กําหนดวันเดินทาง
จุดเด่ นของโปรแกรมทัวร์
เดินทางโดยสายการบิน
5 วัน 4 คืน
วันแรก
วันทีส่ อง
วันทีส่ าม
วันทีส่ ี่
วันทีห่ ้ า
อัตราค่ าบริการ
4 – 8 ธ.ค. 58
10 – 14 ธ.ค. 58
30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 59
31 ธ.ค. – 4 ม.ค. 59
20 – 24 ม.ค. 59

4 – 8 ธ.ค. 58 //10 – 14 ธ.ค. 58 //30 ธ.ค. – 3 ม.ค. 59 //31 ธ.ค. – 4 ม.ค. 59//20 – 24 ม.ค. 59
ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้ า มนต์เสน่ห์แห่งขุนเขาอันลึกลับ
ภูฏานแอร์ไลน์ (B3)
ตารางการเดินทาง
อาหาร
รายการท่ องเทีย่ ว
โรงแรม
เช้ า
กลางวัน
เย็น
Hotel Phuntsho pelri หรื อ
กรุ งเทพฯ – พาโร – ทิมพู


ระดับเทียบเท่า
Punatsangchu Cottage หรื อ
ทิมพู – ปูนาคา



เทียบเท่า
Hotel Olathang หรื อเทียบเท่า
ปูนาคา– พาโร



Hotel Olathang หรื อเทียบเท่า
พาโร – วัดทักซัง



พาโร – กรุ งเทพ

ผู้ใหญ่
เด็กเสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ เด็กไม่ เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่
พักเดีย่ ว

49,999

49,999

48,999

7,900

สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา เหตุมาจากอัตราแลกเปลีย่ น และ ราคาตั๋วเครื่องบิน หรื อ ประกาศจากรัฐบาลประเทศภูฎาน
** ขอสงวนสิ ทธิ์ เดินทางไม่ ถึง 15 ท่าน ไม่ มี หัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย **
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Day 1

กรุ งเทพฯ – พาโร – ทิมพู

(--/L/D)

04.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบินภูฏานแอร์
ไลน์ และจะมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก

06.30 น.

ออกเดินทางสู่ ประเทศภูฏาน โดยสายการบินภูฏาน เที่ยวบินที่ B3701

09.55 น.

ถึง สนามบินพาโร เมืองพาโร (Paro) ที่ระดับความสู ง 2,200 เมตร เหนื อระดับนํ้าทะเล หลังจากผ่านพิธีการเข้า
ประเทศ ที่ สนามบินพาโร (เวลาของประเทศภูฏาน ช้ากว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) จากนั้นไกด์ ท้ อ ง ถิ่ น ม า รั บ
ท่านที่สนามบินเมืองพาโร นําท่านเดินทางสู่ เมืองทิมพู (Thimphu ) เมืองหลวงของประเทศภูฏาน ระยะทาง 65
ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1.30 ช.ม. แวะชมวิวทิวทัศน์ที่ วัดตัมชู (Tamchoe Monastery) ซึ่ งมีสะพานโซ่
เหล็กเก่าแก่ อยูด่ า้ นหน้าวัด จากนั้นนําท่านชม จุดชมวิวแม่ นํ้าวังชู ซึ่ งเป็ นจุดรวมของแม่น้ าํ พาโรและแม่น้ าํ ทิม
พูที่ไหลมาบรรจบกัน ก่อนที่จะไหลลงสู่ ประเทศอินเดียระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของทะเลภูเขา ถึง
เมืองทิมพู ที่ระดับความสู ง 2,400 เมตร นําท่านชมตัวเมืองทิมพู เมืองที่มีการผสมผสานอย่างลงตัวของประเพณี
ดั้งเดิมและความทันสมัย โดยเอกลักษณ์ที่โดดเด่น คือสถาปั ตยกรรมและวัฒนธรรม การแต่งกาย ตลอดจนมิตร
ไมตรี จิตของผูค้ น โดยชาวภูฏานส่ วนใหญ่จะแต่งกายด้วยชุดประจําชาติ ผูช้ ายจะแต่งชุดที่เรี ยกว่า โก (Kho) ส่ วน
ผูห้ ญิงจะแต่งชุดที่เรี ยกว่า กีร่า (Kira) ให้ท่านพักผ่อนเที่ยวชมตัวเมืองทิมพูในยามเย็นกันตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคารเมืองพาโร
หลังอาหารนําท่านเที่ยวชม เมมโมเรียลโชเตน (Memorial Chorten) เป็ นมหาสถูปที่สร้างขึ้นในปี 1974 ตาม
แนวพระราชดําริ ของพระเจ้าจิกมี ดอร์ จิ วังชุ ก กษัตริ ยอ์ งค์ที่ 3 แห่ งราชวงค์วงั ชุ ก ซึ่ งเสด็จสวรรคตในปี 1972
เพื่อสันติสุขและความรุ่ งเรื องของโลก จากนั้นนําท่านไปชม วัดชั นกังคา (Changangkha Temple) วัดนี้ เป็ นวัด
ที่เก่าแก่ซ่ ึ งถูกสร้างใน ค.ศ.ที่ 14 วัดที่ศกั ดิ์สิทธิ์ และชาวภูฏานนิยมมาของไหว้พระขอพรและให้พระตั้งชื่ อให้ลูก
ของตัวเอง ที่ วดั นี้ ท่ า นสามารถให้พ ระตั้ง ชื่ อเป็ นแบบชาวภู ฏานได้ รอบๆบริ เวณวัดท่ านยัง สามารถชมวิว
ทิวทัศน์ ของเมืองทิมพู จากนั้นนําท่านชม สถานอนุ รักษ์สัตว์ประจําชาติของภูฏาน ที่เรี ยกว่า ทาคิน (Takin) ซึ่ ง
ปัจจุบนั หาดูได้ยากมาก และชม จุดชมวิวซังเกกัง (Sangaygang) จุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของหุบเขา เ มื อ ง
ทิมพู เพื่อเก็บภาพประทับใจ และนําท่านชมความสวยงามของ วัดนันนารี ซึ่ งเป็ นวัดที่สร้างอยูบ่ นเนิ นเขา ใกล้ๆ
กับจุดชมวิวซังเกกังนําท่านชม ทาชิ โชซอง (Tashichho Dzong) ซึ่ งสร้ างขึ้นใหม่ในปี 1962 ปั จจุบนั ป้ อม
ปราการแห่ ง นี้ ถูก ใช้เป็ นสถานที่ ท าํ งานของกษัตริ ย ์ สถานที่ ทาํ การของกระทรวงต่ างๆ และวัด รวมทั้ง เป็ น
พระราชวังฤดูร้อนของพระสังฆราช นอกจากนี้ กษัตริ ยจ์ ิกมีทรงพํานักภายในบริ เวณป้ อมปราการนี้ ดว้ ย หากมี
เวลาเหลือนําท่านชมกีฬายิงธนู ซึ่ งชาวภูฏานจะมาเล่นกันทุกวันที่สนามยิงธนู
BHU002 – 5D4N

เย็น

บริ การอาหารเย็นที่โรงแรม Hotel Phuntsho pelri หรื อระดับเทียบเท่า

Day 2

ทิมพู – ปูนาคา

เช้ า

บริ การอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนําท่านชม โรงเรียนสอนงานศิลปะ (The School of Arts and Crafts

(B/L/D)

or the Painting School) เป็ นสถาบันงานศิลปะและงานช่างของภูฏาน 13 แขนง โดยใช้ 6 ปี ซึ่ งท่านจะเห็นเด็ก
นักเรี ยนกําลังประดิษฐ์งานศิลปะแขนงต่างๆ เช่น การแกะสลักไม้ การปั้ นพระพุทธรู ปปูนปั้ น และการวาดภาพ
พระบฏ จากนั้นนําท่าน ช้อปปิ้ งของฝากจากเมื องทิ มพู อาทิ ชุ ดประจําชาติ ภูฏาน ผ้าทอต่างๆ และของฝาก
ประเภทงานไม้ หน้ากาก จากนั้นนําท่านชม ที่ทําการไปรษณีย์ภูฏาน (Post Office) ซึ่ งท่านสามารถเลือกซื้ อดวง
ตราไปรษณี ยากรที่งดงามของภูฎานมีให้เลือกหลายรู ปแบบและราคา ทั้ง รู ปวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ รู ปวัดและ
ป้ อมปราการที่เรี ยกว่า ซอง (Dzong) รู ปสัตว์ รู ปดอกไม้ต่างๆ รวมทั้ง ยังมีสแตมป์ 3 มิติอีกด้วย และที่ไปรษณี ย ์
ภูฏานท่านสามารถถ่ายรู ปตัวเองเป็ นตราไปรษณี ยส์ ่ งกลับมาประเทศไทยได้ดว้ ย สมควรแก่เวลานําท่านเดินทาง
สู่ ปูนาคา (ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง) เมืองปูนาคา(Punakha) ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร แวะชม จุดชมวิว
ที่สูงที่สุด ระหว่างการเดินทาง โดจูล่า (DochuLa) ที่ระดับความสู ง 3,150 เมตร ให้ท่านชม สถูป 108 องค์ที่ถูก
โดยราชินีองค์ที่ 1 ในพระเจ้าจิกมี่ซิงเก วังชุ ก กษัตริ ยอ์ งค์ที่ 4 แห่ งราชวงศ์วงั ชุ ก เพื่อเป็ นการขอบคุณพระสวามี
และบุตรชาย ในการชนะสงครามและเดินทางกลับมาอย่างปลอดภัย และสถานที่น้ ี ในวันที่อากาศแจ่มใสท่าน
สามารถมองเห็นวิวของเทือกเขาหิ มาลัยที่งดงาม รวมถึงยอดเขา กังก้ า พุนซุ ม (Gangkhar Phuensum) ซึ่ งเป็ น
ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (ที่ยงั ไม่มีผใู ้ ดสามารถปี นขึ้นไปได้) ซึ่ งสู งถึง 7,500 เมตร ระหว่างทาง ท่านจะได้ชมวิว
ทิวทัศน์ของทุ่งนาขั้นบันไดและดอกไม้ที่บานตลอดเส้นทาง
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนําท่านชม ปูนาคาซอง (Punakha Dzong)
ป้ อมปราการประจําเมืองปูนาคา ซึ่ งสร้างขึ้นในปี 1637 โดยฉับดรุ ง งาวังนัมเกล โดยตั้งอยูร่ ะหว่าง
แม่น้ าํ โพ (แม่น้ าํ พ่อ) และ แม่น้ าํ โม (แม่น้ าํ แม่) ปั จจุบนั เป็ นพระราชวังฤดูหนาวของพระสังฆราช
ป้ อมปราการแห่งนี้ถูกภัยธรรมชาติทาํ ลายหลายครั้ง คือมีไฟไหม้และนํ้าท่วม แต่ได้รับการบูรณะ
อย่างต่อเนื่ อง

เย็น

บริ การอาหารเย็นที่โรงแรม หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่โรงแรม Punatsangchu Cottage หรื อเทียบเท่า
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Day 3

ปูนาคา– พาโร

เช้ า

บริ การอาหารเช้าที่โรงแรม

(B/L/D)

หลังอาหาร นําท่านชม วังดีโพดรัง ซึ่ งตั้งตระหง่านอยูบ่ นสันเขาสู ง ซึ่ งถูกสร้างขึ้นในไป 1638 โดย Zhabdrung
สมควรแก่เวลาเดินทางต่อกลับมายังเมืองพาโร ระยะทาง 125 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 4 ชัว่ โมง
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ที่เมืองพาโร
หลังอาหารนําท่านชม ชม พิพิธภัณฑ์ สถานแห่ งชาติ (National Museum of Bhutan) ซึ่ งในอดีตเคยเป็ นหอ
สังเกตการณ์ หรื อ ตาซอง (Ta Dzong) ให้แก่พาโรริ งปุง ซอง แต่ถูกเปลี่ ยนเป็ นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1968 มี
ทั้งหมด 6 ชั้น พิพิธภัณฑ์แห่ งนี้ เป็ นที่เก็บรวมรวม ภาพพระบฏ อาวุธ เหรี ยญกษาปณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ไม้
สอย สัตว์ป่าแถบเทือกเขาหิ มาลัยตลอดจน ดวงตราไปรษณี ยท์ ี่สวยงามมากมายหลายรู ปแบบ จากนั้นนําท่านชม
พาโรริ งปุงซอง (Paro Rinpung Dzong) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1646 โดยฉับดรุ ง งาวัง นัมเกล ถูกสร้างบนพื้นที่
ที่ เด่ นตระหง่ า นอยู่ในหุ บเขาพาโร ทางเข้าตัวซองจะมี ส ะพานไม้ที่ สวยงามพาดผ่านแม่น้ าํ เพื่ อเข้าสู่ ตวั ซอง
ปั จจุบนั พาโรซอง เป็ นทั้งสถานที่สําหรับส่ วนบริ หารเมืองพาโร และส่ วนที่เป็ นวัด ซึ่ งมีพระสงฆ์จาํ พรรษาอยู่
ประมาณ 200 รู ป และยังเป็ นสถานที่หนึ่งที่เคยใช้ถ่ายทําภาพยนต์ เรื่ อง The Little Buddha

เย็น

บริ การอาหารเย็นที่โรงแรม Hotel Olathang หรื อเทียบเท่า หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย

Day 4

พาโร – วัดทักซัง

เช้ า

บริ การอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนําท่า นออกเดิ นทางขึ้ นเขาพิชิต วัด ทักซั ง เป็ นวัดที่ ศกั ดิ์ สิ ทธิ์ และมี

(B/L/D)

ชื่ อเสี ยงมากที่สุดในบรรดาวัดวาอารามของพุทธศาสนาในภูฏาน วัดอยู่บนหน้าผาหิ นสู ง 900 เมตร คําแปลชื่ อ
วัดนี้ แปลว่า Tiger’s Nest กล่าวกันว่าท่านกูรู หรื อ พระอาจารย์ของวัดนี้ ตอ้ งขี่หลังนางเสื อเพื่อขึ้นไปที่วดั
จากนั้นท่า นก็จะจํา พรรษาอยู่ใ นถํ้า ของวัดครั้ ง ละ 3 เดื อนวัดเคยถู ก ไฟไหม้เมื่ อปี ค.ศ. 1951 และได้รับการ
ซ่อมแซมจนสภาพดีดงั เดิม แต่วดั ก็เกิดไฟไหม้อีกครั้งเมื่อปี ค.ศ. 1998 คราวนี้ ไฟเผาผลาญสิ่ งก่อสร้างหลักและ
เครื่ องตกแต่งภายในวัดไปจนหมด แต่รัฐบาลก็ได้ทาํ การซ่ อมแซมบูรณะวัดขึ้นใหม่เมื่อปี ค.ศ. 2000 พร้อมกับ
จําลองสิ่ งของเครื่ องใช้ไม้สอยในวัดให้เหมือนเดิม จนสภาพวัดกลับมาดีดงั เดิม ท่านซับดรุ ง งาวัง นัมเยล เคยมา
เยี่ยมวัดนี้ ในช่ วงศตวรรษที่ 16 วัดนี้ เป็ นสถานที่ศกั ดิ์ สิทธิ์ ที่ชาวภูฏานเคารพนับถื อมาก นักแสวงบุญจากทัว่
ประเทศจะเดิ นทางเพื่อมาสวดมนต์ภาวนาที่ วดั นี้ ตลอดเวลาตามปกติ วดั จะไม่เปิ ดให้คนทัว่ ไปเข้าชมยกเว้น
นักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการมาไหว้พระและชมวัดนี้จะต้องขออนุญาตจากทางการเป็ นพิเศษอย่างไรก็ดี การเดินขึ้นมา
ที่วดั บนหน้าผา เป็ นประสบการณ์ ที่มีค่าของนักเดิ นทางทุกคน ใช้เวลาเดินทางไปกลับประมาณ 4-5 ชัว่ โมง
สําหรับคนไทย โดยท่านสามารถเลือกขี่มา้ ได้ 1 ขาซึ่ งประหยัดเวลาไปได้เยอะ ค่าม้าประมาณ 500 งูลดรัม และ
BHU002 – 5D4N

ขาลงต้องเดิ นลงซึ่ ง วัดนี้ นับว่าคุ ม้ ค่ากับ การเดิ นทางมากที่ สุดค่ะเพราะมี ความศักดิ์ สิ ทธิ์ (ควรเตรี ยมรองเท้า
สําหรับเดิน Hiking พิชิตวัดทักซังให้พร้อม)
บริ การอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร

เทีย่ ง

หลังอาหารนําท่านเดินทางกลับเมืองพาโรโดยการเดินลง
จากนั้นท่านชม วัดคิชูลาคัง (Kichu Lhakhang) ตั้งอยูท่ างฝั่งซ้ายของเส้นทางไปวัดตัก๊ ซังและดรุ๊ กเกลซอง
เป็ นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่ งหนึ่ งของภูฏาน เป็ นโบสถ์โบราณซึ่ งพระเจ้าซังเซน กัมโป กษัตริ ยท์ ิเบตทรงสร้ างขึ้น
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1212 เป็ นโบสถ์หนึ่งในโครงการสร้างโบสถ์ 108 แห่ งภายในหนึ่ งวัน ตามที่ทรงตั้งพระปณิ ธาน
เอาไว้ วัดคิชู ประกอบด้วยโบสถ์ 2 หลัง ซึ่ งหลังเก่าได้สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าซองเซนกัมโป และได้รับการ
บูรณะปฏิสังขรณ์ในต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ส่ วนหลังใหม่เป็ นของพระราชชนนี ในกษัตริ ยอ์ งค์ปัจจุบนั ทรง
โปรดให้สร้างในปี ค.ศ. 1968 เพื่อเสด็จมานัง่ วิปัสสนา
บริ การอาหารเย็นที่โรงแรม Hotel Olathang หรื อเทียบเท่า

เย็น

จากนั้นนําท่าน ชมการแสดงท้องถิ่นของชาวภูฏาน แสดงวัฒนธรรมประเพณี อนั ดีงามของชาวภูฏานในเทศกาล
งานประเพณี ต่างๆ และแต่งกายด้วยชุ ดประจําชาติ ผูช้ ายจะแต่งชุ ดที่เรี ยกว่า โก (Kho) ส่ วนผูห้ ญิงจะแต่งชุ ดที่
เรี ยกว่า กีร่า (Kira)
Day 5

พาโร – กรุ งเทพ

(B/--/--)

07.00 น.

บริ การอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินพาโร

10.45 น.

ออกเดินทางกลับกรุ งเทพ โดย สายการบินภูฏาน เที่ยวบินที่ B3700

16.15 น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

**หมายเหตุ**
รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
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อัตรานีร้ วม
+ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด
+ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
+ค่ารถนําเที่ยวภายใน ภูฎาน
+ไกด์ทอ้ งถิ่นภาษาอังกฤษ
+ค่าโรงแรมที่พกั มาตรฐาน Tourist Class 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง
+ค่าวีซ่าภูฏาน
+ ค่าวีซ่าเพื่อเข้าประเทศ
+ ค่าบัตรเข้าชมสถานที่
+ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ
+ประกันการเดินทาง ในกรณี เสี ยชีวติ เนื่ องจากอุบตั ิเหตุ จะคุม้ ครองเป็ นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท
(คุม้ ครองผูเ้ อาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี เท่านั้น ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัย
อายุต่าํ กว่า 15 ปี หรื อ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ ครอง 50% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่ วน
ในกรณี ผูเ้ อาประกันภัยที่อายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคุม้ ครอง)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
-ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆนอกเหนือจากรายการทัวร์
-ค่านํ้าหนักเกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กก.
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุอยูใ่ นโปรแกรมทัวร์
-ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และ 3 %
- ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถภูฏาน ขั้นตํ่า 30 ดอลลาร์ ต่อท่าน
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไทย
เอกสารทีใ่ ช้ ยื่นวีซ่า
- หนังสื อเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือ มากกว่า 6 เดินทาง
- รู ปถ่ายหน้าตรงใช้สาํ หรับยืน่ วีซ่า 2 นิ้ว 1 ใบ (เป็ น SCAN FILE เป็ นแบบสี ดว้ ยความละเอียดสู ง หรื อ ส่ งรู ปถ่ายจริ งมาก็
ได้ ทางบริ ษทั ฯจะดําเนินการยืน่ วีซ่าให้เอง)
- ในกรณี เป็ นนักเรี ยน หรื อ นักศึกษา รบกวน SCAN สี ด้วยความละเอียดสู ง
- แจ้งรายละเอียดเพื่อกรอกฟอร์ มวีซ่าดังนี้ : ที่อยูป่ ั จจุบนั + ตําแหน่งงาน + ชื่อบริ ษทั ฯหรื อองค์กรที่ทาํ งาน + วุฒิการศึกษา
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เงื่อนไขการจองทัวร์
1. หลังจากการจอง ต้องชําระ เงินมัดจําทันที ท่านละ 30,000 บาท / ท่าน เนื่องจาก ตัว๋ เครื่ องบิน จะต้องออกทันทีหลังจาก มี
การยืนยันการจอง มิฉะนั้น ที่นงั่ จากสายการบิน จะไม่ Confirm และ จะต้อง โอนเงิน ก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 14 วัน
ก่อนการเดินทาง
2. เงื่อนไขการยกเลิก : หลังจากชําระเงินมัดจําแล้ว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิ น เนื่ องจาก ทางบริ ษทั ฯจะต้อง
ออกตัว๋ เครื่ องบิน ให้ผโู ้ ดยสารทันที เพื่อ การยืนยันการเดินทางกับทางสายการบิน
3. หลังจาก จ่ายเงิน เต็มจํานวนแล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ งที่เกิดขึ้นในขณะนั้น และจะทําการคืนเงิน
ที่เหลือ หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วให้กบั ผูเ้ ดินทาง
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ย หรื อได้รับ บาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน หรื อ ภัยธรรมชาติ หรื อ จลาจล เป็ นต้น
5. เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฎิเสธการ
เข้าประเทศไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินทุกกรณี
6. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงิ นมัดจําหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อ ชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั
ณ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ที่บริ ษทั ฯได้ระบุไว้แล้วข้างต้น
7. กําหนดการเดิ นทางอาจจะมีการเปลี่ ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถื อผลประโยชน์ตลอดจน
ความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลักสําคัญ
8. สําหรับ ผูโ้ ดยสาร ที่ไม่ได้ถือ Passport ไทย หรื อ Passport ต่างด้าว ผูโ้ ดยสารต้องรับผิดชอบเรื่ องเอกสาร Visa เข้าออก
เมืองไทยเอง หรื อ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริ ษทั ฯทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
ในกรณีทผี่ ้ ูโดยสาร มีไฟลท์ เดินทางภายในประเทศหรือระหว่ างประเทศ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับวันเดินทางทีท่ ่ านได้ ทาํ การจองไว้ กบั ทาง
บริษัทฯ กรุ ณาแจ้ งให้ กบั ทางเจ้ าหน้ าที่ทราบ ก่อนการชําระเงินค่ าตั๋วดังกล่าว ถ้ าเกิดข้ อผิดพลาด
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
นับจากวันเดินทางและมีหน้ า ทีเ่ หลือ ไว้ ประทับตราไม่ น้อยกว่ า 2 หน้ า
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