบาล
ปัจจุบันเป็นที่พักในฤดูหนาวของพระชั้นผู๎ใหญํ ป้อมนี้ตั้งอยูํ ณ บริเวณที่แมํน้ํา Pho chu และ แมํน้ํา
Mo chu ไหลมาบรรจบกัน อีกทั้งเป็นสถานที่ทํานซับดรุง งาวัง นัมเกล มรณภาพที่นี่ และปัจจุบันก็ได๎
เก็บรักษารํางของทํานอยูํภายใน ทํานจะได๎เห็น ลามะ (พระสง์์) จํานวนมากที่กําลังศึกษาพระธรรม
และสวดมนต์
รับประทานอาหารค่ํา
พักที่ Dewachen Hotel หรือ เทียบเท่า ระดับ 3 ดาว, เมือ งพูนาคา

วันที่ 3
เช้า

พูนาคา - ทิมพู - พระศรีสัจจธรรม - จุดชมวิวซังเกกัง - สวนสัตว์แห่งชาติ - ตาชิ โ ชซองโร่ พาโร
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
นําทํานเดินทางกลับสูํ เมือ งทิมพู ตามเส๎นทางเดิม ชมทัศนียภาพสองข๎างทางและเทือกเขาหิมาลัยทีม
่ ี
ความสวยงาม ที่จะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได๎มาเยือนภูฏาน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน
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บ่าย

ค่ํา

นําทําน สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม ที่ตั้งอยูํสูงที่สุดในภูฏาน และได๎รับความรํวมมือจากเศรษฐี
ชาวสิงค์โปร์ บริจาคเงินซื้อที่ดินและสร๎างพระพุทธรูป ให๎แกํรัฐบาลประเทศภูฏานให๎ทํานไหว๎ขอพรเพื่อ
เป็นศิริมงคล จากนั้นนําทํานชม สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน และชมสัตว์ประจําชาติทาคิน
ที่มีรูปรํางลักษณะพิเศษ ผสมระหวํางแพะกับวัว มีแหํงเดียวในประเทศภูฏานเทํานั้น ซึ่งครั้งนึ่งประเทศ
สหรัฐอเมริกาเคยเจรจาของไปเลี้ยง แตํได๎รับการปฏิเสธจากรัฐบาลประเทศภูฏาน ทาคิน เป็นสัตว์ใน
ตํานานประวัติศาสตร์ของศาสนาพุท ธ จากนั้นนําทํานเดินทางเขาชม ตาชิโชซ่ง มหาปราการแหํงศานา
และวิหารหลวงแหํงเมืองทิมพู ตาซิโซซอง หมายถึง ป้อมแหํงศาสนาอันเป็นมงคล สร๎างในสมัย
ศตวรรษที่ 12 โดย ทํานซับดรุง งาวัง นัมเกล ปัจุบันเป็นสถานที่ทํางานของพระมหากษัตริย์ สถานที่ทํา
การของกระทรวงตํางๆ และวัด รวมทั้งเป็นพระราชวังฤดูร๎อนของพระสัง์ราช และบริเวณอันใกล๎ทําน
จะได๎เห็นวังที่ประทับสํวนพระองค์ของพระราชาธิบดีจิกมี่ด๎วย จากนั้นนําทุกทํานเดินทางสูํ เมือ งพาโร
ใช๎เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
รับประทานอาหารค่ํา
พักที่ Mandala Hotel หรือ เทียบเท่า ระดับ 3 ดาว, เมือ งพาโร

วันที่ 4
เช้า

พิชิตวัดทักซัง - พาโรสตรีท
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
นําทํานออกเดินทางสูํ วัดถ้ําพยัคฆ์เหิร หรือ วัดทักซัง ซึ่งเป็นมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ที่องค์กูรูปัทม
สัมภวะได๎เดินทางมาบําเพ็ญภาวนาและเจริญสมาธิอยูํในถ้ําบนชะงํอนเขา ตั้งแตํศตวรรษที่ 8 และทํานก็
ยังเป็นผู๎นําเอาศาสนาพุทธเข๎ามาเผยแผํยังดินแดนแหํงนี้ ตามความเชื่อของชาวภูฏาน กลําววําทํานได๎
เหาะมาบนหลังเสือตัวเมีย มายังหน๎าผาแหํงนี้เพื่อทําวิปัสนากรรมฐาน จึงได๎ชื่อวํา ถ้ําเสือ (Tiger Nest)
หลังจากที่สําเร็จสมาธิแล๎ว ทํานจึงได๎สร๎างศาสนสถานแหํงนี้ขึ้น ชาวภูฏานมีความเชื่อวํ าครั้งหนึ่งในชีวิต
จะต๎องได๎ขึ้นมาแสวงบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเจริญก๎าวหน๎าของชีวิต การเดินทางมายังสถานที่
แหํงนี้ รถจะสามารถขึ้นได๎แคํเนินเขาเทํานั้น จากนั้นทุกทํานสามารถเลือกเดินทางได๎ 2 แบบ คือ เดิน
เท๎า หรือ ขี่ม๎า เทํานั้น (เนื่องจากปริมาณคนจูงม๎าไมํเพียงพอตํอจํานวนนักทํองเที่ยว จึงอาจทําให๎เกิด
อันตรายในการเดินทางได๎ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจึงแนะนําให๎เดินเท๎าขึ้นเขาจะปลอดภัยกวํา แตํถ๎าทํานใด มี
ทักษะในการขี่ม๎าขึ้นเขา หรือ อยากผจญภัย รบกวนแจ๎งบริษัทฯลํวงหน๎าเพื่อทําการจองม๎าให๎ทําน) ขึ้น
ไปยังวัด เส๎นทางเป็นเนินเขาและมีหน๎าผาสูงชันราว 3,000 เมตรจากด๎านลําง แนะนํานักทํองเที่ยว
คํอยๆ เดินขึ้นไปช๎าๆ ราว 2 ชม. จะถึงจุกพักครึ่งทาง พักดื่มน้ําชา กาแฟ ) จากนั้นเดินทางตํออีกราว 1
ชม.ก็จะถึงสุดทางดินลูกรังสุดท๎าย จากนั้นเส๎นทางจะเปลี่ยนเป็นบันไดขึ้นลง 700 ขั้นสูํวัดทักซัง ด๎านใน
นําทุกทํานสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และ ชมความงามของธรรมชาติที่สรรค์สร๎างอยํางวิจิตรลงตัว

กลางวัน
บ่าย

ค่ํา

รับประทานอาหารกลางวัน
นําทุกทํานเดินเท๎าลงจากเขา (ไมํสามารถอนุญาติให๎นั่งม๎าลงมาด๎านลํางได๎ เนื่องจาก อันตรายเป็น
อยํางมากตํอตัวผู๎เดินทาง) จากนั้นให๎ทํานได๎เพลิดเพลินกับการช๎อบปิ้งที่ พาโรสตรีท ซื้อของฝาก
ของที่ระลึก ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา
พักที่ Mandala Hotel หรือ เทียบเท่า ระดับ 3 ดาว, เมือ งพาโร
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วันที่ 5

พาโร - กรุงเทพ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
นําทํานเดินทางสูํสนามบินพาโร เพื่อนําทํานเดินทางสูํกรุงเทพฯ

10.35 น.

ออกเดินทางสูํ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ภูฏานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ B3-700 (บริการอาหาร และ
น้ําดื่มบนเครื่อ ง)

16.05 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพพร๎อมความประทับใจ

โปรแกรม : ภูฏาน เจาะลึก ดินแดนมังกรสายฟ้า 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินภูฏานแอร์ไลน์ (B3 )

อัตราค่า บริการ
ผู๎ใหญํ
พักห๎องละ
2-3 ทําน
ทํานละ

เด็กมีเตียง
พักกับผู๎ใหญํ
1 ทําน
ทํานละ

เด็ก 8-12 ปี
(เสริมเตียง)
ทํานละ

เด็ก 8-12 ปี
(ไมํเสริม
เตียง)
ทํานละ

พักเดี่ยว
เพิ่ม
ทํานละ

วันที่： 01-05 ธ.ค. 61

52,900.-

52,900.-

51,900.-

50,900.-

7,000.-

ราคาจอย
แลนด์
ไมํรวมตั๋ว
เครื่องบิน
ทํานละ
30,500.-

วันที่： 08-12 ธ.ค. 61

52,900.-

52,900.-

51,900.-

50,900.-

7,000.-

30,500.-

วันที่ : 28 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62

54,900.-

54,900.-

53,900.-

52,900.-

7,000.-

30,500.-

กําหนดการเดินทาง

*** ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 5,000.- / ท่า น ***

** หากทํานที่ต๎องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ๎าหน๎าที่ทุกครั้งกํอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ ยน
ไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมํได๎แจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า **

“ราคาทัวร์สําหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านัน
้ ”
**พาสปอร์ตต่างชาติ โปรดติดต่อเรา**
***ราคาทัวร์ข้างต้นรวมค่าวีซ่าภูฏานแล้ว***
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้อ งถิ่น
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ท่านละ 25 USD /ทริป/ต่อ ท่าน / หัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ดุลพินิจ***
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ **

พาสปอร์ตจะต้อ งมีอ ายุก่อ นการเดินทางไม่น้อ ยกว่า 6 เดือ น
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือ งทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือ เข้า
ประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น

หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้อ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อ ความเหมาะสมไม่ ว่ า จะเกิ ด จากความ
ขัดข้อ งของ ยานพาหนะหรือ มีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามหมายกําหนดการได้โปรแกรมการ
เดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือ เปลี่ยนแปลงรายการท่ อ งเที่ ย วบางรายการหรื อ ทดแทนรายการ
ท่อ งเที่ยวบางรายการ และจะต้อ งมีจํานวนผู้โ ดยสารจํ า นวน 15 ท่ า นขึ้ น ไปจึ ง ออกเดิ น ทาง ในกรณี ที่ มี จํ า นวน
ผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย อัตราค่าบริการนี้ สําหรับเดินทางตั้งแต่ 30 ท่านขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน

เงื่อนไขการใช้บริการ
1.

บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไมํรับผิดชอบตํอคําชดเชยความเสียหายไมํวํากรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองของไทยไมํอนุ ญาตให๎

เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข๎าเมืองของแตํละประเทศไมํอนุญาตให๎เข๎าเมือง
2.

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมํรับผิดชอบตํอคําชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯไมํ
สามารถควบคุมได๎เชํนการนัดหยุดงาน, จลาจล, การลําช๎าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน

3.

บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทํองเที่ยวโดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า (โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตําง ๆ ที่ไมํสามารถ

คาดการณ์ลํวงหน๎าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู๎รํวมเดินทางเป็นสําคัญ)
4.

บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคําบริการโดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า

5.

กรณีที่คณะไมํครบจํานวน10ทํานทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ๎งให๎ทํานทราบ

ลํวงหน๎าอยํางน๎อย 7 วันกํอนการเดินทาง
6.

เมื่อทํานทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข๎อแล๎ว
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7.

ในกรณีที่ลูกค๎าต๎องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯ กํอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ

จะไมํขอรับผิดชอบคําใช๎จํายใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.

คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

2.

คําโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทํานตํอหนึ่งห๎อง)

3.

คําเข๎าชมสถานที่ตํางๆ ตามรายการที่ระบุ

4.

คําอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

5.

คํารถรับสํงและระหวํางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ

6.

คําประกันอุบัติเหตุคุ๎มครองในระหวํางการเดินทาง คุ๎มครองในวงเงินทํานละ 1,000,000 บาท คํารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทํานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค๎าทํานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข๎ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม กั บ ทาง
เจ๎าหน๎าที่บริษัทได๎ **
- เบี้ยประกันเริ่มต๎น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต๎น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุมากกวํา 16 หรือน๎อยกวํา 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล๎านบาท]
ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุน๎อยกวํา 16 หรือมากกวํา 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล๎านบาท]

7.

