(HDBHU001)

โดยสายการบิน Bhutan Airlines B3
พาโร-ทิมพู-พูนาคา-ทักซัง
พิชิตวัดถ้ําพยัคฆ์เหิรทักซัง วัดดังระดับโลก ชมป้อมปราการสวยที่สุดทัง้ สามเมือง สักการะพระ
ใหญํตั้งอยูํสูงที่สุด ชมวัดเกําแกํศักดิ์สิทธิ์ของภูฏาน จุดชมวิวเทือกเขาหิมาลัย

ราคาเด็ก
ราคา

(มีเตียง)

พักเดี่ยว

ผู๎ใหญํ

นอนกับ 2
ผู๎ใหญํ

เพิ่ม

กําหนดการเดินทาง

14-18 เมษายน

55,900.- 55,900.- 4,900.9-13 / 16-20 พฤษภาคม 2561
(HDBHU001) แพคเกจทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน (B3) 14-18 เม.ย. 61 ,09-13,16-20 พ.ค. 61_55,900 ออกเดินทางตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป

(HDBHU001)

พิเศษ!!!
 ออกเดินทางตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป ไม่ต้องรอกรุ๊ปเต็ม
 ไกด์นาเที่ยวชาวภูฏานบรรยายภาษาอังกฤษ คอยบริการและดูแลท่านตลอดการเดินทาง
 พิธีต้อนรับตามธรรมเนียมของชาวภูฏาน
 ฟรี!!! ค่าม้า ขึ้นวัดทักซัง
 ฟรี !!! ชุดประจาชาติเพื่อใส่เดินชมเมือง
Day 1:

สนามบินสุวรรณภูมิ – พาโร –พาโรริงปูซอง-พิพิธภัณฑ์สถานแหํงชาติ –วัดคิชู
ลาคัง- ทิมพู – ทิมพูซอง (-/L/D)

04.30 น.

พร๎อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข๎าที่ 5 แถว K
เคาน์เตอร์สายการบินภูฎานแอร์ไลน์ (Bhutan Airlines)

06.30 น.

ออกเดินทางสูํประเทศภูฏานโดยสายการบินภูฎานแอร์ไลน์ (Bhutan Airlines)
เที่ยวบินที่ B3-701 (แวะรับ-สํงผู๎โดยสารระหวํางประเทศ)
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

09.55 น.

ถึงสนามบินพาโร เมืองพาโร ซึ่งเป็นเมืองเดียวในประเทศภูฏานที่มีสนามบินระหวําง
ประเทศ ทุกทํานจะได๎รับการต๎อนรับจากไกด์ท๎องถิ่นที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได๎
สถานที่แรกนําทํานเดินทางสูํ พาโรริงปูซอง หรือ พาโรซอง ซอง ภาษาภูฏาน แปลวํา ป้อม
ปราการ ซึ่งสร๎างขึ้นในปี พ.ศ. 2189 โดยทํานซับดุง งาวัง นัมเกล พระอริยสงฆ์ พาโรซอง
สร๎างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานจากศัตรู แตํปัจจุบันได๎เป็นสถานที่ทํางานของรัฐบาล และ
ตอนนี้เป็นที่ตั้งขององค์กรบริหารสงฆ์ประจําเขตปกครองนั้นๆ จากนั้นนําคณะเดินทาง
ตํอไปยัง พิพิธภัณฑ์สถานแหํงชาติ ที่ตรงนี้เป็นที่เก็บรวบรวมภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญ
กษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช๎ไม๎สอย รวมถึงตราไปรษณีย์เกําแกํมากมาย จากนั้นเดินทาง
ตํอไปยัง วัดคิชู ลาคัง ซึ่งเป็นวัดที่เกําแกํที่สุดแหํงหนึ่งของภูฏาน โดยวัดนี้มีความเชื่อวํา
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สร๎างไว๎เพื่อตรึงเท๎าซ๎ายของนางยักษ์ตนหนึ่งที่นอนทอดรํางปิดทับประเทศทิเบตและ
เทือกเขาหิมาลัยไว๎
กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้นทําทํานเดินทางสูํ เมืองทิมพู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศภูฏาน โดยใช๎เวลา
เดินทางประมาน 1 ชั่วโมง 30 นาที จากนั้นนําชม ที่ทําการไปรษณีย์ หลายทํานอาจจะยังไมํ
ทราบวําประเทศภูฏานเป็นประเทศหนึ่งที่มีแสตมป์สวยที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังสามารถ
ถํายรูปตนเองแล๎วทําเป็นแสตมป์รูปของเราได๎อีกด๎วย ทั้งนี้ยังมีบริการสํงกลับไทยอีกด๎วย
สํวนราคานั้นก็ไมํแพงมาก (คําแสตมป์ 400 งุลตรัม ไมํรวมในคําแพ็คเกจ) จากนั้น เดินทาง
ตํอไปที่ สถานที่ทรงงานของ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก “ตาชิโชซอง.
หรือ ทิมพูซอง ถ๎าใครโชคดี จะมีโอกาสได๎เจอทํานจิกมี่ทรงออกมาทักทายปวงชนอยํางเป็น
กันเอง นอกจากนี้สถานที่แหํงนี้ยังเป็นพระราชวังฤดูร๎อนของพระสังฆราชอีกด๎วย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารในโรงแรม
จากนั้นทุกทํานพักผํอนได๎ตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Amodhara เมืองทิมพู (3 ดาว) หรือระดับ
เทียบเทํา

Day 2:

ทิมพู –อนุสรณ์สถานแหํงชาติ National Memorial Chorten - พูนาคา -ป้อมชิมโต
คาซอง –จุดชมวิวโดชูลาพาส –เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง - วัดชิมิลาคัง - พูนาคา
ซอง (B/L/D)

เช๎า

รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารในโรงแรม
จากนั้น นําทํานเดินทางสูํ อนุสรณ์สถานแหํงชาติ National Memorial Chorten ซึ่งเป็นอนุสรณ์
มหาสถานแดํกษัตริย์รัชกาลที่ 3 แหํงประเทศภูฏาน ทํานประสงค์จะสร๎างเพื่อถวายเป็นพุทธ
บูชา แทนสัญลักษณ์ กาย วาจา และใจ หรือตรีภาคขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า
เดินทางสูํเมืองพูนาคาซึ่งเป็นเมืองหลวงเกําของภูฏาน กํอนที่จะย๎ายเมืองหลวงไปยังเมืองทิม
พู (ใช๎เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) โดยระหวํางทางทุกทํานจะได๎ชมทิวทัศน์ทุํงนาขั้นบันได
ตลอดเส๎นทาง ซึ่งสวยงาม นําประทับใจเป็นอยํางมาก อีกทั้งทํานจะได๎ผํานชม ป้อมชิมโตคา
ซอง ซึ่งเป็นป้อมที่มีชัยภูมิถือเป็น ยุทธศาสตร์ที่สําคัญแหํงหนึ่งของเมืองทิมพูอีกด๎วย
จากนั้นแวะชม จุดชมวิวโดชูลาพาส (Dochula Pass) ที่นี่มีสถูปแหํงชัยชนะ 108 สถูป ตั้งอยูํ
บนเนินที่ความสูง 3,150 เมตรจากระดับน้ําทะเล สร๎างขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคล ปกป้อง
คุ๎มครองผู๎ที่เดินทางไปมาให๎ปลอดภัย ถ๎าวันไหนฟ้าเปิด อากาศดี จะมีโอกาสได๎ชมความงาม
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กลางวัน

ของเทือกเขาหิมาลัยจากจุดนี้อีกด๎วย รวมถึงชมความงาม เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง อาราม
หลวงที่ราชินีในรัชกาลที่ 4 อาชิ โดร์จิ วังโม วังชุก ภายในวัดมีภาพจิตรกรรมฝาผนังของเจ๎า
หญิงและเจ๎าชายทุกพระองค์ในรูปของนางฟ้าและเทวดา และยังเป็นสถานที่กํอนเข๎าพิธี
อภิเษกสมรส เจ๎าหญิงจะต๎องมาปฏิบัติธรรมและสวดมนต์กํอนทุกครั้ง จากนั้นนําทําน
เดินทางตํอเข๎าสูํเมืองพูนาคา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานเดินขึ้นเนินไปชม วัดชิมิลาคัง (ใช๎เวลาเดินประมาณครึ่งชั่วโมง) วัดนี้อยูํบนยอด
เนินใจกลางหุบเขา ใครที่มีบุตรยาก ตั้งใจขอพรอธิษฐานที่วัดนี้ให๎ดี เพราะเชื่อกันวํา หาก
ใครมาอธิษฐานขอบุตรก็จะได๎สมใจ จากนั้นเราจะเยี่ยมชม พูนาคาซอง ซึ่งเป็นป้อมปราการ
ประจําเมืองพูนาคากัน ซึ่งได๎รับการขนานนามวํา พระราชวังแหํงความสุขอันยิ่งใหญํ เป็น 1
ในป้อมปราการที่สวยที่สุดในภูฏาน ปัจจุบันเป็นที่พักในฤดูหนาวของพระชั้นผู๎ใหญํ
นอกจากนี้ ป้อมนี้ยังตั้งอยูํบริเวณที่แมํน้ําพํอ (Phochu) และแมํน้ําแมํ (Mochu) ไหลมา
บรรจบกัน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักผํอนได๎ตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Meri Puensum Hotel เมืองพูนาคา (3 ดาว) หรือระดับ
เทียบเทํา

Day 3:

พูนาคา – ทิมพู - องค์หลวงพํอสัจจธรรม –จุดชมวิวซังเกกัง –
สวนสัตว์แหํงชาติ – หอสมุดแหํงชาติ - พาโร (B/L/D)

เช๎า

เที่ยง

รับประทานอาหารเช๎าแสนอรํอย ณ ห๎องอาหารในโรงแรม
หลังจากท๎องอิ่มเรียบร๎อยแล๎วเราก็จะเดินทางกลับสูํเมืองทิมพูตามเส๎นทางเดิมคํะ ซึ่งทํานจะ
ได๎ชมทัศนียภาพสองข๎างทางและเทือกเขาหิมาลัยที่สวยงามนําประทับใจที่จะเป็น
ประสบการณ์ที่ดีที่ได๎มาเยือนประเทศภูฏานแหํงนี้
รับประทานอาหารเที่ยงในแบบฉบับของชาวภูฏาน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทํานเดินทางไปสักการะ องค์หลวงพํอสัจจธรรม พระพุทธรูปที่ตั้งอยูํสูงที่สุดในโลก
โดยเศรษฐีชาวสิงคโปร์ได๎รํวมบริจาคเงินซื้อที่ดินและสร๎างพระพุทธรูปให๎แกํรัฐบาลภูฏาน
จากนั้นเราจะไปชมและถํายรูปที่จุดชมวิวสวยๆ ที่เรียกกันวํา จุดชมวิวซังเกกัง จะได๎เห็นวิว
ทิวทัศน์หุบเขาที่ตั้งของเมืองหลวงทิมพูที่สวยงาม นําทํานเดินทางตํอสูํ สวนสัตว์แหํงชาติ

(HDBHU001) แพคเกจทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน (B3) 14-18 เม.ย. 61 ,09-13,16-20 พ.ค. 61_55,900 ออกเดินทางตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป

(HDBHU001)

ของประเทศภูฏานกันซึ่งตั้งอยูํในเมืองทิมพู เป็นสถานที่อนุรักษ์ ทาคิน สัตว์ประจําชาติของ
ภูฏาน ซึ่งถือวําเป็นสัตว์หายากมาก เพราะพบที่ภูฏานเพียงแหํงเดียวเทํานั้น มีลักษณะพิเศษ
คือมีลักษณะผสมระหวํางวัวกับแพะ มีเขา และลําตัวเป็นสีดํา ชอบอาศัยอยูํรวมกันเป็นฝูง
นอกจากทาคินแล๎ว ที่สวนสัตว์แหํงนี้ยังมีสัตว์ชนิดอื่นๆ อีกมากมาย อาทิเชํน กวาง และนก
อีกนานาพันธุ์
ชม หอสมุดแหํงชาติ ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมภาพถํายสถานที่ตํางๆ มากมายในประเทศ
ภูฏานทั้งหมด ทุกทํานจะได๎ชมหนังสือภาพถํายของประเทศภูฏานที่ใหญํที่สุดในโลก
นอกจากนี้ทํานยังสามารถหาซื้อหนังสือเกี่ยวกับประเทศภูฏานอื่นๆ ได๎อีกด๎วย หากทํานใด
สนใจสามารถซื้อเลํมยํอเป็นของที่ระลึกได๎ซึ่งทางหอสมุดจัดจําหนํายในราคายํอมเยา จากนั้น
เดินทางกลับสูํเมืองพาโรซึ่งใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักผํอนตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Mandala Resort เมืองพาโร (3 ดาว) หรือระดับเทียบเทํา

Day 4:

พาโร - วัดทักซัง – ขี่ม๎าขึ้นวัดทักซัง 1 ขา - ช๎อปปิ้งที่พาโรสตรีท (B/L/D)

เช๎า

รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารในโรงแรม
เมืองพาโร (Paro)” เป็นเมืองที่ถูกโอบอยูํในวงล๎อมของขุนเขา บนระดับความสูง 2,280
เมตร มีแมํน้ําปาชูไหลผําน อาคารบ๎านเรือนจะเป็นสไตล์ภูฏานแท๎ กรอบหน๎าตํางไม๎ลวดลาย
สีสันสดใส นําทํานชม ไฮไลท์ สําคัญของประเทศภูฏานแหํงนี้ นั่นก็คือ วัดทักซัง วัดถ้ําพยัคฆ์
เหิร หรือ “ทักซัง” เป็นมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ที่องค์กูรูปัทมสัมภวะได๎เดินทางมาบําเพ็ญ
ภาวนาและเจริญสมาธิอยูํใน ถ้ําบนชะงํอนเขา ตั้งแตํศตวรรษที่ 8 และทํานก็ยังเป็นผู๎นําเอา
ศาสนาพุทธเข๎ามาเผยแผํยังดินแดนแหํงนี้ ตามความเชื่อของชาวภูฏานกลําววํา ทํานได๎เหาะ
มาบนหลังเสือตัวเมีย มายังหน๎าผาแหํงนี้เพื่อทําวิปัสนากรรมฐาน จึงได๎ชื่อวํา ถ้ําเสือ (Tiger
Nest) หลังจากที่สําเร็จสมาธิแล๎ว ตํอมาจึงมีการสร๎างศาสนสถานแหํงนี้ขึ้น ชาวภูฏานมีความ
เชื่อวําครั้งหนึ่งในชีวิตจะต๎องได๎ขึ้นมาแสวงบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเจริญก๎าวหน๎า
ของชีวิต การเดินทางมายังสถานที่แหํงนี้ วิธีการขึ้นมี 2 วิธีให๎เลือก คือ เดินเท๎า หรือ ขี่ม๎า
ซึ่งม๎าที่ใช๎จะเป็นม๎าตัวเล็ก ราคาทัวร์รวมคําขี่ม๎าขาขึ้น 1 ขา จาก Base Camp ถึงจุดพัก
เทํานั้น**ยังไมํรวมคําทิปคนดูแลม๎า** สําหรับการเดินขึ้นไปยังวัด เส๎นทางเป็นเนินเขาและมี
หน๎าผาสูงชันราว 3,000 เมตรจากด๎านลําง แนะนําให๎ทุกทํานคํอยๆ เดินขึ้นไปช๎าๆ ราว 2
ชั่วโมง จะถึงจุกพักครึ่งทาง พักดื่มน้ําชา กาแฟ จากนั้นเดินทางตํออีกราว 1 ชั่วโมง ก็จะถึง
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กลางวัน

ค่ํา

สุดทางดินลูกรังสุดท๎าย จากนั้นเส๎นทางจะเปลี่ยนเป็นบันไดขึ้นลง 700 ขั้น สูํยังวัดทักซัง
ด๎านในทุกทํานจะได๎สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และชมความงามของธรรมชาติที่สรรค์สร๎างอยําง
วิจิตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด๎านบนระหวํางทางขึ้นทักซัง
จากนั้นนําทํานเดินลงจากเขา โดยวิธีการเดินเท๎า จากนั้นอิสระ ช๎อปปิ้งที่พาโรสตรีท ซื้อของ
ฝากที่ระลึก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นพักผํอนตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Mandala Resort เมืองพาโร (3 ดาว)
หรือระดับเทียบเทํา

Day 5 :

พาโร - สนามบินพาโร - กรุงเทพฯ (B/-/-)

เช๎า

บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทํานเดินทางสูํสนามบินพาโร
เหิรฟ้าสูํกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Bhutan Airlines เที่ยวบินที่ B3-700
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (แวะรับ-สํงผู๎โดยสารระหวํางประเทศ)
เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

10.35 น.
16.05 น.

ในกรณีที่ผู๎โดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหวํางประเทศ ที่เกี่ยวข๎องกับวันเดินทางที่ทํานได๎ทําการจอง
ไว๎กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ๎งให๎กับทางเจ๎าหน๎าที่ทราบ กํอนการชําระเงินคําตั๋วดังกลําว ถ๎าเกิดข๎อผิดพลาด
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

หนังสือเดินทางต๎องมีอายุเหลือใช๎งานไมํน๎อยกวํา 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน๎า ที่เหลือ ไว๎
ประทับตราไมํน๎อยกวํา 2 หน๎า
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FOOD
อาหารพื้นเมืองของชาวภูฏาน เชํน พริกอบชีส อาหารประจําชาติของภูฏาน ทางบริษัท ได๎จัดให๎ชิมกัน
อยํางแนํนอน อาหารที่ทางบริษัทจัดเตรียมให๎ลูกค๎านั้นเป็นอาหารปลอดสารพิษ เชํน ผักที่เตรียมให๎ เป็น
ผักที่ปลูกโดยธรรมชาติ ไมํฉีดยาฆําแมลง (Organic) สํวนข๎าวนั้น ใช๎ข๎าวที่ยังไมํขัดสี หรือ ที่เรียกกันงํายๆ
วํา ข๎าวแดงนั่นเอง นอกจากมีความสุขกับการทํองเที่ยวในประเทศแหํงความสุขแล๎ว ยังมีความสุขกับการ
รับประทานอาหารอีกด๎วย สําหรับลูกค๎าบางทํานมีความกังวลเรื่องอาหาร ทางบริษัทได๎จัดเตรียมอาหารให๎
ถูกปากคนไทยมากที่สุด เชํน ข๎าวต๎ม ไขํเจียว ผัดผัก ผัดไกํก็มา แตํถ๎าใครชอบอาหารพื้นเมืองของชาว
ภูฏาน ก็จะได๎อิ่มหนําสําราญทุกมื้อเหมือนกัน **ถ๎ามีการแพ๎อาหาร รบกวนแจ๎งอีกครั้ง**

HOTEL
ทางประเทศภูฏานจะไมํมีการจัดอันดับดาวของโรงแรม ทางบริษัทจึงเลือกใช๎โรงแรมที่ได๎รับการอนุมัติ
และการันตีจาก Tourism council of Bhutan (TCB) หรือ องค์การการทํองเที่ยวภูฏาน เพื่อเพิ่มความมั่นใจ
ให๎กับลูกค๎า โดยโรงแรมที่ทางบริษัทเลือกใช๎นั้น จะเน๎นโรงแรมที่มีความสะอาด สะดวกสบาย พร๎อมทั้งมี
Free Wifi ไว๎บริการอีกด๎วย

***หมายเหตุ
รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะทางบริษัทฯจะยึดถือประโยชน์ของลูกค๎าเป็นสู งสุด
สงวนสิทธิ์
 ในการเปลี่ยนแปลงราคา เหตุมาจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตั๋วเครื่องบินหรือประกาศจาก
รัฐบาลประเทศภูฎาน
อัตรานี้รวม :
(HDBHU001) แพคเกจทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน (B3) 14-18 เม.ย. 61 ,09-13,16-20 พ.ค. 61_55,900 ออกเดินทางตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป
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1. คําตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัดโดยสายการบิน Bhutan Airlines (กระเป๋าเดินทางน้ําหนัก ไมํ
เกิน 30 ก.ก. / ทําน)
2. คําภาษีสนามบินทุกแหํง ภาษีน้ํามัน คําประกันภัยทางอากาศ
3. คํารถนําเที่ยวภายในประเทศภูฎาน (ไกด์ท๎องถิ่นภาษาอังกฤษ)
4. คําโรงแรมที่พัก มาตรฐาน Tourist Class 2 ทําน ตํอ 1 ห๎อง
5. คําวีซําภูฏาน
6. คําบัตรเข๎าชมสถานที่ คําพาหนะ หรือรถรับ–สํง ระหวํางนําเที่ยว
7. คําอาหารมาตรฐานตามรายการ
อัตรานี้ไมํรวม :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คําจัดทําหนังสือเดินทาง
คําประกันการเดินทาง
ภาษีตํางๆ เชํน ภาษีมูลคําเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จําย 3 ฯลฯ
คําใช๎จํายสํวนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากรายการทัวร์
คําน้ําหนักกระเป๋าที่เกินกวําสายการบินกําหนด 30 กก.
คําใช๎จํายอื่นๆ ที่ไมํได๎ระบุอยูํในโปรแกรมทัวร์
คําอาบน้ําแรํหิน (Hot Stone Bath)
คําทิปมัคคุเทศก์ท๎องถิ่นและคนขับรถท๎องถิ่น โดยเฉลี่ยไกด์ท๎องถิ่น 3 USD/ทําน/วัน, คนขับรถ 2
USD/ทําน/วัน

เอกสารที่ใช๎ยื่นวีซํา
 ไฟล์สแกนหนังสือเดินทางที่มีอายุใช๎งานเหลือ มากกวํา 6 เดือนกํอนเดินทาง
เงื่อนไขการจองทัวร์
1. หลังจากการจอง ต๎องชําระเงินมัดจําทันที ตามราคาตั๋วเครื่องบิน ณ เวลานั้น เนื่องจากตั๋วเครื่องบิน
จะต๎องออกทันทีหลังจากมีการยืนยันการจอง มิฉะนั้นที่นั่งจากสายการบิน จะไมํ Confirm และ
จะต๎องโอนเงินกํอนการเดินทาง อยํางน๎อย 14 วันกํอนการเดินทาง
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2. เงื่อนไขการยกเลิก: หลังจากชําระเงินมัดจําแล๎ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน เนื่องจาก
ทางบริษัทฯจะต๎องออกตั๋วเครื่องบินให๎ผู๎โดยสารทันที เพื่อการยืนยันการเดินทางกับทางสายการบิน
3. หลังจาก จํายเงินเต็มจํานวนแล๎ว ทางบริษัทฯ จะคิดคําใช๎จํายตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
และจะทําการคืนเงินที่เหลือ หลังจากหักคําใช๎จํายแล๎วให๎กับผู๎เดินทาง
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็น
สุดวิสัยจนไมํอาจแก๎ไขได๎และจะไมํรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได๎รับ บาดเจ็บ ที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน๎าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชํน การนัดหยุดงาน หรือ
ภัยธรรมชาติ หรือ จลาจล เป็นต๎น
5. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจํายเบ็ดเสร็จ หากทํานสละสิทธิ์การใช๎บริการใดๆ ตาม
รายการ หรือ
ถูกปฎิเสธการเข๎าประเทศไมํวํา กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไมํคืนเงินทุกกรณี

6. เมื่อทํานได๎ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมํวําจะเป็นการชําระผํานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ชําระ
โดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทฯ จะขอถือวําทํานได๎รับทราบและยอมรับเงื่อนไขตํางๆ ที่บริษัทฯ
ได๎ระบุไว๎แล๎วข๎างต๎น
7. กําหนดการเดินทางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได๎เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือ
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของลูกค๎าเป็นหลักสําคัญ
8. สําหรับ ผู๎โดยสาร ที่ไมํได๎ถือ Passport ไทย หรือ Passport ตํางด๎าว ผู๎โดยสารต๎องรับผิดชอบเรื่อง
เอกสาร Visa เข๎าออกเมืองไทยเอง หรือ การแจ๎งเข๎าแจ๎งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะ
ไมํรับผิดชอบในกรณีที่ดํานตรวจคนเข๎าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข๎าและออกจาก
ประเทศ
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