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เทีย่วภฏูาน ดนิแดนมังกรสายฟ้า 4 วัน 3 คนื 

โดยสายการบนิ ดรุ๊กแอร ์(KB) 

 

ขอน ำท่ำนเดนิทำงไปยงัประเทศภูฏำน 4 วนั 3 คนื โดยสำยกำรบนิ Druk Air (KB) ชัน้ Economy เยีย่มชม
เมอืงทัง้ 3 เมอืงหลกั  พำโร-ทมิพ-ูพนูำคำ โปรแกรมสวยบนิเชำ้กลบัเยน็ เทีย่วครบสถำนทีส่ ำคญัของทุกเมอืง 
เขำ้ชมวดัถ ้ำเสอืซึ่งเป็นสถำนที่แสวงบุญที่ชำวภูฏำนเลื่อมใสศรทัธำกนัมำกที่สุด เยี่ยมชมสถำนอนุรกัษ์สตัว์
ประจ ำชำติของภูฏำน และพิพิธภัณฑ์ประวัติศำสตร์พื้นบ้ำน น ำท่ำนสักกำระหลวงพ่อสั จธรรมซึ่งเป็น
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พระพุทธรูปขนำดใหญ่ที่สุดของภูฏำน เข้ำชมป้อมปรำกำร “ทิมพู ซอง” ซึ่งอยู่ติดกบัที่ประทบัของสมเด็จ
พระรำชำธบิดจีกิม ีเก็บกระเป๋ำครัง้เดยีว โปรแกรมจดัโดยผูช้ ำนำญประเทศภูฏำนและอยำกใหท้่ำนท่องเทีย่ว
อยำ่งมคีวำมสุขและควำมประทบัใจ!! 

ฟรผีำ้ขำวตอ้นรบัตำมธรรมเนียมของคนภฏูำน 

พเิศษ!ชมระบ ำพืน้บำ้นระบ ำหน้ำกำกจดัแสดงแบบสว่นตวั (ส ำหรบัคณะ 10 คนขึน้ไป) 

บรกิำรพเิศษใสชุ่ดประจ ำชำต ิไมใ่ชใ่สถ่่ำยรปูแลว้ถอด 

ไมเ่ปลีย่นโรงแรมบอ่ย โปรแกรมสวย ไมต่อ้งแพค็ของทุกวนัเหมอืนทีอ่ื่น 

   รวมคำ่วซี่ำคนละ US $40 และคำ่ Loyalty Fee เขำ้ประเทศภฏูำนวนัละ US $65 รวมทัง้สิน้ 260 USD
แลว้ 

หำกเวลำเหลอืเรำพำเทีย่วเพิม่ไมม่ลีด แต่ขึน้อยูก่บัควำมเหน็ลกูทวัรเ์ป็นส ำคญั 

 มอีำหำรเสรมิจำกประเทศไทย ชำ กำแฟ และขนมระหวำ่ง 

ก ำหนดวนัเดินทำง 

 

หมำยเหต:ุ 

*กรณีคณุลกูค้ำต้องกำรเดินทำงในวนัและเวลำอ่ืน ๆ สำมำรถโทรเข้ำมำสอบถำมเพ่ิมเติมได้ค่ะ 
หำกมีจ ำนวนคนเรำสำมำรถเปิดกรุป๊ให้ได้ค่ะ ตัง้แต่ 16 ท่ำนขึน้ไป 

วนัและเวลำเดินทำง 
(ออกเดินทำงทกุวนัพฤหสับดีของทกุสปัดำห)์ 

รำคำ 
ผูใ้หญ่ 

รำคำเดก็
เสริมเตียง 

รำคำเดก็ไม่
เสริมเตียง 

พกัเด่ียว
เพ่ิม 

21-24 มถุินำยน 2561 ฿ 44,900 ฿ 44,900 ฿ 44,900 5500 บำท 
12-15 กรกฎำคม 2561 ฿ 44,900 ฿ 44,900 ฿ 44,900 5500 บำท 
26-29 กรกฎำคม 2561 ฿ 44,900 ฿ 44,900 ฿ 44,900 5500 บำท 
9-12 สงิหำคม 2661 ฿ 44,900 ฿ 44,900 ฿ 44,900 5500 บำท 
23-26 สงิหำคม 2661 ฿ 44,900 ฿ 44,900 ฿ 44,900 5500 บำท 
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**รำคำอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้เน่ืองจำกรำคำตัว๋เคร่ืองบินและโปรโมชัน่จำกรฐับำลภฏูำน หำก
ลกูค้ำท่ำนได้จองทวัรไ์ปแล้วเรำท ำกำรปรบัเปล่ียนให้ตำมรำคำของวนัเดินทำงนัน้ 

***เรำมีโปรแกรมส ำหรบัเดินทำงเองแบบส่วนตวั สำมำรถระบวุนัเดินทำงเองได้ ซ่ึงท่ำนสำมำรถ
เลือกระดบัของท่ีพกั อำหำรได้ น ำเท่ียวโดยไกดท้์องถ่ิน+คนขบัรถแบบส่วนตวัแต่ไม่มีหวัหน้ำทวัร์
จำกไทย  

****ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรห้องท่ีใหญ่กว่ำปกติโปรดแจ้งเจ้ำหน้ำท่ีเพ่ือตรวจสอบรำคำ 

 โปรแกรมกำรเดินทำง เช้ำ 
เท่ีย
ง 

ค ำ่ โรงแรมท่ีพกั 

1 

กรุงเทพฯ – พำโร – ทมิพ ู-ผำ่นชมส ำนกัสงฆว์ดัตมั
ช ู- ดำ่นซูซอม – หลวงพอ่สจัธรรม – ศูนยอ์นุรกัษ์
สตัวท์ำคนิ – ไปรษณียภ์ูฏำน - เมมโมเรยีลโชเตน - 
ทมิพซูอง 

✈   
Gakyil Hotel 3* 

หรอืเทยีบเทำ่ 

2 
ทมิพ ู- ดอรช์ลูำ่พำส – วดัชมิลิำคงั – พนูำคำซอง – 
สะพำนเหลก็ทีย่ำวทีสุ่ดในภฏูำน - ทมิพ ู- พำโร 

   
Olathang Hotel 3* 

หรอืเทยีบเทำ่ 

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

หรอืเทยีบเทำ่ 

4 พำโร - ตำซอง - พำโรซอง - วดัคชิลูำคงั - สนำมบนิ   ✈  

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – พำโร – ทมิพ ู- ผำ่นชมส ำนกัสงฆว์ดัตมัช ู- ดำ่นซซูอม – หลวงพอ่สจัธรรม 
– ศนูยอ์นุรกัษ์สตัวท์ำคนิ – ไปรษณยีภ์ฏูำน - เมมโมเรยีลโชเตน - ทมิพซูอง 

03.00 น. คณะเดนิทำงพรอ้มกนัที ่สนำมบนิสุวรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก สำยกำรบนิ Druk Air (KB) 
เทีย่วบนิที ่KB141 ออกเดนิทำงเวลำ 05:00 เคำเตอร ์N ประตู 7 พบกบัเจำ้หน้ำทีจ่ำกบรษิทัใหก้ำร
ตอ้นรบัพรอ้มบรกิำรกระเป๋ำเขำ้เชค็อนิ พรอ้มหวัหน้ำทวัรค์อยใหบ้รกิำร 

05.00 น. ออกเดนิทำงสูป่ระเทศภฎูำน เดนิทำงสูเ่มอืงพำโร เมอืงหน้ำดำ่นส ำคญัก่อนเดนิทำงสูด่นิแดนอื่น ๆ
ในประเทศภฏูำน โดยสำยกำรบนิ Druk Air (KB) ออกเดนิทำงเวลำ 05.00 มอีำหำรบรกิำรบน
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เครื่อง ระหวำ่งกำรเดนิทำงเครื่องจะท ำกำรลงจอดทีป่ระเทศอนิเดยีเพือ่ท ำควำมสะอำดและเตมิ
น ้ำมนัเป็นเวลำ 45 นำทโีดยไมต่อ้งลงจำกเครื่องบนิและเดนิทำงต่อไปยงัประเทศภฎูำน 

08.35 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิเมอืงพำโร 
ทุกคนทัว่โลกทีเ่ดนิทำงมำยงัประเทศภฏูำนตอ้งเริม่ตน้จำกเมอืงน้ีเพรำะเมอืงพำโรเป็นเมอืงเดยีวที่
มสีนำมบนินำนำชำต ิเมอืงพำโรอยูท่ีร่ะดบัควำมสงู 2,250 เมตรจำกระดบัน ้ำทะเล มคีวำมส ำคญั
เพรำะเคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศอกีทัง้ยงัมวีดัส ำคญัหลำยแหง่อยูท่ีเ่มอืงน้ี 

เชำ้ หลงัจำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงต่อไปยงั เมอืงทมิพเูมอืงหลวงปัจจุบนัของประเทศภฏูำนโดยใชเ้วลำ
ประมำณ 1.30 ชัว่โมง ระหวำ่งทำงใหท้ำ่นไดส้มัผสักบัววิภเูขำสลบัซบัซอ้นและมแีมน่ ้ำไหลผำ่น
สวยงำมตลอดเสน้ทำง ใหท้ำ่นไดผ้ำ่นชมส ำนกัสงฆต์มัช ูทำ่นสำมำรถเหน็วดัน้ีไดจ้ำกววิทำง
ดำ้นซำ้ยระหวำ่งทำง สรำ้งโดยทำ่นลำมะทงัทนเกลโป ซึง่เป็นผูส้รำ้งวดัน้ีขึน้ จำกนัน้น ำทำ่นแวะ
ถ่ำยรปู ณ จุดชมววิ ดำ่นชซูอม ซึง่เป็นหน้ำดำ่นก่อนเขำ้เมอืงทมิพ ูและเป็นบรเิวณทีแ่มน่ ้ำจำกพำ
โรและทมิพมูำบรรจบกนั ขำ้งๆ สะพำนดำ่นชซูอมทำ่นจะไดเ้หน็สถูปสำมอนัออกแบบสไตน์ ภฏูำน 
เนปำล และทเิษต จำกจดุน้ีอกี 31 กโิลเมตรเรำจะถงึเมอืงทมิพู 

 
เมอืงทมิพเูป็นเมอืงทีอ่ยูใ่นระดบัควำมสงู 2,400 เมตรจำกระดบัน ้ำทะเล เป็นเมอืงหลวงทีเ่ลก็ทีสุ่ด
ของเอเชยีและไมม่สีญัญำณไฟจรำจร มปีระชำกรอยูป่ระมำณ140,000 คน ผูค้นทีน่ี่ยิม้แยม้แจม่ใส 
ใจดแีละมกัจะแต่งกำยดว้ยชุดประจ ำชำต ิชุดผูช้ำยจะเรยีกวำ่ โค (Kho) สว่นชุดของผูห้ญงิจะ
เรยีกวำ่ ครีำ่ (Kira) 

 จำกนัน้พำทำ่นขึน้เขำไป สกักำระหลวงพอ่สจัธรรม Buddha Dordenma statue (Buddha Point) 
พระพทุธรปูขนำดใหญ่ทีสุ่ดของภฏูำน หลอ่สมัฤทธิ ์ประดษิฐำนอยูบ่รเิวณเชงิเขำในเมอืงทมิพ ูท ำ
หน้ำทีป่กปักรกัษำชำวเมอืงทมิพ ูพำทำ่นเขำ้ไปไหวส้กักำระภำยในฐำนองคพ์ระพทุธรปู จำกจุดน้ี
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ทำ่นจะไดเ้หน็เมอืงทมิพไูดโ้ดยรอบ 

 
 จำกนัน้พำทำ่นชม “ทำคนิ” ในสถำนอนุรกัษ์สตัวป์ระจ ำชำตขิองภฏูำน  (Takin Preservation 

Center) ซึง่เป็นสตัวป์ระจ ำชำตขิองภฏูำน ปัจจุบนัหำดไูดย้ำกมำกเน่ืองจำกเป็นสตัวท์ีอ่ยูใ่นป่ำลกึ
และมอียูท่ีเ่ฉพำะบนภเูขำในแทบเทอืกเขำหมิำลยั 

 
เทีย่ง  พกัรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
 เรำจะพำทำ่นชม ทีท่ ำกำรไปรษณียภ์ฏูำน (General Post Office) ซึง่ทำ่นสำมำรถเลอืกซือ้ดวงตรำ

ไปรษณียำกรทีง่ดงำมของภฏูำน และควำมพเิศษทีไ่ปรษณียภ์ฏูำนคอืทำ่นสำมำรถถ่ำยรปูตวัเองลง
บนตรำไปรษณียซ์ึง่สำมำรถใชไ้ดอ้ยำ่งถูกกฎหมำยและสำมำรถตดิบนโปสกำรด์หรอืจดหมำย
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สง่กลบัมำประเทศไทยและทัว่โลกไดอ้กีดว้ย (ทำ่นสำมำรถเตรยีมรปูทำ่นเองหรอืรปูคนอื่นมำท ำ
แสตมป์ได ้คำ่ใชจ้ำ่ยต่อทำ่นประมำณ 360 และ 500 นงตูรมัขึน้อยูก่บัชุดแสตมนัน้ ๆ ) 

 จำกนัน้พำทำ่นเยีย่มชม เมมโมเรยีลโชเตน (Memorial Chortten) มหำสถูปเพือ่สรำ้งขึน้เพือ่ร ำลกึ
ถงึอดตีกษตัริยิ ์จกิมี ่ดอรจ์ ีวงัชุก พระองคท์รงเป็นกษตัรยิอ์งคท์ี ่3 ทีป่กครองประเทศภฏูำนในชว่ง 
ค.ศ. 1952-1972 และทรงไดร้บัพระฉำยำวำ่ "พระบดิำแหง่ภฏูำนนยคุใหม"่ สรำ้งขึน้ในปี 1974 
สถำนทีแ่หง่น้ีทำ่นจะเหน็คนเฒำ่คนแกจ่ ำนวนหน่ึงมำนัง่นบัลกูปัดและเดนิวนรอบสถูป 

 
 จำกนัน้เรำจะพำทำ่นัง่รถต่อไปยงัอกีหน่ึงสถำนทีส่ ำคญันัน่คอืป้อมปรำกำร “ทมิพ ูซอง” Thimphu 

Dzong หรอืมชีื่อเป็นทำงกำรวำ่ “ตำชโิช ซอง” (Tashicho Dzong) ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงหลวง
แหง่น้ี ป้อมปรำกำรแหง่น้ีไดถู้กสรำ้งขึน้ในปี1907 ซึง่นอกจำกเป็นป้อมปรำกำรแลว้ยงัเป็นอำรำม
หลวงส ำหรบัพระอกีดว้ย โดยตอนน้ีสถำนทีแ่หง่น้ีเป็นทีท่ ำงำนของสมเดจ็พระรำชำธบิดจีกิมแีละ
ท ำเนียบรฐับำล ทีน่ี่เรำจะเหน็ทีป่ระทบัของสมเดจ็พระรำชำธบิดจีกิมสีำมำรถมอเขำ้ไปไดแ้ต่ไม่
สำมำรถถ่ำยรปูได ้
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 จำกนัน้พำทำ่นเดนิเลน่ในตวัเมอืงทมิพ ูเน่ืองจำกโรงแรมนัน้อยูใ่จกลำงเมอืงทำ่นสำมำรถเลอืกไดว้ำ่

จะเดนิเลน่หรอืพกัผอ่นทีโ่รงแรมหรอืไปใชบ้รกิำรแชน่ ้ำรอ้น Premium Hot Stone Bath(Premium 
Hot Stone Bath ไมร่วมในคา่ทวัร ์คา่ใชจ้า่ยจะอยูท่ี ่25 USD++ ต่อทา่นใชบ้รกิารพรอ้มกนัหอ้งละ 4 
ทา่น มสีองหอ้ง) หลงัจำกนัน้เรำจะนดัทำนขำ้วเยน็พรอ้มกนั 
[ Premium Hot Stone Bath ทีภ่ฏูำนคอืกำรแชน่ ้ำรอ้น โดยกำรเลอืกเอำหนิธรรมชำตมิำเผำจนแดง
แลว้เอำใสล่งไปในน ้ำท ำใหน้ ้ำรอ้นท ำใหไ้ดแ้รธ่ำตจิำกหนิ ชว่ยใหผ้อ่นคลำยกลำ้มเน้ือ ขอ้ต่อ และ
ผอ่นคลำย นอกจำกนัน้น ้ำทีแ่ชจ่ะใสส่มุนไพรพืน้บำ้นอยำ่ง Khempa (Hemp) oil ทีช่ว่ยใหท้ำ่นผอ่น
คลำยมำกขึน้ ส ำหรบัทำ่นทีเ่คยท ำครัง้แรกแนะน ำใหแ้ชป่ระมำณ 15 นำท ีส ำหรบับรกิำรน้ี
ระยะเวลำต่อครัง้อยูท่ี ่1 ชัว่โมง ซึง่ทำ่นสำมำรถใชบ้รกิำรสตมีและซำวน่ำได ้ทำ่นตอ้งแจง้ลว่งหน้ำ
อยำ่งน้อย 3 ชัว่โมง และไม่   สำมำรถยกเลกิได ้] *สำมำรถแจง้ไดต้ัง้แต่ท ำกำรจอง 
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เยน็  รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร 

พกัทีโ่รงแรม Gakyil Hotel เมอืงทมิพ ูหรอืเทยีบเทำ่ในระดบัเดยีวกนั 
วนัทีส่อง ทมิพ ู- ดอรช์ลูำ่พำส – วดัชมิลิำคงั – พนูำคำซอง – สะพำนเหลก็ทีย่ำวทีส่ดุในภฏูำน –  

ทมิพ ู- พำโร 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม  
 ออกเดนิทำงสูเ่มอืง Punakha พนูำคำ ระยะทำงประมำณ 75 กโิลเมตร ทำงเป็นถนนคดเคีย้วใช้

เวลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง เมื่อก่อนจะใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมงแต่ตอนน้ีถนนดขีึน้
แลว้ เมอืงปนูำคำนัน้เมื่อสมยัโบรำณมคีวำมส ำคญัเพรำะเป็นเมอืงหลวงและเป็นเมอืงทีก่ฏตสัองแรง
ไดร้บักำรเลอืกตัง้ในปี1907 เมอืงน้ีจะมรีะดบัควำมสงูตัง้แต่ 1,000 – 4,800 เมตรจำกระดบัน ้ำทะเล 
เมอืงน้ีจะขอ่นขำ้งอุน่กวำ่เมอืงพำโรและเมอืงทมิพู 
ระหวำ่งกำรเดนิทำงทำ่นสำมำรถชมทวิทศัน์ของภเูขำสงูสลบักนัไปมำ (โปรดเตรยีมเสือ้หนำวมำ
ดว้ยเพรำะจุดทีเ่รำจะผำ่นจะอยูส่งูกวำ่เมอืงทมิพอูยูร่ำว ๆ 1,000 เมตรจำกระดบัน ้ำทะเล สว่นเมื่อ
ถงึเมอืงพนูำคำอำกำศจะอบอุน่กวำ่เมอืงทมิพ ูเน่ืองจำกเมอืงพนูำคำจะอยูท่ีร่ะดบัควำมสงูที ่1,300 
เมตรจำกระดบัน ้ำทะเล) 
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แวะพกัยงัจุดทีส่งูทีสุ่ดบนเสน้ทำงน้ีอยูท่ี ่3,116 เมตรจำกระดบัน ้ำทะเล (เป็นจุดทีส่งูทีสุ่ดของเมอืง
ทมิพแูละพนูำคำ) ซึง่เรยีกวำ่ ดอร ์ชลูำ (Dorchula Plass) และพำทำ่นชม สถูป “ดรุค วงัเกล” 
(Druk Wangle Chorten) 108 องค ์(สถูปแหง่ควำมเป็นสริมิงคล และสนัตสิุขของแผน่ดนิ 108 องค)์ 
สรำ้งขึน้มำเพือ่ถวำยแกพระโพธสิตัวข์องชำววชัรยำน จุดน้ีเป็นจุดทีส่ำมำรถยนืชมเทอืกเขำหมิำลยั
ไดแ้บบกระจำ่งตำทีสุ่ด โดยเฉพำะในวนัทีอ่ำกำศสดใสและฟ้ำเปิด รวมถงึ ยอดเขำกงัคำพนูซมั
(Gangkhar Puensum) ซึง่เป็นยอดเขำทีส่งูทีสุ่ดในประเทศภฏูำนซึง่อยูใ่นระดบัควำมสงูที ่7,500 
เมตรเหนือระดบัน ้ำทะเล ณ จุดน้ีเรำจะแวะพกัถ่ำยรปู เขำ้หอ้งน ้ำ และออกเดนิทำงต่อไปยงัเมอืงปู
นำคำ 

กลำงวนั  พกัรบัประทำนอำหำรกลำงวนั - ภตัตำคำร ที ่เมอืงพนูำคำ 
 จำกรำ้นอำหำรเรำจะพำทำ่นเดนิผำ่นหมูบ่ำ้น Sobsukha เป็นหมูบ่ำ้นเลก็ๆมทีุง่นำลอ้มรอบโดยใช้

เวลำประมำณ 30 นำท ีเพือ่ดวูถิชีวีติของคนทีน่ี่และทุง่นำขัน้บนัได  
พำทำ่นเดนิไปยงัวดัชมิลิำคงั (Chimi Lhakhang) วดัน้ีไดถู้กสรำ้งขึน้ในปี 1499 โดยพระงำหวงั ชอ
คเยล โดย ชำวภฏูำนนิยมมำไหวข้อพรในเรื่องครอบครวั อำท ิขอลกู ขอพรใหป้ระสบควำมส ำเรจ็
ในเรื่องควำมรกั ขอพรใหล้กูหรอืมำใหพ้ระตัง้ชื่อใหล้กู นอกจำกน้ียงัเชื่อว่ำ สำมำรถขอพรใหล้กูเกดิ
มำหน้ำตำดไีดใ้นขณะทีต่ ัง้ครรภ ์ชื่อทีเ่ป็นทีนิ่ยมทีห่ำกมำตัง้ชื่อทีว่ดัน้ีคอื คนิเลย ์(ชื่อสถำนที)่ และ 
ชมิ ิ(ชื่อวดั) 

 น ำทำ่นเทีย่วชม พนูำคำซอง (Punakha Dzong) ป้อมปรำกำรประจ ำเมอืงปนูำคำ ปัจจุบนัเป็น
พระรำชวงัฤดหูนำวของพระสงัฆรำช ป้อมปรำกำรแหง่ถูกสรำ้งขึน้เมื่อปี 1637-38 เป็นซองทีเ่ก่ำแก่
ทีสุ่ดเป็นอนัดบัสองและเป็นซองทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบัสองอกีดว้ย ซองแหง่น้ีถูกท ำลำยหลำยครัง้ 
จำกไฟไหมแ้ละภยัธรรมชำตแิต่ไดร้บักำรบรูณะอยำ่งต่อเน่ือง ป้อมปรำกำรแหง่น้ีสวยงำมมำก
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เพรำะอยูต่รงกลำงระหวำ่ง แมน่ ้ำโพ (Po Chu)ซึง่หมำยถงึแมน่ ้ำพอ่ และแมน่ ้ำโม (Mo Chu)
หมำยถงึแมน่ ้ำแมไ่หลมำบรรจบกนัเป็นแมน่ ้ำ ปนูำ ซงั ช(ูPuna Tsang Chu)หรอือกีชื่อเรยีกวำ่ 
Sankosh river 

 
 หลงัจำกนัน้ น ำทำ่นชมสะพำนเหลก็ทีย่ำวทีสุ่ดในภฏูำน พำดผำ่นแมน่ ้ำ แมน่ ้ำพอ่ และแมน่ ้ำโม 

(Mo Chu) ซึง่ประชำชนใชส้ญัจรเพือ่ขำ้มขำ้มมำยงัพนูำคำซอง 

 
หลงัจำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงไปยงั เมอืงพำโร 

เยน็   รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร 
พกัโรงแรม  Orathang Hotel ระดบั 3 ดำว หรอืเทยีบเทำ่ในระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีส่ำม พำโร - พำโร Bird Eye View - วดัทกัซงั 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม  
 จำกนัน้พำทำ่นแวะถ่ำยรปู ณ จุดชมววิ Paro airport bird's eye view point ซึง่เป็นจุดทีส่ำมำรถ

เหน็สนำมบนิพำโรไดท้ัง้สนำมบนิ จุดน้ีสวยงำมมำกเพรำะสนำมบนินัน้โดนลอ้มรอบดว้ยหุบเขำ 
[ในประเทศภฏูำนทำ่นจะไดย้นิชื่อซองบอ่ยๆเพรำะวำ่ซองมคีวำมหมำยวำ่ ป้อมปรำกำร หรอื 
Fortress ซองทีป่ระเทศภฏูำนจะสรำ้งเหมอืนปรำสำทโดยสมยัก่อนนัน้ซองใชป้้องกนัขำ้ศกึทีจ่ะเขำ้
มำรุกรำนเมอืง แต่ในสมยัน้ีซองเป็นทัง้สถำนทีร่ำชกำร ทีพ่กัของพระ มโีบสถอ์ยูด่ำ้นใน ซองส ำคญั
ในประเทศภฏูำนจะมอียูก่วำ่ 20 ซองทัว่ประเทศ] 

 

 
น ำทำ่นเดนิทำงขึน้สูห่มูบ่ำ้นซทัซมัเพือ่ขึน้สูเ่ขำทกัซงัเพือ่ไปยงั วดัทกัซงั (Taktshang Goemba 
Monastery)  ชื่อทกัซงัมคีวำมหมำยวำ่รงัเสอืหรอื (Tiger Nest) ทำ่นสำมำรถเลอืกวำ่จะขีม่ำ้หรอืจะ
เดนิขึน้ไปกไ็ด ้กำรขีม่ำ้จะใชเ้วลำประมำณ 30 นำทซีึง่ขึน้ไปไดจ้นถงึจุดจอดมำ้และขึน้มำ้ไดเ้ฉพำะ
ขำขึน้เทำ่นัน้เพรำะวำ่ขำลงนัน้หำกนัง่มำ้จะอนัตรำยมำก 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
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พาโรแทนได)้ 
 วดัทกัซงัเป็นวดัพทุธทีม่คีวำมเก่ำแก่ทีสุ่ดแหง่หน่ึงในภฏูำน โดยถูกสรำ้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1962 

จุดเดน่อยูท่ีต่วัวดันัน้ตัง้อยูร่มิผำซึง่มคีวำมสงูกวำ่ 900 เมตร ในเขตเมอืงพำโร ดว้ยควำมสงูเทยีม
ฟ้ำเชน่น้ีเอง ท ำใหว้ดันัน้อยูท่ำ่มกลำงเมฆหมอกสขีำวทีล่อ้มรอบวดั อกีทัง้ยงัสำมำรถชมววิสวย ๆ 
ดำ้นลำ่งไดอ้ยำ่งชดัเจนในวนัทีท่อ้งฟ้ำโปรง่ โดยเฉพำะในชว่งฤดใูบไมผ้ลทิีห่มูม่วลดอกไมต้่ำงพำ
กนัชชูอ่สวยงำม ดำ้นประวตัคิวำมเป็นมำนัน้ มตี ำนำนเลำ่วำ่ แต่ก่อนพืน้ทีบ่รเิวณน้ีจะถูกสรำ้งเป็น
วดันัน้ทำ่นกูรรูนิโปเช ( Guru Rinpoche) หรอืทำ่นคุรุปัทมะสมัภวะ (Guru Padmasambhava) คน
ภฏูำนจะเรยีกทำ่นวำ่ กูรรูนิโปเช (ทำ่นกูรรูนิโปเชในแถบประเทษทเิบต ภฏูำน เนปำล และบำงสว่น
ในประเทศอนิเดยีในแถบเทอืกเขำหมิำลยันัน้ถอืวำ่ทำ่เหมอืนพระพทุธเจำ้องทีส่อง โดยตำมวดั
ต่ำงๆทีภ่ฏูำนจะมรีปูปัน้ของทำ่นแทบทุกวดั) ไดข้ีห่ลงัเสอืมำเหยยีบแผน่ดนิภฏูำนครัง้แรกและ
บ ำเพญ็เพยีรอยูใ่นถ ้ำแหง่น้ีเป็นเวลำ สำมปี สำมเดอืน สำมอำทติย ์สำมวนั สำมชัว่โมง ครัน้จะ
เทศนำสัง่สอนผูค้นทำ่นจะกลำยรำ่งเป็นมนุษยเ์ชน่เดมิ และเมื่อค ำสอนไดผ้ล ผูค้นต่ำงพำกนัเสื่อม
ใสในพระพทุธศำสนำ จงึท ำใหส้ถำนทีน้ี่กลำยเป็นสถำนทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ต่อมำจงึไดม้กีำรสรำ้งวหิำรขึน้
เพือ่แสดงถงึควำมนิยมดำ้นพระพทุธศำสนำ และเมื่อเวลำผำ่นไปเน่ินนำนท ำใหต้วัวหิำรช ำรุดทรุด
โทรม จนทำ้ยทีสุ่ดในปี ค.ศ. 1962 จงึมกีำรสรำ้งวดัทกัซงัหรอืวดัรงัเสอืขึน้มำ และไดท้ ำกำร
บรูณปฏสิงัขรณ์ครัง้ใหญ่ในปี ค.ศ. 1998 จำกเหตุเพลงิไหม ้ 

กลำงวนั  พกัรบัประทำนอำหำรกลำงวนั - ภตัตำคำร 
 หลงัจำกนัน้ พำทำ่นเดนิเลน่ในตวัเมอืงพำโร เพือ่ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีท่่ำนตอ้งกำรไปฝำกคนที่

ทำ่นรกั หลงัจำกน้ีจะไมม่ชีอ้ปป้ิงแลว้ควรเลอืกซือ้ใหเ้รยีบรอ้ยตัง้แต่วนัน้ี 
เยน็   รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร หลงัรบัประทำนอำหำรเยน็จะมกีำรแสดงพืน้บำ้นและ

ระบ ำหน้ำกำกซึง่เป็นกำรแสดงทีส่ ำคญัในประเทศภฏูำน ใชเ้วลำประมำณ 45 นำท ี
พกัโรงแรม  Orathang Hotel ระดบั 3 ดำว หรอืเทยีบเทำ่ในระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ พำโร - ตำซอง - พำโรซอง - วดัคชิลูำคงั - สนำมบนิ 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม  
 เดนิทำงสูต่วัเมอืง พำโร เยีย่มชม พพิธิภณัทส์ถำนแหง่ชำต ิหรอื ป้อมปรำกำรตำซอง (National 

Museum of Bhutan , Ta Dzong) ป้อมปรำกำรตำซองสรำ้งขึน้กลำงครสิตศ์ตวรรษที ่17ภำยนอก
ออกแบบใหม้รีปูทรงกระบอก มทีัง้หมด 8 ชัน้ โดยเป็นสถำนทีเ่กบ็รวบรวม ภำพพระบฏ อำวุธ 
เหรยีญกษำปณ์ เครื่องมอืเครื่องใช ้สตัวป่์ำแถบเทอืกเขำหมิำลยั ตลอดจน ดวงตรำไปรษณีย ์แต่
เน่ืองดว้ยเหตุกำรณ์ไฟไหมค้รัง้ใหญ่ท ำใหต้วัอำคำรเสยีหำยอยำ่งหนกัและเป็นอนัตรำยต่อกำรเขำ้
ชมภำยในตวัอำคำร นกัทอ่งเทีย่วสำมำรถชมอำคำรภำยนอกไดแ้ละรฐับำลภฏูำนไดส้รำ้งอำคำร
หลงัใหมเ่พือ่จดัแสดงแทน โดยทีอ่ำคำรหลงัใหมม่ ี2 ชัน้และจดัแสดงเพยีง 4 หอ้งเทำ่นัน้ จำกจุดน้ี



AGENT BTN-KB002 เที่ยวภูฏาน ดินแดนมังกรสายฟ้ า 4 วัน 3 คืน (KB) 

ทำ่นสำมำรถเหน็ววิสวยๆของสนำมบนิพำโรและตวัเมอืงไดอ้ยำ่งชดัเจน  **จุดน้ีจะอยูบ่นยอดเขา
เราจะพาทา่นไปชมววิมมุสงูของเมอืงพาโรใหท้า่นสามารถถ่ายรปูสวยๆได ้

 
 จำกนัน้พำทำ่นเดนิทำงต่อเพือ่เยีย่มชม พำโรรงิปุงซอง (Paro Ringpung Dzong) ป้อมปรำกำร

ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดของเมอืงพำโร ถูกสรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1645 ในสมยัของทำ่น Shabdrung Ngwang 
Namgyel ผูเ้ป็นกษตัรยิผ์ูย้ ิง่ใหญ่ทีร่วมประเทศภฎูำนใหเ้ป็นหน่ึงเดยีวในชว่ง ครสิตศ์ตวรรษที ่17  
ตัง้ตระหงำ่นโดนเดน่อยูท่ำ่มกลำงหุบเขำ ซึง่ตอนน้ีสถำนทีน้ี่มไีวส้ ำหรบัสว่นบรหิำร ศูนยก์ลำง
ทำงกำรปกครองของเมอืงพำโร และเป็นทีต่ ัง้ของพระอำรำมหลวง มพีระสงฆจ์ ำวดักวำ่ 200 รปู ทีน่ี่
เคยเป็นทีถ่่ำยท ำหนงั Little Buddha ในปี 1993 

 จำกสนำมบนิประมำณ10 นำท ีน ำทำ่นเทีย่วชม วดัคชิ ูลำคงั (Kyichu Lhakhang) หรอื วดัคชิ ูวดัคิ
ชเูป็นวดัโบรำณเก่ำแก่ทีสุ่ดของภฏูำน ตัง้อยูใ่จกลำงหุบเขำ พระเจำ้ซองต์เซน กมัโป กษตัรยิท์เิบต 
ทรงสรำ้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 659 โดยทีใ่นเวลำนัน้พืน้ทีข่องวดัยงัเป็นของทเิบต  ต ำนำนกำรสรำ้งวดั
แหง่น้ีน่ำสนใจมำก เลำ่สบืต่อกนัมำวำ่ มนีำงยกัษ์ตนหน่ึงทีม่รีำ่งกำยใหญ่โตไดเ้ขำ้มำเหยยีดแขน
เหยยีดขำนอนทบัอยูบ่นพืน้ทีข่องทเิบตและเทอืกเขำหมิำลยั เพือ่ปิดกัน้ไมใ่หผู้ค้นทีต่อ้งกำร
เผยแพรศ่ำสนำพทุธเขำ้มำยงัพืน้ทีน้ี่ พระเจำ้ซองตเ์ซน กมัโป จงึทรงด ำรสิรำ้งวดัพทุธ 108 แหง่ 
ภำยในวนัเดยีว เพือ่ตรงึรำ่งนำงยกัษ์เอำไว ้โดยวดัคชิใูนเมอืงพำโรนัน้เป็น 1 ใน 108 แหง่ดงักลำ่ว 
และเป็นพืน้ทีส่ว่นทีเ่ทำ้ซำ้ยของนำงมำรเหยยีบอยู ่สว่นอกีวดัหน่ึงในภฏูำนอยูท่ีเ่มอืงบุมทงั สรำ้ง
ตรงเทำ้ขวำของยกัษ์ 
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เทีย่ง  พกัรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 เดนิทำงกลบัสู ่กรุงเทพ – สนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสำยกำรบนิ Druk Air ออกเดนิทำง 16:00 น. 
โดยเทีย่วบนิที ่KB120 ถงึกรุงเทพเวลำ 21:50 น. 

 

 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิ กรุงเทพฯ-พำโร-กรุงเทพฯ ชัน้ Economy และ คำ่ภำษสีนำมบนิโดยสำยกำรบนิ Druk Air 
 คำ่อำหำรทุกมือ้ตำมระบใุนรำยกำร 
 น ้ำดื่มวนัละ 2 ขวด  
 คำ่ยำนพำหนะและคำ่เขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆตำมทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรม 
 คำ่ทีพ่กัโรงแรม (พกัหอ้งละ 2 ทำ่น) โดยใชโ้รงแรมทีผ่ำ่นกำรรบัรองจำกรฐับำลภฏูำน  (3 ดำวหรอื

เทยีบเทำ่) 
 คำ่วซี่ำเพือ่เขำ้ประเทศ USD $40 
 คำ่ Development Fee USD $65 ต่อคน/ต่อวนั (รวมทัง้สิน้ 195 USD)ทีท่ำงรฐับำลภฏูำน เรยีกเกบ็กบั

นกัทอ่งเทีย่ว 
 คำ่พำหนะในกำรน ำเทีย่วและคำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำมระบุไวใ้นโปรแกรม 
 คำ่มคัคุเทศกท์อ้งถิน่(พดูภำษำองักฤษ)ทีค่อยบรกิำรและดแูลตลอดกำรเดนิทำง 
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 คำ่ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิทำ่นละ 1,000,000.-บำท 
 คำ่หวัหน้ำทวัรไ์ทยทีค่อยบรกิำรและดแูลตลอดกำรเดนิทำง ส ำหรบัคณะเดนิทำงตัง้แต่ 15 ทำ่นขึน้ไป 

** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซื้อประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภำพและกำรเดนิทำงเพิม่เตมิสำมำรถ
สอบถำมขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 

  - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  

1. ควำมครอบคลุมผูเ้อำประกนัทีม่อีำยมุำกกวำ่ 16 หรอืน้อยกวำ่ 75 ปี  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำต่อเน่ือง 
2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอุบตัเิหตุ 3 ลำ้นบำท] 

2. ควำมครอบคลุมผูเ้อำประกนัทีม่อีำยนุ้อยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี   

 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำต่อเน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอุบตัเิหตุ 1.5 ลำ้นบำท] 

อตัรำน้ีไม่รวม 

 รำคำทวัรน้ี์ไมร่วมภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% และ คำ่บรกิำรหกั ณ ทีจ่ำ่ย 3 % (ส ำหรบัทำ่นทีต่อ้งกำรใบก ำกบั) 
 คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถภฏูำน USD $30  
 คำ่ทปิมคัคุเทศกจ์ำกเมอืงไทย  (รวม $3 USD/คน/วนั) ทัง้หมด 4 วนั = USD $12 
 คำ่บรกิำรอำบน ้ำแร ่Premium Hot Stone Bath (รำคำเริม่ตน้ 25 USD++)ขึน้อยูก่บัจ ำนวนผูจ้อง 
 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวั อำทเิชน่  คำ่เครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ , คำ่โทรศพัท ์, คำ่ซกัรดี, คำ่ธรรมเนียมหนงัสอื

เดนิทำง, คำ่น ้ำหนกัเกนิจำกทำงสำยกำรบนิก ำหนดเกนิกวำ่ 30 กก.และมำกกวำ่ 1 ชิน้,  คำ่
รกัษำพยำบำล กรณีเกดิกำรเจบ็ป่วยจำกโรคประจ ำตวั, คำ่กระเป๋ำเดนิทำงหรอืของมคีำ่ทีส่ญูหำยใน
ระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นตน้ 

 คำ่ธรรมเนียมน ้ำมนัและภำษสีนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้รำคำ 
 คำ่ขีม่ำ้ขึน้ทกัซงั 
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เง่ือนไขกำรจอง 

1. กรุณำท ำกำรจองก่อนกำรเดนิทำง อยำ่งน้อย 45 วนัท ำกำร (60 วนัท ำกำรส ำหรบั แพก็เกจ รำคำ
โปรโมชัน่และกำรเดนิทำงชว่งเทศกำล) หรอืก่อนหน้ำนัน้ 

2. กรุณำช ำระเงนิมดัจ ำ ทนัทหีลงัจำกท ำกำรจอง ทำ่นละ 27,000 บำทเทำ่นัน้ ของรำคำทวัรท์ัง้หมด 

3. ส ำหรบักำรเดนิทำงชว่งเทศกำล หรอืวนัหยดุต่อเน่ือง กรุณำช ำระมดัจ ำ 30,000 บำทเทำ่นัน้ ของ
รำคำทวัรท์ัง้หมด 

4. คำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็คำ่ทวัรท์ัง้หมดก่อนกำรเดนิทำง อยำ่งน้อย 30 วนัก่อนกำร
เดนิทำงท ำกำร มเิชน่นัน้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงของทำ่น และกำรคนืเงนิ
ทัง้หมดหรอืบำงสว่นตำมคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

5. กำรเดนิทำงในชว่งเทศกำลทอ่งเทีย่วหรอืวนัหยดุต่อเน่ือง อำจจะมกีำรเรยีกเกบ็คำ่ทวัรเ์รว็กวำ่ทีก่ ำหนด
ไวข้ำ้งตน้ 

 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน 

1. กรุณำโอนเงนิมดัจ ำเพือ่ยนืยนักำรเดนิทำงและทำงเรำจะด ำเนินกำรจองตัว๋เครื่องบนิ และ ช ำระเงนิ
ทีเ่หลอือยำ่งน้อย 25 วนัก่อนกำรเดนิทำง 

2. หลงัจำกทำ่นช ำระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้กรุณำสง่หลกัฐำนกำรโอน พรอ้มระบุ ชื่อ-นำมสกุล เบอร์
โทรศพัท ์และรหสัทวัร ์ใหก้บัเจำ้หน้ำทีท่ีร่บัจองทวัรข์องทำ่น 

