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เทีย่วภฏูาน ดนิแดนมงักรสายฟ้า 4 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิ ดรุก๊แอร ์(KB) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอน าท่านเดนิทางไปยงัประเทศภฏูาน 4 วนั 3 คนื โดยสายการบนิ Druk Air (KB) ชัน้ Economy เยีย่มชมเมอืง
ทัง้ 3 เมอืงหลกั  พาโร-ทมิพ-ูพนูาคา โปรแกรมสวยบนิเชา้กลบัเยน็ เทีย่วครบสถานทีส่ าคญัของทุกเมอืง เขา้ชม
วดัถ ้าเสอืซึ่งเป็นสถานทีแ่สวงบุญทีช่าวภูฏานเลื่อมใสศรทัธากนัมากทีสุ่ด เยีย่มชมสถานอนุรกัษ์สตัวป์ระจ าชาติ
ของภูฏาน และพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรพ์ืน้บา้น น าท่านสกัการะหลวงพอ่สัจธรรมซึ่งเป็นพระพทุธรูปขนาดใหญ่
ทีสุ่ดของภฏูาน เขา้ชมป้อมปราการ “ทมิพ ูซอง” ซึง่อยูต่ดิกบัทีป่ระทบัของสมเดจ็พระราชาธบิดจีกิม ี 
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โปรแกรมจดัโดยผูช้ านาญประเทศภฏูานและอยากใหท้า่นทอ่งเทีย่วอยา่งมคีวามสุขและความประทบัใจ!! 

ฟรผีา้ขาวตอ้นรบัตามธรรมเนียมของคนภฏูาน 

พเิศษ!ชมระบ าพืน้บา้นระบ าหน้ากากจดัแสดงแบบสว่นตวั (ส าหรบัคณะ 10 คนขึน้ไป) 

บรกิารพเิศษใสชุ่ดประจ าชาต ิไมใ่ชใ่สถ่่ายรปูแลว้ถอด 

ไมเ่ปลีย่นโรงแรมบอ่ย โปรแกรมสวย ไมต่อ้งแพค็ของทุกวนัเหมอืนทีอ่ื่น 

   รวมคา่วซี่าคนละ US $40 และคา่ Loyalty Fee เขา้ประเทศภฏูานวนัละ US $65 รวมทัง้สิน้ 260 USDแลว้ 

หากเวลาเหลอืเราพาเทีย่วเพิม่ไมม่ลีด แต่ขึน้อยูก่บัความเหน็ลกูทวัรเ์ป็นส าคญั 

 มอีาหารเสรมิจากประเทศไทย ชา กาแฟ และขนมระหวา่ง 

ก ำหนดวนัเดินทำง 

 

 

วนัและเวลำเดินทำง 
(ออกเดินทำงทกุวนัพฤหสับดีของทกุสปัดำห)์ 

รำคำ 
ผูใ้หญ่ 

รำคำเดก็
เสริมเตียง 

รำคำเดก็ไม่
เสริมเตียง 

พกัเด่ียว
เพ่ิม 

12-15 ตุลาคม 2561 (วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) ฿ 46,900 ฿ 46,900 ฿ 46,900 7,500 บาท 
20-23 ตุลาคม 2561 (วนัปิยมหาราช) ฿ 46,900 ฿ 46,900 ฿ 46,900 7,500 บาท 
21-24 ตุลาคม 2561(วนัปิยมหาราช) ฿ 46,900 ฿ 46,900 ฿ 46,900 7,500 บาท 
8-11 พฤศจกิายน 2561 ฿ 45,900 ฿ 45,900 ฿ 45,900 7,500 บาท 
22-25 พฤศจกิายน 2561 ฿ 45,900 ฿ 45,900 ฿ 45,900 7,500 บาท 
29 พฤศจกิายน – 2 ธนัวาคม 2561 ฿ 45,900 ฿ 45,900 ฿ 45,900 7,500 บาท 
2-5 ธนัวาคม 2561(วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ ร.
9) 

฿ 46,900 ฿ 46,900 ฿ 46,900 7,500 บาท 

7-10 ธนัวาคม 2561 (วนัรฐัธรรมนูญ) ฿ 46,900 ฿ 46,900 ฿ 46,900 7,500 บาท 
29 ธนัวาคม – 1 มกราคม 2561 (วนัขึน้ปีใหม)่ ฿ 46,900 ฿ 46,900 ฿ 46,900 7,500 บาท 
30 ธนัวาคม – 1 มกราคม 2561(วนัขึน้ปีใหม)่ ฿ 46,900 ฿ 46,900 ฿ 46,900 7,500 บาท 
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หมำยเหต:ุ 

*กรณีคณุลกูค้ำต้องกำรเดินทำงในวนัและเวลำอ่ืน ๆ สำมำรถโทรเข้ำมำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ค่ะ หำก
มีจ ำนวนคนเรำสำมำรถเปิดกรุป๊ให้ได้ค่ะ ตัง้แต่ 16 ท่ำนขึน้ไป 

**รำคำอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้เน่ืองจำกรำคำตัว๋เคร่ืองบินและโปรโมชัน่จำกรฐับำลภฏูำน หำก
ลกูค้ำท่ำนได้จองทวัรไ์ปแล้วเรำท ำกำรปรบัเปล่ียนให้ตำมรำคำของวนัเดินทำงนัน้ 

***เรำมีโปรแกรมส ำหรบัเดินทำงเองแบบส่วนตวั สำมำรถระบวุนัเดินทำงเองได้ ซ่ึงท่ำนสำมำรถเลือก
ระดบัของท่ีพกั อำหำรได้ น ำเท่ียวโดยไกดท้์องถ่ิน+คนขบัรถแบบส่วนตวัแต่ไม่มีหวัหน้ำทวัรจ์ำกไทย  

****ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรห้องท่ีใหญ่กว่ำปกติโปรดแจ้งเจ้ำหน้ำท่ีเพ่ือตรวจสอบรำคำ 

 โปรแกรมกำรเดินทำง เช้ำ เท่ียง ค ำ่ โรงแรมท่ีพกั 

1 

กรุงเทพฯ – พาโร – ทมิพ ู-ผา่นชมส านกัสงฆว์ดัตมั
ช ู- ดา่นซูซอม – หลวงพอ่สจัธรรม – ศูนยอ์นุรกัษ์
สตัวท์าคนิ – ไปรษณียภ์ูฏาน - เมมโมเรยีลโชเตน - 
ทมิพซูอง 

✈   
Gakyil Hotel 3* 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 
ทมิพ ู- ดอรช์ลูา่พาส – วดัชมิลิาคงั – พนูาคาซอง – 
สะพานเหลก็ทีย่าวทีสุ่ดในภฏูาน - ทมิพ ู- พาโร 

   
Olathang Hotel 3* 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 พาโร - พาโร Bird Eye View - วดัทกัซงั     
Olathang Hotel 3* 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 พาโร - ตาซอง - พาโรซอง - วดัคชิลูาคงั - สนามบนิ   ✈  
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วนัแรก กรงุเทพฯ – พาโร – ทมิพ ู- ผา่นชมส านกัสงฆว์ดัตมัช ู- ดา่นซซูอม – หลวงพอ่สจัธรรม 
– ศนูยอ์นุรกัษ์สตัวท์าคนิ – ไปรษณยีภ์ฏูาน - เมมโมเรยีลโชเตน - ทมิพซูอง 

03.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบนิ Druk Air (KB) 
เทีย่วบนิที ่KB141 ออกเดนิทางเวลา 05:00 เคาเตอร ์N ประตู 7 พบกบัเจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัใหก้าร
ตอ้นรบัพรอ้มบรกิารกระเป๋าเขา้เชค็อนิ พรอ้มหวัหน้าทวัรค์อยใหบ้รกิาร 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

05.00 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศภฎูาน เดนิทางสูเ่มอืงพาโร เมอืงหน้าดา่นส าคญัก่อนเดนิทางสูด่นิแดนอื่น ๆ
ในประเทศภฏูาน โดยสายการบนิ Druk Air (KB) ออกเดนิทางเวลา 05.00 มอีาหารบรกิารบน
เครื่อง ระหวา่งการเดนิทางเครื่องจะท าการลงจอดทีป่ระเทศอนิเดยีเพือ่ท าความสะอาดและเตมิ
น ้ามนัเป็นเวลา 45 นาทโีดยไมต่อ้งลงจากเครื่องบนิและเดนิทางต่อไปยงัประเทศภฎูาน 

08.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงพาโร 
ทุกคนทัว่โลกทีเ่ดนิทางมายงัประเทศภฏูานตอ้งเริม่ตน้จากเมอืงน้ีเพราะเมอืงพาโรเป็นเมอืงเดยีวที่
มสีนามบนินานาชาต ิเมอืงพาโรอยูท่ีร่ะดบัความสงู 2,250 เมตรจากระดบัน ้าทะเล มคีวามส าคญั
เพราะเคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศอกีทัง้ยงัมวีดัส าคญัหลายแหง่อยูท่ีเ่มอืงน้ี 

เชา้ หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางต่อไปยงั เมอืงทมิพเูมอืงหลวงปัจจุบนัของประเทศภฏูานโดยใชเ้วลา
ประมาณ 1.30 ชัว่โมง ระหวา่งทางใหท้า่นไดส้มัผสักบัววิภเูขาสลบัซบัซอ้นและมแีมน่ ้าไหลผา่น
สวยงามตลอดเสน้ทาง ใหท้า่นไดผ้า่นชมส านกัสงฆต์มัช ูทา่นสามารถเหน็วดัน้ีไดจ้ากววิทาง
ดา้นซา้ยระหวา่งทาง สรา้งโดยทา่นลามะทงัทนเกลโป ซึง่เป็นผูส้รา้งวดัน้ีขึน้ จากนัน้น าทา่นแวะ

http://bit.ly/2NMk5YE
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ถ่ายรปู ณ จุดชมววิ ดา่นชซูอม ซึง่เป็นหน้าดา่นก่อนเขา้เมอืงทมิพ ูและเป็นบรเิวณทีแ่มน่ ้าจากพา
โรและทมิพมูาบรรจบกนั ขา้งๆ สะพานดา่นชซูอมทา่นจะไดเ้หน็สถูปสามอนัออกแบบสไตน์ ภฏูาน 
เนปาล และทเิษต จากจดุน้ีอกี 31 กโิลเมตรเราจะถงึเมอืงทมิพู 

 
เมอืงทมิพเูป็นเมอืงทีอ่ยูใ่นระดบัความสงู 2,400 เมตรจากระดบัน ้าทะเล เป็นเมอืงหลวงทีเ่ลก็ทีสุ่ด
ของเอเชยีและไมม่สีญัญาณไฟจราจร มปีระชากรอยูป่ระมาณ140,000 คน ผูค้นทีน่ี่ยิม้แยม้แจม่ใส 
ใจดแีละมกัจะแต่งกายดว้ยชุดประจ าชาต ิชุดผูช้ายจะเรยีกวา่ โค (Kho) สว่นชุดของผูห้ญงิจะ
เรยีกวา่ ครีา่ (Kira) 
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 จากนัน้พาทา่นขึน้เขาไป สกัการะหลวงพอ่สจัธรรม Buddha Dordenma statue (Buddha Point) 
พระพทุธรปูขนาดใหญ่ทีสุ่ดของภฏูาน หลอ่สมัฤทธิ ์ประดษิฐานอยูบ่รเิวณเชงิเขาในเมอืงทมิพ ูท า
หน้าทีป่กปักรกัษาชาวเมอืงทมิพ ูพาทา่นเขา้ไปไหวส้กัการะภายในฐานองคพ์ระพทุธรปู จากจุดน้ี
ทา่นจะไดเ้หน็เมอืงทมิพไูดโ้ดยรอบ 

 
 จากนัน้พาทา่นชม “ทาคนิ” ในสถานอนุรกัษ์สตัวป์ระจ าชาตขิองภฏูาน  (Takin Preservation 

Center) ซึง่เป็นสตัวป์ระจ าชาตขิองภฏูาน ปัจจุบนัหาดูไดย้ากมากเน่ืองจากเป็นสตัวท์ีอ่ยูใ่นป่าลกึ
และมอียูท่ีเ่ฉพาะบนภเูขาในแทบเทอืกเขาหมิาลยั 
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เทีย่ง  พกัรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เราจะพาทา่นชม ทีท่ าการไปรษณียภ์ฏูาน (General Post Office) ซึง่ทา่นสามารถเลอืกซือ้ดวงตรา

ไปรษณียากรทีง่ดงามของภฏูาน และความพเิศษทีไ่ปรษณียภ์ฏูานคอืทา่นสามารถถ่ายรปูตวัเองลง
บนตราไปรษณียซ์ึง่สามารถใชไ้ดอ้ยา่งถูกกฎหมายและสามารถตดิบนโปสการด์หรอืจดหมาย
สง่กลบัมาประเทศไทยและทัว่โลกไดอ้กีดว้ย (ทา่นสามารถเตรยีมรปูทา่นเองหรอืรปูคนอื่นมาท า
แสตมป์ได ้คา่ใชจ้า่ยต่อทา่นประมาณ 360 และ 500 นงตูรมัขึน้อยูก่บัชุดแสตมนัน้ ๆ ) 

 จากนัน้พาทา่นเยีย่มชม เมมโมเรยีลโชเตน (Memorial Chortten) มหาสถูปเพือ่สรา้งขึน้เพือ่ร าลกึ
ถงึอดตีกษตัริยิ ์จกิมี ่ดอรจ์ ีวงัชุก พระองคท์รงเป็นกษตัรยิอ์งคท์ี ่3 ทีป่กครองประเทศภฏูานในชว่ง 
ค.ศ. 1952-1972 และทรงไดร้บัพระฉายาวา่ "พระบดิาแหง่ภฏูานนยคุใหม"่ สรา้งขึน้ในปี 1974 
สถานทีแ่หง่น้ีทา่นจะเหน็คนเฒา่คนแกจ่ านวนหน่ึงมานัง่นบัลกูปัดและเดนิวนรอบสถูป 

 
 จากนัน้เราจะพาทา่นัง่รถต่อไปยงัอกีหน่ึงสถานทีส่ าคญันัน่คอืป้อมปราการ “ทมิพ ูซอง” Thimphu 

Dzong หรอืมชีื่อเป็นทางการวา่ “ตาชโิช ซอง” (Tashicho Dzong) ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงหลวง
แหง่น้ี ป้อมปราการแหง่น้ีไดถู้กสรา้งขึน้ในปี1907 ซึง่นอกจากเป็นป้อมปราการแลว้ยงัเป็นอาราม
หลวงส าหรบัพระอกีดว้ย โดยตอนน้ีสถานทีแ่หง่น้ีเป็นทีท่ างานของสมเดจ็พระราชาธบิดจีกิมแีละ
ท าเนียบรฐับาล ทีน่ี่เราจะเหน็ทีป่ระทบัของสมเดจ็พระราชาธบิดจีกิมสีามารถมอเขา้ไปไดแ้ต่ไม่
สามารถถ่ายรปูได ้
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 จากนัน้พาทา่นเดนิเลน่ในตวัเมอืงทมิพู เน่ืองจากโรงแรมนัน้อยูใ่จกลางเมอืงทา่นสามารถเลอืกไดว้า่

จะเดนิเลน่หรอืพกัผอ่นทีโ่รงแรมหรอืไปใชบ้รกิารแชน่ ้ารอ้น Premium Hot Stone Bath(Premium 
Hot Stone Bath ไมร่วมในคา่ทวัร ์คา่ใชจ้า่ยจะอยูท่ี ่25 USD++ ต่อทา่นใชบ้รกิารพรอ้มกนัหอ้งละ 4 
ทา่น มสีองหอ้ง) หลงัจากนัน้เราจะนดัทานขา้วเยน็พรอ้มกนั 
[ Premium Hot Stone Bath ทีภ่ฏูานคอืการแชน่ ้ารอ้น โดยการเลอืกเอาหนิธรรมชาตมิาเผาจนแดง
แลว้เอาใสล่งไปในน ้าท าใหน้ ้ารอ้นท าใหไ้ดแ้รธ่าตจิากหนิ ชว่ยใหผ้อ่นคลายกลา้มเน้ือ ขอ้ต่อ และ
ผอ่นคลาย นอกจากนัน้น ้าทีแ่ชจ่ะใสส่มุนไพรพืน้บา้นอยา่ง Khempa (Hemp) oil ทีช่ว่ยใหท้า่นผอ่น
คลายมากขึน้ ส าหรบัทา่นทีเ่คยท าครัง้แรกแนะน าใหแ้ชป่ระมาณ 15 นาท ีส าหรบับรกิารน้ี
ระยะเวลาต่อครัง้อยูท่ี ่1 ชัว่โมง ซึง่ทา่นสามารถใชบ้รกิารสตมีและซาวน่าได ้ทา่นตอ้งแจง้ลว่งหน้า
อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง และไม่   สามารถยกเลกิได ้] *สามารถแจง้ไดต้ัง้แต่ท าการจอง 
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เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

พกัทีโ่รงแรม Gakyil Hotel เมอืงทมิพ ูหรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
วนัทีส่อง ทมิพ ู- ดอรช์ลูา่พาส – วดัชมิลิาคงั – พนูาคาซอง – สะพานเหลก็ทีย่าวทีส่ดุในภฏูาน –  

ทมิพ ู- พาโร 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
 ออกเดนิทางสูเ่มอืง Punakha พนูาคา ระยะทางประมาณ 75 กโิลเมตร ทางเป็นถนนคดเคีย้วใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง เมื่อก่อนจะใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมงแต่ตอนน้ีถนนดขีึน้
แลว้ เมอืงปนูาคานัน้เมื่อสมยัโบราณมคีวามส าคญัเพราะเป็นเมอืงหลวงและเป็นเมอืงทีก่ฏตสัองแรง
ไดร้บัการเลอืกตัง้ในปี1907 เมอืงน้ีจะมรีะดบัความสงูตัง้แต่ 1,000 – 4,800 เมตรจากระดบัน ้าทะเล 
เมอืงน้ีจะขอ่นขา้งอุน่กวา่เมอืงพาโรและเมอืงทมิพ ู
ระหวา่งการเดนิทางทา่นสามารถชมทวิทศัน์ของภเูขาสงูสลบักนัไปมา (โปรดเตรยีมเสือ้หนาวมา
ดว้ยเพราะจุดทีเ่ราจะผา่นจะอยูส่งูกวา่เมอืงทมิพอูยูร่าว ๆ 1,000 เมตรจากระดบัน ้าทะเล สว่นเมื่อ
ถงึเมอืงพนูาคาอากาศจะอบอุน่กวา่เมอืงทมิพ ูเน่ืองจากเมอืงพนูาคาจะอยูท่ีร่ะดบัความสงูที ่1,300 
เมตรจากระดบัน ้าทะเล) 
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แวะพกัยงัจุดทีส่งูทีสุ่ดบนเสน้ทางน้ีอยูท่ี ่3,116 เมตรจากระดบัน ้าทะเล (เป็นจุดทีส่งูทีสุ่ดของเมอืง
ทมิพแูละพนูาคา) ซึง่เรยีกวา่ ดอร ์ชลูา (Dorchula Plass) และพาทา่นชม สถูป “ดรุค วงัเกล” 
(Druk Wangle Chorten) 108 องค ์(สถูปแหง่ความเป็นสริมิงคล และสนัตสิุขของแผน่ดนิ 108 องค)์ 
สรา้งขึน้มาเพือ่ถวายแกพระโพธสิตัวข์องชาววชัรยาน จุดน้ีเป็นจุดทีส่ามารถยนืชมเทอืกเขาหมิาลยั
ไดแ้บบกระจา่งตาทีสุ่ด โดยเฉพาะในวนัทีอ่ากาศสดใสและฟ้าเปิด รวมถงึ ยอดเขากงัคาพูนซมั
(Gangkhar Puensum) ซึง่เป็นยอดเขาทีส่งูทีสุ่ดในประเทศภฏูานซึง่อยูใ่นระดบัความสงูที ่7,500 
เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ณ จุดน้ีเราจะแวะพกัถ่ายรปู เขา้หอ้งน ้า และออกเดนิทางต่อไปยงัเมอืงปู
นาคา 

กลางวนั  พกัรบัประทานอาหารกลางวนั - ภตัตาคาร ที ่เมอืงพนูาคา 
 จากรา้นอาหารเราจะพาทา่นเดนิผา่นหมูบ่า้น Sobsukha เป็นหมูบ่า้นเลก็ๆมทีุง่นาลอ้มรอบโดยใช้

เวลาประมาณ 30 นาท ีเพือ่ดวูถิชีวีติของคนทีน่ี่และทุง่นาขัน้บนัได  
พาทา่นเดนิไปยงัวดัชมิลิาคงั (Chimi Lhakhang) วดัน้ีไดถู้กสรา้งขึน้ในปี 1499 โดยพระงาหวงั ชอ
คเยล โดย ชาวภฏูานนิยมมาไหวข้อพรในเรื่องครอบครวั อาท ิขอลกู ขอพรใหป้ระสบความส าเรจ็
ในเรื่องความรกั ขอพรใหล้กูหรอืมาใหพ้ระตัง้ชื่อใหล้กู นอกจากน้ียงัเชื่อว่า สามารถขอพรใหล้กูเกดิ
มาหน้าตาดไีดใ้นขณะทีต่ ัง้ครรภ ์ชื่อทีเ่ป็นทีนิ่ยมทีห่ากมาตัง้ชื่อทีว่ดัน้ีคอื คนิเลย ์(ชื่อสถานที)่ และ 
ชมิ ิ(ชื่อวดั) 

 น าทา่นเทีย่วชม พนูาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจ าเมอืงปนูาคา ปัจจุบนัเป็น
พระราชวงัฤดหูนาวของพระสงัฆราช ป้อมปราการแหง่ถูกสรา้งขึน้เมื่อปี 1637-38 เป็นซองทีเ่ก่าแก่
ทีสุ่ดเป็นอนัดบัสองและเป็นซองทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบัสองอกีดว้ย ซองแหง่น้ีถูกท าลายหลายครัง้ 
จากไฟไหมแ้ละภยัธรรมชาตแิต่ไดร้บัการบรูณะอยา่งต่อเน่ือง ป้อมปราการแหง่น้ีสวยงามมาก
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เพราะอยูต่รงกลางระหวา่ง แมน่ ้าโพ (Po Chu)ซึง่หมายถงึแมน่ ้าพอ่ และแมน่ ้าโม (Mo Chu)
หมายถงึแมน่ ้าแมไ่หลมาบรรจบกนัเป็นแมน่ ้า ปนูา ซงั ช(ูPuna Tsang Chu)หรอือกีชื่อเรยีกวา่ 
Sankosh river 

 
 หลงัจากนัน้ น าทา่นชมสะพานเหลก็ทีย่าวทีสุ่ดในภฏูาน พาดผา่นแมน่ ้า แมน่ ้าพอ่ และแมน่ ้าโม 

(Mo Chu) ซึง่ประชาชนใชส้ญัจรเพือ่ขา้มขา้มมายงัพนูาคาซอง 

 
หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยงั เมอืงพาโร 

เยน็   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
พกัโรงแรม  Orathang Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีส่าม พาโร - พาโร Bird Eye View - วดัทกัซงั 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
 จากนัน้พาทา่นแวะถ่ายรปู ณ จุดชมววิ Paro airport bird's eye view point ซึง่เป็นจุดทีส่ามารถ

เหน็สนามบนิพาโรไดท้ัง้สนามบนิ จุดน้ีสวยงามมากเพราะสนามบนินัน้โดนลอ้มรอบดว้ยหุบเขา 
[ในประเทศภฏูานทา่นจะไดย้นิชื่อซองบอ่ยๆเพราะวา่ซองมคีวามหมายวา่ ป้อมปราการ หรอื 
Fortress ซองทีป่ระเทศภฏูานจะสรา้งเหมอืนปราสาทโดยสมยัก่อนนัน้ซองใชป้้องกนัขา้ศกึทีจ่ะเขา้
มารุกรานเมอืง แต่ในสมยัน้ีซองเป็นทัง้สถานทีร่าชการ ทีพ่กัของพระ มโีบสถอ์ยูด่า้นใน ซองส าคญั
ในประเทศภฏูานจะมอียูก่วา่ 20 ซองทัว่ประเทศ] 

 

 
น าทา่นเดนิทางขึน้สูห่มูบ่า้นซทัซมัเพือ่ขึน้สูเ่ขาทกัซงัเพือ่ไปยงั วดัทกัซงั (Taktshang Goemba 
Monastery)  ชื่อทกัซงัมคีวามหมายวา่รงัเสอืหรอื (Tiger Nest) ทา่นสามารถเลอืกวา่จะขีม่า้หรอืจะ
เดนิขึน้ไปกไ็ด ้การขีม่า้จะใชเ้วลาประมาณ 30 นาทซีึง่ขึน้ไปไดจ้นถงึจุดจอดมา้และขึน้มา้ไดเ้ฉพาะ
ขาขึน้เทา่นัน้เพราะวา่ขาลงนัน้หากนัง่มา้จะอนัตรายมาก การเดนิทางขึน้เขาทกัซงัจะใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 4 -6 ชัว่โมงในการไป-กลบัและขึน้อยูก่บัความเรว็ในการเดนิของกรุ๊ปดว้ย โดย
ระหวา่งทางจะมจีุดแวะพกัซึง่จะเป็น Café ซึง่เราจะพกัดืม่ชาและเขา้หอ้งน ้า เดนิขึน้ต่อเพือ่ทีจ่ะถงึ
ชว่งสุดทา้ยทีจ่ะตอ้งขึน้ลงบนัไดกวา่ 350 ขึน้เพือ่ทีจ่ะขึน้ไปทีต่วัวดัทกัซงั เมือ่ถงึตวัวดัจะตอ้งฝาก
อุปกรณ์อเิลก็โทรนิคทุกชนิด (ลกูคา้หลายทา่นจะถามวา่จะเดนิไหวไหม ตอ้งตอบเลยวา่ทรปิเราไม่
รบีรอ้นในการเดนิขึน้เพือ่ทีแ่สวงบุญบนหุบเขาอนัศกัดิส์ทิธิน้ี์ เดนิเรือ่ย ๆชมบรรยากาศอนัสวยงาม
บนเทอืกเขา พกัไดต้ลอดทาง การขีม่า้จะชว่ยใหเ้ดนิขึน้งา่ยขึน้มากเพราะวา่เมือ่ถงึจุดจอดมา้จะเดนิ
อกีไมน่านมาก หากลกูคา้ทา่นไดไมส่ะดวกทีจ่ะขึน้เขาทกัซงัเราสามารถพาทา่นไปเดนิเทีย่วในเมอืง
พาโรแทนได)้ 
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 วดัทกัซงัเป็นวดัพทุธทีม่คีวามเก่าแก่ทีสุ่ดแหง่หน่ึงในภฏูาน โดยถูกสรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1962 
จุดเดน่อยูท่ีต่วัวดันัน้ตัง้อยูร่มิผาซึง่มคีวามสงูกวา่ 900 เมตร ในเขตเมอืงพาโร ดว้ยความสงูเทยีม
ฟ้าเชน่น้ีเอง ท าใหว้ดันัน้อยูท่า่มกลางเมฆหมอกสขีาวทีล่อ้มรอบวดั อกีทัง้ยงัสามารถชมววิสวย ๆ 
ดา้นลา่งไดอ้ยา่งชดัเจนในวนัทีท่อ้งฟ้าโปรง่ โดยเฉพาะในชว่งฤดใูบไมผ้ลทิีห่มูม่วลดอกไมต้่างพา
กนัชชูอ่สวยงาม ดา้นประวตัคิวามเป็นมานัน้ มตี านานเลา่วา่ แต่ก่อนพืน้ทีบ่รเิวณน้ีจะถูกสรา้งเป็น
วดันัน้ทา่นกูรรูนิโปเช ( Guru Rinpoche) หรอืทา่นคุรุปัทมะสมัภวะ (Guru Padmasambhava) คน
ภฏูานจะเรยีกทา่นวา่ กูรรูนิโปเช (ทา่นกูรรูนิโปเชในแถบประเทษทเิบต ภฏูาน เนปาล และบางสว่น
ในประเทศอนิเดยีในแถบเทอืกเขาหมิาลยันัน้ถอืวา่ทา่เหมอืนพระพทุธเจา้องทีส่อง โดยตามวดั
ต่างๆทีภ่ฏูานจะมรีปูปัน้ของทา่นแทบทุกวดั) ไดข้ีห่ลงัเสอืมาเหยยีบแผน่ดนิภฏูานครัง้แรกและ
บ าเพญ็เพยีรอยูใ่นถ ้าแหง่น้ีเป็นเวลา สามปี สามเดอืน สามอาทติย ์สามวนั สามชัว่โมง ครัน้จะ
เทศนาสัง่สอนผูค้นทา่นจะกลายรา่งเป็นมนุษยเ์ชน่เดมิ และเมื่อค าสอนไดผ้ล ผูค้นต่างพากนัเสื่อม
ใสในพระพทุธศาสนา จงึท าใหส้ถานทีน้ี่กลายเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ต่อมาจงึไดม้กีารสรา้งวหิารขึน้
เพือ่แสดงถงึความนิยมดา้นพระพุทธศาสนา และเมื่อเวลาผา่นไปเน่ินนานท าใหต้วัวหิารช ารุดทรุด
โทรม จนทา้ยทีสุ่ดในปี ค.ศ. 1962 จงึมกีารสรา้งวดัทกัซงัหรอืวดัรงัเสอืขึน้มา และไดท้ าการ
บรูณปฏสิงัขรณ์ครัง้ใหญ่ในปี ค.ศ. 1998 จากเหตุเพลงิไหม ้ 

กลางวนั  พกัรบัประทานอาหารกลางวนั - ภตัตาคาร 
 หลงัจากนัน้ พาทา่นเดนิเลน่ในตวัเมอืงพาโร เพือ่ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีท่่านตอ้งการไปฝากคนที่

ทา่นรกั หลงัจากน้ีจะไมม่ชีอ้ปป้ิงแลว้ควรเลอืกซือ้ใหเ้รยีบรอ้ยตัง้แต่วนัน้ี 
เยน็   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร หลงัรบัประทานอาหารเยน็จะมกีารแสดงพืน้บา้นและ

ระบ าหน้ากากซึง่เป็นการแสดงทีส่ าคญัในประเทศภฏูาน ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที 
พกัโรงแรม  Orathang Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ พาโร - ตาซอง - พาโรซอง - วดัคชิลูาคงั - สนามบนิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
 เดนิทางสูต่วัเมอืง พาโร เยีย่มชม พพิธิภณัทส์ถานแหง่ชาต ิหรอื ป้อมปราการตาซอง (National 

Museum of Bhutan , Ta Dzong) ป้อมปราการตาซองสรา้งขึน้กลางครสิตศ์ตวรรษที ่17ภายนอก
ออกแบบใหม้รีปูทรงกระบอก มทีัง้หมด 8 ชัน้ โดยเป็นสถานทีเ่กบ็รวบรวม ภาพพระบฏ อาวุธ 
เหรยีญกษาปณ์ เครื่องมอืเครื่องใช ้สตัวป่์าแถบเทอืกเขาหมิาลยั ตลอดจน ดวงตราไปรษณีย ์แต่
เน่ืองดว้ยเหตุการณ์ไฟไหมค้รัง้ใหญ่ท าใหต้วัอาคารเสยีหายอยา่งหนกัและเป็นอนัตรายต่อการเขา้
ชมภายในตวัอาคาร นกัทอ่งเทีย่วสามารถชมอาคารภายนอกไดแ้ละรฐับาลภฏูานไดส้รา้งอาคาร
หลงัใหมเ่พือ่จดัแสดงแทน โดยทีอ่าคารหลงัใหมม่ ี2 ชัน้และจดัแสดงเพยีง 4 หอ้งเทา่นัน้ จากจุดน้ี
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ทา่นสามารถเหน็ววิสวยๆของสนามบนิพาโรและตวัเมอืงไดอ้ยา่งชดัเจน  **จุดน้ีจะอยูบ่นยอดเขา
เราจะพาทา่นไปชมววิมมุสงูของเมอืงพาโรใหท้า่นสามารถถ่ายรปูสวยๆได ้

 
 จากนัน้พาทา่นเดนิทางต่อเพือ่เยีย่มชม พาโรรงิปุงซอง (Paro Ringpung Dzong) ป้อมปราการ

ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดของเมอืงพาโร ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1645 ในสมยัของทา่น Shabdrung Ngwang 
Namgyel ผูเ้ป็นกษตัรยิผ์ูย้ ิง่ใหญ่ทีร่วมประเทศภฎูานใหเ้ป็นหน่ึงเดยีวในชว่ง ครสิตศ์ตวรรษที ่17  
ตัง้ตระหงา่นโดนเดน่อยูท่า่มกลางหุบเขา ซึง่ตอนน้ีสถานทีน้ี่มไีวส้ าหรบัสว่นบรหิาร ศูนยก์ลาง
ทางการปกครองของเมอืงพาโร และเป็นทีต่ ัง้ของพระอารามหลวง มพีระสงฆจ์ าวดักวา่ 200 รปู ทีน่ี่
เคยเป็นทีถ่่ายท าหนงั Little Buddha ในปี 1993 

 จากสนามบนิประมาณ10 นาท ีน าทา่นเทีย่วชม วดัคชิ ูลาคงั (Kyichu Lhakhang) หรอื วดัคชิ ูวดัคิ
ชเูป็นวดัโบราณเก่าแก่ทีสุ่ดของภฏูาน ตัง้อยูใ่จกลางหุบเขา พระเจา้ซองต์เซน กมัโป กษตัรยิท์เิบต 
ทรงสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 659 โดยทีใ่นเวลานัน้พืน้ทีข่องวดัยงัเป็นของทเิบต  ต านานการสรา้งวดั
แหง่น้ีน่าสนใจมาก เลา่สบืต่อกนัมาวา่ มนีางยกัษ์ตนหน่ึงทีม่รีา่งกายใหญ่โตไดเ้ขา้มาเหยยีดแขน
เหยยีดขานอนทบัอยูบ่นพืน้ทีข่องทเิบตและเทอืกเขาหมิาลยั เพือ่ปิดกัน้ไมใ่หผู้ค้นทีต่อ้งการ
เผยแพรศ่าสนาพทุธเขา้มายงัพืน้ทีน้ี่ พระเจา้ซองตเ์ซน กมัโป จงึทรงด ารสิรา้งวดัพทุธ 108 แหง่ 
ภายในวนัเดยีว เพือ่ตรงึรา่งนางยกัษ์เอาไว ้โดยวดัคชิใูนเมอืงพาโรนัน้เป็น 1 ใน 108 แหง่ดงักลา่ว 
และเป็นพืน้ทีส่ว่นทีเ่ทา้ซา้ยของนางมารเหยยีบอยู ่สว่นอกีวดัหน่ึงในภฏูานอยูท่ีเ่มอืงบุมทงั สรา้ง
ตรงเทา้ขวาของยกัษ์ 
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เทีย่ง  พกัรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพ – สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ Druk Air ออกเดนิทาง 16:00 น. 
โดยเทีย่วบนิที ่KB120 ถงึกรุงเทพเวลา 21:50 น. 

 

 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิ กรุงเทพฯ-พาโร-กรุงเทพฯ ชัน้ Economy และ คา่ภาษสีนามบนิโดยสายการบนิ Druk Air 
 คา่อาหารทุกมือ้ตามระบใุนรายการ 
 น ้าดื่มวนัละ 2 ขวด  
 คา่ยานพาหนะและคา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆตามทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรม 
 คา่ทีพ่กัโรงแรม (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) โดยใชโ้รงแรมทีผ่า่นการรบัรองจากรฐับาลภฏูาน  (3 ดาวหรอื

เทยีบเทา่) 
 คา่วซี่าเพือ่เขา้ประเทศ USD $40 
 คา่ Development Fee USD $65 ต่อคน/ต่อวนั (รวมทัง้สิน้ 195 USD)ทีท่างรฐับาลภฏูาน เรยีกเกบ็กบั

นกัทอ่งเทีย่ว 
 คา่พาหนะในการน าเทีย่วและคา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 คา่มคัคุเทศกท์อ้งถิน่(พดูภาษาองักฤษ)ทีค่อยบรกิารและดแูลตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิทา่นละ 1,000,000.-บาท 
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 คา่หวัหน้าทวัรไ์ทยทีค่อยบรกิารและดแูลตลอดการเดนิทาง ส าหรบัคณะเดนิทางตัง้แต่ 15 ทา่นขึน้ไป 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพและการเดนิทางเพิม่เตมิสามารถ
สอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

  - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

1. ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืน้อยกวา่ 75 ปี  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 
2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

2. ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุ้อยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

อตัรำน้ีไม่รวม 

 ราคาทวัรน้ี์ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และ คา่บรกิารหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % (ส าหรบัทา่นทีต่อ้งการใบก ากบั) 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถภฏูาน USD $30  
 คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย  (รวม $3 USD/คน/วนั) ทัง้หมด 4 วนั = USD $12 
 คา่บรกิารอาบน ้าแร ่Premium Hot Stone Bath (ราคาเริม่ตน้ 25 USD++)ขึน้อยูก่บัจ านวนผูจ้อง 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ , คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนงัสอื

เดนิทาง, คา่น ้าหนกัเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่
รกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายใน
ระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ธรรมเนียมน ้ามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 
 คา่ขีม่า้ขึน้ทกัซงั 
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เง่ือนไขกำรจอง 

 

1. กรุณาท าการจองก่อนการเดนิทาง อยา่งน้อย 45 วนัท าการ (60 วนัท าการส าหรบั แพก็เกจ ราคา
โปรโมชัน่และการเดนิทางชว่งเทศกาล) หรอืก่อนหน้านัน้ โดยแฟกซห์รืออีเมลลห์น้ำพำสปอรต์ผู้
เดินทำง พร้อมช่ือ-นำมสกลุ อีเมล ์เบอรโ์ทรศพัทแ์ละจ ำนวนผูจ้อง เรำจะออกใบจองทวัร ์กำรจอง
จะสมบรูณ์ต่อเม่ือช ำระมดัจ ำแล้วเท่ำนัน้ 

2. กรุณาช าระเงนิมดัจ า ทนัทหีลงัจากท าการจอง ทา่นละ 27,000 บาทเทา่นัน้ ของราคาทวัรท์ัง้หมด 

3. ส าหรบัการเดนิทางชว่งเทศกาล หรอืวนัหยดุต่อเน่ือง กรุณาช าระมดัจ า 30,000 บาทเทา่นัน้ ของราคา
ทวัรท์ัง้หมด 

4. คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็คา่ทวัรท์ัง้หมดก่อนการเดนิทาง อยา่งน้อย 30 วนัก่อนการเดนิทาง
ท าการ มเิชน่นัน้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางของทา่น และการคนืเงนิทัง้หมดหรอื
บางสว่นตามคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

5. การเดนิทางในชว่งเทศกาลทอ่งเทีย่วหรอืวนัหยดุต่อเน่ือง อาจจะมกีารเรยีกเกบ็คา่ทวัรเ์รว็กวา่ทีก่ าหนด
ไวข้า้งตน้ 

 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน 

1. กรุณาโอนเงนิมดัจ าเพือ่ยนืยนัการเดนิทางและทางเราจะด าเนินการจองตัว๋เครื่องบนิ และ ช าระเงนิที่
เหลอือยา่งน้อย 30 วนัก่อนการเดนิทาง 

2. หลงัจากทา่นช าระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้กรุณาสง่หลกัฐานการโอน พรอ้มระบุ ชื่อ-นามสกุล เบอรโ์ทรศพัท ์
และรหสัทวัร ์ใหก้บัเจา้หน้าทีท่ีร่บัจองทวัรข์องทา่น 
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หมำยเหต:ุ ทวัรน้ี์ออกเดินทำงท่ี 15 ท่ำน หำกเดินทำงไม่ถึง 15 ท่ำน เกบ็เพ่ิมท่ำนละ 1,200 บำท 

 

เง่ือนไขกำรยกเลิกกำรเดินทำง 

1. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
2. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 20 วนั แต่ไมเ่กนิ 30 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 27,000 บาทหรอืตามมดัจ า 
3. แจง้ยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์กบ็คา่ใชจ้า่ย ทัง้หมด 
4. หากเราออกตัว๋แลว้ลกูคา้ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ตัว๋ไดไ้มว่า่กรณีใดๆและเป็นไปตามขอ้ตกลงของสาย

การบนิ 
5. หากทา่นไมม่าเชค็อนิในวนัเดนิทาง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์กบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
6. ส าหรบัผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย หรอืทางบรษิทัฯเป็นผูย้ ืน่วซี่าให ้เมื่อผลวซี่าผา่นแลว้

มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 
7. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว(้15ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทาง
บรษิทัและผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายต่างๆทีเ่กดิจาก
การยกเลกิของทา่น  

8. กรณีเจบ็ป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะ
ท าการเลื่อนการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีก
คนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมของตัว๋เครื่องบนิ  ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได้ 
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9. กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษิทัฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมดัจ าให ้แต่ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นการหกัคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ หรอืได้
ช าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกั
เกบ็คา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หน้าทีไ่มว่่า
เหตุผลใดๆ กต็ามทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ข้อมลูเบือ่งต้นและเอกสำรในกำรขอวีซ่ำ 

วีซ่ำภฏูำนนัน้ต้องขอท่ีประเทศภฏูำนเท่ำนัน้และเน่ืองจำกรฐับำลภฏูำนเกบ็ค่ำเข้ำประเทศวนัละ 65 USD 
ต่อคน ต่อวนั ดงันัน้ทำงบริษทัจะออกวีซ่ำเป็นกรุป๊ โดยบริษทัจะท ำกำรย่ืนวีซ่ำให้หลงัจำกลกูค้ำในกรุป๊
ช ำระเงินทัง้หมดแล้วเท่ำนัน้เพรำะเป็นเง่ือนใขของรฐับำลส ำหรบัหวัหน้ำทวัร ์ลกูค้ำจะได้วีซ่ำก่อนออก
เดินทำง 3-7 วนั หรือขึน้อยู่กบักำรพิจำรณำของทำงรฐับำล 

ลกูค้ำทกุท่ำนต้องท ำกำรส่งเอกสำรดงัน้ีทำง 

1. ภาพถ่ายส ำเนำหนังสือเดินทำง ตอ้งมอีายใุชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง (กรุณาน าหนงัสอื
เดนิทางฉบบัเก่าทีม่วีซี่าเขา้ประเทศสหรฐัฯมาแสดงดว้ย ถา้ม)ี 

2. รปูถ่ำยหน้ำตรงสี  

   ถ่ายไมเ่กนิ 3 เดอืน รปูถ่ายจะตอ้งเป็นพืน้หลงัสขีาวหรอืฟ้า เปิดห,ู  

   หา้มสวมแวน่ตาด าหรอืหมวกเครื่องประดบั สดัส่วนใบหน้ำต้องเกิน 80 
เปอรเ์ซน็ตข์องพืน้ท่ีรปูถ่ำย 

เรำจะไม่เกบ็ Passport ตวัจริงของลกูค้ำเพรำะเอกสำรทกุอย่ำงจะท ำท่ีประเทศภฏูำนและวีซ่ำจะเป็นวี
ซ่ำกลุ่มโดยพนักงำนของบริษทัเรำท่ีอยู่ท่ีประเทศภฏูำนจะเป็นคนย่ืนเอกสำรวีซ่ำให้ 



 

AGENT BTN-KB002 เทีย่วภฏูาน ดนิแดนมงักรสายฟ้า 4 วนั 3 คนื (KB) Update 20-6-2018 

 ขอ้ความซึง่ถอืเปน็สาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ 

โดยจัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเท่ียวพร้อมท้ังการ

สัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง 

ท้ังนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจาก

โรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ , 

โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, 

การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, 

ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจน

การถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องกับสถาน

เอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่

จ าต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวท้ังใน หรือ 

ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไข

ท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าท่ีตรวจคน

เข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้า

ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสาร

เพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ 

รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือ

เพ่ือความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 ท้ังนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์

ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 