รวมภาษีสนามบินทุกแหํง + ภาษีน้ํามัน

8.

คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7%

9.

คําธรรมเนียมการยื่นวีซําภูฏาน แบบทํองเที่ยว สําหรับผู๎ถือ หนั ง สื อ เดิ น ทางไทย (กรณี ถู ก ปฏิ เ สธการขอวี ซํ า ทาง
สถานทูตจะไมํคืนคําธรรมเนียมให๎ทําน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.

คําทําหนังสือเดินทางไทย
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2.

กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวําที่สายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม/ทําน
สํวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด

3.

คําใช๎จํายสํวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชํน คําเครื่องดื่ม, คําอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คําโทรศัพท์, คําซักรีดฯลฯ

4.

คําอาหารที่ไมํได๎ระบุไว๎ในรายการ

5.

คําม๎าขึ้นวัดทักซังทํานละ 15 USD

6.

คําทําใบอนุญาตที่กลับเข๎าประเทศของคนตํางชาติหรือคนตํางด๎าว

7.

คําทิปคําทิปคนขับรถ และไกด์ท๎องถิ่น 25 USD /ทริป/ตํอทําน

การสํารองที่นั่ง
1.

กรุณาจองลํวงหน๎าอยํางน๎อย 30 วันกํอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาท (ที่นั่งจะยืนยันเมื่ อ ได๎ รั บ
เงินมัดจําแล๎วเทํานั้น)

2.

การชําระคําทัวร์สํวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกํอนเดินทางไมํน๎อยกวํา 20 วันทํานควรจัดเตรียมคําทัวร์ให๎เรียบร๎อย
กํอนกําหนดเนื่องจากทางบริษัทต๎องสํารองคําใช๎จํายในสํวนของคําที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือวําทํานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการยกเลิก
1. สําหรับผู๎โดยสารที่ไมํได๎ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู๎ยื่นวีซําให๎ เมื่อผลวีซําผํานแล๎วมีการยกเลิ ก การ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคํามัดจําทั้งหมด
2. แจ๎งยกเลิกกํอนเดินทาง 30 วัน คืนคําใช๎จํายทั้งหมด
3. แจ๎งยกเลิกกํอนเดินทาง 15-29 วัน

เก็บคําใช๎จํายทํานละ 10,000 บาท

4. แจ๎งยกเลิกน๎อยกวํา 15 วันกํอนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคําใช๎จํายทั้งหมด
5. สําหรับผู๎โดยสารที่ไมํได๎ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู๎ยื่นวีซําให๎ เมื่อผลวีซําผํานแล๎วมีการยกเลิ ก การ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคํามัดจําทั้งหมด
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคําใช๎จํายทั้งหมดกรณีทํานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา ให๎ ค ณะเดิ น ทางไมํ ค รบตาม
จํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว๎ (10ทํานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตํอทางบริษัทและผู๎เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริษัทต๎องนําไปชําระคําเสียหายตํางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทําน
7. กรณีเจ็บป่วยจนไมํสามารถเดินทางได๎ซึ่งจะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิ จ ารณาเลื่ อ นการ
เดินทางของทํานไปยังคณะตํอไปแตํทั้งนี้ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายที่ไมํสามารถเรียกคืนได๎ เชํนคําตั๋วเครื่ อ งบิ น คํ า ห๎ อ ง
คําธรรมเนียมวีซําตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคําใช๎จํายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมํสามารถเดินทางได๎
8. กรณียื่นวีซําแล๎วถูกปฏิเสธการเข๎า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย, ประเทศภูฏาน (วีซําไมํผําน) และทํานได๎ชําระคําทัว ร์
หรือมัดจํามาแล๎ว ทางบริษัทฯ คืนคําทัวร์หรือมัดจําให๎ แตํทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคํ า บริ ก ารยื่ น วี ซํ า , คํ า วี ซํ า
และคําใช๎จํายบางสํวนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล๎ว หรือได๎ชํ า ระคํ า บริ ก ารในสํ ว นของ
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ทางเมืองนอกเชํน โรงแรม ฯลฯ ไปแล๎ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคําใช๎จํายจริงที่เกิดขึ้นแล๎ ว กั บ ทํ า นเป็ น
กรณีไป
9. กรณีวีซําผํานแล๎ว แจ๎งยกเลิกกํอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมํคืนคําทัวร์ทั้งหมด
10. กรณีวีซําผํานแล๎ว แตํกรุ๏ปออกเดินทางไมํได๎ เนื่องจากผู๎เดินทางทํานอื่นในกลุํมโดนปฏิเสธวีซํา หรือไมํวําด๎วยสาเหตุใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิท ธิ์ในการหักเก็บคําใช๎จํายจริงที่เกิดขึ้นแล๎วกับทํานเป็นกรณีไป
11. กรณีผู๎เดินทางไมํสามารถเข๎า-ออกเมืองได๎ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห๎ามของเจ๎าหน๎าที่ไมํวํ า เหตุ ผ ลใดๆ ก็ ต าม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมํคืนคําทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการเดินทาง
1.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมํอาจแก๎ไขได๎

2.

บริษัทฯ ไมํรับผิดชอบคําเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิ วั ติ แ ละอื่ น ๆที่ อ ยูํ น อกเหนื อ การ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือคําใช๎จํายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ๎อม เชํน การเจ็บป่วย, การถูกทําร๎าย, การสูญ
หาย, ความลําช๎า หรือจากอุบัติเหตุตํางๆ

3.

หากทํานถอนตัวกํอนรายการทํองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานสละสิทธิ์และจะไมํรับผิดชอบคํ า บริ ก ารที่
ทํานได๎ชําระไว๎แล๎วไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.

บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบตํอการห๎ามออกนอกประเทศ หรือ ห๎ามเข๎าประเทศ อั น เนื่ อ งมาจากมี สิ่ ง ผิ ด กฎหมาย หรื อ
เอกสารเดินทางไมํถูกต๎อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.

รายการนี้เป็นเพียงข๎อเสนอที่ต๎องได๎รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได๎สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรม
ที่พักในตํางประเทศเป็นที่เรียบร๎อย แตํอยํางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม

6.

ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบั น หากราคาตั๋ ว เครื่ อ งบิ น ปรั บ สู ง ขึ้ น บริ ษั ท ฯ สงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะปรั บ ราคาตั๋ ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกลําว

7.

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง จนมีการยกเลิก ลําช๎า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษัทฯขนสํง หรือ หนํวยงานที่ให๎บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให๎
แตํจะไมํคืนเงินให๎สําหรับคําบริการนั้นๆ

8.

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมํมีสิทธิ์ในการให๎คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู๎มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทํานั้น

9.

หากไมํสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได๎ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลําช๎า และความผิ ด พลาดจาก
ทางสายการบิน จะไมํมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตํทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให๎ โดยขอสงวน
สิทธิ์การจัดหานี้โดยไมํแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า
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10.

เมื่อทํานออกเดินทางไปกับคณะแล๎ว ทํานงดการใช๎บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมํเดินทางพร๎อมคณะถือวํา ทํ า น
สละสิทธิ์ ไมํอาจเรียกร๎องคําบริการ และเงินมัดจําคืน ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

11.

ในกรณีที่ลูกค๎าต๎องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯ กํอนทุกครั้ง มิเชํนนั้นทางบริษัทฯ
จะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายใดๆ ทั้งสิ้น

12.

กรณีเจ็บป่วยจนไมํสามารถเดินทางได๎ซึ่งจะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่ อ นการ
เดินทางของทํานไปยังคณะตํอไปแตํทั้งนี้ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายที่ไมํสามารถเรียกคืนได๎ เชํนคําตั๋วเครื่องบิ น คํ า ห๎ อ ง
คําธรรมเนียมวีซําตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคําใช๎จํายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมํสามารถเดินทางได๎

13.

กรณียื่นวีซําแล๎วถูกปฏิเสธการเข๎า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย, ประเทศภูฏาน (วีซําไมํผําน) และทํานได๎ชําระคําทัวร์
หรือมัดจํามาแล๎ว ทางบริษัทฯ คืนคําทัวร์หรือมัดจําให๎ แตํทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคําบริก ารยื่ น วี ซํ า , คํ า วี ซํ า
และคําใช๎จํายบางสํวนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล๎ว หรือได๎ชําระคํ า บริ ก ารในสํ ว นของ
ทางเมืองนอกเชํน โรงแรม ฯลฯ ไปแล๎ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคําใช๎จํายจริงที่เกิดขึ้นแล๎วกับทํ า นเป็ น
กรณีไป

14.

กรณีวีซําผํานแล๎ว แจ๎งยกเลิกกํอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมํคืนคําทัวร์ทั้งหมด

15.

กรณีวีซําผํานแล๎ว แตํกรุ๏ปออกเดินทางไมํได๎ เนื่องจากผู๎เดินทางทํานอื่นในกลุํมโดนปฏิเสธวีซํา หรือ ไมํ วํ า ด๎ ว ยสาเหตุ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคําใช๎จํายจริงที่เกิดขึ้นแล๎วกับทํานเป็นกรณี ไป

16.

กรณีผู๎เดินทางไมํสามารถเข๎า-ออกเมืองได๎ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห๎ามของเจ๎าหน๎าที่ไมํวําเหตุ ผ ลใดๆ ก็ ต าม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมํคืนคําทัวร์ทั้งหมด

17.

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักทํองเที่ยวชาวไทยและทํองเที่ยวเป็น หมูํ ค ณะแบบ Join Tour เทํ า นั้ น กรณี
ต๎องการตัดกรุ๏ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอี กครั้ง หากเป็นนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ หรือ พระสง์์ โปรดสอบถาม
ทางบริษัทอีกครั้ง

18.

ในกรณีที่ลูกค้าต้อ งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่ อ นทุ ก ครั้ ง มี เช่ น นั้ น
ทางบริษัทฯจะ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสํา หรับท่า นผู้มีเกียรติซึ่งร่ว มเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนํา สั ม มนา และการเดิ น ทางที่ มี ค วามชํ า นาญ โดยจั ด หาโรงแรมที่ พั ก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ทํองเที่ยวพร๎อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์ สู ง สุ ด ในการ
เดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไมํสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อัน
เนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมื อ ง,
การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวํางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลําช๎าของเที่ยวบิน, สายการเดิ น เรื อ ,
รถไฟ, พาหนะท๎องถิ่น, ตลอดจนการถู ก ปฏิ เ สธออกวี ซํ า จากกงสุ ล และ / หรื อ สํ ว นงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ สถาน
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(GHPBH001)

เอกอัครราชทูต รวมถึงผู๎มีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมํจําต๎องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเ ศษ
ทางการทูต) ซึ่งอยูํเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวํางการเดินทางทํองเที่ยวทั้งใน หรือ ตํางประเทศ
แตํทางบริษัทฯ มีความคุ๎มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัท ฯ ที่ รั บ ประกั น ในกรณี ที่ ผู๎ รํ ว มเดิ น ทางถู ก
ปฏิเสธโดยเจ๎าหน๎าที่ตรวจคนเข๎าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตํางประเทศ มิให๎เ ดิ น ทางออก หรื อ เข๎ า ประเทศ
เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู๎เดินทาง ไมํปฏิบัติตามกฎระเบียบด๎านการความคุมโรคติดตํอ เฉพาะพื้ น ที่ มี
การปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมํคื นคําใช๎จํายใดๆ รายละเอี ย ดด๎ า นการ
เดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความจําเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิ ต๎ อ งแจ๎ ง ให๎ ท ราบลํ ว งหน๎ า
ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกลําว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทํานผู๎มีเกียรติ ซึ่ง
รํวมเดินทางเป็นสําคัญ

****** HAVE A NICE TRIP ******
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