 
หมำยเหต:ุ ทวัรน้ี์ออกเดินทำงท่ี 15 ท่ำน หำกเดินทำงไม่ถึง 15 ท่ำน เกบ็เพ่ิมท่ำนละ 1,200 บำท 
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เง่ือนไขกำรยกเลิกกำรเดินทำง 

1. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทำง 30 วนั คนืคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด  
2. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทำง 20 วนั แต่ไมเ่กนิ 30 วนั เกบ็คำ่ใชจ้ำ่ย ทำ่นละ 27,000 บำทหรอืตำมมดัจ ำ 
3. แจง้ยกเลกิน้อยกวำ่ 15 วนัก่อนเดนิทำง ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์กบ็คำ่ใชจ้ำ่ย ทัง้หมด 
4. หำกเรำออกตัว๋แลว้ลกูคำ้ไมส่ำมำรถคนืเงนิคำ่ตัว๋ไดไ้มว่ำ่กรณีใดๆและเป็นไปตำมขอ้ตกลงของสำย

กำรบนิ 
5. หำกทำ่นไมม่ำเชค็อนิในวนัเดนิทำง ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์กบ็คำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 
6. ส ำหรบัผูโ้ดยสำรทีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทำงไทย หรอืทำงบรษิทัฯเป็นผูย้ ืน่วซี่ำให ้เมื่อผลวซี่ำผำ่น

แลว้มกีำรยกเลกิกำรเดนิทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่มดัจ ำทัง้หมด 
7. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเกบ็คำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมดกรณีทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะ

เดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว(้15ทำ่นขึน้ไป) เน่ืองจำกเกดิควำมเสยีหำยต่อทำง
บรษิทัและผูเ้ดนิทำงอื่นทีเ่ดนิทำงในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน ำไปช ำระคำ่เสยีหำยต่ำงๆทีเ่กดิจำก
กำรยกเลกิของทำ่น  

8. กรณีเจบ็ป่วยจนไมส่ำมำรถเดนิทำงไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรบัรอง บรษิทัฯ
จะท ำกำรเลื่อนกำรเดนิทำงของท่ำนไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีทำ่นจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยทีไ่มส่ำมำรถ
เรยีกคนืไดค้อื คำ่ธรรมเนียมของตัว๋เครื่องบนิ  ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถเดนิทำงได ้

9. กรณีทำ่นไดช้ ำระคำ่ทวัรห์รอืมดัจ ำมำแลว้ ทำงบรษิทัฯ คนืคำ่ทวัรห์รอืมดัจ ำให ้แต่ทำงบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นกำรหกัคำ่ใชจ้ำ่ยบำงสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อำท ิกรณีออกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
หรอืไดช้ ำระคำ่บรกิำรในสว่นของทำงเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในกำรหกัเกบ็คำ่ใชจ้ำ่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทำ่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจำกเอกสำรปลอมหรอืกำรหำ้มของเจำ้หน้ำทีไ่มว่ำ่
เหตุผลใดๆ กต็ำมทำงบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นกำร ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ข้อมลูเบือ่งต้นและเอกสำรในกำรขอวีซ่ำ 

วีซ่ำภฏูำนนัน้ต้องขอท่ีประเทศภฏูำนเท่ำนัน้และเน่ืองจำกรฐับำลภฏูำนเกบ็ค่ำเข้ำประเทศวนัละ 65 
USD ต่อคน ต่อวนั ดงันัน้ทำงบริษทัจะออกวีซ่ำเป็นกรุป๊ โดยบริษทัจะท ำกำรย่ืนวีซ่ำให้หลงัจำกลกูค้ำ
ในกรุป๊ช ำระเงินทัง้หมดแล้วเท่ำนัน้เพรำะเป็นเง่ือนใขของรฐับำลส ำหรบัหวัหน้ำทวัร ์ลกูค้ำจะได้วีซ่ำ
ก่อนออกเดินทำง 3-7 วนั หรือขึน้อยู่กบักำรพิจำรณำของทำงรฐับำล 
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ลกูค้ำทกุท่ำนต้องท ำกำรส่งเอกสำรดงัน้ีทำง 

1. ภำพถ่ำยส ำเนำหนังสือเดินทำง ตอ้งมอีำยใุชง้ำนไมต่ ่ำกวำ่ 6 เดอืน นบัจำกวนัเดนิทำง (กรุณำน ำหนงัสอื
เดนิทำงฉบบัเก่ำทีม่วีซี่ำเขำ้ประเทศสหรฐัฯมำแสดงดว้ย ถำ้ม)ี 

2. รปูถ่ำยหน้ำตรงสี  

   ถ่ำยไมเ่กนิ 3 เดอืน รปูถ่ำยจะตอ้งเป็นพืน้หลงัสขีำวหรอืฟ้ำ เปิดห,ู  

   หำ้มสวมแวน่ตำด ำหรอืหมวกเครื่องประดบั สดัส่วนใบหน้ำต้องเกิน 80 
เปอรเ์ซน็ตข์องพืน้ท่ีรปูถ่ำย 

 

เรำจะไม่เกบ็ Passport ตวัจริงของลกูค้ำเพรำะเอกสำรทกุอย่ำงจะท ำท่ีประเทศภฏูำนและวีซ่ำจะเป็นวี
ซ่ำกลุ่มโดยพนักงำนของบริษทัเรำท่ีอยู่ท่ีประเทศภฏูำนจะเป็นคนย่ืนเอกสำรวีซ่ำให้ 
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ขอ้ความซึง่ถอืเปน็สาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่ม

เดนิทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทาง

ที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความ

สะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทาง

บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่

เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุ

รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การ

ผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, 

ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะ

ท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / 

หรือ ส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มี

อ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าต้องแสดง

เหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง

ท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความ

คุ้มครอง และประกันอุบัติ เหตุ ตามเงื่อนไขที่บริ ษัทฯ ที่

รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่

ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้

เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ 

พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการ


