
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พาโร | ทมิพ ู|วดัชมิลิาคงั | โดชูลาพาส | พนูาคา | วดัทกัซงั  
 

   

ภูฏาน ดนิแดนแห่งศรทัธาในออ้มกอดขุนเขาหิมาลยั 

5 DAYS 4 NIGHTS 

เดนิทาง ธนัวาคม 62 – พฤษภาคม 63 

 



วนัที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ (B3701 06.30 - 09.55) - พาโร - พาโรซอง - พพิธิภณัฑส์ถาน

แหง่ชาต ิ- วดัคชูิ ลาคงั - เมอืงทมิพู - ทีท่ าการไปรษณีย ์

04.00 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 5 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิ ภูฏานแอร์

ไลน ์โดยมเีจา้หนา้ท ีค่อยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสัมภาระใหก้ับท่าน 

06.30 น. ออกเดินทางสู่ เมอืงพาโร ประเทศภูฏาน โดยสายการบิน ภูฏานแอรไ์ลน์ เท ี่ยวบินที่ B3-701        

ประเทศภูฏาน (Bhutan)  หรือ ชื่ออย่างเป็นทางการว่าราชอาณาจกัรภูฏาน (Kingdom of 

Bhutan) ตัง้อยู่ทางตะวันออกของเทอืกเขาหมิาลยั(Himalayas) มพีรหมแดนตดิกับทเิบต (Tibet) 

และ อินเดีย (India) ท ี่นีม่ ีเทอืกเขาจ านวนมากจงึเป็นอีกประเทศหนึง่ท ี่ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น 

“สวิตเซอรแ์ลนด์แห ่งเอเชีย” เป็นประเทศดินแดนรวมแหล่งอารยธรรมต่างๆ  ภูฏานนัน้มี 4 ฤดู คือ        

ฤดูใบไมผ้ล ิระหว่างเดือน มนีาคม – พฤษภาคม เป็นช่วงดอกไมก้ าลังเบ่งบานทั ้งหุบเขา ฤดูรอ้นและฝน 

ระหว่างเดอืน มถินายน – สิงหาคม พืนป่าเขยีวขจ ีทอ้งฟ้าสสัีนสดใส น ้าตกสวยงาม ฤดูใบไมร่้วง ระหว่าง

เดือน กันยายน – พฤศจกิายน เป็นช่วงใบไมเ้ปลี่ยนสีเหลอืงทองอร่าม อากาศปลอดโปร่ง  ฤดูหนาว 

ระหว่างเดอืน ธันวาคม – กุมภาพันธ ์อากาศหนาวเย็น ถงึ อาจมีหมิะตกบา้ง ทอ้งฟ้าสคีรามโดยอุณหภูมิ

เฉลีย่ประมาณ 10 องศา โดยแต่ละฤดูกาลจะมเีทศกาลส าคัญต่างๆ ท าใหเ้ป็นจุดดงึดูดนักท่องเท ีย่วใหม้า

เยือนไดต้ลอดทัง้ปี 

 

09.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิพาโร ประเทศภูฏาน (Bhutan) หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้เดนิทาง

เขา้สู่เมอืงพาโร (Paro) ประเทศภูฏาน เมืองพาโรซึง่เป็นเมอืงทีถู่กโอบอยู่ในวงลอ้มของขุนเขา บน

ระดับความสูง 2,280 เมตร มแีม่น ้าปาชูไหลผ่าน อาคารบา้นเรอืนจะเป็นสไตลภู์ฏานแท ้กรอบหนา้ต่างไม ้

ลวดลายสีสันสดใส น าชมพาโรซอง (Paro Dzong) หรอื รนิปุงซอง (Rinpung Dzong) ป้อม

ปราการและวิหารหลวงแห่งเมอืงพาโร พาโรซองนับเป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมแบบภูฏานทีส่มบูรณ์แบบ

ทีสุ่ด ทุกท่านจะเห็นถงึก าแพงสขีาวทีก่่อตัวขึน้เป็นป้อมปราการสามารถเห็นไดชั้ดเจนเป็น Landmark ของ

เมอืงพาโร ตัวซองสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1644 โดย ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล พระอรยิสงฆ ์ซึง่เป็นผูน้ าทางจติ

วญิญานและเป็นผูร้วบรวมประเทศภูฏานใหเ้ป็นปึกแผ่น รวมถงึเป็นผูว้างระบบการบรหิารงานและระบอบ

ปกครองประเทศ ปัจจุบันเป็นสถานทีท่ างานของรัฐบาล รวมทัง้เป็นทีตั่ ้งขององคก์รบรหิารสงฆป์ระจ าเขต

ปกครองนัน้ๆ ทางเขา้พาโรซองม ีสะพานไมง้าม ิซมั (Nyami Zam) ทอดผ่านขา้มแม่น ้าท ีส่วยงามพาด

ผ่านแม่น ้าพาโร ท ีไ่หลมาจากตน้น ้าในภูเขาจูโมลฮาร ี(Jumolhari)  ท ี่ซึ่งเคยเป็นฉากถ่ายท าใน

ภาพยนตรฮ์อลลวูีด้ชือ่ดัง เรือ่ง Little Buddha เป็นอกีจุดทีค่วรถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิ(National Museum) พิพิธภัณฑแ์ห่งนีเ้ป็นทีเ่ก็บรวบรวม

หนา้กากศลิปะแบบพุทธมหายาน นกิายตันตระ ภาพพระบฏ อาวุธ เหรยีญกษาปณ์ เครือ่งมอืเครื่องใชไ้ม ้

สอยต่างๆ รวมถงึจัดแสดงความหลากหลายทางธรรมชาตอิันสมบูรณ์ของประเทศเพื่อใหทุ้กท่านไดรู้จั้ก

ภูฏานมากขึน้ น าท่านชมวดัคชูิ ลาคงั (Kyichu Lhakhang) หนึง่ในวัดทีเ่ก่าแก่ในประเทศภูฏาน สมัย

ศตวรรษที ่7 วัดนีเ้ป็นวัดทีม่คีวามเชือ่ว่าสรา้งไวเ้พื่อตรงึเทา้ซา้ยของนางยักษ์ตนหนึง่ท ีน่อนทอดร่างปิดทับ

ประเทศทิเบตและเทอืกเขาหมิาลัยไว ้โดยวัดคิชู ลาคัง เป็นวัดที่เก่าแก่ท ีสุ่ดในภูฏาน จากนัน้เดนิทางสู่

เมอืงทมิพู (Thimphu) เมอืงหลวงของประเทศภูฏานตัง้แต่ปี ค.ศ. 1961 น าท่านชมทีท่ าการไปรษณีย์

ภูฏาน (Bhutan Post Office) ท่านสามารถถ่ายรูปท าแสตมป์ทีร่ะลกึ และเลอืกซือ้ดวงตราไปรษณียากร

ของภูฎาน มใีหเ้ลอืกหลาย มทีัง้รูปววิทวิทัศนธ์รรมชาต,ิ รูปวัด,ป้อมปราการ, รูปสัตว ์,รูปดอกไมต่้างๆ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก HOTEL PEDLING หรอืเทยีบเท่า  

วนัที ่2 
ทมิพู - สกัการะองคห์ลวงพอ่สจัจธรรม – จุดชมววิชงัเกกงั –  

โดชูลาพาส - วดัชมิลิาคงั - พูนาคา - พูนาคาซอง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่าน สกัการะองคห์ลวงพอ่สจัจธรรม (Buddha Dordenma Statue) ท ีตั่ง้อยู่สูงทีสุ่ดในโลก โดย

ไดรั้บความแรงศรัทธาจากมหาเศรษฐชีาวสิงคโ์ปร ์ท ีบ่รจิาคเงนิซือ้ท ีด่ ินและสรา้งพระพุทธรูปใหแ้ก่รัฐบาล

ประเทศภูฏาน มีเ วลาใหท้่านไหวข้อพรเพื่ อเป็นศิริมงคล จากนั้นน าท่านชมจุดชมวิวช ังเกก ัง 

(Sangaygang) เป็นจุดชมววิทวิทัศนท์ ีส่วยงามของหุบเขาเมอืงทมิพู ใหท้่านไดอ้สิระเก็บภาพอันสวยงาม  

จากนัน้น าท่านชมป้อมซิมโตคาซอง (Semtokha Dzong) สรา้งในปี ค.ศ.1629 ป้อมแห่งนีม้ชัียภูมิท ี่



ถอืเป็นยุทธศาสตรท์ ีส่ าคัญแห่งเมอืงทมิพู ถอืเป็นป้อมปราการแห่งแรกทีท่่านซับดรุง งาวัง นัมเกล สรา้งขึน้ 

เมอืงพูนาคาอยู่ระดับความสูง 1,200 เมตร จากระดับน ้าทะเล  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บา่ย น าท่านเดนิทางต่อไปยัง วดัชมิลิาคงั (Chimi Lhakhang) โดยวัดทีตั่ง้อยู่บนเนนิเขา สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.

1499 โดยลามะทีม่ชีือ่เสยีง นามว่าท่าน Lama Drukpa Kunley วัดแห่งนีช้าวภูฏาน กล่าวขานกันว่าใครทีม่ ี

บุตรยาก หากมาอธิษฐานขอบุตรที่วัดแห่งนี้ก็จะไดส้มใจ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองพูนาคา 

(Punakha) เป็นเมืองหลวงเก่าของภูฏานจนถงึปี ค.ศ. 1955 ก่อนทีจ่ะยา้ยเมืองหลวงไปทีเ่ม ืองทิมพู 

จากนัน้น าท่านชมพูนาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการขนาดใหญ่ประจ าเมอืงพูนาคา สรา้งขึ้น

ในปี 1637 โดยฉับดรุง งาวังนัมเกล  ซึง่ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น พระราชวังแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่  

“Palace of Great Happiness” และเป็นหนึ่งในป้อมปราการทีส่วยงามทีสุ่ดในภูฏาน เป็นป้อมทีส่รา้งเป็น

อันดับสองของภูฏาน ประกอบไปดว้ยหลายส่วน ทัง้พระต าหนัก ศาลาว่าการเมอืง โบสถ ์และ วหิาร ปัจจุบัน

เป็นทีพั่กในฤดูหนาวของพระชัน้ผูใ้หญ่ ป้อมนีตั้ง้อยู่ ณ บรเิวณทีแ่ม่น ้า Pho chu และ แม่น ้า Mo chu ไหล

มาบรรจบกัน ท่านจะไดเ้ห็น ลามะ (พระสงฆ)์ จ านวนมากถงึ 6,000 รูป ท ีก่ าลังศกึษาพระธรรมและสวดมนต ์

ค ่า รับประทานอาหารค ่า 

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก HOTEL PEMA KARPO หรอืเทยีบเท่า  

วนัที ่3 พูนาคา – โดชูลาพาส - อนุสรณ์สถานแหง่ชาต ิ– สวนสตัวแ์หง่ชาต ิ– ตาชโิชซอง – พาโร 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองทิมพู (Thimphu) ชมทัศนยีภาพสองขา้งทางและเทอืกเขาหมิาลัยที่มคีวาม

สวยงาม ทีจ่ะเป็นประสบการณ์ท ีด่ที ีไ่ดม้าเยือนภูฏาน  ระหว่างทางแวะชม วดัดรุ๊กวงัเกล (Drukwangyal 

Lhakhang Temple) ทีโ่ดชูลาพาส (Dochula Pass) ท่านจะไดช้มความงามของเจดยี์ บนระดับความ

สูง 3,150 เมตร จากระดับน ้าทะเล  พรอ้มววิทวิทัศนข์องภูเขาหมิาลัยอันตระการตา และยอดเขาต่างๆเรยีง

รายกัน จากนัน้เดนิทางต่อสู่เมอืงทมิพู  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บา่ย น าท่านชมอนุสรณ์สถานแหง่ชาต ิ(National Memorial Chorten) อนุสรณ์แห่งนีเ้ป็นอนุสรณ์สถาน

แด่กษัตรยิ์รัชกาลที ่3 แห่งประเทศภูฏานสรา้งในปี ค.ศ.1974 มผูีค้นมากมายเดนิทางมาแสวงบุญและสวด

มนต์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ จากนั้นน าท่านชม สวนสัตว์แห ่งชาตขิองประเทศภูฏาน 

(National Zoo) ชมสตัวป์ระจ าชาตทิาคนิ (Takin) ทีม่รูีปร่างลักษณะพิเศษผสมระหว่างแพะกับวัว มี

แห่งเดียวในประเทศภูฏานเท่านัน้ ทาคนิเป็นสัตว์ในต านานประวัตศิาสตรข์องศาสนาพุทธ จากนัน้น าท่าน

เดนิทางเขาชมตาชโิชซอง (Tashichho Dzong) มหาปราการแห่งศานาและวหิารหลวงแห่งเมอืงทมิพู  

ตาซโิซซอง หมายถงึ ป้อมแห่งศาสนาอันเป็นมงคล สรา้งในสมัยศตวรรษที่ 12 ปัจุบันเป็นสถานทีท่ างาน

ของพระมหากษัตริย์ สถานที่ท าการของกระทรวงต่างๆ และวัด รวมทั ้งเป็นพระราชวังฤดูรอ้นของ

พระสังฆราช  และบรเิวณอันใกลท้่านจะไดเ้ห็นวังที่ประทับส่วนพระองคข์องกษัตรยิ์จกิมีด่ว้ย จากนัน้น าทุก

ท่านเดนิทางสู่ เมอืงพาโร (Paro) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  

ทีพ่กั น าท่านเดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก MANDALA RESORT หรอืเทยีบเท่า  

วนัที ่4 พชิติวดัทกัซงั(วดัถ า้เสือ) – ชอ้ปป้ิง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางสู่ วดัทกัซ ัง (Taktshang Monastery) หรือ วดัถ ้าเสือ (Tiger's Nest in 

Bhutan) มหาวหิารศักดิส์ทิธิ ์สรา้งอยุ่บนหนา้ผาสูงกว่า 900 เมตร ตัง้แต่ศตวรรษที ่ชาวภูฏานมคีวามเชื่อ

ว่าครัง้หนึง่ในชวีติ จะตอ้งไดข้ึน้มาแสวงบุญ เพื่อความเป็นสริมิงคลและเจรญิกา้วหนา้ของชวีติ ส่วนชือ่เรยีก 

"ถ ้าเสอื" ของวัดนีไ้ดม้าจากต านานทีเ่ล่าขานต่อๆ กันมาว่า พระรนิโปเชผูเ้ผยแผ่นกิายมหายานในภูฏานไดข้ี่

หลังเสอืเหาะมายังหนา้ผาแห่งนี ้และเขา้ไปน่ังวปัิสสนากรรมฐานอยู่ในถ ้าเป็นเวลา 3 เดอืน หลังจากนัน้ใน 

พ.ศ. 2227 มีการสรา้งวัดขึ้นท ี่นี ่และดว้ยความสูงของผา ท าใหวั้ดนัน้อยู่ท่ามกลางเมฆหมอกสขีาวที่

ลอ้มรอบวัด การเดนิทางมายังสถานทีแ่ห่งนี ้รถจะสามารถขึน้ไดแ้ค่เนินเขาดา้นล่างเท่านัน้ จากนัน้ทุกท่าน

สามารถเลอืกเดนิทางได ้2 แบบ คอื เดนิเทา้ หรอื ขีม่า้,ขีล่า ,ขีล่่อ  เท่านัน้ การเดนิขึน้ไปยังวัด จะแบ่งเป็น

ช่วงแรกใชเ้วลาเดนิราว 2 ชม. จะถงึจุดแวะพักแรก ใหท้่านไดพั้กดืม่น ้าชา กาแฟ  จากนัน้ต่ออกีราว 1 ชม.

ก็จะถงึจุดชมววิแวะทีส่อง  จากนัน้เสน้ทางจะเปลีย่นเป็นบันไดขึน้ลง เขา้สู่วัดทักซัง น าทุกท่านสักการะสิ่ง



ศักดิส์ทิธิด์า้นใน และ ชมความงามของธรรมชาตบิรเิวณรอบวัดอย่างวิจติรลงตัว (การเดนิทางขึน้ชมวัดทัก

ซัง ทางบรษัิทแนะน าใหท้่านเดินเทา้ขึน้จะสะดวกและปลอดภัยมากกว่า แต่ถา้หากท่านใดตอ้งการขีม่า้ 

รบกวนแจง้กับทางหัวหนา้ทัวรล่์วงหนา้อย่างนอ้ยหนึง่วันล่วงหนา้ เพื่อท าการจองมา้ใหท้่าน ค่าใชจ่้ายใน

การขีม่า้ไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทัวร ์ โดยประมาณ 200-300 บาท จะขึม่า้ช่วงขาขึน้เขาไดจ้นถงึจุดแวะพักแรก

เท่านัน้) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  

บา่ย น าทุกท่านเดนิเทา้ลงจากเขา (ไม่สามารถอนุญาตใิหน่ั้งมา้ลงมาดา้นล่างได)้  จากนัน้ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิ

กับการชอ้บป้ิงที ่พาโรสตรที (Paro Street) ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้ของฝากทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  

ทีพ่กั น าท่านเดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก MANDALA RESORT หรอืเทยีบเท่า  

วนัที ่5 พาโร – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ (B3700 10.35 - 16.05) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิพาโร เพื่อน าท่านเดนิทางกลับสู่กรุงเทพ 

10.35 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ภูฏานแอรไ์ลน ์เท ีย่วบนิที ่B3-700  

16.05 น.

  

ถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ 

  

 

  เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1.  ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาทภายใน 1 วันหลังจากการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีท ีน่ั่งจะยืนยันเมือ่ไดรั้บเงนิมัดจ าแลว้

เท่านัน้ 

2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ที่มอีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน  หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตทาง

บรษัิทขออนุญาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิการยื่นขอวซ่ีาใชเ้พียงส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทางเท่านัน้ 

3. เมือ่ไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซ่ีาไดท้ันท ี

4. หากท่านที่ตอ้งการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตร

โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ี ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่ รับผดิชอบ ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

ภูฏาน ดนิแดนแหง่ศรทัธาในอ้อมกอดขุนเขาหมิาลยั 5 DAYS 4 NIGHTS 

โดยสายการบนิภูฏานแอรไ์ลน ์(B3)  

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั 2-

3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 12 

ปี  

(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 12 

ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

29 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 32,900.- 4,900.- 

18 – 22 ม.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 29,900.- 4,900.- 

08 – 12 ก.พ. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 29,900.- 4,900.- 

14 – 18 ม.ีค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 29,900.- 4,900.- 

04 – 08 เม.ย. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 29,900.- 5,900.- 

11 – 15 เม.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 32,900.- 5,900.- 

12 – 16 เม.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 32,900.- 5,900.- 

01 – 05 พ.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 29,900.- 5,900.- 

06 – 10 พ.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 29,900.- 5,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 



5. หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกใน

การเดนิทางท่องเท ีย่ว ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็น

หมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1  ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้ง

ไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท ีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเท ีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

 ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 ลูกคา้ทา่นใดสนใจ ซื้อประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบั

ทางบรษิทัได ้ 

 เบีย้ประกันเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

 เบีย้ประกันเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

 **ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุตัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคุเทศก)์  

9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

10. ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาเขา้ประเทศภูฏาน 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเครือ่งดืม่ท ีส่ั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว

, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีท ีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพย์สนิดว้ยตัวท่านเอง 

5. ค่าขึน้มา้วัดทักซัง 

6. ค่าทปิพนักงานขับรถ และไกดท์อ้งถ ิน่  (25 USD ต่อท่านต่อทรปิ) 

7. ค่าทปิมัคคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (15 USD ต่อท่านต่อทรปิ) 

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 25 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิท

ขอสงวนสิทธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบิน ซึง่มค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและ

ช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากต๋ัวเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  น่ังท ี ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะน่ังตอ้งมคุีณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น 

ตอ้งเป็นผูท้ ีม่ร่ีางกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท ีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิ

ได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ ีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ ีน่ั่ง Long leg 

ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ท ีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 



กรณียกเลิกการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันก่อนเดนิทาง เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันก่อนเดนิทาง เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บค่าใชจ่้ายทั ้งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ท ีเ่ดนิทางในคณะ

เดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลื่อนการ

เดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนยีมในการมดัจ า

ต๋ัว และค่าธรรมเนยีมวซ่ีาตามที ่สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทาง

บรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยื่นวซ่ีา / ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืค่าต๋ัวเครือ่งบนิ 

(กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีท ีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซ่ีาผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลังออกต๋ัวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทัวรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทัวรท์ัง้หมด 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม  

อาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กับ 1 เตยีงพับเสรมิ 

 

 


