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วันที่ กำหนดการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – พาโร ( ..... ) – พาโรซอง – 
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ – วัดคิชู ลาคัง – เมืองทิมพู – ที่ทำ
การไปรษณีย์ 

X   

PEDLING HOTEL & SPA / 
NAMSELING BOUTIQUE 

HOTEL / HOTEL AMODHARA 
หรือเทียบเท่า 

2 ทิมพู – สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม – จุดชมวิวชังเกกัง – 
ป้อมซิมโตคาซอง – วัดชิมิลาคัง – เมืองพูนาคา – พูนาคาซอง  

   

HOTEL PEMA KARPO / HOTEL 
VARA / 

PUNAKHA RESIDENCY 
หรือเทียบเท่า 

3 
เมืองพูนาคา – เมืองทิมพู – วัดดรุ ๊กวังเกล – โดชูลาพาส – 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ – สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน – 
ตาชิโชซอง – เมืองพาโร  

   

MANDALA RESORT / 
DEWACHEN RESORT / HOTEL 

DRUKCHEN 
หรือเทียบเท่า 

4 พิชิตวัดทักซัง (วัดถ้ำเสือ) – ช้อปปิ้งพาโรสตรีท    

MANDALA RESORT / 
DEWACHEN RESORT / HOTEL 

DRUKCHEN 
หรือเทียบเท่า 

5 พาโร – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (.....)  X X  

*** กรณุาเตรียมค่าทิปไกด์และคนขับรถ จำนวน  35  USD / ทริป *** 
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า 
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โปรแกรมการเดินทาง 

 
 

 
04.00 น.  พร้อมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สาย

การบิน ภูฏานแอร์ไลน์ (B3) หรือ ประตู 10 เคาน์เตอร์ W สายการบิน ดรุ๊กแอร์ (KB) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทาง
บริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนออกเดินทาง 

06.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองพาโร ประเทศภูฏาน โดยสายการบิน ภูฏานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที ่B3-701   
07.00 น.  หรือ สายการบิน ดรุ๊กแอร์ เที่ยวบินที่ KB-131  
 ** การท่องเที่ยวในประเทศภูฏาน โปรดแต่งกายสุภาพ เพราะสถานที่ส่วนใหญ่เป็นเขตพระราชฐานและสถานที่

สำคัญๆ ** 
09.55 น. เดินทางถึง สนามบินพาโร ประเทศภูฏาน (BHUTAN) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
 จากนั้นเดินทางเข้าสู่ เมืองพาโร (Paro) ประเทศภูฏาน เมืองพาโรซึ่งเป็นเมืองที่ถูกโอบอยู่ในวงล้อมของขุนเขา บน

ระดับความสูง 2,280 เมตร มีแม่น้ำปาชูไหลผ่าน อาคารบ้านเรือนจะเป็นสไตล์ภูฏานแท้ กรอบหน้าต่างไม้ลวดลายสีสัน
สดใส 

 นำชม พาโรซอง (Paro Dzong) หรือ รินปุงซอง (Rinpung Dzong) ป้อมปราการและวิหารหลวงแห่งเมืองพาโร 
พาโรซองนับเป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมแบบภูฏานที่สมบูรณ์แบบที่สุด ทุกท่านจะเห็นถึงกำแพงสีขาวที่ก่อตัวขึ้นเป็น
ป้อมปราการสามารถเห็นได้ชัดเจนเป็น Landmark ของเมืองพาโร ตัวซองสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1644 โดย ท่านซับดรุง 
งาวัง นัมเกล พระอริยสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณและเป็นผู้รวบรวมประเทศภูฏานให้เป็นปึกแผ่น รวมถึงเป็นผู้วาง
ระบบการบริหารงานและระบอบปกครองประเทศ ปัจจุบันเป็นสถานที่ทำงานของรัฐบาล รวมทั้งเป็นที่ตั้งขององค์กร
บริหารสงฆ์ประจำเขตปกครองนั้นๆ  

 ทางเข้าพาโรซองมี สะพานไม้งามิ ซัม (Nyami Zam) ทอดผ่านข้ามแม่น้ำที่สวยงามพาดผ่านแม่น้ำพาโร ที่ไหลมา
จากต้นน้ำในภูเขาจูโมลฮารี (Jumolhari) ที่ซึ่งเคยเป็นฉากถ่ายทำในภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดชื่อดังเรื่อง Little Buddha 
เป็นอีกจุดที่ควรถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่เก็บรวบรวมหน้ากาก

ศิลปะแบบพุทธมหายาน นิกายตันตระ ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ รวมถึงจัด
แสดงความหลากหลายทางธรรมชาติอันสมบูรณ์ของประเทศเพ่ือให้ทุกท่านได้รู้จักภูฏานมากขึ้น  

 นำท่านชม วัดคิชู ลาคัง (Kyichu Lhakhang) หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ในประเทศภูฏาน สมัยศตวรรษที่ 7 วัดนี้เป็นวัดที่มี
ความเชื่อว่าสร้างไว้เพื่อตรึงเท้าซ้ายของนางยักษ์ตนหนึ่งที่นอนทอดร่างปิดทับประเทศทิเบตและเทือกเขาหิมาลัยไว้ 
โดยวัดคิชู ลาคัง เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในภูฏาน 

 จากนั้นเดินทางสู่ เมอืงทิมพู (Thimphu) เมืองหลวงของประเทศภูฏานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1961 
นำท่านชม ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน (Bhutan Post Office) ท่านสามารถถ่ายรูปทำแสตมป์ที่ระลึก และเลือกซื้อ
ดวงตราไปรษณียากรของภูฏาน มีให้เลือกหลาย มีทั้งรูปวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ, รูปวัด, ป้อมปราการ, รูปสัตว์, รูปดอกไม้
ต่างๆ  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 พักที่ PEDLING HOTEL & SPA / NAMSELING BOUTIQUE HOTEL / HOTEL AMODHARA หรือเทียบเท่า  

วนัแรก กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) – พาโร – พาโรซอง – พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ – วดัคิชู ลาคงั – 
เมืองทิมพ ู– ท่ีท าการไปรษณีย ์
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่าน สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม (Buddha Dordenma Statue) ที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลก โดยได้รับความแรง
ศรัทธาจากมหาเศรษฐีชาวสิงค์โปร์ที่บริจาคเงินซื้อที่ดินและสร้างพระพุทธรูปให้แก่รัฐบาลประเทศภูฏาน มีเวลาให้ท่าน
ไหว้ขอพรเพื่อเป็นศิริมงคล 
จากนั้นนำท่านชม จุดชมวิวชังเกกัง (Sangaygang) เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของหุบเขาเมืองทิมพู ให้ท่านได้
อิสระเก็บภาพอันสวยงาม 
จากนั้นนำท่านชม ป้อมซิมโตคาซอง (Semtokha Dzong) สร้างในปี ค.ศ. 1629 ป้อมแห่งนี้มีชัยภูมิที ่ถือเป็น
ยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งเมืองทิมพู ถือเป็นป้อมปราการแห่งแรกที่ท่านซับดรุง งาวัง  นัมเกล สร้างขึ้น เมืองพูนาคาอยู่
ระดับความสูง 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นำท่านเดินทางต่อไปยัง วัดชิมิลาคัง (Chimi Lhakhang)  โดยวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1499 โดยลา

มะที่มีชื ่อเสียงนามว่าท่าน Lama Drukpa Kunley วัดแห่งนี ้ชาวภูฏานกล่าวขานกันว่าใครที ่มีบุตรยาก หากมา
อธิษฐานขอบุตรที่วัดแห่งนี้ก็จะได้สมใจ 

   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพูนาคา (Punakha) เป็นเมืองหลวงเก่าของภูฏานจนถึงปี ค.ศ. 1955 ก่อนที่จะย้าย
เมืองหลวงไปที่เมืองทิมพู 
จากนั้นนำท่านชม พูนาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการขนาดใหญ่ประจำเมืองพูนาคา สร้างขึ้นในปี 1637 
โดยฉับดรุง งาวัง นัมเกล ซึ ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นพระราชวังแห่งความสุขอันยิ ่งใหญ่ “Palace of Great 
Happiness” และเป็นหนึ่งในป้อมปราการที่สวยงามที่สุดในภูฏาน เป็นป้อมท่ีสร้างเป็นอันดับสองของภูฏาน ประกอบ
ไปด้วยหลายส่วน ทั้งพระตำหนัก ศาลาว่าการเมือง โบสถ์ และ วิหาร ปัจจุบันเป็นที่พักในฤดูหนาวของพระชั้นผู้ใหญ่ 
ป้อมนี้ตั้งอยู่ ณ บริเวณที่แม่น้ำ Pho chu และ แม่น้ำ Mo chu ไหลมาบรรจบกัน ท่านจะได้เห็น ลามะ (พระสงฆ์) 
จำนวนมากถึง 6,000 รูปที่กำลังศึกษาพระธรรมและสวดมนต์ 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 พักที่ HOTEL PEMA KARPO / HOTEL VARA / PUNAKHA RESIDENCY หรือเทียบเท่า  

  

วนัท่ีสอง ทิมพ ู– สกัการะองคห์ลวงพ่อสจัจธรรม – จดุชมวิวชงัเกกงั – ป้อมซิมโตคาซอง – วดัชิมิลาคงั – เมือง
พนูาคา – พนูาคาซอง 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองทิมพู (Thimphu) ชมทัศนียภาพสองข้างทางและเทือกเขาหิมาลัยที่มีความสวยงามที่จะเป็น

ประสบการณ์ท่ีดีที่ได้มาเยือนภูฏาน 
   แวะชม วัดดรุ๊กวังเกล (Druk Wangyal Lhakhang Temple) ที่ โดชูลาพาส (Dochula Pass) ท่านจะได้ชมความ

งามของเจดีย์ บนระดับความสูง 3,150 เมตร จากระดับน้ำทะเล พร้อมวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมาลัยอันตระการตา และ
ยอดเขาต่างๆ เรียงรายกัน จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองทิมพู    

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นำท่านชม อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (National Memorial Chorten) อนุสรณ์แห่งนี้เป็นอนุสรณ์สถานแด่กษัตริย์

รัชกาลที่ 3 แห่งประเทศภูฏานสร้างในปี ค.ศ. 1974 มีผู้คนมากมายเดินทางมาแสวงบุญและสวดมนต์ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาต่างๆ 

 จากนั้นนำท่านชม สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน (National Zoo) ชม สัตว์ประจำชาติทาคิน (Takin) ที่มี
ร ูปร่างลักษณะพิเศษผสมระหว่างแพะกับวัว มีแห่งเดียวในประเทศภูฏานเท่านั ้น ทาคินเป็นสัตว์ในตำนาน
ประวัติศาสตร์ของศาสนาพุทธ 

 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม ตาชิโชซอง (Tashichho Dzong) มหาปราการแห่งศาสนาและวิหารหลวงแห่งเมือง
ทิมพู ตาชิโชซอง หมายถึง ป้อมแห่งศาสนาอันเป็นมงคล สร้างในสมัยศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นสถานที่ทำงานของ
พระมหากษัตริย์ สถานที่ทำการของกระทรวงต่างๆ และวัด รวมทั้งเป็นพระราชวังฤดูร้อนของพระสังฆราช และบริเวณ
อันใกล้ท่านจะได้เห็นวังที่ประทับส่วนพระองค์ของกษัตริย์จิกมี่ด้วย 

 จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองพาโร (Paro) 
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม 
   พักที่ MANDALA RESORT / DEWACHEN RESORT / HOTEL DRUKCHEN หรือเทียบเท่า  
  

วนัท่ีสาม เมืองพนูาคา – เมืองทิมพ ู– วดัดรุก๊วงัเกล – โดชูลาพาส – อนุสรณ์สถานแห่งชาติ – สวนสตัว์
แห่งชาติของประเทศภฏูาน – ตาชิโชซอง – เมืองพาโร 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านออกเดินทางสู่ วัดทักซัง (Taktshang Monastery) หรือ วัดถ้ำเสือ (Tiger’s Nest in Bhutan) มหาวิหาร
ศักดิ์สิทธิ์ สร้างอยู่บนหน้าผาสูงกว่า 900 เมตร ตั้งแต่ศตวรรษที่ชาวภูฏานมีความเชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิต จะต้องได้ขึ้นมา
แสวงบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเจริญก้าวหน้าของชีวิต ส่วนชื่อเรียก “ถ้ำเสือ” ของวัดนี้ได้มาจากตำนานที่เล่า
ขานต่อๆ กันมาว่า พระรินโปเชผู้เผยแผ่นิกายมหายานในภูฏานได้ขี่หลังเสือเหาะมายังหน้าผาแห่งนี้ และเข้าไปนั่ง
วิปัสสนากรรมฐานอยู่ในถ้ำเป็นเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นใน พ.ศ. 2227 มีการสร้างวัดขึ้นที่นี่ และด้วยความสูงของผา
ทำให้วัดนั้นอยู่ท่ามกลางเมฆหมอกสีขาวที่ล้อมรอบวัด การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ รถจะสามารถขึ้นได้แค่เนินเขา
ด้านล่างเท่านั้น 
จากนั้นทุกท่านสามารถเลือกเดินทางได้ 2 แบบ คือ เดินเท้า หรือ ขี่ม้า, ขี่ลา, ขี่ล่อ เท่านั้น การเดินขึ้นไปยังวัด จะ
แบ่งเป็นช่วงแรกใช้เวลาเดินราว 2 ชม. จะถึงจุดแวะพักแรก ให้ท่านได้พักดื่มน้ำชา กาแฟ จากนั้นเดินเท้าต่ออีกราว 1 
ชม. ก็จะถึงจุดชมวิวที่สอง จากนั้นเส้นทางจะเปลี่ยนเป็นบันไดข้ึนลง เข้าสู่วัดทักซัง นำทุกท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้าน
ใน และ ชมความงามของธรรมชาติบริเวณรอบวัดอย่างวิจิตรลงตัว (การเดินทางขึ้นชมวัดทักซัง ทางบริษัทแนะนำให้
ท่านเดินเท้าข้ึนจะสะดวกและปลอดภัยมากกว่า แต่ถ้าหากท่านใดต้องการขี่ม้า รบกวนแจ้งกับทางหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า
อย่างน้อยหนึ่งวันล่วงหน้า เพื่อทำการจองม้าให้ท่าน ค่าใช้จ่ายในการขี่ม้า 25 USD ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ จะขี่ม้า
ช่วงขาขึ้นเขาได้จนถึงจุดแวะพักแรกเท่านั้น) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำทุกท่านเดินเท้าลงจากเขา (ไม่อนุญาตให้นั่งม้าลงมาด้านล่างได้) 

จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ พาโรสตรีท (Paro Street) ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของฝากท่ีระลึกตาม
อัธยาศัย 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  พักที่ MANDALA RESORT / DEWACHEN RESORT / HOTEL DRUKCHEN หรือเทียบเท่า  
 
 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินพาโร เพ่ือนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 

10.35 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ภูฏานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ B3-700  
16.05 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ........    
 หรือ 
08.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบิน ดรุ๊กแอร์ เที่ยวบินที่ KB-150  
12.40 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ........    
 

********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ********   
     ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา      

วนัท่ีส่ี   พิชิตวดัทกัซงั (วดัถ า้เสือ) – ช้อปป้ิง พาโรสตรีท  

วนัท่ีห้า    พาโร – กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู)  
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       ** ก่อนทำการจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทาง
บริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก **                

 
 

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 
 

วนัเดินทาง ราคาทวัรผ์ู้ใหญ่ 
(พกัหอ้ง 2-3 ท่าน) 

เดก็ 6-11 ขวบ 
(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

มเีตยีงเสรมิ) 

เดก็ 2-5 ขวบ 
(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มี

เตยีงเสรมิ) 
พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

30 ธ.ค. 65 – 03 ม.ค. 66 
(วันปีใหม่) 

99,900 บาท 75,900 บาท 39,900 บาท 7,900 บาท 

02 – 06 มี.ค. 66 
(วันมาฆบูชา) 

99,900 บาท 75,900 บาท 39,900 บาท 7,900 บาท 

13 – 17 เม.ย. 66 
(วันสงกรานต์) 

99,900 บาท 75,900 บาท 39,900 บาท 7,900 บาท 

01 – 05 มิ.ย. 66 
(วันวิสาขบูชา) 

99,900 บาท 75,900 บาท 39,900 บาท 7,900 บาท 

10 – 14 ส.ค. 66 
(วันแม่) 

99,900 บาท 75,900 บาท 39,900 บาท 7,900 บาท 

** ราคาน้ีคิดต้นทุนท่ี 1 USD ไม่เกิน 38.50 บาท ณ วนัท่ี 16 ต.ค. 65 และทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคา 
หากค่าเงินมีการเปล่ียนแปลง ** 

 
 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไว้ในรายการเท่านั้น (สายการบินภูฏาน แอร์ไลน์ หรือ ดรุ๊กแอร์) ตั๋ว

เครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตาม

ความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง **ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 07 พ.ย. 65  
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศภูฏานและค่าภาษีท่องเที่ยวรัฐบาลภูฏาน 
4. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  

กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED 
แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ 
SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ 

5. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุไว้ในรายการ และ น้ำดื่มบนรถวันละ 2 ขวด  
6. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) 

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 
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7. ค่าหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางพร้อมคณะและดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์) 
8.  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในรายการ 
9.   น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม  สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
10. ค่าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง กรณีเสียชีวิต ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 

บาท คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 – 75 ปี 
ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และ มีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการตดิยา, 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพ
ติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย 
การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอ่ืนๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ 
 
 

 
1. ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์และทิปคนขับรถ 35 USD / ทริป (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) 
    ค่าทิปของหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า 
3. ค่าขี่ม้าขึ้นวัดทักซัง (25 USD / ท่าน) 
4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ ฯลฯ 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที ่จ่าย 3 % ในกรณีที ่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องจะต้องบวกค่า

ภาษีมูลค่าเพ่ิม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออก
ใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น 

6. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
 
 
 
1. ในการจองครั้งแรก ชำระมัดจำท่านละ 30,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 2 วัน หลังจากทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาหนังสือ

เดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาต
ยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ การยื่นขอวีซ่าใช้เพียงสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเท่านั้น 

2.  กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันทีในวันที่จอง
เท่านั้น 

3.  ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)   
4.  กรณีที่ท่านชำระค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

ทั้งหมดนี้แล้ว หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจริง 

 
 
 
 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไมร่วม 
 

เงื่อนไขการท าการจอง และช าระ
เงิน 
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 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (โดยหักจากค่าใช้จ่ายจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำของบัตรโดยสาร

เครื่องบิน ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ) 
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ (จากราคาทัวร์ที่ซื้อ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ มัดจำ
ค่าบริการตั๋วเครื่องบิน, โรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร) 

    แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่
บริษัทฯ กำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้อง
นำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปเดินทางได้ ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดี
คืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ชำระไว้กับทางสถานทูตแล้ว กรณี ต้องใช้วีซ่า) หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั ้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที ่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น  ค่าตั ๋วเครื ่องบิน ค่าห้อง 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 
 กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน 
 กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า ท่านสละสิทธิ์ 
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight 
และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 
 
 
 
 คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะขนาดของกรุ๊ปไซค์ จำนวนผู้เดินทาง
อาจมีการปรับเพิ่มข้ึนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพ่ือให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม 
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลเป็นพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยว ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
 นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้อง
เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนัก

การยกเลิกเดินทาง 
 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
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ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือ
จากอุบัติเหตุต่างๆ 
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,  การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล 
หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที ่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที ่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณ์ดังกล่าว 
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นอัตราค่าบ 
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
 ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
 เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่
ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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