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ภูฏาน… ดินแดนแห่ งมังกรสายฟ้ า
สายการบินภูฎาน แอร์ ไลน์ (B3)
พาโร - ทิมพู– ปูนาคา5 วัน 4 คืน
เที่ยววันแรกกรุ งเทพฯ – พาโร– National Memorial Chorten–KuenselPhodrang–สวนสัตว์
ภูฏาน-ที่ทาการไปรษณีย์ภฏู าน
04.30 น.
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้ าที่ 5 เคาน์เตอร์ K (16-19)
เจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ ให้ การต้ อนรับเพื่อเช็คอินตัว๋ ที่สายการบินภูฏานแอร์ ไลน์ (Bhutan Airlines)
06.30 น.
นาคณะเดินทางสู่ประเทศภูฏาน โดยสายการบินภูฎาน แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ B3-701(เครื่ องจะแวะจอด
ประมาณ 30 นาทีที่เมืองกัลกัตต้ า ประเทศอินเดีย)
09.45 น.
นาคณะเดินทางถึงสนามบินพาโร เมืองพาโร ที่ระดับความสูง 2,200 เมตรเหนือระดับน ้าทะเลท่าน
สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามของเทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาเอเวอร์ เรสท์เทือกเขาคันเชงจุงก้ าซึง่
เป็ นเทือกเขาที่สงู เป็ นอันดับ 3 ของโลกและสามารถมองเห็นเทือกเขาน้ อยใหญ่แห่งหิมาลัยเช่นยอดเขามา
คะลู ยอดเขาชมอนฮาริยอดเขาจีชเู ดรก ยอดเขาซริมกาน และได้ สดู อากาศบริสทุ ธ์
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หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ วนาคณะเดินทางเข้ าสูเ่ มืองทิมพูระหว่างการเดินทาง
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาคณะเดินทางเข้ าชม National Memorial Chorten อนุสาวรี ย์สถาปัตยกรรมภูฏาน เป็ นสถูปกลางเมือง
ทิมพูที่สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.1974 เป็ นพระอนุสรณ์สถานเพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี
ดอร์ จิ วังชุก พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 3 ของภูฏาน รอบๆอนุสาวรีย์ประดับตกแต่งด้ วยภาพจิตรกรรมฝา
ผนังเป็ นภาพพุทธประวัติและภาพพระพุทธรูปตางๆอันเป็ นที่เคารพสักการะของชาวพุทธภูฏาน อนุสาวรี ย์
กึ่งสถูปนี ้เป็ นศูนย์กลางการปฏิบตั ิบชู าประจาของชาวเมืองทิมพู ทุกวันจะมีชาวภูฏานมาเดินวนรอบๆ
สถูป พร้ อมกับสวดมนต์ภาวนาไปด้ วย
13.00 น
จากนันน
้ าคณะเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว ท่องธรรม ที่สาคัญอีกจุดในเมืองทิมพูก็คือ จุดชมวิวตรงองค์
พระใหญ่ KuenselPhodrangหรื อ Big Buddhaที่สร้ างอยู่ในทาเลที่เรี ยกได้ ว่าฮวงจุ้ยดีที่สดุ ของภูฏาน
เปิ ดให้ เข้ าชมมาได้ สกั พักแล้ วครับ เป็ นองค์พระพุทธรูปแห่งความเมตตา Vajra Throne Buddha หล่อ
ด้ วยทองแดง สูง 169 ฟุต พระพุทธรู ปองค์นีเ้ ป็ นสัญลักษณ์ ของสิ่งที่ไม่สามารถทาลายได้ ดังนัน้ เมื่อ
ประดิษฐานอยู่ที่สูง จึงดูราวกับว่า ท่านทรงมองลงมายังประชาชนชาวภูฏานอยู่ตลอดเวลา เพื่อช่วย
คุ้มครอง
นาคณะเดินทางเข้ าสู่ ทาคิน สวนสัตว์ ภฏู านทาคิน (Burdorcastaxicolor) ซึง่ เป็ นสัตว์ที่หายาก เพราะมี
อยูใ่ นดินแดนภูฏานเพียงแห่งเดียว และอยูใ่ นสถานะใกล้ สญ
ู พันธุ์ เป็ นสัตว์ตีนกีบใหญ่และแข็งแรง เหมาะ
กับการเดินลุยหิมะได้ อย่างสะดวกสบาย มีลกั ษณะคล้ ายวัวผสมแพะตัวใหญ่ มีเขา ขนตามตัวมีสีดา มี
น ้าหนักตัวราว 250 กิโลกรัม มักจะอาศัยอยูก่ นั เป็ นฝูงในป่ าโปร่ง บนความสูงกว่า 4,000 เมตรเหนือ
ระดับน ้าทะเลขึ ้นไป เป็ นสัตว์กินหญ้ า เคลือ่ นไหวค่อนข้ างช้ า ร่อนเร่หากินอยูบ่ นเทือกเขาหิมาลัย สูงกว่า
ระดับน ้าทะเลประมาณ 1,000 ฟุต ขึ ้นไป พบในภูฏาน ทิเบต และทางตะวันออกของจีน ชอบกินไม้ ไผ่เป็ น
อาหาร
นาคณะเดินทางเข้ าชม ที่ทาการไปรษณีย์ภฏู าน (Post Office) ซึง่ ท่านสามารถเลือกซื ้อดวงตรา
ไปรษณียากรที่งดงามของภูฎาน มีให้ เลือกหลายรูปแบบและราคา ทังรู้ ปวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ รูปวัดและ
ป้อมปราการที่เรี ยกว่า ซอง (Dzong) รูปสัตว์ รูปดอกไม้ ตา่ งๆ รวมทังยั
้ งมีสแตมป์ 3 มิติอีกด้ วย และที่
ไปรษณีย์ภฏู านท่านสามารถถ่ายรูปตัวเองเป็ นตราไปรษณีย์สง่ กลับมาประเทศไทยได้ ด้วย
ค่า
รับประทานอาหารค่าณภัตตาคาร
พัก ณ โรงแรม Amodhara Hotel หรื อเทียบเท่า
เที่ยววันที่สอง ทิมพู –เมืองปูนาคา - วัดชิมิลาคัง - ปูนาคาซอง
เช้ า
บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม
จากนันน
้ าคณะออกเดินทางสู่ เมืองปูนาคา(Punakha)ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร แวะชม โดจูล่า
(DochuLa) ที่ระดับความสูง 3,150 เมตร ให้ ท่านชม สถูป 108 องค์ ที่ถกู โดยราชินีองค์ที่ 1 ในพระเจ้ าจิก
มี่ซิงเก วังชุก กษัตริ ย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์วงั ชุก เพื่อเป็ นการขอบคุณพระสวามีและบุตรชายในการชนะ
สงครามและเดินทางกลับมาอย่างปลอดภัย และสถานที่นี ้ในวันที่อากาศแจ่มใสท่านสามารถมองเห็นวิว
ของเทือกเขาหิมาลัยที่งดงามรวมถึง ยอดเขากังก้ าพุนซุม (GangkharPhuensum) ซึ่งเป็ นยอดเขาที่สงู
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ที่สดุ ในโลก (ที่ยงั ไม่มีผ้ ใู ดสามารถปี นขึ ้นไปได้ ) ซึง่ สูงถึง 7,500 เมตร ระหว่างทาง ท่านจะได้ ชมวิวทิวทัศน์
ของทุ่งนาขันบั
้ นไดและดอกไม้ ที่บานตลอดเส้ นทาง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าคณะเดินทางเข้ าชม วัดชิมิลาคัง(ChimiLhakhang) วัดนี ้ได้ ถกู ค้ นพบในปี 1499 โดยพระงาหวัง
ชอคเยล ชาวภูฏานนิยมมาไหว้ ขอพรในเรื่ องครอบครัว อาทิ ขอพรให้ ประสบความสาเร็ จในเรื่ องความรัก
ขอพรให้ ลกู หรื อมาให้ พระตังชื
้ ่อให้ ลกู จากนันน
้ าท่านชม จุดชมวิวแม่น ้าโพและแม่น ้าโม แม่น ้าสองสายที่
ไหลมาบรรจบกันและมีปอ้ มปูนาคาซองตังตระหง่
้
านอยู่ระหว่างแม่น ้าสองสาย เป็ นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
มากๆ นาท่านเที่ยวชม ปูนาคาซอง (PunakhaDzong) ป้อมปราการประจาเมืองปูนาคา ซึง่ สร้ างขึ ้นในปี
1637 โดยฉับดรุง งาวังนัมเกล โดยตังอยู
้ ่ระหว่างแม่น ้าโพ(แม่น ้าพ่อ)และแม่น ้าโม(แม่น ้าแม่) ปั จจุบนั เป็ น
พระราชวังฤดูหนาวของพระสังฆราช ป้อมปราการแห่งนี ้ถูกภัยธรรมชาติทาลายหลายครัง้ คือมีไฟไหม้
และน ้าท่วม แต่ได้ รับการบูรณะอย่างต่อเนื่อง สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับเมืองทิมพู
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พัก ณ โรงแรม Amodhara Hotel หรื อเทียบเท่า
เที่ยววันที่สาม ปูนาคา – พาโร- คิชู ลาคัง(KyichuLhakhangTemple)
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร
จากนันน
้ าคณะเดินทางเข้ าสู่เมืองพาโร ระหว่างการเดินทางเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย สาผัส
บรรยากาศอันงดงามสองข้ างทางจากนันน
้ าคณะเดินทางเข้ าชม วัดตัมชู ภูฏาน จุดชมวิววัดตัมชู ตรงจุด
บรรจบของแม่นา้ ปาโรชูกับแม่นา้ ทิมพูชู คือวัดตัมชู หรื อวัดเขายอดอาชา ตังอยู
้ ่บนฝั่ งซ้ ายท่ามกลาง
ทิวทัศน์ที่มีแม่น ้าสองสายมาบรรจบกัน ท่านลามะทังทนเกลโปเป็ นผู้สร้ างวัดนี ้ขึ ้นพร้ อมสะพานเหล็กอีก
สายหนึ่งขึ ้นที่นี่ แต่สะพานถูกน ้าพัดทาลายลงในปี ค.ศ. 1969 สะพานที่เห็นในปั จจุบนั เป็ นของที่ใช้ โซ่
เหล็กสร้ างขึ ้นใหม่ในปี ค.ศ. 2005 โดยเลียนแบบสะพานสายเดิม
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
นาคณะเดินทางสู่ คิชู ลาคัง(KyichuLhakhangTemple) ซึง่ เป็ นวัดที่เก่าแก่ที่สดุ แห่งหนึง่ ในภูฏาน ตาม
ประวัติวา่ สร้ างตังแต่
้ ราวพุทธศตวรรษที่ 12 หรื อราว 1,300 ปี มาแล้ ว ตังแต่
้ สมัยที่ภฎู านยังเป็ นดินแดน
ส่วนหนึง่ ของทิเบต โดย กษัตริย์ซองเซน กัมโป ซึง่ ชาวทิเบต ยกย่องว่าเป็ นผู้อญ
ั เชิญศาสนาพุทธสาย
วัชรยานตันตระมาประดิษฐาน ในทิเบต โปรดให้ สร้ างวัด 108 แห่ง เพื่อตอกอวัยวะ 108 จุดของยักษ์ ตน
หนึง่ ซึง่ นอนแผ่ทบั เทือกเขาหิมาลัยไว้ หมายจะไม่ให้ สจั ธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ าเผยแผ่ไปถึงโดยที่จดุ
ที่สร้ างวัดคิชู ที่เมืองพาโรเป็ นเท้ าซ้ ายของยักษ์ (อีกวัดหนึง่ ในภูฏานอยูท่ ี่เมืองบุมทัง สร้ างตรงเข่าซ้ ายของ
ยักษ์ ) จากนันน
้ าท่านชมวิหารเก่าแก่ตงแต่
ั ้ สมัยซองเซน กัมปุ ซึง่ ปูพื ้นด้ วยไม้ แผ่นใหญ่ตรงบริเวณเบื ้อง
หน้ าพระปฏิมประธานมีรอยบุม๋ ลึก เนื่องจากมีผ้ แู สวงบุญมายืน และก้ มลงกราบ พระแบบ “อัษฎางค
ประดิษฐ์ ” (ร่างกายแตะพื ้น 8 จุด) ซ ้า ๆ กันเป็ นเวลานานนับพันปี
ค่า
รับประทานอาหารค่าณภัตตาคาร
พัก ณ โรงแรม Bhutan Mandala Resort หรื อเทียบเท่า
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เที่ยววันที่ส่ ี
เช้ า

พาโร- วัดทักซัง-ชมตลาดเมืองปาโร
อรุณสวัสดิ.์ ..  รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันน
้ าท่านเดินทางสูห่ มูบ่ ้ านซัทซัม เพื่อขี่ม้า ขึ ้นเขาทักซัง ณ ที่นี ้เป็ นที่ตงของ
ั ้ วัดทักซัง(Taktsang
Monastery) ชื่อทักซังนี ้มีความหมายว่าที่อยูข่ องเสือ (Tiger’s Nest) ซึง่ ตังตามต
้
านานความเชื่อเก่า วัด
แห่งนี ้จัดเป็ นวัดที่มีชื่อเสียงที่สดุ ในราชอาณาจักรภูฏาน เป็ นวัดที่เก่าแก่สร้ างในปี ค.ศ. 1692 เชื่อกันว่า
พระคุรุปัทมาสัมภวะซึง่ เป็ น องค์ปฐมาจารย์ผ้ นู าศาสนาพุทธลัทธิตนั ตระไปเผยแพร่ในทิเบตและ
ราชอาณาจักรแห่งนี ้ ประทับบนหลังเสือ แล้ วเหาะขึ ้นมาวิปัสสนากรรมฐานในถ ้าแห่งนี ้เป็ นเวลา 3 เดือน
โดยชาวภูฏาน ทุกคนมีความปรารถนาแรงกล้ าที่จะได้ ขึ ้นมาแสวงบุญที่ทกั ซังสักครัง้ หนึง่ ในชีวิต ซึง่ ตังอยู
้ ่
บนหน้ าผาสูง 900 เมตรชายเขตเมืองพาโร(การเดิ นทางขึ้นไปยังวัดทักซัง รถบัสจะนาคณะมีที่จดุ ขึ ้นม้ าที่
หมูบ่ ้ านซัทซัม โดยจะมีคนเลี ้ยงม้ าคอยดูแล ตลอดการเดินม้ า ท่านจะเพลิดเพลินกลับธรรมชาติ ตลอด
การเดินทาง 1 ชัว่ โมงครึ่ง ที่จะเดินทางถึง Café เพื่อพักผ่อนชมวิวของวัดทักซังพร้ อมรับประทาน ชา/
กาแฟ และอาหารว่าง หากท่านใดประสงค์จะไปถึงตัววัดทักซังจะต้ องขี่ม้าไปอีกหนึง่ ชัว่ โมง และเดินโดย
ทางเท้ าอีก 400 เมตร เพื่อลงบันไดประมาณ 250 ขัน้ และเดินขึ ้นบันได อีก 100 ขัน้ จึงจะถึงตัววัด
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าคณะเดินทางเข้ าชมตลาดเมืองปาโรท่านสามารถเลือกซื ้อของฝากของที่ระลึกได้ ซงึ่ มีสนิ ค้ า ให้
ท่านได้ เลือกซื ้อมากมายหลายอย่าง ไม่วา่ จะเป็ นเสื ้อผ้ า ของใช้ หรื ออาหารพื ้นเมืองต่างๆมากมาย
ค่า
รับประทานอาหารค่าณภัตตาคาร
พัก ณ โรงแรม Bhutan Mandala Resort หรื อเทียบเท่า
เที่ยววันที่ห้า พาโร – กรุ งเทพฯ
เช้ า
อรุณสวัสดิ.์ ..  รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
จากนันได้
้ เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบินพาโร ระหว่างการเดินทางเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
10.35 น.
นาท่านเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินภูฎาน แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ B3-700
15.50 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
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เดินทาง : วันที่ 11 – 15 ตุลาคม และ 17-21,20-24,26-30 ตุลาคม 2559
ราคาผู้ใหญ่ /เด็ก (พัก 2 ท่ าน ต่ อห้ อง)
ท่ านละ 55,900.- บาท
ราคาเด็กพักแบบมีเตียง (กับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
ท่ านละ 55,900.- บาท
ราคาเด็กพักแบบไม่ มีเตียง(กับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
ท่ านละ 54,900.- บาท
พักเดี่ยวจ่ ายเพิ่ม
ท่ านละ 7,900.- บาท
เดินทาง : วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2559
ราคาผู้ใหญ่ /เด็ก (พัก 2 ท่ าน ต่ อห้ อง)
ท่ านละ 55,900.- บาท
ราคาเด็กพักแบบมีเตียง (กับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
ท่ านละ 55,900.- บาท
ราคาเด็กพักแบบไม่ มีเตียง(กับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
ท่ านละ 54,900.- บาท
พักเดี่ยวจ่ ายเพิ่ม
ท่ านละ 7,900.- บาท
เดินทาง : วันที่ 11-15,25-29 พฤศจิกายน 2559
ราคาผู้ใหญ่ /เด็ก (พัก 2 ท่ าน ต่ อห้ อง)
ท่ านละ 55,900.- บาท
ราคาเด็กพักแบบมีเตียง (กับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
ท่ านละ 55,900.- บาท
ราคาเด็กพักแบบไม่ มีเตียง(กับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
ท่ านละ 54,900.- บาท
พักเดี่ยวจ่ ายเพิ่ม
ท่ านละ 7,900.- บาท
เดินทาง : วันที่ 28 ธันวาคม 2559 – 1 มกราคม 2560
ราคาผู้ใหญ่ /เด็ก (พัก 2 ท่ าน ต่ อห้ อง)
ท่ านละ 49,900.- บาท
ราคาเด็กพักแบบมีเตียง (กับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
ท่ านละ 49,900.- บาท
ราคาเด็กพักแบบไม่ มีเตียง(กับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
ท่ านละ 48,900.- บาท
พักเดี่ยวจ่ ายเพิ่ม
ท่ านละ 7,900.- บาท
**ในกรณีท่ คี ณะสามารถออกเดินทางพร้ อมกันได้ (Joint tour)ตัง้ แต่ 15 ท่ านขึน้ ไป จะมีหัวหน้ าทัวร์ ดูแลตลอด
การเดินทาง
อัตราค่ าบริการสาหรับคณะที่เดินทางเอง
ธันวาคม,มกราคม,กุมภาพันธ์ ,มิถุนายน,กรกฎาคม,สิงหาคม 2558
สาหรับคณะ 1 ท่ าน
ท่ านละ
59,900
บาท
สาหรับคณะ 2 ท่ าน
ท่ านละ
52,900
บาท
สาหรับคณะ 3-5ท่ าน
ท่ านละ
49,900
บาท
สาหรับคณะ 6-10ท่ าน
ท่ านละ
48,900
บาท
มีไกด์ ท้องถิ่น รับที่ภฎู าน ไกด์ บรรยายภาษาอังกฤษ ไม่ มีหวั หน้ าทัวร์ จากประเทศไทย
มีนาคม,เมษายน,พฤษภาคม,กันยายน,ตุลาคม,พฤศจิกายน 2558
สาหรับคณะ 1 ท่ าน
ท่ านละ
66,900
บาท
สาหรับคณะ 2 ท่ าน
ท่ านละ
59,900
บาท
สาหรับคณะ 3-5ท่ าน
ท่ านละ
56,900
บาท
สาหรับคณะ 6-10ท่ าน
ท่ านละ
55,900
บาท
มีไกด์ ท้องถิ่น รับที่ภฎู าน ไกด์ บรรยายภาษาอังกฤษ ไม่ มีหวั หน้ าทัวร์ จากประเทศไทย

รหัสทัวร์ : THY1-B3-BT-11OCT16-1JAN17
อัตราดังกล่ าวรวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุงเทพ-พาโร-กรุงเทพ ชันประหยั
้
ด โดยสายการบิน ภูฎานแอร์
ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่าน โดยใช้ โรงแรมที่ผา่ นการรับรองจากรัฐบาลภูฏาน (StandardRoom)
ค่าอาหารทุกมื ้อตามที่กาหนดในโปรแกรม
ค่ายานพาหนะ และค่าเข้ าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ ในโปรแกรม
ค่าวีซา่ เพื่อขอเข้ าประเทศ
ค่าม้ าสาหรับขึ ้นทักซัง
ค่าภาษีอากรขาออกสนามบิน กรุงเทพฯ และ พาโร
ค่า Development Fee ที่ทางรัฐบาลภูฏาน เรี ยกเก็บจากนักท่องเที่ยว
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) คอยอานวยความสะดวกตลอดโปรแกรม
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ล้ านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราดังกล่ าวไม่ รวม
ค่าน ้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 20 กิโลกรัมต่อหนึง่ คน
ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสือเดินทาง หรื อค่าวีซา่ เข้ าออกประเทศไทยในกรณีคนต่างด้ าว
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว เครื่ องดืม่ และอาหารนอกรายการ,ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ฯลฯ
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1500 บาทต่อท่าน (สาหรับการเดินทาง 5 วัน)
ค่าภาษีบริการ 3% และค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
เงื่อนไขการจองและการชาระเงิน

ทางบริษัทฯจะขอเก็บค่ามัดจา 25,000.- บาท /ท่าน สาหรับการสารองที่นงั่ ทันทีที่ทาการจองเนื่องจากทาง
สายการบินจะทาการเรี ยกเก็บค่าตัว๋ เครื่ องบินเต็มจานวนทันทีที่ที่นงั่ ท่านได้ รับการยืนยัน

ส่วนที่เหลือของค่าใช้ จ่ายจะต้ องชาระก่อนวันเดินทาง 30 วันทางาน ทังนี
้ ้เพื่อดาเนินการในการออกวีซา่ โดย
ทางแผนกวีซา่ จะดูหลักฐานการโอนเงินค่าทัวร์ ให้ กบั บริษัททัวร์ ในพื ้นที่ หากไม่มีหลักฐานการได้ รับเงินบริษัท
ทัวร์ ในพื ้นที่ แนบกับเอกสารการขอวีซา่ ทางแผนกวีซา่ จะไม่ดาเนินการออกเอกสารให้ กบั ผู้ที่จะเดินทาง
เงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทาง

หากมีการยกเลิกจะต้ องแจ้ งทางบริษัทฯ ก่อนเดินทางอย่างน้ อย 30 วันทางาน ทางบริษัทฯจะคืนเงินเต็ม
จานวน

หากก่ อนเดินทางน้ อยกว่ า 15 วันทางาน ทางบริษัทฯ จะสงวนสิทธิในการคืนค่ าใช้ จ่ายเต็มจานวน

ในกรณีที่ผ้ เู ดินทางได้ รับการอนุมตั ิวีซา่ แล้ วไม่วา่ จานวนวันเดินทางจะมากกว่า 15 วันก็ตาม จะไม่สามารถทา
การยกเลิกการเดินทางได้ แต่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เดินทางโดยผู้ที่ยกเลิกจะต้ องหาผู้เดินทางอื่นมาเดินทางแทน
โดยทางบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิในการคืนเงินส่วนของค่าวีซา่ และค่าตัว๋ เครื่ องบิน เนื่องจากเงื่อนไขทางสาย
การบินจะไม่มีการคืนเงินค่าตัว๋ และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางหรื อวันเดินทางได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ **
แต่หากผู้ที่ยกเลิกไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เดินทางได้ ทางบริ ษัทฯ มีความจาเป็ นที่ต้องขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
เต็มจานวน**
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เอกสารที่ใช้ ในการทาวีซ่า
 สาเนาหนังสือเดินทางมีอายุใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือนกรุณาส่งแบบ Scan ภาพสีเท่านัน้ โดยตัวเล่มที่สแกนต้ อง
สมบูรณ์ (ในกรณีที่เป็ น Fax หรื อภาพขาว ดา หรื อตัวเล่มไม่สมบูรณ์ จะถูกปฎิเสธโดยทางแผนกวีซา่ )
หมายเหตุ
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้ าของสายการบินโรงแรมที่พก
ั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯ จะคานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้
เดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบในกรณีผ้ เู ดินทางได้ นาหรือมีสงิ่ ของผิดกฎหมายติดตัวในการเดินทางออกนอกประเทศ
หรื อ นาสิง่ ของต้ องห้ ามเข้ ามาในประเทศ หรื อเอกสารประกอบการเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อมีความประพฤติสอ่ ไป
ในทางเสื่อมเสีย หรื อด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรได้ พิจารณาแล้ วว่าไม่สามารถเดิน
ทางเข้ าประเทศนันๆได้
้
ซึง่ จะส่งผลให้ ทางบริษัทฯ มีความจาเป็ นในการคืนเงินค่าเดินทางเต็มจานวน ให้ กบั ผู้
เดินทางและ/หรื อบริษัทฯ ตัวแทนของท่าน เนื่องจากราคาทัวร์ นี ้เป็ นแบบเหมาจ่าย
 บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา
่ อันสืบเนื่องมาจากตุณสมบัติของตัวผู้เดินทาง
 บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้น อันใดที่เกิดขึ ้นระหว่างการเดินทาง ที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ตารางเวลาเดินทางจากทางสายการบิน หรื อการเจ็บป่ วยอันเนื่องจากสุขภาพของผู้เดินทางเอง หรื อการส่งตัวผู้
เดินทางกลับสูป่ ระเทศไทย โดยทังนี
้ ้ทางบริษัทฯ จะพิจารณาให้ ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม
 ผู้เดินทางที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย (Thai Passport) หรื อผู้เดินทางต่างด้ าว ที่มีความจาเป็ นในการขอวีซา
่ เพื่อ
เดินทางเข้ าประเทศไทย จะต้ องดาเนินการขอวีซา่ ให้ เรี ยบร้ อย เนื่องจากราคานี ้เป็ นราคาที่เริ่มต้ นและจบการ
เดินทางที่ประเทศไทยเท่านัน้ แต่หากผู้เดินทางถูกปฎิเสธในการเข้ าประเทศไทย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่
เกิดขึ ้น ซึง่ จะส่งผลให้ ทางบริษัทฯ มีความจาเป็ นในการคืนเงินค่าเดินทางเต็มจานวน ให้ กบั ผู้เดินทางและ/หรื อ
บริษัทฯ ตัวแทนของท่าน เนื่องจากราคาทัวร์ นี ้เป็ นแบบเหมาจ่าย
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยวสายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึง่ ไม่อาจรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายต่างๆที่อยูเ่ หนือการควบคุมของเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯอาทิการนัดหยุดงานการจลาจลเปลี่ยนแปลงกาหนดเวลา
ในตารางบินภัยธรรมชาติฯลฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อมเช่นการเจ็บป่ วยการถูกทาร้ ายการสูญ
หายความล่าช้ าหรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆฯลฯและการตอบปฏิเสธการเข้ าและออกเมืองของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าหรื อออก
เมืองอันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้ องหรื อการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

