(HD)

โดยสายการบิน Bhutan Airlines B3
พาโร-ทิมพู-พูนาคา-ทักซัง 5วัน4คืน
พิชิตวัดถํ้าพยัคฆ์เหิรทักซัง วัดดังระดับโลก ชมป้อมปราการสวยที่สุดทั้งสามเมือง สักการะ
พระใหญ่ตง้ั อยูส่ ูงที่สุด ชมวัดเก่าแก่ศกั ดิ์สิทธิ์ของภูฏาน จุดชมวิวเทือกเขาหิมาลัย
กําหนดการเดินทาง

เดินทางถึง 31 ธันวาคม 2562

ราคา
ผูใ้ หญ่

ราคาเด็ก
(มีเตียง)
นอนกับ 2
ผูใ้ หญ่

พักเดี่ยว
เพิม่

57,900.- 57,900.- 5,900.-

*** สามารถแจ้งจัดวันเดินทางตามที่ลูกค้าสะดวกเดินทาง

(HD)







พิเศษ!!!
ออกเดินทางตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป ไม่ตอ้ งรอกรุ๊ ปเต็ม
ไกด์นาเที่ยวาาวภูาานบรรยายภาาาอังกฤา คอยบริ การและดูแลท่านตลอดการเดินทาง
พิธีตอ้ นรับตามธรรมเนียมของาาวภูาาน
ฟรี !!! ค่าม้า ขึ้นวัดทักซัง
ฟรี !!! าุดประจาาาติเพื่อใส่ เดินามเมือง

Day 1:

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

04.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 5 แถว K
เคาน์เตอร์สายการบินภูฎานแอร์ไลน์ (Bhutan Airlines)
ออกเดินทางสู่ประเทศภูฏานโดยสายการบินภูฎานแอร์ไลน์ (Bhutan Airlines)
เที่ยวบินที่ B3-701 (แวะรับ-ส่งผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ)
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงสนามบินพาโร เมืองพาโร ซึ่งเป็ นเมืองเดียวในประเทศภูฏานที่มีสนามบินระหว่างประเทศ
ทุกท่านจะได้รบั การต้อนรับจากไกด์ทอ้ งถิ่นที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ สถานที่แรกนํา
ท่านเดินทางสู่ พาโรริงปูซอง หรือ พาโรซอง ซอง ภาษาภูฏาน แปลว่า ป้อมปราการ ซึ่งสร้างขึ้ น
ในปี พ.ศ. 2189 โดยท่านซับดุง งาวัง นัมเกล พระอริยสงฆ์ พาโรซอง สร้างขึ้ นเพื่อป้องกันการ
รุกรานจากศัตรู แต่ปัจจุบนั ได้เป็ นสถานที่ทาํ งานของรัฐบาล และตอนนี้ เป็ นที่ต้งั ขององค์กร
บริหารสงฆ์ประจําเขตปกครองนั้นๆ จากนั้นนําคณะเดินทางต่อไปยัง พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติ ที่ตรงนี้ เป็ นที่เก็บรวบรวมภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม้
สอย รวมถึงตราไปรษณียเ์ ก่าแก่มากมาย จากนั้นเดินทางต่อไปยัง วัดคิชู ลาคัง ซึ่งเป็ นวัดที่
เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ งของภูฏาน โดยวัดนี้ มีความเชื่อว่าสร้างไว้เพื่อตรึงเท้าซ้ายของนางยักษ์ตน
หนึ่ งที่นอนทอดร่างปิ ดทับประเทศทิเบตและเทือกเขาหิมาลัยไว้
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้นทําท่านเดินทางสู่ เมืองทิมพู ซึ่งเป็ นเมืองหลวงของประเทศภูฏาน โดยใช้เวลา
เดินทางประมาน 1 ชัว่ โมง 30 นาที จากนั้นนําชม ที่ทาํ การไปรษณีย ์ หลายท่านอาจจะยังไม่

06.30 น.

09.55 น.

