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ภฏูาน เจาะลกึ ดนิแดนมงักรสายฟ้า   

5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิภฏูานแอรไ์ลน ์(B3) 

 
เร ิม่ตน้เพยีง 49,888.- 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
 

• พาทา่นพชิติ วดัทักซงั วดับนเขาชือ่ดังระดับโลก 
• ชมป้อมปราการสวยทีส่ดุทัง้สามเมอืง พาโร, ทมิพ ูและ พนูาคา พรอ้มธรรมชาตสิวยงามสองขา้งทาง 
• สกัการะ องคห์ลวงพอ่สจัจธรรม ทีต่ัง้อยูส่งูทีส่ดุ เสรมิศริมิงคล 



                       GO2PBH-B3001          หนา้ 2 จาก 10 
 

   ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่ :   01-05 ธ.ค. 61 49,888.- 

วนัที ่ :   05-09 ธ.ค. 61 50,888.- 

วนัที ่ :   08-12 ธ.ค. 61 50,888.- 

วนัที ่ :   28 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62 52,888.- 

วนัที ่ :   29 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62 52,888.- 

 

 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 

กรงุเทพฯ - พาโร - พาโรซอง -  

พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิ- วัดคชิ ูลาคัง -  

ทีท่ าการไปรษณียภ์ฏูาน 

✈ 🍽 🍽 
Pedling Hotel 3* 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 
เมอืงทมิพ ู- อนุสรณ์สถานแหง่ชาต ิ- พนูาคา -  

โดชลูาพาส - วัดชมิลิาคัง - พนูาคาซอง 
🍽 🍽 🍽 

Dewachen Hotel 3* 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 

พนูาคา - ทมิพ ู- พระศรสีจัจธรรม -  

จดุชมววิซงัเกกงั - สวนสตัวแ์หง่ชาต ิ-  

หอ้งสมดุแหง่ชาต ิ- ตาซโิซซอง - พาโร 

🍽 🍽 🍽 
  Mandala Hotel 3* 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 พชิติวดัถ ้าพยคัฆเ์หริ หรอื วดัทักซงั - พาโรสตรที 🍽 🍽 🍽 
Mandala Hotel 3* 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 พาโร – กรงุเทพ 🍽 ✈ x   - 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ - พาโร - พาโรซอง - พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิ- วดัคชูิ ลาคงั - ทีท่ าการไปรษณีย ์

04.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 5 เคาน์เตอร ์K สายการบนิ ภูฏาน

แอรไ์ลน ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

06.30 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงพาโร ประเทศภฏูาน โดยสายการบนิ ภฏูานแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่B3-701 

 

เครือ่งแอรบ์สั A319 

ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 

ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 

ขาไป - ขากลบั 30 กก. 

 

 

 

  
09.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิพาโร ประเทศภูฏาน น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้แต่ละท่านรับ

กระเป๋าสัมภาระทีโ่หลดตรวจเช็คใหเ้รยีบรอ้ยและออกเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงพาโร ประเทศภูฏาน เป็น

ประเทศเล็กๆทีเ่ป็นดนิแดนรวมแหลง่อารยธรรมตา่งๆในออ้มกอดแห่งขนุเขาหมิาลัย เป็นประเทศทีพุ่ทธ

ศาสนาแบง่บานอยูท่า่มกลางเทอืกเขาหมิาลัย ประชาชนชาวภฏูานมธีรรมมะเป็นสิง่ยดึเหนี่ยวทางจติใจ 

ประชาชนด ารงชวีติกนัอยูอ่ยา่งเรยีบงา่ยไมวุ่น่วาย และความสขุของคนภฏูานวัดกนัไดท้ีใ่จ ความสขุอยูท่ี่

จติใจทีม่แีตร่อยยิม้ และความเป็นมติรแกผู่ค้นทัง้โลก ทกุทา่นจะไดส้ัมผัสบา้นเมอืงที ่เมอืงพาโรซึง่เป็น

เมอืงที่ถูกโอบอยู่ในวงลอ้มของขุนเขา บนระดับความสูง 2,280 เมตร มแีม่น ้าปาชูไหลผ่าน อาคาร

บา้นเรอืนจะเป็นสไตลภ์ฏูานแท ้กรอบหนา้ตา่งไมล้วดลายสสีนัสดใส  

 น าทกุทา่นชม พาโรซอง (Paro Dzong) ป้อมปราการและวหิารหลวงแห่งเมอืงพาโร พาโรซองนับเป็น

ตัวอยา่งสถาปัตยกรรมแบบภฏูานทีส่มบรูณ์แบบทีส่ดุ ทกุทา่นจะเห็นถงึก าแพงสขีาวทีก่อ่ตัวขึน้เป็นป้อม

ปราการสามารถเห็นไดช้ัดเจนเป็น Landmark ของเมอืงพาโร ตัวซองสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1644 โดย 

ท่านซบัดรุง งาวัง นัมเกล พระอรยิสงฆ ์ซึง่เป็นผูน้ าทางจติวญิญานและเป็นผูร้วบรวมประเทศภฏูานให ้

เป็นปึกแผน่ รวมถงึเป็นผูว้างระบบการบรหิารงานและระบอบปกครองประเทศ ปัจจบุนัเป็นสถานทีท่ างาน

ของรัฐบาล รวมทัง้เป็นทีต่ัง้ขององคก์รบรหิารสงฆป์ระจ าเขตปกครองนัน้ๆ ทางเขา้พาโรซองม ีสะพาน

แขวนไมท้อดผ่านขา้มแม่น ้า เป็นอกีจุดทีค่วรถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ  หลังจากนัน้น าท่านชม 

http://bit.ly/2NMk5YE
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พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิ(National Museum) พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้เป็นทีเ่ก็บรวบรวมหนา้กากศลิปะ

แบบพุทธมหายาน นิกายตันตระ ภาพพระบฏ อาวุธ เหรยีญกษาปณ์ เครือ่งมอืเครือ่งใชไ้มส้อยต่างๆ 

รวมถงึจัดแสดงความหลากหลายทางธรรมชาตอิันสมบูรณ์ของประเทศเพือ่ใหทุ้กท่านไดรู้จ้ักภฏูานมา

กขึน้ จากนัน้เดนิทางสู ่วดัคชูิ ลาคงั หนึง่ในวัดทีเ่กา่แกใ่นประเทศภฏูาน สมัยศตวรรษที ่7 วัดนี้เป็นวัด

ทีม่คีวามเชือ่ว่าสรา้งไวเ้พือ่ตรงึเทา้ซา้ยของนางยักษ์ตนหนึง่ทีน่อนทอดร่างปิดทับประเทศทเิบตและ

เทอืกเขาหมิาลัยไว ้

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงทมิพู เมอืงหลวงของประเทศภูฏานตัง้แต่ปี ค.ศ. 1961 ใชเ้วลาการเดนิทาง

ประมาณ 1 ชม.  จากนัน้น าทา่นชม ทีท่ าการไปรษณียภ์ฏูาน ทกุทา่นสามารถถา่ยรปูท าแสตมป์ทีร่ะลกึ 

อกีทัง้สามารถเลอืกซือ้ดวงตราไปรษณียากรทีง่ดงามของภูฎาน มใีหเ้ลอืกหลายรูปแบบและราคา (ค่า

แสตมป์ไมร่วมในคา่แพ็คเกจ) ทัง้รปูววิทวิทัศน์ธรรมชาต ิรูปวัดและป้อมปราการทีเ่รยีกว่าซอง (Dzong) 

รูปสัตว ์รูปดอกไมต้่างๆ ซึง่ดวงตราไปรษณียกรของภูฏานถือเป็นหนึ่งในของน่าซือ้ทีทุ่กท่านไม่ควร

พลาด 

 
  พกัที ่   Pedling Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว, เมอืงทมิพู 

วนัที ่2 เมอืงทมิพู - อนสุรณ์สถานแหง่ชาต ิ- พูนาคา - โดชูลาพาส - วดัชมิลิาคงั - พูนาคาซอง 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นชม National Memorial Chorten อนุสรณ์สถานแดก่ษัตรยิรั์ชกาลที ่3 แห่งประเทศภฏูานส

รา้งในปี ค.ศ.1974 มผีูค้นมากมายเดนิทางมาแสวงบญุและสวดมนตป์ระกอบพธิกีรรมทางศาสนาต่างๆ  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพูนาคา (Punakha) พนูาคา เป็นเมอืงหลวงเกา่ของภฏูานจนถงึปี ค.ศ. 1955 

กอ่นทีจ่ะยา้ยเมอืงหลวงไปทีเ่มอืงทมิพู ระยะทางประมาณ 72 กโิลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชั่วโมง) 

ระหว่างทางท่านจะไดช้มววิทวิทัศน์ของทุ่งนาขัน้บันไดและดอกไมท้ีบ่านตลอดเสน้ทางสวยงามเป็น

อย่างมาก  ชม ป้อมซมิโตคาซอง สรา้งในปี ค.ศ.1629 ป้อมแห่งนี้มชีัยภูมทิี่ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่

ส าคัญแหง่เมอืงทมิพ ูถอืเป็นป้อมปราการแหง่แรกทีท่า่นซบัดรงุ งาวัง นัมเกล สรา้งขึน้ เมอืงพูนาคาอยู่

ระดับความสงู 1,200 เมตรจากระดับน ้าทะเล ท าใหเ้มอืงพูนาคามอีากาศอบอุน่กว่าเมอืงพาโรและเมอืง

ทมิพ ู จากนัน้น าทา่นแวะชม โดชูลาพาส ชมความงามของ เจดยีด์รกุวังเยลลาคัง สถปูแหง่ชยัชนะ ชม 

108 สถูป อนุสรณ์สถานทีม่ตี่อกองก าลังกลุ่มหัวรุนแรงทีย่ดึพืน้ทีท่างภาคใตข้องภฏูาน ตัง้อยูบ่นระดับ

ความสงู 3,150 เมตร จากระดับน ้าทะเล  พรอ้มดืม่ด ่าธรรมชาตทิวิทัศน์ของภเูขาหมิาลัยดา้นตะวันตก

อนัตระการตา และยอดเขาต่างๆเรยีงรายกัน รวมไปถงึยอดเขาทีส่งูทีส่ดุอยา่งจูโมฮาร ีซึง่มคีวามสงูถงึ 

7,328 เมตร จากนัน้เดนิทางตอ่สูเ่มอืงพนูาคา 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย น าทา่นเดนิขึน้เนนิไปชม วดัชมิลิาคงั (ใชเ้วลาเดนิประมาณครึง่ชัว่โมง) วดัทีอ่ยูบ่นยอดเนนิกลางหบุ

เขา สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1499 โดยลามะทีม่ชี ือ่เสยีงมาก นามวา่ทา่น Lama Drukpa Kunley ทีว่ดัแหง่นี้

ชาวบา้นเชือ่กนัวา่ใครทีม่บีตุรยาก หากมาอธษิฐานขอบตุรก็จะไดส้มใจ  จากนัน้น าทา่นชม พูนาคา

ซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจ าเมอืงพนูาคา สรา้งขึน้ในปี 1637 โดยฉับดรงุ งาวังนัม

เกล  ซึง่ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น พระราชวังแหง่ความสขุอนัยิง่ใหญ ่ “Palace of Great Happiness” 

และเป็นหนึง่ในป้อมปราการทีส่วยงามทีส่ดุในภฏูาน เป็นป้อมทีส่รา้งเป็นอนัดับสองของภฏูาน ในอดตี

เมือ่ครัง้เมอืงพนูาคายงัเป็นเมอืงหลวง ป้อมแหง่นีไ้ดถ้กูใชเ้ป็นทีท่ าการของรัฐบาล ปัจจบุนัเป็นทีพั่กใน

ฤดหูนาวของพระชัน้ผูใ้หญ ่ป้อมนีต้ัง้อยู ่ณ บรเิวณทีแ่มน่ ้า Pho chu และ แมน่ ้า Mo chu ไหลมาบรรจบ

กนั อกีทัง้เป็นสถานทีท่า่นซบัดรงุ งาวัง นัมเกล มรณภาพทีน่ี ่และปัจจบุนัก็ไดเ้ก็บรักษารา่งของทา่นอยู่

ภายใน  ทา่นจะไดเ้ห็น ลามะ (พระสงฆ)์ จ านวนมากทีก่ าลังศกึษาพระธรรมและสวดมนต ์

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  

 
 พกัที ่  Dewachen Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว, เมอืงพูนาคา 

วนัที ่3 
พูนาคา - ทมิพู - พระศรสีจัจธรรม - จุดชมววิซงัเกกงั - สวนสตัวแ์หง่ชาต ิ- ตาชโิชซองโร ่- 

พาโร 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงทมิพ ูตามเสน้ทางเดมิ ชมทัศนยีภาพสองขา้งทางและเทอืกเขาหมิาลัยทีม่ี

ความสวยงาม ทีจ่ะเป็นประสบการณ์ทีด่ทีีไ่ดม้าเยอืนภฏูาน 
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กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย น าทา่น สกัการะองคห์ลวงพอ่สจัจธรรม ทีต่ัง้อยูส่งูทีส่ดุในภฏูาน และไดรั้บความรว่มมอืจากเศรษฐี

ชาวสงิคโ์ปร ์บรจิาคเงนิซือ้ทีด่นิและสรา้งพระพทุธรปู ใหแ้กรั่ฐบาลประเทศภฏูานใหท้า่นไหวข้อพรเพือ่

เป็นศริมิงคล จากนัน้น าทา่นชม สวนสตัวแ์หง่ชาตขิองประเทศภฏูาน และชมสตัวป์ระจ าชาตทิาคนิ 

ทีม่รีปูรา่งลักษณะพเิศษ ผสมระหวา่งแพะกบัวัว มแีหง่เดยีวในประเทศภฏูานเทา่นัน้ ซึง่ครัง้นึง่ประเทศ

สหรัฐอเมรกิาเคยเจรจาของไปเลีย้ง แตไ่ดรั้บการปฏเิสธจากรัฐบาลประเทศภฏูาน ทาคนิ เป็นสตัวใ์น

ต านานประวัตศิาสตรข์องศาสนาพทุธ จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขาชม ตาชโิชซง่ มหาปราการแหง่ศานา

และวหิารหลวงแหง่เมอืงทมิพ ู ตาซโิซซอง หมายถงึ ป้อมแหง่ศาสนาอนัเป็นมงคล สรา้งในสมยั

ศตวรรษที ่12 โดย ทา่นซบัดรงุ งาวัง นัมเกล ปัจบุนัเป็นสถานทีท่ างานของพระมหากษัตรยิ ์สถานทีท่ า

การของกระทรวงตา่งๆ และวัด รวมทัง้เป็นพระราชวังฤดรูอ้นของพระสงัฆราช  และบรเิวณอนัใกลท้า่น

จะไดเ้ห็นวังทีป่ระทับสว่นพระองคข์องพระราชาธบิดจีกิมีด่ว้ย จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพาโร 

ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ 

 
 พกัที ่   Mandala Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว, เมอืงพาโร 

วนัที ่4 พชิติวดัทกัซงั - พาโรสตรที 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นออกเดนิทางสู ่วดัถ า้พยคัฆเ์หริ หรอื วดัทกัซงั ซึง่เป็นมหาวหิารศกัดิส์ทิธิ ์เป็นทีท่ีอ่งคก์รูปัูทม

สมัภวะไดเ้ดนิทางมาบ าเพ็ญภาวนาและเจรญิสมาธอิยูใ่นถ ้าบนชะงอ่นเขา ตัง้แตศ่ตวรรษที ่8 และทา่นก็

ยงัเป็นผูน้ าเอาศาสนาพทุธเขา้มาเผยแผย่งัดนิแดนแหง่นี ้ตามความเชือ่ของชาวภฏูาน กลา่ววา่ทา่นได ้

เหาะมาบนหลังเสอืตวัเมยี มายงัหนา้ผาแหง่นีเ้พือ่ท าวปัิสนากรรมฐาน จงึไดช้ือ่วา่ ถ ้าเสอื (Tiger Nest) 

หลังจากทีส่ าเร็จสมาธแิลว้ ทา่นจงึไดส้รา้งศาสนสถานแหง่นีข้ ึน้ ชาวภฏูานมคีวามเชือ่วา่ครัง้หนึง่ในชวีติ 

จะตอ้งไดข้ึน้มาแสวงบญุ เพือ่ความเป็นสริมิงคลและเจรญิกา้วหนา้ของชวีติ การเดนิทางมายงัสถานที่

แหง่นี ้รถจะสามารถขึน้ไดแ้คเ่นนิเขาเทา่นัน้ จากนัน้ทกุทา่นสามารถเลอืกเดนิทางได ้2 แบบ คอื เดนิ

เทา้ หรอื ขีม่า้ เทา่นัน้ (เนือ่งจากปรมิาณคนจงูมา้ไมเ่พยีงพอตอ่จ านวนนักทอ่งเทีย่ว จงึอาจท าใหเ้กดิ

อนัตรายในการเดนิทางได ้ทัง้นีท้างบรษัิทฯจงึแนะน าใหเ้ดนิเทา้ขึน้เขาจะปลอดภยักวา่ แตถ่า้ทา่นใด มี

ทักษะในการขีม่า้ขึน้เขา หรอื อยากผจญภยั รบกวนแจง้บรษัิทฯลว่งหนา้เพือ่ท าการจองมา้ใหท้า่น) ขึน้

ไปยงัวัด เสน้ทางเป็นเนนิเขาและมหีนา้ผาสงูชนัราว 3,000 เมตรจากดา้นลา่ง แนะน านักทอ่งเทีย่ว

คอ่ยๆ เดนิขึน้ไปชา้ๆ ราว 2 ชม. จะถงึจกุพักครึง่ทาง พักดืม่น ้าชา กาแ  ) จากนัน้เดนิทางตอ่อกีราว 1 

ชม.ก็จะถงึสดุทางดนิลกูรังสดุทา้ย จากนัน้เสน้ทางจะเปลีย่นเป็นบนัไดขึน้ลง 700 ขัน้สูว่ัดทักซงั ดา้นใน 

น าทกุทา่นสกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์และ ชมความงามของธรรมชาตทิีส่รรคส์รา้งอยา่งวจิติรลงตวั 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย น าทกุทา่นเดนิเทา้ลงจากเขา (ไมส่ามารถอนุญาตใิหน่ั้งมา้ลงมาดา้นลา่งได ้เนือ่งจาก อนัตรายเป็น

อยา่งมากตอ่ตวัผูเ้ดนิทาง)  จากนัน้ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้บป้ิงที ่พาโรสตรที ซือ้ของฝาก

ของทีร่ะลกึ ตามอธัยาศัย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ 

 
 พกัที ่   Mandala Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว, เมอืงพาโร 

วนัที ่5 พาโร - กรงุเทพ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิพาโร เพือ่น าทา่นเดนิทางสูก่รงุเทพฯ 

10.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ภฏูานแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่B3-700 (บรกิารอาหาร และ 

น า้ด ืม่บนเครือ่ง) 

16.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภ์าพพรอ้มความประทับใจ 
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โปรแกรม : ภฏูาน เจาะลกึ ดนิแดนมงักรสายฟ้า 5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิภฏูานแอรไ์ลน ์(B3) 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ  
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกบัผูใ้หญ ่

1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิ
เตยีง) 
ทา่นละ 

พักเดีย่ว
เพิม่ 

ทา่นละ 

ราคาจอย
แลนด ์

ไมร่วมตัว๋
เครือ่งบนิ 
ทา่นละ 

วันที:่ 01-05 ธ.ค. 61  49,888.- 49,888.- 48,888.- 47,888.- 7,000.- 27,888.- 

วันที:่ 05-09 ธ.ค. 61 50,888.- 50,888.- 49,888.- 48,888.- 7,000.- 28,888.- 

วันที:่ 08-12 ธ.ค. 61 50,888.- 50,888.- 49,888.- 48,888.- 7,000.- 28,888.- 

วันที:่ 28 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62 52,888.- 52,888.- 51,888.- 50,888.- 7,000.- 30,888.- 

วันที:่ 29 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62 52,888.- 52,888.- 51,888.- 50,888.- 7,000.- 30,888.- 

                     ***  ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 5,000.-  / ทา่น *** 

 

 

 

 

“ราคาทวัรส์ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้” 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้รวมคา่วซีา่ภฏูานแลว้*** 
***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศนท์อ้งถิน่ รวมทา่นละ  25 USD /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรจ์ากประเทศไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร)*** 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ ** 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะ

เกิดจากความขดัข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนท าให้ไม่สามา รถด าเนินการตาม

หมายก าหนดการไดโ้ปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึ

ออกเดนิทาง ในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มหีวัหนา้ทวัรไ์ทย  อตัราค่าบรกิารนี ้ส าหรบั

เดนิทางต ัง้แต ่20 ทา่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 ทา่น 

 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไ ) กรณุาสอบถามที่
เจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่น

ไ ลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
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เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่

อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไม่

 สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรม

และ รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทฯ จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกับ

ทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

9. คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่ภฏูาน แบบทอ่งเทีย่ว ส าหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย (กรณีถกูปฏเิสธการขอวซีา่ ทาง

สถานทตูจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมใหท้า่น 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น  

สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการบนิก าหนด 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

4. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. คา่มา้ขึน้วดัทักซงัทา่นละ 15 USD 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  25 USD /ทรปิ /ทา่น 

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ า 10,000 บาท (ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่

ไดรั้บเงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้)  

2. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วันท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอื

วา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้ือหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วีซ่าให ้เมือ่ผลวีซ่าผ่านแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

3. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้ือหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วีซ่าให ้เมือ่ผลวีซ่าผ่านแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

6. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้(10ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

7. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่น

การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่นค่าตั๋ว
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เครือ่งบนิค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่

สามารถเดนิทางได ้

8. กรณียืน่วซีา่แลว้ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทย, ประเทศภฏูาน (วซีา่ไมผ่่าน) และท่านไดช้ าระ

คา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมดัจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าบรกิารยืน่วี

ซา่, ค่าวซีา่ และค่าใชจ้่ายบางส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระ

คา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเกบ็คา่ใชจ้า่ยจรงิ

ทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

10. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่่าดว้ย

สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

11. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตุผลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 
 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือ

การควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท า

รา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่กัในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้

โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ มเิชน่นัน้ทาง

บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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12. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณา

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่

สามารถเดนิทางได ้

13. กรณียืน่วซีา่แลว้ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทย, ประเทศภฏูาน (วซีา่ไมผ่่าน) และท่านไดช้ าระ

คา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมดัจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วี

ซา่, ค่าวซีา่ และค่าใชจ้่ายบางส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระ

ค่าบรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บค่าใชจ้่าย

จรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

14. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

15. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่่าดว้ย

สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

16. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานี้เฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยและท่องเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่านัน้ 

กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอีกครัง้ หากเป็นนักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิหรอื พระสงฆ ์

โปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้  

18. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจ้าหนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทุกคร ัง้มี

เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุใน

การเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสยีหายที่เกดิจากโรงแรมที่พัก 

ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การ

จลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความ

ลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไ , พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / 

หรือ ส่วนงานที่เกีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่

จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยูเ่หนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึใน

ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหตุ ตาม

เงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย 

และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึ

มสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้าม

ความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว 

บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคัญ 

 

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


