รหัสทัวร์ : THF4-KB-BT-5DEC18-20FEB19
วันแรก

กรุงเทพ – พาโร –พิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติ National Museum of Bhutan-พาโรรินปุงซองParo Rinpung Dzong
ป้ อม ดรุก๊ เกียว ซอง Drukgyal Dzong -เมืองทิมพู

03:30 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าที่ 10 เคาน์เตอร์ W สายการบิน ดรุก๊ แอร์
(Drukair) เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูข้นึ
เครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
บินลัดฟ้ าสู่ เมืองพาโร ประเทศภูฏาน โดยสายการบิน ดรุก๊ แอร์ (Drukair) เทีย่ วบิน KB 151 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่อง) ระหว่างการบินเหนือน่านฟ้ านัน้ กรณีท่สี ภาพอากาศดีฟ้าเปิ ด ท่านจะได้เห็นหิมะปกคลุมตามแนวเทือกเขาหิมาลัย
อย่างสวยงามตระการตา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง *ในกรณีสายการบินมีการเปลีย่ นแปลงตารางบิน บางเทีย่ วบินจะ
มีการแวะจอดที่ ประเทศอินเดีย ประมาณ 40 นาที ผูโ้ ดยสารที่จะไปพาโรไม่ตอ้ งลงจากเครื่อง
เดินทางถึง สนามบินเมืองพาโร (Paro) ประเทศภูฏาน (เวลาท้องถิน่ ช้ากว่าไทย 1 ชัว่ โมง กรุณาปรับนาฬกิ าของท่านเป็ น
เวลาท้องถิน่ เพือ่ สะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนัน้ นาท่าน
ออกเดินทางสู่ตวั เมืองพาโร
 บริการอาหารกลางวัน ที่ ภัตตาคาร
นาท่านออก ชม พิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติ National Museum of Bhutan ซึง่ ในอดีตเคยเป็ นหอสังเกตการณ์ หรือ (ตา
ซอง) Ta Dzong ให้แก่ พาโร ริงปุง ซอง แต่ถกู เปลีย่ นเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1968 พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้เป็ นทีเ่ ก็บรวมรวม
ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอยล่า สัตว์ป่าแถบเทือกเขาหิมาลัย ตลอดจนดวงตราไปรษณียท์ ่ี
สวยงามมากมายหลายรูปแบบ จากนัน้ นาท่านชม พาโรรินปุงซอง Paro Rinpung Dzong สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1646 โดยฉับ
ดรุง งาวัง นัมเกล ถูกสร้างบนพื้นที่ ทีโ่ ดดเด่นตระหง่านอยู่ในหุบเขาพาโร
ทางเข้าตัวซองจะมีสะพานไม้ทส่ี วยงามพาดผ่านแม่นา้ เพือ่ เข้าสู่ตวั ซอง
ปัจจุบนั พาโรซองเป็ นทัง้ สถานที่สาหรับส่วนบริหารเมืองพาโร และส่วนทีเ่ ป็ น
วัด ซึง่ มีพระสงฆ์จาพรรษาอยู่ประมาณ 200 รูป และยังเป็ นสถานทีห่ นึ่ง ที่
เคยใช้ถ่ายทาภาพยนต์ เรื่อง The Little Buddha ถือว่าเป็ นสถานทีม่ ี
ชื่อเสียงมากทีส่ ุดในพาโร จากนัน้ นาท่านชม ป้ อม ดรุก๊ เกียว ซอง
Drukgyal Dzong ซึง่ สร้างในศตวรรษที่ 1649 และซองนี้ได้ถูกทาลาย
ในปี 1951(ระยะทาง 16 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1
ชัว่ โมง) ถึงป้ อมดรุก๊ เกียว ซอง คุณจะพบกับสถาปัตยกรรมของซองทีถ่ กู
ทาลายในสมัยครัง้ อดีต ซึง่ ถูกไฟไหม้ และสถานที่แห่งนี้เป็ นทีอ่ ยู่ของทหาร
ในอดีต
จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองทิมพู เมืองหลวงของประเทศภูฏาน มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 100,000 คน และเป็ น
เมืองหลวงแห่งเดียว ในโลกที่ไม่มสี ญั ญาณไฟจราจร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง)
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั River View Hotel ระดับ3*หรือเทียบเท่า

06.00 น.

08.00 น.

เที่ยง
บ่าย

คา่

รหัสทัวร์ : THF4-KB-BT-5DEC18-20FEB19
วันที่สอง

เมืองทิมพู-เมืองภูนาคา-สถูป 108 องค์-ภูนาคาซอง-วังดี โปดรัง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เก็บสัมภาระออกจากโรงแรม
จากนัน้ นาท่านไปสู่ เมืองภูนาคา ระหว่างทางเราจะพักหยุดรถเพื่อให้ท่าน
ถ่ายภาพ ที่ Dochu La สถูป 108 องค์ อยู่ระหว่างทางเมืองทิมพู-ปูนาคา
จะข้ามช่องเขาโดชูลา (Dochula Pass) ซึ่งเป็ นจุดสูงสุดบนเส้นทาง ณ
ระดับนา้ ทะเลปานกลาง บนเนิ นสู งสุ ดจะมีสถูปทรงสี่เหลี่ยมซึ่ง มีหลัง คา
ครอบแบบอย่างของภูฎาน ซึ่ง มีขนาดใหญ่อยู่บนสุ ดและยังมีสถูปขนาด
เล็กๆอีก 108 องค์อยู่รายล้อม สร้างขึ้นเป็ นมงคล ปกป้ องคุม้ ครองผูท้ ่เี ดิน
ทางผ่านไปมาให้ปลอดภัย รอบๆ บริเวณถูกประดับไปด้วยธงมนต์หลากสีสนั เพื่อบูชาเทพแห่งป่ าเขา วันที่อากาศแจ่มใสจะ
สามารถมองเห็นแนว "เทือกเขาหิมาลัย" อย่างชัดเจน ระหว่างทางเมือ่ เราขับ
รถลงเขา ท่านจะพบกับ rhododendron หรือ ป่ าดอกไม้พนั ปี ทัง้ สองข้าง
ทาง จากนัน้ จะพาท่า นมายัง ภูน าคา และระหว่ างทางเราจะแวะหยุ ด ที่
Metsina Village จากนัน้ นาท่านเดินทางอีก 20 นาทีเพื่อเดินทางไปยัง
Chimi Lhakhang
ซึ่งจะผ่ านนาข้าวที่ชาวภูนาคาทาไว้ Chimi
Lhakhang เป็ นวัดขนาดเล็กที่สร้างในสมัยศตวรรษที่ 15 เป็ นวัดที่มี
ความสาคัญแห่งหนึ่งคือหญิงสาวมักมาขอลูก วัดนี้ สร้างขึ้นโดยลามะ Drukpa Kuenley.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ท่านออกเดินทางสู่เมือง ภูนาคา นาท่านเยี่ยมชม ภูนาคาซอง (Punakha Dzong) ป้ อมปราการประจาเมืองภูนาคา ซึ่งสร้าง
ขึ้น ในปี 1637 โดย ฉับ ดรุ ง งาวัง นัม เกล โดยตัง้ อยู่ ระหว่ า งแม่น า้ โพ
(แม่นา้ พ่อ) และ แม่นา้ โม (แม่นา้ แม่) ปัจจุบนั เป็ นพระราชวังฤดูหนาวของ
พระสังฆราช ป้ อมปราการแห่งนี้ถูกภัยธรรมชาติทาลายหลายครัง้ คือ มีไฟ
ไหม้และนา้ ท่วม แต่ได้รบั การบูรณะอย่างต่อเนื่อง จากนัน้ นาท่านชม วังดี
โปดรัง (Wangdi Phodrang) เมืองวังดี โปดรัง เรียกสัน้ ๆ ว่า วังดี อยู่ท่ี
ความสูง 1,350 เมตร ตัง้ อยู่เหนือจุดบรรจบของแม่นา้ 2 สายคือ แม่นา้ ปู
นาคาและแม่นา้ ดัง เป็ นเมืองในอดีตที่สาคัญของประวัติศาสตร์ภูฏาน ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองปูนาคาประมาณ 13 กิโลเมตร มี
ยอดเขา กังก้า พุนซุม (Gangkhar Phuensum) ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (ที่ยงั ไม่มผี ูใ้ ดสามารถ ปี นขึ้นไปได้) ซึ่งสูงถึง
7,500 เมตร จากนัน้ นาท่านชม ผ้าพระบฏ ผืนผ้าศักดิ์สทิ ธิ์แห่งพูนาคา และการจัดแสดง “ผ้าทังก้า” ที่ใหญ่โตขนาดตึก 3-4
ชัน้ ให้นกั ท่องเที่ยวได้ชม แต่วตั ถุประสงค์หลักจริงๆ เพื่อให้ผูเ้ ลือ่ มใสได้เข้ามานมัสการ และบริจาคเงินเพื่อบารุงศาสนา ผ้า
พระบฏตามคตินิยมของพุทธศาสนิกชนสายวัชระยาน อันได้แก่ ชาวทิเบต เนปาล สิกขิม ภูฏาน แตกต่างจากของชาวไทย
ตรงทีพ่ ระสงฆ์จะเป็ นผูท้ าขึ้น โดยก่อนจะมีขนาดใหญ่โตนัน้ มักทาขนาดเล็กๆ ประดับภาพพระศรี สากยมุนี หรือพระพุทธเจ้า
องค์
อื่นๆ และพระโพธิสตั ว์องค์ต่างๆที่นบั ถืออยู่บนผืนผ้าเดียวกัน สามารถม้วนเก็บสะดวกแล้วนาติดตัวไประหว่างการจาริกรอน
แรมเพื่อเผยแพร่ธรรมในถิ่นทุรกันดาร หรือในยามศึกสงครามก็เก็บซ่อนได้ง่าย“ทังก้า” หรือภาพพระบฏ (Patachitra) จึง
จัดเป็ นพุทธศิ ลป์ ระดับสู ง ทาขึ้นเพื่อ เทิดทูนบูชาพระพุทธเจ้า หรือพระโพธิสตั ว์องค์ท่ีนบั ถือ เพื่อเป็ นเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์ในการประกาศธรรม
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั Pema Karpo Hotel ระดับ3*หรือเทียบเท่า

เที่ยง

คา่

รหัสทัวร์ : THF4-KB-BT-5DEC18-20FEB19
วันที่สาม

เมืองทิมพู-Kuenselphodrang-อนุ สรณ์สถานชอร์เตน-วัดนันนารี -ตาชิโซซอง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เก็บสัมภาระออกจากโรงแรม
จากนัน้ ออกเดินทางกลับสู่เมืองทิมพู ผ่าน ดอชูลา่ อีกครัง้ พักดื่ม ชา กาแฟ เพื่อ
ผ่ อ นคลายความหนาว จากนั้ น เดิ น ทางต่ อ สู่ เ มื อ งทิ ม พู น าท่ า นชม
Kuenselphodrang สามารถมองเห็นวิว หุบเขาทิมพู และสถานที่ท่ีรูปปัน้
พระพุ ท ธรู ป ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ก ารก่ อ สร้า ง รู ป ปั้น 169 ฟุ ต มีช่ื อ เสี ย งที่ จ ะเป็ น
พระพุทธรูปทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก
จากนัน้ น าท่า นชม (อนุ ส รณ์ ส ถานชอร์เ ตน) National Memorial
Chorten ชอร์เตน แปลว่า เจดียห์ รือ สถูป เป็ นสถาปัตยกรรมแบบภูฏาน
เป็ นสถูปกลางเมือง ที่สร้างขึ้นเมือ่ ปี ค.ศ. 1974 สร้างเพื่อถวายพระเกียรติ
แด่สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี ดอร์จิ วังชุก พระมหากษัตริยร์ ชั กาลที่ 3
ของภูฏาน พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อปี ค.ศ. 1972 และทรงได้รบั พระ
ฉายาว่า “พระบิดาแห่งภูฏานยุคใหม่” (King of Modernization) จากนัน้
ออกเดินทางสู่ วัดนันนารี Nunnery Temple สร้างขึ้นเมือ่ ศตวรรษที่ 19
เพือ่ ประดิษฐาน คุรุกงั คุง เกนปู คุรุกงั คุง ได้เดินทางมา ภูฎาน เมือ่ ศตวรรษที่ 15 เพื่อเผยแผ่ พระพุทธศาสนาและท่านเป็ น
ผูฝ้ ึ กปฏิบตั ิธรรมมีชาญขัน้ สูง ท่านเป็ นผูส้ ร้างสะพานเหล็กในหลายเมืองของภูฎาน และเป็ นวิศวกรผูส้ ร้างวัดและสะพานใน
เมืองต่างๆ ของภูฎาน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ เยี่ยมชม (พิพิธภัณฑ์พ้ นื บ้าน) Folk and Heritage Museum สัมผัสวิถีชีวติ ความเป็ นอยู่ของชาวภูฏาน อันมี
รากฐานความเชื่อสะท้อนถึงความเป็ นพุทธอย่างเรียบง่าย ชม (พิพธิ ภัณฑ์ส่งิ ทอ) Textile Museum สถานที่รวบรวมสิ่งทอ
หัตถกรรมต่างๆ
จากนัน้ นาท่านชม (ตาชิโซซอง) Tashichho Dzong ศูนย์กลางของการปกครองและ
เป็ นสัญลักษณ์เมืองทิมพู เป็ นอาคารที่ทาการของรัฐบาล คณะกรรมการบริหารปกครอง
เมืองทิมพู ประกอบด้วยคณะสงฆ์และข้าราชการระดับสูง ประวัติการก่อสร้างตาชิโซซอง
นัน้ เริ่มขึ้นใน ศตวรรษที1่ 2 โดยพระลามะจากทิเบตมาสร้างอารามที่เป็ นป้ อมปราการขึ้น
บนเนินเหนือเมืองทิมพู ในปี ค.ศ.1641 ท่านซับดรุง งาวัง นัมเยล เข้ามาครอบครองซอง
นี้ ตัง้ ชื่อใหม่ว่า ตาชิโซซอง แปลว่า ปราการของศาสนาที่ย่งิ ใหญ่ ต่อมา เกิดไฟไหม้จึงถูก
ทอดทิ้ง เป็ น เวลานาน จนกระทัง่ สมเด็จ พระราชาธิบ ดี จิก มี ดอร์จิ วัง ชุก เสด็จ ขึ้น
ครองราชย์ และย้ายเมืองหลวงมาอยู่ท่เี มืองทิมพู ทรงสัง่ ให้ฟ้ ื นฟูก่อสร้างใหม่ ตาชิโซซอง
เป็ นสัญลักษณ์ของทิมพูและภูฏานมาจนทุกวันนี้ ปัจจุบนั เป็ นที่ตงั้ สานักราชเลขาธิการท้อง
พระโรง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง โดยอาคารด้านทิศใต้ เป็ นเขตสังฆวาส
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั River View Hotel ระดับ3*หรือเทียบเท่า

เที่ยง
บ่าย

คา่
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วันที่ส่ี

เมืองทิมพู-วัดทักซัง-โชว์ระบาภูฏาน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
โรงแรมจากนัน้ นาท่านเดินทาง ไปทางตอนเหนือของหุบเขาพาโร เพือ่ ขึ้น
สู่ (วัดทักซัง) Taksang Monastery หรือ รังเสือ Tiger Nest ซึง่
ตัง้ อยู่บนหน้าผาสูง 900 เมตร วัดทักซังเป็ นสถานที่แสวงบุญที่ชาวภูฏา
นเลือ่ มใสศรัทธากันมากทีส่ ุด(ท่านสามารถขีม่ า้ ขึ้นไปได้เพียงครึ่งทาง
ค่าใช้จ่ายนี้รวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ) วัดทักซัง ตามตานานความเชื่อเก่า
กล่าวว่า เป็ นวัดที่ ท่านคุรุรนิ โปเช เคยขีห่ ลังเสือมานัง่ ปฏิบตั ธิ รรมอยู่ทน่ี ่ี
เมือ่ ครัง้ ที่ท่านกลับมาทีด่ นิ แดนแห่งนี้เป็ นครัง้ ทีส่ อง “ทักซัง” นี้มี
ความหมายว่าทีอ่ ยู่ของเสือ (Tiger’s Nest) และวัดแห่งนี้จดั เป็ นวัดทีม่ ชี ่อื เสียงที่สุดในภูฏาน (ห้ามนากล้องถ่ายรูปทุกชนิดเข้า
ไปในบริเวณวัด)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ซึง่ อยู่ระหว่างทางขึ้นยอดเขา ท่านสามารถชื่นชมบรรยากาศโดยรอบอันงดงาม
ระหว่างรับประทานอาหาร หลังจากนัน้ ตอนเย็นพาท่านไปเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ณ ตลาดเมืองพาโร จากนัน้ นาท่านชม ชม
โชว์ระบาภูฏาน ซึง่ เป็ นการแสดงในด้านความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม วิถชี วี ติ และความเป็ นอยู่ของชาวภูฏาน
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั Olathang Hotel ระดับ3*หรือเทียบเท่า

เที่ยง

คา่

วันที่หา้

พาโร-สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน
บินลัดฟ้ ากลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน ดรุก๊ แอร์ (Drukair) เทีย่ วบินที่ KB150 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง 10 นาที *ในกรณีสายการบินมีการเปลีย่ นแปลงตารางบิน บางเทีย่ วบินจะมีการแวะ
จอดที่ ประเทศอินเดีย ประมาณ 40 นาที ผูโ้ ดยสารที่จะกลับประเทศไทยไม่ตอ้ งลงจากเครื่อง
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

11.50 น.

16.00 น.

**************************************
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อัตราค่าบริการและเงื่อนไข
ภูฏาน เที่ยวฟิ น ครบสูตร พิชิตดินแดนมังกรสายฟ้ า 5 วัน 4 คืน-KB
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ2-3ท่าน
กาหนดการเดินทาง
ไม่รวมค่าวีซ่า

05-09 ธ.ค.61
19-23 ธ.ค.61
28ธ.ค.61-01ม.ค.62
16-20 ม.ค.62
23-27 ม.ค.62
13-17 ก.พ.62
15-19 ก.พ.62
20-24 ก.พ.62

45,900
44,900
46,900
44,900
44,900
44,900
45,900
44,900

เด็กอายุไม่เกิน12ปี เด็กอายุไม่เกิน12ปี ไม่เอาตัว๋
เสริมเตียง
ไม่เสริมเตียง
เครือ่ งบิน
ไม่รวมค่าวีซ่า
ไม่รวมค่าวีซ่า ไม่รวมค่าวีซ่า

45,900
44,900
46,900
44,900
44,900
44,900
45,900
44,900

44,900
43,900
45,900
43,900
43,900
43,900
44,900
43,900

25,900
24,900
26,900
24,900
24,900
24,900
25,900
24,900

พักเดี่ยว

5,900
5,900
6,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900

อัตราค่าบริการรวม












ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ประหยัดเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 30 กก.
ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ผูช้ านาญดูแลตลอดการเดินทาง (พูดอังกฤษ)
ค่าหัวหน้าทัวร์คนไทยผูช้ านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าบริการนัง่ ม้าขึ้นทักซัง
น้ าดื่มบริการฟรี ท่านละ 2 ขวด/วัน
ค่าประกันชีวิตกรณี อบุ ตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี
อุบตั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)
 ภาษี น้ ามันและภาษี ตวั ๋ ทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
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อัตราค่าบริการไม่รวม
 ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติค่าทาใบอนุ ญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry)
หรือ คนต่างด้าว (เป็ นหน้าที่ของผูเ้ ดินทางในการจัดทาเอง)
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั ่ เพิม่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่
พิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ ต ฯลฯ
 ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้
ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความ
ควบคุมของบริษทั ฯ
 ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาหนดไว้ 30 กก.
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศภูฏาน และค่า Development Fund ท่านละ 1,500 บาท
 ค่าทิปไกด์ภฎู าน ทิปคนขับรถ ทิปคนขนกระเป๋ า 2,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่าน(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถแต่ไม่บงั คับทิป)

เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
1.กรุณาทาการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทาการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพือ่
ยันการจองที่นงั ่ พร้อมชาระมัดจาท่านละ 10,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทง้ั หมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วันทาการ มิเช่นนั้นบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง
3.เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขและข้อตกลงการ
ให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ทัง้ หมดนี้ แล้ว

เงือ่ นไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินมัดจาโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2.ยกเลิกการเดินทาง 21 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาทัวร์ 50%
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จา่ ย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด 100% ของราคาทัวร์
5. สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษทั ฯเป็ นผูย้ ่นื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงือ่ นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ ให้ข้ นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั ฯ
เท่านั้น อีกทัง้ ข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษทั ฯ ให้ถอื เป็ นข้อยุตสิ ้ นิ สุดสมบูรณ์
2.บริษทั ฯ และตัวแทนของบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจากัดด้าน
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทัง้ นี้ ทางบริษทั ฯ จะยึดถือและคานึ งถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมาก
เป็ นสาคัญ
3.ในกรณี ท่ที ่านไม่ได้รบั ผลการอนุ มตั วิ ซี ่าเข้าประเทศภูฏาน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนี ยมวีซ่า และเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเพิม่ เติม เพือ่ ดาเนิ นการขอวีซ่าใหม่
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21.กรณี ใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น
22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
23.กรณี ท่ที ่านต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่ องจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณี ถา้ ท่านออกตัว๋
ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว

