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พาท่านเดินทางสู่ประเทศภูฏานพร้อมหัวหน้าทัวร์ ชมเทศการระบ าหน้ากากใหญ่ท่ีสุดของปีท่ีเมืองทมิพู พร้อม
แต่ชุดประจ าชาตเิข้างาน เดินเท่ียวในเมืองช่วงเทศการ ท่านจะเหน็ผู้คนมากมายออกมาท ากจิกรรมในวันหยุด
ยาวของชาวเมือง พาท่านเดินทางไปสามเมืองหลักของภูฏาน ทมิพู พาโร พูนาคา สักการะพระใหญ่ ขึน้เขาไปยัง
วัดทักซังหรือวัดถ า้เสือ ท่ีใครไปประเทศภูฏานต้องไม่พลาด ชมป้อมปราการของทัง้สามเมือง พกัโรงแรมดี มี
อาหารไทยเสริมให้ทุกมือ้ ยกเว้นท่ีเขาทักซัง ชมสัตว์ประจ าชาติภูฏาน”ทาคนิ” สูดอากาศบริสุทธ์ิ แล้วคุณจะ
เข้าใจว่าท าไมประเทศภูฏานจงึเป็นประเทศท่ีผู้คนมีความสุข 

 

Highlight: พาท่านเที่ยวชมเทศการระบ าหน้ากาก และ ท่องเท่ียวในตวัเมืองในช่วงเทศการ 

 เท่ียวครบทัง้ 3 เมือง ทิมพ ูพาโร พนูาคา 

 เท่ียวครบทกุสถานท่ีส าคญัของทกุเมือง 

 พกัโรงแรมระดบัสามดาวท่ีเราคดัแล้วเพ่ือคณุ 
พร้อมวิวสวยๆในแตล่ะเมือง 

 มีอาหารไทยเสริมทกุมือ้ยกเว้นท่ีเขาทกัซกั 

 ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน อาหาร ท่ีพกั ยานพาหนะ 
ตลอดการเดินทาง วีซ่า และคา่ Development fee 
โดยรัฐบาลภฏูานและม้าขึน้เขาทกัซกั 

 ใสช่ดุภฏูานเท่ียวให้เมือง 1 วนั 

 มีการแสดงพืน้บ้าน ระบ าหน้ากาก และขอพรเพ่ือ
เป็นสิริมงคลกบัท่านและครอบครัวโดยพระภฏูาน 

 เดินทางจากประเทศไทยพร้อมหวัหน้าทวัร์กรุ๊ปนึง
ไมเ่กิน 16 ท่าน และยงัมีไกด์ภฏูานดแูลท่านตลอด
การเดินทาง 
 

(ท่านสามารถกดดูรายละเอียดหน้าเว็บของโรงแรมได้โดยกดที่ชื่อโรงแรมด่านลา่ง) 

วนัท่ี รายละเอียดการเดินทาง อาหาร โรงแรม 

เช้า กลางวนั เย็น 

1 กรุงเทพ  เมืองพาโร เมืองทิมพ ู ✈   Hotel Phuntsho 
Pelri 

https://www.bhutanhotels.com.bt/hotels/phuntsho-pelri/
https://www.bhutanhotels.com.bt/hotels/phuntsho-pelri/
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สนามบินพาโร พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ป้อมปราการ
เมืองพาโร 

วดัตมัโซ ดา่นชซูอม สถปูเมมโมเรียลโชเตน 

พาท่านเดนิเลน่ในเมืองในช่วงเทศการ มีการจดังานและการ
แสดงภายในเมือง 

หรือเทียบเท่า 

2 เมืองทิมพ ู เมืองพนูาคา  เมืองทิมพ ู

จดุชมวิวโดชลูา่และ108สถปู  หมูบ้่านลอ็บโบซ่า วดัชิมิ

ลาคงั พนูาคาซอง  

   Hotel Phuntsho 
Pelri 

หรือเทียบเท่า 

3 เมืองทิมพ ูเมืองพาโร 

 (ใสช่ดุประจ าชาติภฏูานหลงัอาหารเช้า) 

เดินทางไปยงัป้อมปราการเมืองทิมพ ูเพ่ือเข้าชมเทศการ
ระบ าหน้ากาก 

พระใหญ่ Buddha dordenma ศนูย์อนรุักษ์สตัว์ประจ า

ชาติทาคนิ (พาท่านเดนิชมตวัเมืองพาโร) ท่ีท าการไปรษณีย์

ภฏูาน ป้อมปราการซิมโตก้า 

   Olathang 

หรือเทียบเท่า 

4 เมืองพาโร (ขึน้เขาทกัซกั) 

ทกัซงั 

   Olathang  

หรือเทียบเท่า 

5 เมืองพาโร  กรุงเทพ 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ป้อมปราการเมืองพาโร 

  X  

 

 

 

https://www.bhutanhotels.com.bt/hotels/phuntsho-pelri/
https://www.bhutanhotels.com.bt/hotels/phuntsho-pelri/
https://www.bhutanhotels.com.bt/hotels/hotel-olathang/
https://www.bhutanhotels.com.bt/hotels/hotel-olathang/
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วนัท่ี 1 กรุงเทพ  เมืองพาโร เมืองทิมพ ู

04:30 คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 ประตู ทางเข้า 6 
เคาร์เตอร์K สายการบิน Bhutan Airline (KB) เท่ียวบิน B3 701 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

06:30 ออกเดินทางสูป่ระเทศภฎูาน เดินทางสูเ่มืองพาโร เมืองหน้าดา่นส าคญัก่อนเดนิทางสูด่นิแดนอ่ืนๆในประเทศ
ภฏูาน โดยสายการบิน Bhutan Airline(B3) มีอาหารบริการบนเคร่ือง เคร่ืองจะท ำกำรลงจอดที่ประเทศอินเดีย
เพ่ือท ำควำมสะอำดและเติมน ้ำมนัเป็นเวลำ 45 นำทีโดยไม่ตอ้งลงจำกเคร่ืองบินและเดินทำงต่อไปยงัประเทศ
ภูฎำน 

08:30 เดินทางถึงเมืองพาโรประเทศภฏูาน หวัหน้าทวัร์จะน าท่านผา่ดา่นตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดนิทาง 
ท่านสามารถซือ้ซิมมือถือได้ก่อนออกจากสนามบิน  

เราจะน าท่านขบัผา่ตวัเมืองพาโรเพ่ือไปยงั วดัคชิ ูลาคงั (Kyichu Lhakhang) วดัคิชเูป็นวดัโบราณเก่าแก่ท่ีสดุ
ของภฏูานตัง้อยู่ใจกลางหบุเขาพระเจ้าซองตเ์ซน กมัโป กษัตริย์ทิเบต ทรงสร้างขึน้ตัง้แตปี่ ค .ศ. 659 

http://bit.ly/2NMk5YE
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พิธภณัฑ์แห่งชาติภฏูาน ซึ่งเก็บรวบรวม ภาพพระบฏ อาวธุ เหรียญกษาปณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ สตัว์ป่าแถบ
เทือกเขาหิมาลยั เป็นต้น ไมไ่กลกนัเราจะพาท่านเดินทางไปยงั พาโรริงปงุซอง (Paro Ringpung Dzong) ป้อม

ปราการย่ิงใหญ่ท่ีสดุของเมืองพาโร ถกูสร้างขึน้ในปี ค .ศ . 1645 ซึ่งตอนนีส้ถานท่ีนีม้ีไว้ส าหรับสว่นบริหาร 

กลางวนั  พกัรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 หลงัจากรบัประทานอาหารกลางวนั เราจะพาท่านเดนิทางสู่
เมืองทิมพ ูระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 
1:30 ชวัโมง ตลอดทางท่านจะได้เห็นวิว วิถีชีวิต ผา่นหบุเขาหิน
ตลอดสองข้างทาง โดยระหวา่งทางเราจะพาท่านแวะจดุชมวิว 
วดัต าช ูซึ่งจะมีสะพานเหลก็ทอดยาวไปถงึวดัโดยตวัวดัจะอยู่
ฝ่ังตรงข้ามของถนน หลงัจากนัน้ เราจะพาท่านแวะ ดา่นชซูอม 

เป็นหน้าดา่นท่ีจะเข้าเมืองทิมพ ูท่านจะได้เห็นสถปูสามแบบ
และเห็นวิถีชาวบ้าน 

เมื่อถึงเมืองทิมพเูราจะพาท่านสกัการะ เมมโมเรียลโชเตน 
(Memorial Chortten) มหาสถูปเพื่อสร้างขึน้เพื่อร าลกึถงึ
อดีตกษัติริย์ จกิม่ี ดอร์จี วังชกุ พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์องค์
ท่ี 3 ท่ีปกครองประเทศภฏูานในช่วง ค.ศ. 1952-1972 และทรง
ได้รับพระฉายาวา่ "พระบิดาแห่งภฏูานนยคุใหม่ "สร้างขึน้ในปี 1974 

 

ค ่า  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

 พกัโรงแรม Phuntsho Pelri หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ี 2 เมืองทิมพ ู เมืองพนูาคา  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 หลงัรับประทานอาหารเช้า เราจะพาท่านเดินทางไปยงัเมืองพนูาคา ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมงกวา่ ระหวา่งทางไปยงัเมืองพนูาคาถนนออกจะคดเคีย้วสองข้างทางรายล้อมไปด้วย   
ป่าสนเขียวขจี  

ระหวา่งทางเราจะแวะพกัท่ี จดุท่ีสงูท่ีสดุบนเส้นทางนีอ้ยู่ท่ี 3,116 เมตรจากระดบัน า้ทะเล (เป็นจดุท่ีสงูท่ีสดุของ
เมืองทิมพแูละพนูาคา )ซึง่เรียกวา่ ดอร์ ชูลา (Dorchula Plass) และพาท่านชม สถูป “ดรุค วังเกล” (Druk 

Wangle Chorten)  108 องค์ (สถูปแห่งความเป็นสิริมงคล และสันตสุิขของแผ่นดิน  108 องค์) สร้าง
ขึน้มาเพ่ือถวายแกพระโพธิสตัว์ของชาววชัรยาน จดุนีเ้ป็นจดุท่ีสามารถยืนชมเทือกเขาหิมาลยัได้แบบกระจ่าง
ตาท่ีสดุ โดยเฉพาะในวนัท่ีอากาศสดใสและฟ้าเปิด 

หลงัจากนัน้อีก 1:30 ชัว่โมงเราจะถึงเมืองพนูาคา เมืองพนูาคานัน้จะเป็นเมืองเลก็ๆ แตม่ีภมูิประเทศท่ีสวยงาม
เน่ืองจากมีแมน่ า้ขนาดใหญ่ไหลบรรจบกนั  

เราจะพาท่านผา่น หมูบ้่านคนพืน้เมืองของพนูาคา ไปยงัวดัชมิิลาคัง (Chimi Lhakhang) วดันีไ้ด้ถกูสร้างขึน้
ในปี 1499 โดยพระงาหวงั ชอคเยล โดย ชาวภฏูานนิยมมาไหว้ขอพรในเร่ืองครอบครัว อาทิ ขอลกู ขอพรให้
ประสบความส าเร็จในเร่ืองความรัก 
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กลางวนั  พกัรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 หลงัจากรบัประทานอาหารกลางวนั เราจะพาท่านนัง่รถผา่นตวัเมืองพนูาคา ผา่นแมน่ า้ เพ่ือไปยงัสถานท่ี
ส าคญัท่ีสดุของเมืองนี ้พาท่านเย่ียมชม      

 พนูาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจ าเมืองปนูาคา ปัจจบุนัเป็นพระราชวงัฤดหูนาวของ
พระสงัฆราช ป้อมปราการแห่งถกูสร้างขึน้เมื่อปี 1637- 38 เป็นซองท่ีเก่าแก่ท่ีสดุเป็นอนัดบัสองและเป็นซองท่ี
ใหญ่ท่ีสดุเป็นอนัดบัสองอีกด้วย 

 
หลงัจากนัน้เราจะเดินทางกลบัไปยงัเมืองทิมพ ู

ค ่า  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

 พกัโรงแรม Phuntsho Pelri หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 3 เมืองทิมพ ู เมืองพาโร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 หลงัอาหารเช้า เราจะแจกชดุประชาติของภฏูานให้ท่านได้ใสเ่ท่ียวในเทศการระบ าหน้ากาก ชดุประจ าชาติภฏูา
นของผู้ชายเรียกวา่ โกะ (GHO) สว่นชดุประชาติของผู้หญิงเรียกวา่ คิร่า (Kira) 
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พาท่านเดนิทางไปยงัสถานท่ีจดังานเทศการระบ าหน้ากาก ณ ป้อมปราการ “ทมิพู ซอง” Thimphu Dzong 

หรือมีชื่อเป็นทางการว่า “ตาชโิช ซอง” (Tashicho Dzong) ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองหลวงแห่งนี ้ป้อม
ปราการแห่งนีไ้ด้ถกูสร้างขึน้ในปี1907 ซึ่งนอกจากเป็นป้อมปราการแล้วยงัเป็นอารามหลวงส าหรับพระอีกด้วย 
โดยตอนนีส้ถานท่ีแหง่นีเ้ป็นท่ีท างานของสมเดจ็พระราชาธิบดีจิกมีและท าเนียบรฐับาล ท่ีน่ีเราจะเห็นท่ีประทบั
ของสมเดจ็พระราชาธิบดจิีกมีสามารถมองเข้าไปได้แตไ่มส่ามารถถ่ายรูปได้ 
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ภายในงานท่านจะสมัผสั ผู้คน รอยยิม้ ศิลปะและวฒันธรรม ของคนภฏูานและยงัได้รับพรจากการชมการ
แสดงอีกด้วย หากเราโชคดีสมเดจ็พระราชาธิบดีจิกอาจจะเข้ามาชมการแสดงในเวลาเดยีวกนัอีกด้วย 

กลางวนั  พกัรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 หลงัจากอาหารกลางวนัเราจะพาท่านไปยงั พระใหญ่ หรือ Great Buddha Dordenma เป็นรูปหลอ่พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าซ่ืงสร้างขึน้ในปี 2006 โดยมีความสงู 54 เมตร จากจดุนีท้่านจะเห็นเมืองทิมพอูย่างชดัเจน 

ไมไ่กลกนัเราจะพาท่านไปยงั ศนูย์อนรุักษ์สตัวป์ระจ าชาตทิาคิน ซึ่งด้านในจะมตีวัทาคินซึ่งเป็นสตัว์หายากมี

เพียงในแถบเทือกเขาหิมาลยัเท่านัน้ 

 

หากเวลาเหลือและ เปิดท าการ เราจะพาท่านเข้าชมและเลือกซือ้ของสะสมท่ี ท่ีท าการไปรษณีย์ภฏูาน 
(General Post Office) ซึ่งท่านสามารถเลือกซือ้ดวงตราไปรษณีอากรท่ีงดงามของภฏูานและความพิเศษท่ี
ไปรษณีย์    ภฏูานคือท่านสามารถถ่ายรูปตวัเองลงบนตราไปรษณีย์ซึ่งสามารถใช้ได้อย่างถกูกฎหมายและ
สามารถติดบนโปสการ์ดหรือจดหมายสง่กลบัมาประเทศไทยและทัว่โลกได้อีกด้วย (ท่านสามารถเตรียมรูป
ท่านเองหรือรูปคนอ่ืนมาท าแสตมป์ได้ คา่ใช้จ่ายตอ่ท่านประมาณ 200-280 บาทขึน้อยู่กบัชดุแสตมนัน้ ๆ) 
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  เสร็จจากเมืองทิมพ ูเราจะพาท่านเดินทางไปยงัเมืองพาโร โดยใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1ชัว่โมง 30นาที โดย
ระหวางทางเราอาจจะแวะถ่ายรูปในบางจดุ นอกจากนัน้เวลานีย้งัไมเ่ยน็มากนกั ท่านจะได้เพลดิเพลนิกบั
บรรยากาศสองข้างทางระหวา่งเมือง พอถึงเมืองพาโรเราจะพาท่านเดินเลน่ในเมืองก่อนเวลาอาหารเย็น 

ค ่า  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

 พกัโรงแรม Olathang หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 4 เมืองพาโร (ขึน้เขาทกัซกั) 

 ออกเดินทางแตเ่ช้า เพ่ือไปยงัทางขึน้เขา เพ่ือพาท่านไปยงั วัดทักซัง (Taktshang Goemba Monastery)  ช่ือ
ทกัซงัมคีวามหมายวา่รังเสือหรือ (Tiger Nest) ท่านสามารถเลือกวา่จะข่ีม้าหรือจะเดินขึน้ไปก็ได้ การข่ีม้าจะใช้
เวลาประมาณ 30 นาทีซึ่งขึน้ไปได้จนถึงจดุจอดม้าและขึน้ม้าได้เฉพาะขาขึน้เท่านัน้เพราะวา่ขาลงนัน้หากนัง่
ม้าจะอนัตรายมาก การเดนิทางขึน้เขาทกัซงัจะใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 -6 ชัว่โมงในการไป-กลบัและขึน้อยู่
กบัความเร็วในการเดินของกรุ๊ปด้วย โดยระหวา่งทางจะมจีดุแวะพกัซึ่งจะเป็น Café ซึ่งเราจะพกัดื่มชาและเข้า
ห้องน า้ เดนิขึน้ตอ่เพ่ือท่ีจะถึงช่วงสดุท้ายท่ีจะต้องขึน้ลงบนัไดกวา่ 350 ขึน้เพ่ือท่ีจะขึน้ไปท่ีตวัวดัทกัซัง เมื่อถึง
ตวัวดัจะต้องฝากอปุกรณ์อิเลก็โทรนิคทกุชนิด (ลูกคำ้หลำยท่ำนจะถำมว่ำจะเดินไหวไหม ตอ้งตอบเลยว่ำทริป
เรำไม่รีบร้อนในกำรเดินข้ึนเพ่ือที่แสวงบญุบนหบุเขำอนัศกัด์ิสิทธ์ินี้ เดินเร่ือย ๆชมบรรยำกำศอนัสวยงำมบน
เทือกเขำ พกัไดต้ลอดทำง กำรข่ีมำ้จะช่วยใหเ้ดินข้ึนง่ำยข้ึนมำกเพรำะว่ำเม่ือถึงจดุจอดมำ้จะเดินอีกไม่นำน
มำก หำกลูกคำ้ท่ำนไดไม่สะดวกที่จะข้ึนเขำทกัซงัเรำสำมำรถพำท่ำนไปเดินเที่ยวในเมืองพำโรแทนได)้ 

โดยปกตเิราจะขึน้ถึงตวัวดัประมาณ 11 โมงเช้า ถึง ประมาณเท่ียง แล้วแตค่วามรวดเร็วของกรุ๊ป 

วดัทกัซงัเป็นวดัพทุธท่ีมีความเก่าแก่ท่ีสดุแห่งหนึ่งในภฏูาน โดยถกูสร้างขึน้เมื่อปี ค .ศ . 1962 จดุเดน่อยู่ท่ีตวัวดั
นัน้ตัง้อยู่ริมผาซึ่งมีความสงูกวา่ 900 เมตร ในเขตเมืองพาโร ด้วยความสงูเทียมฟ้าเช่นนีเ้อง ท าให้วดันัน้อยู่
ท่ามกลางเมฆหมอกสีขาวท่ีล้อมรอบวดั อีกทัง้ยงัสามารถชมวิวสวย ๆ ด้านลา่งได้อย่างชดัเจนในวนัท่ีท้องฟ้า
โปร่ง โดยเฉพาะในช่วงฤดใูบไม้ผลิท่ีหมูม่วลดอกไม้ตา่งพากนัชชู่อสวยงาม ด้านประวตัคิวามเป็นมานัน้ มี
ต านานเลา่วา่ แตก่่อนพืน้ท่ีบริเวณนีจ้ะถกูสร้างเป็นวดันัน้ท่านกรููรินโปเช ( Guru Rinpoche) หรือท่านครุุปัทมะ
สมัภวะ (Guru Padmasambhava) คนภฏูานจะเรียกท่านวา่ กรููรินโปเช (ท่านกรููรินโปเชในแถบประเทษทิเบต 
ภฏูาน เนปาล และบางสว่นในประเทศอินเดยีในแถบเทือกเขาหิมาลยันัน้ถือวา่ท่าเหมือนพระพทุธเจ้าองท่ีสอง 
โดยตามวดัตา่งๆท่ีภฏูานจะมีรูปปัน้ของท่านแทบทกุวดั) ได้ขี่หลงัเสือมาเหยียบแผน่ดนิภฏูานครัง้แรกและ
บ าเพ็ญเพียรอยูใ่นถ า้แห่งนีเ้ป็นเวลา สามปี สามเดือน สามอาทิตย์ สามวนั สามชัว่โมง 
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เท่ียง  ทานอาหารท่ี Café บนเขาทกัซงั  

 เมื่อลงมาถึงด้านลา่งครบทกุคนแล้วเราจะพาท่านเข้าสูโ่รงแรมเพ่ืออาบน า้พกัผอ่นก่อนและเตรียมตวัเพ่ือ
รับประทานอาหารและดกูารแสดงระบ าพืน้บ้านและแสดงระบ าหน้ากาก (ส าหรับกรุ๊ปท่ี 10 ท่านขึน้ไป) 

ค ่า  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

 พกัโรงแรม Olathang หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 5 เมืองพาโร - กรุงเทพ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เดินทางกลบัสู ่กรุงเทพ – สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบิน Bhutan Airline(B3) ออกเดินทาง 10:30 น โดย
เท่ียวบินท่ี B3 700 ถึงกรุงเทพเวลา 16:05 น 

***หมายเหต ุรายการทัวร์และสายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัทฯจะยึดถือประโยชน์ของลกูค้าเป็นสงูสดุ*** 
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อัตราค่าบริการ: 

วนัเดินทาง เดือน ราคาผู้ใหญ่/  

(พกัห้องละ 2 - 3 ท่าน)  

ราคาเดก็ต ่ากวา่ 12ปี  

 

พกัเดีย่วเพ่ิม 

8-12, 9-13, 10-14 ตลุาคม 55,900 บาท 53,900 บาท 7,900 บาท 

*เดินทางตัง้แต่10 ท่านแต่ไม่เกินกรุ๊ปละ 16 ท่านพร้อมหวัหน้าทัวร์ไทย หากผู้ เดินทางไม่ครบท่านสามารถออกเดินทางโดยมีไกด์ภูฏานดแูล

ตลอดการเดินทางได้ตัง้แต่ 4ท่านโดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 

 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ: 

1. ในการเปลี่ยนแปลงราคา เหตมุาจากอตัราแลกเปลีย่นและราคาตัว๋เคร่ืองบินหรือประกาศจากรัฐบาลประเทศภฏูาน 
2. การเดินทางแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้เดินทางอย่างน้อย 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง 
3. ในกรณีท่ีคณะออกเดนิทางต ่ากวา่ 10 ท่าน แตไ่มต่ ่ากวา่ 4  ท่าน จะไมม่ีหวัหน้าทวัร์เดนิทางจากประเทศไทย แตย่งั

ท่านสามารถเดินทางด้วยตวัเองโดยไมต้่องเพ่ิมเงิน โดยมีไกด์ท้องถ่ินและคนขบัรถ(พดูภาษาองักฤษ)ท่ีรับรองโดย
รัฐบาลภฏูานให้การบริการท่านตลอดการเดนิทาง 

4. เมื่อท าการออกตัว๋เคร่ืองบินแล้วและมีการยกเลกิไมว่า่กรณีใดๆทางบริษัทไมส่ามารถท าการรีฟันดต์ัว๋ได้เน่ืองจาก
เง่ือนใขของสายการบิน 

5. เปลี่ยนแปลงเวลาบินตามสายการบินโดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า เน่ืองจากภฏูานมีเพียงสองสายการบินและมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบินอย่างตอ่เน่ือง 

6. การแสดงระบ าหน้ากากส าหรับ 10 ท่านไป หากไมค่รบสามารถช าระเงินเพ่ิมเติมกรุ๊ปละ USD120 

 

ในกรณีลูกค้าเดินทางมาจากตา่งจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบนิภายใน ตัว๋รถไฟ เป็นต้นฯ 

กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯให้ทราบทกุครัง้กอ่นท าการออกตัว๋ทกุประเภท 

มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ในทกุกรณีที่มีทวัร์ยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงเที่ยวบนิ 
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อัตราค่าบริการนีร้วม: 

1. ตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ -พาโร-กรุงเทพฯ ชัน้ Economy และ คา่ภาษีสนามบินโดยสายการบิน Druk Air หรือ Bhutan 
Airlines (B3) 

2. โรงแรมท่ีพกั 4คืน พร้อมอาหารเช้า ตามโปรแกรมท่ีระบดุ้านบน 
3. คา่อาหารทกุมือ้ตามระบใุนรายการ 
4. น า้ดื่มวนัละ 3 ขวด ตอ่ 1 ท่าน 
5. คา่ขี่ม้าขึน้ทกัซงั (หากไมข่ึน้ม้าไมส่ามารถคืนคา่ม้าได้) 
6. คา่ยานพาหนะและคา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆตามท่ีระบไุว้ในโปรแกรม 
7. คา่ท่ีพกัโรงแรม (พกัห้องละ 2 ท่าน )โดยใช้โรงแรมท่ีผา่นกา รรับรองจากรัฐบาลภฏูาน  (3 ดาวหรือเทียบเท่า) 
8. คา่วีซ่าเพ่ือเข้าประเทศ USD $40 
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9. คา่ Development Fee USD $65 ตอ่คน /ตอ่วนั (รวมทัง้สิน้ 260 USD)ท่ีทางรัฐบาลภฏูาน เรียกเก็บกบันกัท่องเท่ียว 
10. คา่พาหนะในการน าเท่ียวและคา่เข้าชมสถานท่ีตามระบไุว้ในโปรแกรม 
11. คา่มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน (พดูภาษาองักฤษ)ท่ีคอยบริการและดแูลตลอดการเดินทาง  
12. คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 1,000,000.-บาท (ข้อตกลงเป็นไปตามบริษัทประกนั) 
13. คา่หวัหน้าทวัร์ไทยท่ีคอยบริการและดแูลตลอดการเดินทาง ส าหรับคณะเดินทางตัง้แต ่10 ท่านขึน้ไป 

อัตราบริการนีไ้ม่รวม: 

1. ราคาทวัร์นีไ้มร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และ คา่บริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % (ส าหรับท่านท่ีต้องการใบก ากบัเท่านัน้) 
2. คา่ทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขบัรถภฏูาน (ทัง้หมด 5 วนั  = USD $30 
3. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย  ท่านละ 300 บาท 
4. คา่บริการอาบน า้แร่ Premium Hot Stone Bath  
5. คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเชน่  คา่เคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ , คา่โทรศพัท์ , คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, คา่

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้ ,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

6. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
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เอกสารในการยื่นวีซ่า: (วีซ่าออกเป็นกรุ๊ป) 
1. รูปถ่ายหนงัสือเดนิทาง ต้องมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีเดินทาง 
2. รูปถ่ายพืน้หลงัขาว สามารถถ่ายจากมือถือได้หรือถ่ายจากรูปถ่ายเดิมซึง่ต้องถ่ายไมเ่กิน 3 เดือน  

ตวัอย่างหน้า Passport ตวัอย่างรูปถ่าย 

 

 

 

เง่ือนไขการจองทัวร์ 

1. หลงัจากการจอง ต้องช าระ เงินมดัจ าทนัที ท่านละ 30,000 บาท  ท่าน /เน่ืองจาก ตัว๋เคร่ืองบิน จะต้อง
ออกทนัทีหลงัจาก มกีารยืนยนัการจอง มิฉะนัน้ ท่ีนัง่จากสายการบิน จะไม ่Confirm และ จะต้อง โอนเงินสว่นท่ี
เหลือ ก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วนั 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนลว่งหน้า 14 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุ๊ปได้ไมถ่ึงจ านวนอย่างน้อย   
15 ท่านซึง่ในกรณีนีท้างบริษัทฯ ยินดีคนืเงินให้ทัง้หมด หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ 

3. เง่ือนไขการยกเลิก: หลงัจากช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงิน เน่ืองจาก ทางบริษัทฯ
จะต้องออกตัว๋เคร่ืองบิน ให้ผู้โดยสารทนัที เพ่ือการยืนยนัการเดินทางกบัทางสายการบิน  

4. หลงัจาก จ่ายเงินเตม็จ านวนแล้ว ทางบริษัทฯจะคิดคา่ใช้จา่ยตามความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้ในขณะนัน้ และจะท าการ
คืนเงินท่ีเหลือ หลงัจากหกัคา่ใช้จ่ายแล้วให้กบัผู้ เดินทาง 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไข
ได้และจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสีย หรือได้รับ บาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหน้า
ทวัร์และเหตสุดุวิสยับางประการ เชน่ การนดัหยดุงาน หรือ ภยัธรรมชาติ หรือ จลาจล เป็นต้น 
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6. เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฎิเส
ธการเข้าประเทศไมว่า่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไมค่ืนเงินทกุกรณี 

7. เมื่อท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือ ช าระโดยตรงกบัทาง
บริษัทณ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีบริษัทฯได้ระบไุว้แล้วข้างต้น 

8. ก าหนดการเดนิทางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภยัของลกูค้าเป็นหลกัส าคญั 

9. ส าหรับ ผู้ โดยสาร ท่ีไมไ่ด้ถือ Passport ไทย หรือ Passport ตา่งด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร Visa เข้า
ออกเมืองไทยเอง หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯทวัร์ จะไมร่ับผิดชอบในกรณี ท่ีดา่นตรวจคน
เข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ 

10. บริษัทจะไมร่ับผิดชอบ หรือ คืนเงินคา่ทวัร์ ในกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธในการให้วีซ่า หรือ ปฏิเสธเข้าเมือง ในทกุกรณี 
11. ในกรณีท่ีท่านผู้ โดยสารต้องการใช้พาสปอร์ตเล่มสีน า้เงิน  (ราชการ  )ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่

รับผิดชอบใดๆในการท่ีท่านอาจจะถกูปฏิเสธมิให้เข้าเมือง เพราะโดยปกติในการท่องเท่ียวจะใช้เลม่สีเลือดหม ู
12. บริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ

ควบคมุของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใช้จ่ายเพ่ิมท่ีเกิดขึน้ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท าร้าย การสญู
หาย ความลา่ช้า หรืออบุตัิเหตตุา่ง  

13. ราคานีค้ิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึน้ ตามอตัราค่าน า้มนั
หรือ คา่เงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคา ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

14. ภาพท่ีใช้ในการประกอบการท าโปรแกรมใช้เพ่ือความเข้าใจในมมุมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใช้เพ่ือการโฆษณา
เท่านัน้ 