กลางวัน

(HD)

คํา่

ทราบว่าประเทศภูฏานเป็ นประเทศหนึ่ งที่มีแสตมป์ สวยที่สุดในโลก นอกจากนี้ ยังสามารถถ่ายรูป
ตนเองแล้วทําเป็ นแสตมป์ รูปของเราได้อีกด้วย ทั้งนี้ ยังมีบริการส่งกลับไทยอีกด้วย ส่วนราคานั้น
ก็ไม่แพงมาก (ค่าแสตมป์ 400 งุลตรัม ไม่รวมในค่าแพ็คเกจ) จากนั้น เดินทางต่อไปที่
สถานที่ทรงงานของ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก “ตาชิโชซอง.หรือ ทิมพู
ซอง ถ้าใครโชคดี จะมีโอกาสได้เจอท่านจิกมี่ทรงออกมาทักทายปวงชนอย่างเป็ นกันเอง
นอกจากนี้ สถานที่แห่งนี้ ยังเป็ นพระราชวังฤดูรอ้ นของพระสังฆราชอีกด้วย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารในโรงแรม
จากนั้นทุกท่านพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Amodhara เมืองทิมพู (3 ดาว) หรือระดับ
เทียบเท่า

Day 2:

ทิมพู –อนุสรณ์สถานแห่งชาติ National Memorial Chorten - พูนาคา ป้อมชิมโตคาซอง –จุดชมวิวโดชูลาพาส –เจดียด์ รุกวังเยลลาคัง - วัดชิมิลาคัง
- พูนาคาซอง (B/L/D)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ National Memorial Chorten ซึ่งเป็ นอนุ สรณ์
มหาสถานแด่กษัตริยร์ ชั กาลที่ 3 แห่งประเทศภูฏาน ท่านประสงค์จะสร้างเพื่อถวายเป็ นพุทธบูชา
แทนสัญลักษณ์ กาย วาจา และใจ หรือตรีภาคขององค์สมเด็ จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เดินทางสู่
เมืองพูนาคาซึ่งเป็ นเมืองหลวงเก่าของภูฏาน ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปยังเมืองทิมพู (ใช้เวลา
ประมาณ 3 ชัว่ โมง) โดยระหว่างทางทุกท่านจะได้ชมทิวทัศน์ทุ่งนาขัน้ บันไดตลอดเส้นทาง ซึ่ง
สวยงาม น่ าประทับใจเป็ นอย่างมาก อีกทั้งท่านจะได้ผ่านชม ป้อมชิมโตคาซอง ซึ่งเป็ นป้อมที่มี
ชัยภูมิถือเป็ น ยุทธศาสตร์ที่สาํ คัญแห่งหนึ่ งของเมืองทิมพูอีกด้วย จากนั้นแวะชม จุดชมวิวโดชู
ลาพาส (Dochula Pass) ที่นี่มีสถูปแห่งชัยชนะ 108 สถูป ตั้งอยูบ่ นเนิ นที่ความสูง 3,150 เมตร
จากระดับนํ้าทะเล สร้างขึ้ นเพื่อเป็ นสิริมงคล ปกป้องคุม้ ครองผูท้ ี่เดินทางไปมาให้ปลอดภัย ถ้าวัน
ไหนฟ้ าเปิ ด อากาศดี จะมีโอกาสได้ชมความงามของเทือกเขาหิมาลัยจากจุดนี้ อีกด้วย รวมถึ งชม
ความงาม เจดียด์ รุกวังเยลลาคัง อารามหลวงที่ราชินีในรัชกาลที่ 4 อาชิ โดร์จิ วังโม วังชุก
ภายในวัดมีภาพจิตรกรรมฝาผนังของเจ้าหญิงและเจ้าชายทุกพระองค์ในรูปของนางฟ้ าและเทวดา
และยังเป็ นสถานที่กอ่ นเข้าพิธีอภิเษกสมรส เจ้าหญิงจะต้องมาปฏิบตั ิธรรมและสวดมนต์กอ่ นทุก
ครั้ง จากนั้นนําท่านเดินทางต่อเข้าสู่เมืองพูนาคา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินขึ้ นเนิ นไปชม วัดชิมิลาคัง (ใช้เวลาเดินประมาณครึ่งชัว่ โมง) วัดนี้ อยูบ่ นยอดเนิ นใจ
กลางหุบเขา ใครที่มีบุตรยาก ตั้งใจขอพรอธิษฐานที่วดั นี้ ให้ดี เพราะเชื่อกันว่า หากใครมา

กลางวัน

(HD)

คํา่

อธิษฐานขอบุตรก็จะได้สมใจ จากนั้นเราจะเยี่ยมชม พูนาคาซอง ซึ่งเป็ นป้อมปราการประจํา
เมืองพูนาคากัน ซึ่งได้รบั การขนานนามว่า พระราชวังแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่ เป็ น 1 ในป้อม
ปราการที่สวยที่สุดในภูฏาน ปั จจุบนั เป็ นที่พกั ในฤดูหนาวของพระชั้นผูใ้ หญ่ นอกจากนี้ ป้อมนี้ ยัง
ตั้งอยูบ่ ริเวณที่แม่น้ําพ่อ (Phochu) และแม่น้ําแม่ (Mochu) ไหลมาบรรจบกัน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Meri Puensum Hotel เมืองพูนาคา (3 ดาว) หรือระดับ
เทียบเท่า

Day 3:

พูนาคา – ทิมพู - องค์หลวงพ่อสัจจธรรม –จุดชมวิวซังเกกัง –
สวนสัตว์แห่งชาติ – หอสมุดแห่งชาติ - พาโร (B/L/D)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าแสนอร่อย ณ ห้องอาหารในโรงแรม
หลังจากท้องอิ่มเรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินทางกลับสู่เมืองทิมพูตามเส้นทางเดิมค่ะ ซึ่งท่านจะได้
ชมทัศนี ยภาพสองข้างทางและเทือกเขาหิมาลัยที่สวยงามน่ าประทับใจที่จะเป็ นประสบการณ์ที่ดีที่
ได้มาเยือนประเทศภูฏานแห่งนี้
รับประทานอาหารเที่ยงในแบบฉบับของชาวภูฏาน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางไปสักการะ องค์หลวงพ่อสัจจธรรม พระพุทธรูปที่ต้งั อยูส่ ูงที่สุดในโลก
โดยเศรษฐีชาวสิงคโปร์ได้ร่วมบริจาคเงินซื้ อที่ดินและสร้างพระพุทธรูปให้แก่รฐั บาลภูฏาน
จากนั้นเราจะไปชมและถ่ายรูปที่จุดชมวิวสวยๆ ที่เรียกกันว่า จุดชมวิวซังเกกัง จะได้เห็นวิว
ทิวทัศน์หุบเขาที่ต้งั ของเมืองหลวงทิมพูที่สวยงาม นําท่านเดินทางต่อสู่ สวนสัตว์แห่งชาติ ของ
ประเทศภูฏานกันซึ่งตั้งอยูใ่ นเมืองทิมพู เป็ นสถานที่อนุ รกั ษ์ ทาคิน สัตว์ประจําชาติของภูฏาน ซึ่ง
ถือว่าเป็ นสัตว์หายากมาก เพราะพบที่ภฏู านเพียงแห่งเดียวเท่านั้น มีลกั ษณะพิเศษ คือมีลกั ษณะ
ผสมระหว่างวัวกับแพะ มีเขา และลําตัวเป็ นสีดาํ ชอบอาศัยอยูร่ วมกันเป็ นฝูง นอกจากทาคินแล้ว
ที่สวนสัตว์แห่งนี้ ยังมีสตั ว์ชนิ ดอื่นๆ อีกมากมาย อาทิเช่น กวาง และนกอีกนานาพันธุ ์
ชม หอสมุดแห่งชาติ ซึ่งเป็ นสถานที่รวบรวมภาพถ่ายสถานที่ต่างๆ มากมายในประเทศภูฏาน
ทั้งหมด ทุกท่านจะได้ชมหนังสือภาพถ่ายของประเทศภูฏานที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ ท่านยัง
สามารถหาซื้ อหนังสือเกี่ยวกับประเทศภูฏานอื่นๆ ได้อีกด้วย หากท่านใดสนใจสามารถซื้ อเล่มย่อ
เป็ นของที่ระลึกได้ซึ่งทางหอสมุดจัดจําหน่ ายในราคาย่อมเยา จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองพาโร
ซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั ่วโมง
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Mandala Resort เมืองพาโร (3 ดาว) หรือระดับเทียบเท่า

เที่ยง

คํา่

(HD)

Day 4:

พาโร - วัดทักซัง – ขี่มา้ ขึ้ นวัดทักซัง 1 ขา - ช้อปปิ้ งที่พาโรสตรีท (B/L/D)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
เมืองพาโร (Paro)” เป็ นเมืองที่ถูกโอบอยูใ่ นวงล้อมของขุนเขา บนระดับความสูง 2,280 เมตร
มีแม่น้ําปาชูไหลผ่าน อาคารบ้านเรือนจะเป็ นสไตล์ภฏู านแท้ กรอบหน้าต่างไม้ลวดลายสีสนั
สดใส นําท่านชม ไฮไลท์ สําคัญของประเทศภูฏานแห่งนี้ นัน่ ก็คือ วัดทักซัง วัดถํ้าพยัคฆ์เหิร
หรือ “ทักซัง” เป็ นมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เป็ นที่ที่องค์กรู ปู ั ทมสัมภวะได้เดินทางมาบําเพ็ญภาวนา
และเจริญสมาธิอยูใ่ น ถํ้าบนชะง่อนเขา ตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 และท่านก็ยงั เป็ นผูน้ ําเอาศาสนา
พุทธเข้ามาเผยแผ่ยงั ดินแดนแห่งนี้ ตามความเชื่อของชาวภูฏานกล่าวว่า ท่านได้เหาะมาบนหลัง
เสือตัวเมีย มายังหน้าผาแห่งนี้ เพื่อทําวิปัสนากรรมฐาน จึงได้ชื่อว่า ถํ้าเสือ (Tiger Nest)
หลังจากที่สาํ เร็จสมาธิแล้ว ต่อมาจึงมีการสร้างศาสนสถานแห่งนี้ ขึ้ น ชาวภูฏานมีความเชื่อว่าครั้ง
หนึ่ งในชีวิตจะต้องได้ขึ้นมาแสวงบุญ เพื่อความเป็ นสิริมงคลและเจริญก้าวหน้าของชีวิต การ
เดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ วิธีการขึ้ นมี 2 วิธีให้เลือก คือ เดินเท้า หรือ ขี่มา้ ซึ่งม้าที่ ใช้จะเป็ นม้า
ตัวเล็ก ราคาทัวร์รวมค่าขี่มา้ ขาขึ้ น 1 ขา จาก Base Camp ถึงจุดพัก เท่านั้น**ยังไม่รวมค่า
ทิปคนดูแลม้า** สําหรับการเดินขึ้ นไปยังวัด เส้นทางเป็ นเนิ นเขาและมีหน้าผาสูงชันราว 3,000
เมตรจากด้านล่าง แนะนําให้ทุกท่านค่อยๆ เดินขึ้ นไปช้าๆ ราว 2 ชัว่ โมง จะถึงจุกพักครึ่งทาง พัก
ดื่มนํ้าชา กาแฟ จากนั้นเดินทางต่ออีกราว 1 ชัว่ โมง ก็จะถึงสุดทางดินลูกรังสุดท้าย จากนั้น
เส้นทางจะเปลี่ยนเป็ นบันไดขึ้ นลง 700 ขั้น สู่ยงั วัดทักซัง ด้านในทุกท่านจะได้สกั การะสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์และชมความงามของธรรมชาติที่สรรค์สร้างอย่างวิจิตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้านบนระหว่างทางขึ้ นทักซัง
จากนั้นนําท่านเดินลงจากเขา โดยวิธีการเดินเท้า จากนั้นอิสระ ช้อปปิ้ งที่พาโรสตรีท ซื้ อของ
ฝากที่ระลึก
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Mandala Resort เมืองพาโร (3 ดาว)
หรือระดับเทียบเท่า

กลางวัน

คํา่

Day 5 : พาโร - สนามบินพาโร - กรุงเทพฯ (B/-/-)
เช้า
10.35 น.
16.05 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่สนามบินพาโร
เหิรฟ้ าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Bhutan Airlines เที่ยวบินที่ B3-700
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (แวะรับ-ส่งผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ)
เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

(HD)

กรณีที่ลกู ค้าจอง15 ท่านขึ้นไปมีหวั หน้าทัวร์ไทย นําคณะเดินทางไปด้วย
ในกรณีทผี่ ูโ้ ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเ่ กี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ทา่ นได้ทาํ การจอง
ไว้กบั ทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าทีท่ ราบ ก่อนการชําระเงินค่ าตั ๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้า ที่เหลือ ไว้
ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า

FOOD
อาหารพื้ นเมืองของชาวภูฏาน เช่น พริกอบชีส อาหารประจําชาติของภูฏาน ทางบริษัท ได้จดั ให้ชิมกันอย่าง
แน่ นอน อาหารที่ทางบริษัทจัดเตรียมให้ลกู ค้านั้นเป็ นอาหารปลอดสารพิษ เช่น ผักที่เตรียมให้ เป็ นผักที่ปลูก
โดยธรรมชาติ ไม่ฉีดยาฆ่าแมลง (Organic) ส่วนข้าวนั้น ใช้ขา้ วที่ยงั ไม่ขดั สี หรือ ที่เรียกกันง่ายๆ ว่า ข้าวแดง
นัน่ เอง นอกจากมีความสุขกับการท่องเที่ยวในประเทศแห่งความสุขแล้ว ยังมีความสุขกับการรับประทานอาหาร
อีกด้วย สําหรับลูกค้าบางท่านมีความกังวลเรื่องอาหาร ทางบริษัทได้จดั เตรียมอาหารให้ถูกปากคนไทยมาก
ที่สุด เช่น ข้าวต้ม ไข่เจียว ผัดผัก ผัดไก่ก็มา แต่ถา้ ใครชอบอาหารพื้ นเมืองของชาวภูฏาน ก็จะได้อิ่มหนําสําราญ
ทุกมื้ อเหมือนกัน **ถ้ามีการแพ้อาหาร รบกวนแจ้งอีกครั้ง**

HOTEL
ทางประเทศภูฏานจะไม่มีการจัดอันดับดาวของโรงแรม ทางบริษัทจึงเลือกใช้โรงแรมที่ได้รบั การอนุ มตั ิและกา
รันตีจาก Tourism council of Bhutan (TCB) หรือ องค์การการท่องเที่ยวภูฏาน เพื่อเพิ่มความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า
โดยโรงแรมที่ทางบริษัทเลือกใช้น้ัน จะเน้นโรงแรมที่มีความสะอาด สะดวกสบาย พร้อมทั้งมี Free Wifi ไว้
บริการอีกด้วย

(HD)

***หมายเหตุ
สงวนสิทธิ์
 ในการเปลี่ยนแปลงราคา เหตุมาจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตั ๋วเครื่องบินหรือประกาศจาก
รัฐบาลประเทศภูฎาน
อัตรานี้ รวม :
1. ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัดโดยสายการบิน Bhutan Airlines (กระเป๋าเดินทางนํ้าหนัก ไม่เกิน
30 ก.ก. / ท่าน)
2. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง ภาษีน้ํามัน ค่าประกันภัยทางอากาศ
3. ค่ารถนําเที่ยวภายในประเทศภูฎาน (ไกด์ทอ้ งถิ่นภาษาอังกฤษ)
4. ค่าโรงแรมที่พกั มาตรฐาน Tourist Class 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง
5. ค่าวีซ่าภูฏาน
6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ ค่าพาหนะ หรือรถรับ–ส่ง ระหว่างนําเที่ยว
7. ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ
อัตรานี้ ไม่รวม :
1. ค่าจัดทําหนังสือเดินทาง
2. ค่าประกันการเดินทาง
3. ภาษี ต่างๆ เช่น ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
4. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนื อจากรายการทัวร์
5. ค่านํ้าหนักกระเป๋าที่เกินกว่าสายการบินกําหนด 30 กก.
6. ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุอยูใ่ นโปรแกรมทัวร์
7. ค่าอาบนํ้าแร่หิน (Hot Stone Bath)
8. ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น โดยเฉลี่ยไกด์ทอ้ งถิ่น 3 USD/ท่าน/วัน, คนขับรถ 2
USD/ท่าน/วัน

(HD)

เอกสารที่ใช้ยนื่ วีซ่า
 ไฟล์สแกนหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือ มากกว่า 6 เดือนก่อนเดินทาง
เงื่อนไขการจองทัวร์
1. หลังจากการจอง ต้องชําระเงินมัดจําทันที ตามราคาตัว๋ เครื่องบิน ณ เวลานั้น เนื่ องจากตัว๋ เครื่องบิน
จะต้องออกทันทีหลังจากมีการยืนยันการจอง มิฉะนั้นที่นัง่ จากสายการบิน จะไม่ Confirm และ จะต้อง
โอนเงินก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง
2. เงื่อนไขการยกเลิก: หลังจากชําระเงินมัดจําแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน เนื่ องจากทาง
บริษัทฯจะต้องออกตัว๋ เครื่องบินให้ผโู ้ ดยสารทันที เพื่อการยืนยันการเดินทางกับทางสายการบิน
3. หลังจาก จ่ายเงินเต็มจํานวนแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จา่ ยตามความเป็ นจริงที่เกิดขึ้ นในขณะนั้น และ
จะทําการคืนเงินที่เหลือ หลังจากหักค่าใช้จา่ ยแล้วให้กบั ผูเ้ ดินทาง
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จน
ไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รบั บาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ
รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน หรือ ภัยธรรมชาติ หรือ
จลาจล เป็ นต้น
5. เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ
หรือ
ถูกปฎิเสธการเข้าประเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินทุกกรณี
6. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ชําระโดยตรง
กับทางบริษัท ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านได้รบั ทราบและยอมรับเงื่ อนไขต่างๆ ที่บริษัทฯได้ระบุไว้แล้ว
ข้างต้น
7. กําหนดการเดินทางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือ
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลักสําคัญ
8. สําหรับ ผูโ้ ดยสาร ที่ไม่ได้ถือ Passport ไทย หรือ Passport ต่างด้าว ผูโ้ ดยสารต้องรับผิดชอบเรื่อง
เอกสาร Visa เข้าออกเมืองไทยเอง หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่
รับผิดชอบในกรณีที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ

