
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สัมผัสแพคเกจการเดินทางสุดพิเศษ ออกเดินทางได้ต้ังแต่ 2 ท่าน  
กับเส้นทางประเทศภูฏาน ชมความสวยงามแหล่งท่องเท่ียวไฮไทล์ 
สัมผัสวัฒนธรรมท่ามกลางขุนเขาหมิาลัย พชิิตวัดถํ้าพยัคฆ์เหริวัดทัก
ซัง บนยอดหน้าผาสูง ชมความงดงาม พูนาคาซอง ทิมพู ซอง วัดคิชู 
ขอพรองค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปท่ีประดิษฐานสูงท่ีสุดในโลก 
ล้ิมลองรสอาหารสไตล์ท้องถ่ิ้น พร้อมบริการและท่ีพกัระดับพรีเมียม 

อิมเมจ ฮอลิเดย์ แล้วคุณ...จะรกัเรา 
 
 
 
 
 
 

 

ก าหนดวันเดินทางได้เอง 
** ยกเว้นช่วงวันหยุดเทศกาลของภูฎาน ** 

 
 



วันแรกของการเดินทาง  (1)  

กรุงเทพฯ – พาโร – ทิมพู ซอง - ทิมพู 

03.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารระหว่างประเทศขาออก 
ช้ัน 4 ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 10 เคาน์เตอร์สายการบินดรุกแอร์ พบเจ้าหน้าท่ี
บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ พร้อมดูแลท่าน 

05.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ดรุกแอร ์เท่ียวบินท่ี 
KB153  

07.00 น. เดินทางถึ้ง สนามบินพาโร เมืองท่ีต้ังท่าอากาศยานของภูฏาน 
(เวลาท้องถ่ิ้นภูฏาน ช้ากว่าท่ีประเทศไทย 1 ช.ม.) หลักผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและ
ด่านศุลกากรเรียบร้อยนําท่านเดินทางสู่เมืองทิมพู (ระยะทาง 65 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.45 ช.ม.) ผ่านชมทางหลวงแผ่นดินสายหลักของประเทศ เข้าสู่เขตช่องเขา
ตามแนวแม่นําพาชู แวะถ่ายรูป ส านักสงฆ์ตัมโช (Tamchoe Monastery) ท่ีมีสะพาน
แขวนทอดข้ามแม่นําซ่ึงสร้างโดยพระโยคีลามะ ในศตวรรษท่ี15 ช่ือThangtong 
Gyalpo ท่ีเดินทางมาจากทิเบตเพื่อต้องการมาหาแร่เหล็ก และท่านได้คิดค้นการท าโซ่
เหล็กเป็นคร้ังแรก (มีจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์พาโร)  น าเดินทางต่อไป ผ่านชมเจดีย์
สามองค์รมิฝั่ งแม่น้า ซ่ึงเป็นเจดีย์แบบทิเบต ภูฏาน และเนปาลท่ีจุดบรรจบของแม่นํา
พาชูกับแม่นําทิมพูชู ท่ีบริเวณด่านชูซอม เดินทางต่อท่ามกลางทิวทัศน์แสนสวยแปลก
ตาสู่ นครหลวงทิมพู ท่ีมีความสูงจากระดับนําทะเล 2,350 เมตร  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร “สุโขทัย” บริการท่านด้วยเซต
เมนูอาหารไทย 

หลังจากน้ันน าเข้าชมภายใน ทิมพู ซอง หรือมีช่ือเป็นทางการว่า “ตาชิโช ซอง” 
ซ่ึงเป็นป้อมปราการท่ีต้ังของส านักพระราชวัง และท าเนียบรัฐบาล มีห้องท างานมาก 
กว่า 100 ห้อง ในส่วนของมหาอารามน้ันจะมีต าหนักท่ีประทับฤดูร้อนของสมเด็จ
พระสังฆราช ในส่วนของซองแห่งน้ีจะอนุญาตให้นักท่องเท่ียวเข้าชม ได้เฉพาะในส่วน
ของบริเวณวัด ซ่ึงท่ีในโบสถ์้มีพระประธานเป็นพระพุทธเจ้าศรีศากยมุนี พระโพธิสัตว์  
ท่านคุรุปัทมสัมภวะ และท่านซับดรุง งาวัง นัมเกลซ่ึงเป็นผู้รวบรวมชนเผ่าจนเกิดเป็น
ประเทศภูฏาน ชมการตกแต่งภาพจิตรกรรมผาผนัง  และผ้าพระบทท่ีเล่าเร่ืองราวใน
พุทธศาสนา โดยเฉพาะเร่ืองราวของการแสดงบารมีในปางต่างๆของ “พระปัทม
สัมภวะ” หรือ “พระปทุมสมภพ” (แปลว่า ผู้ก าเนิดจากดอกบัว) เป็นภาคหน่ึงของ
พระพุทธเจ้าตามแนวคิดของนิกายมหายาน 

ค่า บรกิารอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ทีพ่ัก TERMA LINCA THIMPHU RESORT & SPA หรอืเทยีบเท่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีส่องของการเดินทาง (2) 

ทิมพู – ดรุค วังเกล - ปูนาคา – วัดชิมิ - ทิมพ ู

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางเข้าสู่เขตเทือกเขาสูงท่ีอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าสนก่ึงป่าดงดิบ 

จนถึ้งช่องเขา โดชูลาพาส (Dochula Pass) หรือช่องเขาศิลาท่ีมีระดับความสูง 3,145 
เมตร น าชมสถู้ป ดรุค วังเกล (Druk  Wangyel Chorten) หรือสถู้ปแห่งความเป็นสิริ
มงคลและ สันติสุขของแผ่นดิน 108 องค์ ท่ีสร้างข้ึนโดยสมเด็จพระราชินี อะชิ ดอร์จิ วัง
โม วังซุก (ร.4) จากน้ันน าท่านสู่ เมืองหลวงเก่า ปูนาคา  ท่ีมีภูมิประเทศสูงจาก
ระดับนําทะเล 1,300 เมตร  และมีอากาศท่ีอบอุ่นกว่าเมืองทิมพู  ด้วยเหตุน้ีกษัตริย์
ภูฏานและ สมเด็จพระสังฆราชจะทรงเสด็จแปรพระราชฐานมาปูนาคาในฤดูหนาว 
(เดือน พ.ย.- เม.ย.)  

น าท่านเข้าชม  ปูนาคา ซอง (Punakha Dzong)  ซ่ึงเป็นซองขนาดใหญ่ และ
ส าคัญท่ีสุด เป็นสถ้านท่ีเก็บ พระอัฐิ ของท่านธรรมราชาซับดรุง งาวัง นัมเกล ผู้รวม
ชาติภูฏาน และยังเป็นสถ้านท่ีซ่ึงพระเจ้าอุกเยน วังชุก กษัตริย์พระองค์แรก ได้กระท า
พิธีบรมราชาภิเษกข้ึนเป็นปฐมกษัตริย์แห่งภูฏาน ภายในซองแห่งน้ีมีพระต าหนักและ
ท้องพระโรงซ่ึงใช้เป็นสถ้านประกอบพระราชพิธีต่างๆ ยังมีศาลาว่าการเมือง ลาน
สนามหลวง  มหาธาตุเจดีย์ หอพระ โบสถ์้  วิหาร กุฏิพระลามะ  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ โรงแรม Zhingkham 

น าท่านสู่  วัดชิมิ (Chimi Lhakhang)หรือ วัดแห่งการเกิด ท่ีสร้างข้ึนต้ังแต่
ศตวรรษท่ี 15 โดยท่าน Drukpa Kuenley นักบวชลามะผู้ท่ีเต็มไปด้วยเวทย์มนต์พลัง
ลึกลับและอิทธิปาฏิหาริย์ท่านได้สะกดวิญญาณนางปีศาจร้ายท่ีแฝงตัวมาในรูปของ
สุนัขสีแดงเอาไว้ใต้เจดีย์ด้วยเคร่ืองมือท่ีเป็นรูปอวัยวะเพศชาย ท าให้วัดแห่งน้ีมีอีกช่ือ
หน่ึงว่า No Dog Temple และยังได้เนรมิตรแพะผสมวัวให้กลายเป็นตัวทาคินอีกด้วย  
ชาวภูฏานจึงนิยมมาขอพรเพื่อเพิ่มพลังให้ชีวิตและการขอบุตรกันท่ีวัด “ชิมิลาคัง”  ซ่ึง
ในโบสถ์้จะมีรูปบูชาของท่าน และจะมีพระลามะท าพิธีให้พรด้วยการใช้เคร่ืองหมาย
เพศชายและคันธนูเคาะเบาๆท่ีศีรษะ  จากน้ันจะรินนํามนต์ ซ่ึงตามธรรมเนียมเราต้อง
ใช้ฝ่ามือท้ังสองรับนํามนต์มาแตะท่ีริมฝีปากก่อนท่ีจะน าไปลูบท่ีศรีษะ… ได้เวลาอัน
สมควร น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองหลวงทิมพู 

ค่า บรกิารอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ทีพ่ัก TERMA LINCA THIMPHU RESORT & SPA หรอืเทยีบเท่า 
 

 



วันทีส่ามของการเดินทาง    (3)  

ทิมพู - ซิมโทกาซอง- อนุสรณ์สถาน Memorial Chorten - สวนสัตว์พื้นเมอืง - พาโร 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชมวิวบนเนินเขา Kuenselphodrang เหนือตัวเมืองในจุดท่ีมีฮวงจุ้ยดี

ท่ีสุดในประเทศภูฏาน พร้อมนมัสการพระพุทธรูปหล่อสัมริดประทับน่ังกลางแจ้ง Big  
Buddha สูง51.50 เมตรองค์ใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงเกิดข้ึนมาจากการรวมพลังของชาว
พุทธจากท่ัวโลก โดยได้ต้นแบบมาจากพระพุทธรูปท่ีประดิษฐานอยู่ในสถู้ปพุทธคยา 
ประเทศอินเดีย น าท่านชม ซิมโทกาซอง (Simtokha Dzong) ซ่ึงเป็นซองท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
อีกแห่งหน่ึงของประเทศ สร้างข้ึนในสมัยรวมชาติ  ใช้เป็นโรงเรียนสอนภาษา “ซองคา” 
ซ่ึงเป็นภาษาประจ าชาติและใช้เป็นโรงเรียนสอนศาสนาส าหรับสามเณรลามะขอเชิญ
ชมความเก่าแก่ของวัด  สักการะพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ภายในโบสถ์้     

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน  

น าท่านชม อนุสรณ์สถาน Memorial Chorten  หรือมหาสถู้ปท่ีพระเจ้าจิกมี  
ดอร์จี  วังชุก  กษัตริย์องค์ท่ี3  หรือพระบิดาแห่งภูฏานยุคใหม่ท่ีปกครองภูฏาน ในช่วงปี
ค.ศ.1952 – 1972  ทรงมีพระประสงค์จะสร้างสถู้ปเพื่ อถ้วายเป็นพุทธบูชา แทน
สัญลักษณ์ กาย วาจาและใจ ของพระพุทธศาสนา  แต่ท่านได้เสด็จสวรรคตเสียก่อน 
สมเด็จพระราชินีจึงได้ด าเนินการสร้างต่อจนแล้วเสร็จ  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พื้นเมือง ชมตัว “ทาคิน” สัตว์ประจ าชาติ
ของภูฏาน เป็นสัตว์บนภูเขาสูง ท่ีมีลักษณะผสมระหว่าง แพะกับวัว  ท่ีมีถ่ิ้นอาศัยอยู่
โดยเฉพาะในภูฏานและบางส่วนของมณฑลเฉฉวนของจีนเท่าน้ัน 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองพาโร 

ค่า บรกิารอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ทีพ่ัก LE MERIDIAN PARO หรอืเทยีบเท่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีส่ีข่องการเดินทาง (4)  

พาโร – วัดต๊ักซัง – พาโร 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลังอาหารเช้าน าท่าน เดินเท้า (หรือข่ีม้า) ข้ึนสู่ยอดเขา ซ่ึงแบ่งการเดิน

ออกเป็น2ช่วง  ใช้เวลาช่วงละประมาณ 2 ช่ัวโมง ท่ีระดับความสูงเฉล่ีย 2,000-3,000
เมตร ในเส้นทางแสวงบุญของชาวพุทธมหายาน  ท่ีย่ิงใหญ่ระดับโลก  ขอเชิญแวะพัก
เหน่ือยชมภาพมหัศจรรย์ของวัดต๊ักซังท่ีเกาะเก่ียวอยู่บนหน้าผาสูง  ด่ืมชากาแฟท่ีจุด
ชมวิวTaktshang Cafeในช่วงท่ี1 (เป็นจุดท่ีต้ังภัตตาคารอาหารกลางวัน) จากน้ันท่านท่ี
ยังมีพลังศรัทธาแรงกล้าจะร่วมกันเดินข้ามเขาในช่วงท่ีสอง(เดินประมาณ2ช.ม.) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน Taktshang Cafe 

น่าทานเข้าสู่ วัดต๊ักซัง (Taktshang Lhakhang) หรือวัดถ้ําเสือ ซ่ึงเป็นวัดถ้ํา13
วัดท่ีสร้างเกาะเก่ียวกันอยู่บนหน้าผาท่ีดูเหมือนวิมานสวรรค์ล่องลอยอยู่เหนือกลุ่มเมฆ  
นับเป็นวัดท่ีน่ามหัศจรรย์1ใน10ของโลก  และมีความส าคัญท่ีสุดของชาวภูฏาน ซ่ึงทุก
คนจะต้องข้ึนไปให้ได้คร้ังหน่ึงในชีวิต ตามต านาน ท่ีเช่ือกันว่า ถ้ําเสื้อหรือรังเสือ(Tiger 
Nest)แห่งน้ีคือสถ้านท่ีๆ กูรู ริมโปเช หรือท่านปัทมสัมภวะ ผู้เป็นปรมาจารย์แห่งค า
สอนแบบ วัชรญานตันตระท่ีเดินทางโปรดสัตว์มาจากทิเบต ได้ข่ีนางเสือ(หมายถึ้งศัก-ติ 
หรือพลังปัญญาจากเพศหญิงท่ีแปลงสภาพเป็นนางเสือ) ข้ึนไปสร้างสมบุญบารมีน่ัง
วิปัสสนากรรมฐานบ าเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่ในถ้ํานานถึ้ง3เดือน  ก่อนท่ีท่านจะได้
ประกาศค าสอนสู่สานุศิษย์เพื่อเผยแผ่พระศาสนาสู่ดินแดนพุทธภูมิภูฏาน ในพุทธ
ศตวรรษท่ี12  

การเดินข้ึนไปถึ้งวัดต้ักซัง ต้องมีความพร้อมท้ังร่างกายและจิตใจ อากาศบนท่ีสูงเบา
บางซ่ึงอาจจะท าให้เหน่ือยง่าย ท่านท่ีต้องการสละสิทธ์ิกรุณาแจ้งล่วงหน้า เพื่อจัด
เตรียมการดูแล 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ทีพ่ัก LE MERIDIAN PARO หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

 



วันทีห้่าของการเดินทาง (5)  

พาโร - พิพิธภัณฑ์เมืองพาโร  - พาโร ซอง - วัดคิชู – สนามบินพาโร - กรุงเทพฯ  

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ วัดคิชู (Kichu Temple) อายุ1,300 ปี วัดเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึง

ของภูฏาน ท่ีตามประวัติว่าสร้าง ต้ังแต่สมัยท่ีภูฏานยังเป็นดินแดนส่วนหน่ึงของทิเบต 
ซ่ึงกษัตริย์ซองเซนกัมโป ท่ีชาวทิเบตยกย่องว่า  เป็นผู้อัญเชิญศาสนาพุทธสายวัชรยาน
ตันตระมาประดิษฐานในทิเบต และโปรดให้สร้างวัดข้ึน 108 แห่ง เพื่อตอกหมุดสะกด
อวัยวะ108จุดของยักษ์ตนหน่ึงซ่ึงนอนแผ่ขวางก้ันการประกาศพระธรรมจักรบนเทีอก
เขาหิมาลัย โดยท่ีพระองค์ทรงมุ่งหมายท่ีจะให้สัจธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าเผยแผ่
ไปท่ัวดินแดนแห่งน้ี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 

น าท่านชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองพาโร  (Paro National Museum) 
ซ่ึงกษัตริย์ จิกม่ี ดอร์จิ วังชุก รัชกาลท่ี 3  ผู้เป็น“บิดาแห่งภูฏานยุคใหม่” ได้รวบรวม
ศิลปวัตถุ้เก็บไว้ใน “ป้อมกลมหอรบโบราณ” หรือ “ตาซอง” (Ta Dzong) (ท่ีสร้างข้ึน
ต้ังแต่พ.ศ.2192 ร่วมสมัยพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยา) พระองค์ได้จัดท า
ป้อมกลมให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ใน พ.ศ.2511 ต่อมาได้เกิดแผ่นดินไหวท่ีท าให้ป้อมโบราณ
เสียหาย  จึงได้สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์หลังใหม่ข้ึนมา จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าชม  
พาโร ซอง (Paro Dzong) ท่ีสร้างข้ึนริมฝ่ังแม่นําพาชู  เป็นสัญลักษณ์ส าคัญ ท่ีเก่ียวข้อง
กับจิตวิญญาณของชาวภูฏาน 

ได้เวลาอันสมควรหลังจากเก็บสัมภาระเรียบร้อย น าเดินทางสู่สนามบินเมืองพา
โร เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

16.10 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ด้วยสายการบินดรุกแอร์ เท่ียวบิน
ท่ี KB152 

20.20 น. ถึ้งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อม
ความประทับใจ 

 
******************************* 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม   
เน่ืองจากสภาพอากาศ  เวลา  และสายการบิน  ท้ังน้ีเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ



 

อัตราค่าบรกิาร ส าหรบัผู้เดินทาง 2 ท่านข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

  

อัตราค่าบรกิารนีร้วม 

1. ค่าท่ีพัก 4 คืน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือระดับเทียบเท่า 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าวีซ่าประเทศภูฏาน 

4. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ิ้น (คนภูฏาน) และหัวหน้าทัวร์จากไทยท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางเง่ือนไขตามกรมธรรม์ 
 
อัตราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบินระหว่างประเทศ ไป-กลับ สายการบินดรุกแอร์ ตามเส้นทางท่ีระบุไว้ในรายการ 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม แอลกอฮอล์ นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

4. ค่าท าหนังสือเดินทาง 

 

 

 

 

 

ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ 

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ 85,900.- 

ค่าต๋ัว ECONOMY CLASS ประมาณท่านละ 28,000.- 



 

เง่ือนไขการช าระเงิน 

  “การจอง” กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 20,000.- บาท 
 ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บรษัิท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 ช าระโดยเงินสด 
 ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax 0-2661-8083) 

ช่ือบัญชี บรษัิท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
                 ธนาคารกสิกรไทย  สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์    เลขที ่ 639-1-00264-7  บัญชกีระแสรายวัน 
                  หรอื ธนาคารกรุงไทย  สาขาย่อยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร ์    เลขที ่ 081-6-00318-1  บัญชกีระแสรายวัน  

 “การจ่ายส่วนทีเ่หลือ” กรุณาช าระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 
 

การยกเลิก  :   
 กรุณาแจ้งล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วันท าการ มิฉะน้ัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินมัดจ า 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบรกิาร 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินท้ังหมด 

 

หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับรกิาร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจา
หยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ้, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ท้ังน้ีเพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังน้ีเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอันมิใช่การท่องเท่ียว 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถ้เข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบ

ขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านท่ีต้องใช้รถ้เข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหา

ข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปท่ีแจ้งช่ือรอไว้ ท้ังน้ีเพื่อ

ประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอ่ืน 
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะ

จัดหาคณะทัวร์อ่ืนทดแทนหากท่านต้องการ 
9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  21 วัน ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจ า  
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   7 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 



10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถ้ขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า
และค่าเปล่ียนช่ือต๋ัวเคร่ืองบินเท่าน้ัน เว้นแต่ต๋ัวเคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตให้เปล่ียนช่ือหรือคืนต๋ัว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถู้กปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสาร

การเดินทางไม่ถู้กต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึ้งการท่ีมิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 
13. ส าหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้

บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซ้ือต๋ัวหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้ว
ต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถ้ออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตามความ
ประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ 
โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า  7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถื้อเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุ
จ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังน้ีเพื่อค านึงถึ้งความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสุด 

15. สถ้านท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถ้านท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ใน
เอกสารของสถ้านท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพื่อให้ท่านสามารถ้เข้าชมได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าช้าหรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่
สามารถ้เข้าชมสถ้านท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัว
นักท่องเท่ียวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถ้หักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถ้เลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วม
เดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย 

18. ต าแหน่งท่ีน่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขต๋ัวเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถ้เลือกต าแหน่งท่ีน่ังได้เอง ท้ังน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัด
ท่ีน่ังให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งท่ีน่ังแบบหมู่คณะท่ีสายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางท่ีเช่ือม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทางไปท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และ
เข้าใจถึ้งวิถี้ชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทางไป 

20. เมื่อท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรบัในข้อความและเง่ือนไขทีบ่รษัิทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 
 

 


