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ก ำหนดวนัเดนิทำง ตลุำคม 60 : 27 - 31 ต.ค. 60 / 28 ต.ค. – 1 พ.ย. 60 48,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง ธนัวำคม 60 : 01-05 ธ.ค. 60 / 07-11 ธ.ค. 60 48,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง ธนัวำคม 60 : 29 ธ.ค. 60 – 02 ม.ค. 61 52,900.- 
 

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ-พาโร-พาโรรงิปซูอง-พพิธิภัณฑส์ถาน

แหง่ชาต-ิวดัคชิ ูลาคัง –ทีท่ าการไปรษณียภ์ฏูาน  
✈ O O Pedling Hotel 

2 
เมอืงทมิพ ู– อนุสรณ์สถานแหง่ชาต ิ- พนูาคา – โดชลูา

พาส – วัดชมิลิาคัง – พนูาคาซอง 
O O O Dewachen Hotel 

3 

พนูาคา – ทมิพ ู– พระศรสีจัจธรรม – จดุชมววิซงัเกกงั – 

สวนสตัวแ์หง่ชาต ิ– หอ้งสมดุแหง่ชาต-ิ ตาซโิซซอง – พา

โร 

O O O Mandala Hotel 

4 พชิติวัดถ ้าพยคัฆเ์หริ หรอื วดัทักซงั O O O Mandala Hotel 

5 พาโร – กรงุเทพ O ✈ X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหศัจรรย ์ดนิแดนมงักรสำยฟ้ำ 
5 วนั 4 คนื (B3) 

โดยสำยกำรบนิภฏูำนแอรไ์ลน ์
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วนัแรก     กรงุเทพฯ-พำโร – พำโรซอง – National Museum – วดัคชูิ ลำคงั  – ทีท่ ำกำรไปรษณีย ์ 

04.30 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 5 เคาน์เตอร ์K 
โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทและหัวหนา้ทัวร ์ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

06.30 น. ออกเดนิทางสู่เมือง พาโร ประเทศภูฏาน โดยสายการบนิสายการบนิ ภูฏำนแอรไ์ลน ์
(Bhutan Airline) เทีย่วบนิที ่B3-701 

 

10.10 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิพำโร ประเทศภูฏำน น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้
แตล่ะทา่นรับกระเป๋าสมัภาระทีโ่หลดตรวจเชค็ใหเ้รยีบรอ้ยและออกเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงพา
โร ประเทศภฏูาน เป็นประเทศเล็กๆทีเ่ป็นดนิแดนรวมแหลง่อารยธรรมตา่งๆในออ้มกอดแห่ง
ขนุเขาหมิาลัย เป็นประเทศทีพ่ทุธศาสนาแบง่บานอยูท่่ามกลางเทอืกเขาหมิาลัย ประชาชน
ชาวภฏูานมธีรรมมะเป็นสิง่ยดึเหนี่ยวทางจติใจ ประชาชนด ารงชวีติกันอยูอ่ยา่งเรยีบง่ายไม่
วุ่นวาย และความสุขของคนภูฏานวัดกันไดท้ี่ใจ..ความสุขอยู่ที่จติใจที่มแีต่รอยยิม้..และ
ความเป็นมติรแกผู่ค้นทัง้โลก ทุกท่านจะไดส้ัมผัสบา้นเมอืงที ่เมอืงพาโรซึง่เป็นเมอืงทีถู่ก
โอบอยูใ่นวงลอ้มของขุนเขา บนระดับความสูง 2,280 เมตร มแีม่น ้าปาชไูหลผ่าน อาคาร
บา้นเรอืนจะเป็นสไตลภ์ฏูานแท ้กรอบหนา้ตา่งไมล้วดลายสสีนัสดใส 
 
น าทกุทา่นชม พำโรซอง หรอื พำโรรงิปซูอง ป้อมปราการและวหิารหลวงแหง่เมอืงพาโร 
พาโรซองนับเป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมแบบภูฏานที่สมบูรณ์แบบที่สุด ทุกท่านจะเห็นถงึ
ก าแพงสขีาวทีก่่อตัวขึน้เป็นป้อมปราการสามารถเห็นไดช้ัดเจนเป็น Landmark ของเมอืง
พาโร ตัวซองสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1644 โดย ทา่นซบัดรงุ งาวัง นัมเกล พระอรยิสงฆ ์ซึง่เป็น
ผูน้ าทางจติวญิญานและเป็นผูร้วบรวมประเทศภูฏานใหเ้ป็นปึกแผ่น รวมถงึเป็นผูว้างระบบ
การบรหิารงานและระบอบปกครองประเทศ ปัจจุบันเป็นสถานทีท่ างานของรัฐบาล รวมทัง้
เป็นทีต่ัง้ขององคก์รบรหิารสงฆป์ระจ าเขตปกครองนัน้ๆ ทางเขา้พาโรซองม ีสะพานแขวน
ไมท้อดผา่นขา้มแมน่ ้า เป็นอกีจดุทีค่วรถา่ยรปูเก็บภาพความประทับใจ 
 
หลังจากนัน้ น าท่าน ชม พพิธิภณัฑส์ถำนแหง่ชำต ิพพิธิภัณฑแ์ห่งนี้เป็นทีเ่ก็บรวบรวม
หนา้กากศิลปะแบบพุทธมหายาน นิกายตันตระ ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ 
เครือ่งมอืเครือ่งใชไ้มส้อยต่างๆ รวมถงึจัดแสดงความหลากหลายทางธรรมชาตอิันสมบรูณ์
ของประเทศเพือ่ใหทุ้กท่านไดรู้จ้ักภฏูานมากขึน้ ตรงขา้มกับอาคารพพิธิภัณฑ ์เป็นอาคาร
ทรงกลมสขีาว เรยีกวา่ ตาซอง (Ta Dzong) หรอื หอคอย เดมิใชเ้ป็นหอสงัเกตกุารณ์ขา้ศกึ
ศัตร ูเนือ่งจากตัว Dzong สรา้งอยูบ่นเนนิสงู สามารถมองววิตัวเมอืงพาโรไดค้รอบคลมุ (น า
ทุกท่านถ่ายรูปดา้นนอก เนื่องจากขณะนี้ Ta Dzong ก าลังปิดปรับปรุง) จากนัน้เดนิทางสู ่
วดัคชูิ ลำคงั หนึง่ในวัดทีเ่กา่แกใ่นประเทศภฏูาน สมยัศตวรรษที ่7 วัดนีเ้ป็นวัดทีม่คีวมเชือ่
ว่าสรา้งไวเ้พือ่ตรงึเทา้ซา้ยของนางยักษ์ตนหนึง่ที่นอนทอดร่างปิดทับประเทศทเิบตและ
เทอืกเขาหมิาลัยไว ้

 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลงัอำหำร น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงทมิพู เมอืงหลวงของประเทศภูฏำนต ัง้แตปี่ ค.ศ. 
1961 ใชเ้วลำกำรเดนิทำงประมำณ 1 ชม. พาทุกท่านชม ทีท่ ำกำรไปรษณียภ์ูฏำน 
ทุกท่านสามารถถ่ายรูปท าแสตมป์ที่ระลกึ อกีทัง้สามารถเลอืกซือ้ดวงตราไปรษณียากรที่
งดงามของภฎูาน มใีหเ้ลอืกหลายรปูแบบและราคา  (คา่แสตมป์ 400 งลุตรัม ไมร่วมในคา่ 
แพ็คเกจ)ทัง้รูปววิทวิทัศน์ธรรมชาต ิรูปวัดและป้อมปราการทีเ่รยีกว่าซอง (Dzong) รูปสัตว ์
รปูดอกไมต้า่งๆ ซึง่ดวงตราไปรษณียกรของภฏูานถอืเป็นหนึง่ในของน่าซือ้ทีทุ่กทา่นไมค่วร
พลาด  

 

mailto:info@letsgoholidays.com
http://www.letsgoholidays.com/


 

Let's Go Holiday Co.,Ltd. TAT License 11/07184 
100/182 Urbano Ramkhamhaeng 94 Saphansung Bangkok 10240 

Tel : 02-1083478-79  Fax : 02-1084249 

e-mail : info@letsgoholidays.com www.letsgoholidays.com  
 

 

 

 

 

PBH-B3002                                หนา้ 3 จาก 8  

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

 ทีพ่กั Pedling Hotel ระดบั 3 ดำว หรอื เทยีบเทำ่,เมอืงทมิพู  

วนัทีส่อง เมอืงทมิพู – อนสุรณ์สถำนแหง่ชำต ิ- พูนำคำ – โดชูลำพำส – วดัชมิลิำคงั – พูนำคำซอง 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 น าท่านชม National Memorial Chorten อนุสรณ์สถานแด่กษัตรยิ์รัชกาลที่ 3 แห่ง
ประเทศภูฏานสรา้งในปี ค.ศ.1974 มีผูค้นมากมายเดินทางมาแสวงบุญและสวดมนต์
ประกอบพธิกีรรมทางศาสนาตา่งๆ  
 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงพูนำคำ (Punakha) พูนาคา เป็นเมอืงหลวงเกา่ของภฏูานจนถงึปี 
ค.ศ. 1955 ก่อนที่จะยา้ยเมอืงหลวงไปทีเ่มอืงทมิพู ระยะทางประมาณ 72 กโิลเมตร (ใช ้

เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะไดช้มววิทิวทัศน์ของทุ่งนาขัน้บันไดและ
ดอกไมท้ีบ่านตลอดเสน้ทางสวยงามเป็นอยา่งมาก ผ่านชม ป้อมซมิโตคำซอง สรา้งในปี 
ค.ศ.1629 ป้อมแห่งนี้มชีัยภูมทิี่ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญแห่งเมืองทิมพู ถือเป็นป้อม
ปราการแห่งแรกที่ท่านซบัดรุง งำวงั นมัเกล สรา้งขึน้ เมืองพูนาคาอยู่ระดับความสูง 
1,200 เมตรจากระดับน ้าทะเล ท าใหเ้มอืงพนูาคามอีากาศอบอุน่กวา่เมอืงพาโรและเมอืงทมิ
พ ูน าทา่นแวะชม โดชูลำพำส ชมความงามของ เจดยีด์รกุวงัเยลลำคงั สถูปแห่งชยัชนะ 
ชม 108 สถปู อนุสรณ์สถานทีม่ตีอ่กองก าลังกลุ่มหัวรุนแรงทีย่ดึพืน้ทีท่างภาคใตข้องภฏูาน 
ตัง้อยูบ่นระดับความสงู 3,150 เมตร จากระดับน ้าทะเล  พรอ้มดืม่ด ่าธรรมชาตทิวิทัศน์ของ
ภเูขาหมิาลัยดา้นตะวันตกอันตระการตา และยอดเขาต่างๆเรยีงรายกนั รวมไปถงึยอดเขาที่
สงูทีส่ดุอยา่งจโูมฮาร ีซึง่มคีวามสงูถงึ 7,328 เมตร จากนัน้เดนิทางตอ่สูเ่มอืงพนูาคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 น าทา่นเดนิขึน้เนนิไปชม วดัชมิลิำคงั (ใชเ้วลาเดนิประมาณครึง่ชัว่โมง) วดัทีอ่ยูบ่นยอด
เนนิกลางหบุเขา สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1499 โดยลามะทีม่ชี ือ่เสยีงมาก นามวา่ทา่น Lama 
Drukpa Kunley ทีว่ัดแหง่นีช้าวบา้นเชือ่กนัวา่ใครทีม่บีตุรยาก หากมาอธษิฐานขอบตุรก็
จะไดส้มใจ จากนัน้น าทา่นชม พูนำคำซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจ า 
เมอืงพนูาคา สรา้งขึน้ในปี 1637 โดยฉับดรงุ งาวังนัมเกล  ซึง่ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น 
พระรำชวงัแหง่ควำมสขุอนัยิง่ใหญ ่ “Palace of Great Happiness” และเป็นหนึง่
ในป้อมปราการทีส่วยงามทีส่ดุในภฏูาน เป็นป้อมทีส่รา้งเป็นอนัดับสองของภฏูาน ในอดตี
เมือ่ครัง้เมอืงพนูาคายงัเป็นเมอืงหลวง ป้อมแหง่นีไ้ดถ้กูใชเ้ป็นทีท่ าการของรัฐบาล ปัจจบุนั
เป็นทีพั่กในฤดหูนาวของพระชัน้ผูใ้หญ ่ป้อมนีต้ัง้อยู ่ณ บรเิวณทีแ่มน่ ้า Pho chu และ 
แมน่ ้า Mo chu ไหลมาบรรจบกนั อกีทัง้เป็นสถานทีท่า่นซบัดรงุ งาวัง นัมเกล มรณภาพทีน่ี ่
และปัจจบุนัก็ไดเ้ก็บรักษารา่งของทา่นอยูภ่ายใน  ทา่นจะไดเ้ห็น ลำมะ (พระสงฆ)์ จ านวน
มากทีก่ าลังศกึษาพระธรรมและสวดมนต ์
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

 ทีพ่กั Dewachen Hotel ระดบั 3 ดำว หรอื เทยีบเทำ่,เมอืงพูนำคำ  
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วนัทีส่ำม  พูนำคำ – ทมิพู – พระศรสีจัจธรรม – จดุชมววิซงัเกกงั – สวนสตัวแ์หง่ชำต ิ– ตำชโิชซองโร ่– 

พำโร 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงทมิพ ูตามเสน้ทางเดมิ ชมทัศนยีภาพสองขา้งทางและเทอืกเขา
หมิาลัยทีม่คีวามสวยงาม ทีจ่ะเป็นประสบการณ์ทีด่ทีีไ่ดม้าเยอืนภฏูาน 

 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

บำ่ย น าท่าน สักการะองคห์ลวงพ่อสัจจธรรม ทีต่ัง้อยูส่งูทีส่ดุในโลก และไดรั้บความร่วมมอืจาก
เศรษฐชีาวสงิคโ์ปร ์บรจิาคเงนิซือ้ทีด่นิและสรา้งพระพุทธรปู ใหแ้กรั่ฐบาลประเทศภฏูานให ้
ทา่นไหวข้อพรเพือ่เป็นศริมิงคล น าท่านชม จดุชมววิซงัเกกงั (Sangaygang) จดุชมววิ
ทวิทัศนท์ีส่วยงามของหบุเขาเมอืงทมิพ ูเพือ่เก็บภาพประทับใจ  
 
จากนัน้น าท่านชม สวนสตัวแ์หง่ชำตขิองประเทศภูฏำน และชมสัตวป์ระจ าชาตทิาคนิ ที่
มรีปูรา่งลักษณะพเิศษผสมระหวา่งแพะกบัวัว มแีหง่เดยีวในประเทศภฏูานเทา่นัน้ ซึง่ครัง้นึง่
ประเทศสหรัฐอเมรกิาเคยเจรจาของไปเลีย้งแต่ไดรั้บการปฏเิสธจากรัฐบาลประเทศภูฏาน 
ทาคนิ เป็นสัตว์ในต านานประวัตศิาสตรข์องศาสนาพุทธ โดยเชือ่ว่าท่านลามะ Drukpa 
Kunley เป็นผูส้รา้งขึน้จากซากโครงกระดกูของวัวและแพะทีท่่านไดท้านเป็นอาหารไปแลว้ 
เมือ่ท่านละมะทานอิม่ก็ไดน้ าเอาหัวแพะไปต่อกับกระดูกวัวและดดีนิว้หนึง่ท ีกองกระดูกก็
กลับพลันมชีวีติเป็น ตัวทาคนิ วิง่ออกไปกนิหญา้ในทุ่งหญา้และสบืพันธุม์าจนถงึปัจจุบันนี ้
จากนัน้ น าท่านเดนิทางเขาชม ตำชโิชซ่ง มหำปรำกำรแหง่ศำนำและวหิำรหลวงแหง่
เมอืงทมิพู (วันธรรมดาเปิดหลัง16.30น. / เสาร-์อาทติย ์เปิดทัง้วัน)  ตาซโิซซง่ หมายถงึ 
ป้อมแห่งศาสนาอนัเป็นมงคล สรา้งในสมัยศตวรรษที ่12 โดย ทำ่นซบัดรงุ งำวงั นมัเกล 
ปัจุบันเป็นสถานที่ท างานของพระมหากษัตรยิ ์สถานที่ท าการของกระทรวงต่างๆ และวัด 
รวมทัง้เป็นพระราชวังฤดรูอ้นของพระสงัฆราช  และบรเิวณอนัใกลท้า่นจะไดเ้ห็นวังทีป่ระทับ
ส่วนพระองคข์องพระราชาธบิดจีกิมีด่ว้ย จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู่เมอืงพาโร ใชเ้วลา
ประมาณ 1 ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

 ทีพ่กั Mandala Hotel ระดบั 3 ดำว หรอื เทยีบเทำ่,เมอืงพำโร  

วนัทีส่ ี ่         พชิติวดัถ ำ้พยคัฆเ์หริ หรอื วดัทกัซงั - พำโรสตรที 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 น าทา่นออกเดนิทางสู ่วดัถ ำ้พยคัฆเ์หริ  “ทกัซงั” เป็นมหาวหิารศักดิส์ทิธิ ์เป็นทีท่ีอ่งคก์รูู
ปัทมสัมภวะไดเ้ดนิทางมาบ าเพ็ญภาวนาและเจรญิสมาธอิยู่ในถ ้าบนชะง่อนเขา ตัง้แต่
ศตวรรษที ่8 และทา่นก็ยงัเป็นผูน้ าเอาศาสนาพทุธเขา้มาเผยแผย่งัดนิแดนแหง่นี ้ตามความ
เชือ่ของชาวภูฏาน กล่าวว่าท่านไดเ้หาะมาบนหลังเสอืตัวเมยี มายังหนา้ผาแห่งนี้เพื่อท า
วปัิสนากรรมฐาน จงึไดช้ือ่วา่ ถ ำ้เสอื (Tiger Nest) หลังจากทีส่ าเร็จสมาธแิลว้ ทา่นจงึได ้
สรา้งศาสนสถานแห่งนี้ข ึน้ ชาวภูฏานมคีวามเชือ่ว่าครัง้หนึง่ในชวีติ จะตอ้งไดข้ึน้มาแสวง
บญุ เพือ่ความเป็นสริมิงคลและเจรญิกา้วหนา้ของชวีติ 
 
การเดนิทางมายังสถานที่แห่งนี้ รถจะสามารถขึน้ไดแ้ค่เนินเขาเท่านั้น จากนัน้ทุกท่าน
สามารถเลอืกเดนิทางได ้2 แบบ คอื เดนิเทา้ หรอื ขีม่า้ เทา่นัน้ (เนื่องจากปรมิาณคนจงูมา้
ไม่เพยีงพอต่อจ านวนนักท่องเทีย่ว จงึอาจท าใหเ้กดิอันตรายในการเดนิทางได ้ทัง้นี้ทาง
บรษัิทฯจงึแนะน าใหเ้ดนิเทา้ขึน้เขาจะปลอดภยักวา่ แตถ่า้ทา่นใด มทีักษะในการขีม่า้ขึน้เขา 
หรอื อยากผจญภัย รบกวนแจง้บรษัิทฯล่วงหนา้เพื่อท าการจองมา้ใหท้่าน) ขึน้ไปยังวัด 
เสน้ทางเป็นเนนิเขาและมหีนา้ผาสงูชนัราว 3,000 เมตรจากดา้นล่าง แนะน านักท่องเทีย่ว
คอ่ยๆ เดนิขึน้ไปชา้ๆ ราว 2 ชม. จะถงึจกุพักครึง่ทาง พักดืม่น ้าชา กาแฟ ) จากนัน้เดนิทาง
ต่ออกีราว 1 ชม.ก็จะถงึสดุทางดนิลูกรังสุดทา้ย จากนัน้เสน้ทางจะเปลีย่นเป็นบันไดขึน้ลง 
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700 ขัน้สูว่ัดทักซงั ดา้นใน น าทกุทา่นสกัการะสิง่ศักดิส์ทิธิ ์และ ชมความงามของธรรมชาติ
ทีส่รรคส์รา้งอยา่งวจิติรลงตัว 

 

 

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

 น าทุกท่านเดนิเทา้ลงจากเขา (ไม่สามารถอนุญาตใิหน่ั้งมา้ลงมาดา้นล่างได ้เนื่องจาก 
อนัตรายเป็นอยา่งมากตอ่ตัวผูเ้ดนิทาง) จากนัน้ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบั การชอ้บป้ิงที ่พำ
โรสตรที ซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ ตามอธัยาศัย 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

 ทีพ่กั Mandala Hotel ระดบั 3 ดำว หรอื เทยีบเทำ่,เมอืงพำโร  

วนัทีห่ำ้       พำโร – กรงุเทพ 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม   
น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิพาโร เพือ่น าทา่นเดนิทางสูก่รงุเทพฯ 

 

10.15 น. เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบนิ Bhutan Airlines   เทีย่วบนิที ่B3-700 
(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)   

 

16.00 น.  เดนิทางถงึ เดนิทางถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ    

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

 

พำสปอรต์จะตอ้งมอีำยกุอ่นกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทีป่ระเทศไทย, ประเทศอนิโดนเีซยี ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอืเขำ้ประเทศ 

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยไมว่ำ่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

หมำยเหต ุ**  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นแปลงเที่ยวบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ให้ทรำบ

ลว่งหนำ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสำยกำรบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรเพือ่ควำมเหมำะสมไมว่ำ่จะ

เกิดจำก  ควำมขดัข้องของ ยำนพำหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำม

หมำยก ำหนดกำรได้ โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลี่ยนแปลงรำยกำร

ทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำร และจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำรจ ำนวน 15 ทำ่น

ขึน้ไปจงึออกเดนิทำง  ในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไม่ถงึ 15 ท่ำนไม่มหีวัหนำ้ทวัรไ์ทย    อตัรำค่ำบรกิำรนี ้

ส ำหรบัเดนิทำงต ัง้แต ่20 ทำ่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงไมถ่งึ 20 ทำ่น 

 
** กรณุำสง่มอบหนงัสอืเดนิทำงใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทำง เพือ่ประโยชนข์องทำ่นเอง ** 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง  
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

รำคำ 

ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 

ทำ่น) 

รำคำเด็ก 

(มเีตยีง) 

พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่: 27 -31 ต.ค. 60 48,900 48,900 47,900 7,300 

วนัที ่: 28 ต.ค. - 1 พ.ย. 60 48,900 48,900 47,900 7,300 

วนัที ่: 01-05 ธ.ค. 60 48,900 48,900 47,900 7,300 

วนัที ่: 07-11 ธ.ค. 60 48,900 48,900 47,900 7,300 

วนัที ่: 29 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61 52,900 52,900 51,900 7,300 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม  
1.  คา่บัตรโดยสารชัน้ประหยัดไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) เสน้ทางตามทีร่ะบุในรายการ รวมภาษีสนามบนิและ

ภาษีน ้ามันไวเ้รยีบรอ้ยแลว้  
      **คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ณ วันที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2559 และท่านตอ้งช าระเพิม่เตมิ ใน

กรณีทีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่** 
2.  คา่ทีพั่ก 4 คนื หอ้งละ 2  - 3 ทา่น 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
4.  คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 
5.  หัวหนา้ทัวร ์หรอืมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง  
6.  ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
7.  สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 กก. 
8.   คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่ภฏูาน แบบทอ่งเทีย่ว ส าหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย (กรณีถกูปฏเิสธการขอ

วซีา่ ทางสถานทตูจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมใหท้า่น 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 
3. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม  
4.   คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
5.   คา่มา้ขึน้วดัทักซงัทา่นละ 15 USD 
6.     คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ประมาณ 25 USD ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ   
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กำรส ำรองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาส ารองที่น่ัง+ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตาม

หนังสอืเดนิทาง 

2.  คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

3.  เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่าน

ไดย้อมรับในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 

 

เง ือ่นไขกำรยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้

มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป  คนืเงนิทัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์

5.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

6. ยกเลกิกำรเดนิทำงในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย, ประเทศ
อนิโดนีเซีย และ ประเทศฟิลิปปินส์ ไม่มกีำรคนืเงนิท ัง้หมดไม่ว่ำกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ในกรณี
เจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะ
ท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตทั่ง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีก
คนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมัดจ าตั๋วทา่นละ 10,000 บาท  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ตามเงือ่นไข 

7.  ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ

พเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดเนือ่งจากคา่

ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

 

เง ือ่นไขกำรเดนิทำง 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ข

ได ้

2.  บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

3.  หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่

รับผดิชอบคนืคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิ

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบน

เครือ่ง และโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงได ้

ตามความเหมาะสม 

6.  ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะ

ปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
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7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง 

การบรกิารจากสายการบินบรษัิทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุด

ความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8.  มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

9.  หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และ

ความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตทั่ง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการ

เทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10.  กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้
ประเทศที ่

 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการท่องเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่าน
ไดย้อมรับในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 

14.  โรงแรมที่พักในประเทศอนิโดนีเซียมีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับ
ประเทศไทย โดยโรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัด
ระดับดาวของประเทศอนิโดนีเซยีตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่วเท่านัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญ่จะเป็น
แบบหอ้งพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึน้อยู่กับ
ขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกต่างกันอาจจะ
ท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกัน และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15.  กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของท่าน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหาย 
สญูหาย ลา่ชา้ หรอือบุัตเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16.  เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง
พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

17.  ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่น
ทกุคร ัง้ มเิชน่น ัน้ทำงบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

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