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ทัวร์ ภูฏาน พาโร-ทิมพู-พูนาคา 5 วัน 4 คืน

Happiness Winter Bhutan
โดยสายการบิน Bhutan Airlines (B3)

ขอนาท่านเดินทางไปยังประเทศภูฏาน เที่ยวครบไฮไลท์ โดยสายการบิน Bhutan Airline เยี่ยมชมเมืองทั้ง 3 เมืองหลัก พาโร-ทิม
พู-พูนาคา เข้าชมวัดถ้ าเสื อซึ่งเป็ นสถานที่แสวงบุญที่ชาวภูฏานเลื่อมใสศรัทธากันมากที่สุด เยี่ยมชมสถานอนุ รักษ์สัตว์ประจาชาติของภูฏาน นา
ท่านสักการะหลวงพ่อสัจธรรมซึ่งเป็ นพระพุทธรู ปขนาดใหญ่ที่สุดของภูฏาน เข้าชมป้ อมปราการ “ทิมพู ซอง” ซึ่ งอยู่ติดกับที่ประทับของสมเด็จ
พระราชาธิบดีจิกมีโปรแกรมจัดโดยผูช้ านานประเทศภูฏานโดยเฉพาะ!!
 ฟรี ผ้ าขาวต้ อนรับตามธรรมเนียมของคนภูฏาน
 พิเศษโรงระบาพืน
้ บ้ านและระบาหน้ ากากจัดแสดงแบบส่ วนตัว
 บริการพิเศษใส่ ชุดประจาชาติเดินเทีย่ ว ไม่ ใช่ ใส่ ถ่ายรู ปแล้ วถอด
 ไม่ เปลีย่ นโรงแรมบ่ อย ไม่ ต้องแพ็คของทุกวันเหมือนทีอ่ น
ื่
 โรงแรมได้ มาตฐานรับรองโดยรัฐบาลภูฏานและยังอยู่ใจกลางเมืองสามารถเดินเทีย่ วได้ ทุกวัน
1
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 ราคารวมค่ าขี่ม้าขึน
้ เขาทักซัง

 รวมค่าวีซ่าคนละ US $40 และค่า Loyalty Fee เข้ าประเทศภูฏานวันละ US $65 แล้ว
 หากเวลาเหลือเราพาเทีย่ วเพิ่มไม่มลี ด แต่ขนึ้ อยู่กบั ความเห็นลูกทัวร์ เป็ นสาคัญ
กาหนดวันเดินทาง
วันและเวลาเดินทาง

25-29 มกราคม 2561
1-5 กุมภาพันธ์ 2561
8-9 กุมภาพันธ์ 2561
15-19 กุมภาพันธ์ 2561
22-26 กุมภาพันธ์ 2561
1-5 มีนาคม 2561
8-12 มีนาคม 2561
15-19 มีนาคม 2561
22-26 มีนาคม 2561
29 มีนาคม - 2 เมษายน 2561
6-10 เมษายน 2561 (วันจักรี)
12-16 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์ )
13-17 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์ )
18-22 เมษายน 2561
19-23 เมษายน 2561

ราคา

฿ 49,900
฿ 49,900
฿ 49,900
฿ 49,900
฿ 49,900
฿ 49,900
฿ 49,900
฿ 49,900
฿ 49,900
฿ 49,900
฿ 49,900
฿ 49,900
฿ 49,900
฿ 49,900
฿ 49,900

โปรแกรมการเดินทาง
กรุ งเทพฯ – พาโร – พาโรริ งปุงซอง – ตาซอง – ด่านชูซอม – ที่ทา
การไปรษณียภ์ ูฏาน – โรงเรี ยนสอนงานศิลปะ - ทิมพูซอง
ทิมพู – ปูนาคา – ดอร์ ชูลา- วัดชิมิลาคัง – ปูนาคาซอง – สะเพานเหล็ก
ที่ยาวที่สุด – วัดนันนารี - ทิมพู
ทิมพู - เมมโมเรี ยลโชเตน - หลวงพ่อสัจธรรม – ซิมโทกาซอง – วัดชัง
กังคา - สถานอนุรักษ์สัตว์ประจาชาติของภูฏาน – ตลาดทิมพู - รับชม
การแสดงพื้นบ้าน-พาโร

4
5

1
2
3

ราคาเด็กเสริม
เตียง

฿ 49,900
฿ 49,900
฿ 49,900
฿ 49,900
฿ 49,900
฿ 49,900
฿ 49,900
฿ 49,900
฿ 49,900
฿ 49,900
฿ 49,900
฿ 49,900
฿ 49,900
฿ 49,900
฿ 49,900

ราคาเด็กไม่เสริม
เตียง

฿ 48,900
฿ 48,900
฿ 48,900
฿ 48,900
฿ 48,900
฿ 48,900
฿ 48,900
฿ 48,900
฿ 48,900
฿ 48,900
฿ 48,900
฿ 48,900
฿ 48,900
฿ 48,900
฿ 48,900

พักเดี่ยวเพิ่ม

4,900 บาท
4,900 บาท
4,900 บาท
4,900 บาท
4,900 บาท
4,900 บาท
4,900 บาท
4,900 บาท
4,900 บาท
4,900 บาท
4,900 บาท
4,900 บาท
4,900 บาท
4,900 บาท
4,900 บาท

เช้ า

เทีย่ ง

คา่

โรงแรมทีพ่ ัก

✈





Gakyil Hotel







Gakyil Hotel







วัดทักซัง – คิชูลาคัง – (อาบน้ าแร่ จากหิ นร้อนธรรมชาติ) - พาโร







Kichu Resort / Drukchen /
Tashi Namgay Hotel
Kichu Resort / Drukchen /
Tashi Namgay Hotel

พาโร – กรุ งเทพ



✈

X
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วันทีแ่ รก

กรุงเทพฯ – พาโร – พาโรริงปุงซอง – ตาซอง – ด่ านชูซอม – ทีท่ าการไปรษณีย์ภูฏาน – โรงเรียนสอนงานศิลปะ – ทิม
พูซอง

04.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก สายการบินภูฏานแอร์ไลน์ Bhutan Airlines

(B3)เที่ยวบินที่ B3701 ออกเดินทางเวลา 6:30 เค้าเตอร์ K ประตู 5 พบกับเจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯให้การต้อนรับพร้อม
06.30 น.

09.55 น.
เช้า

เที่ยง

บริ การกระเป๋ าเข้าเช็คอิน พร้อมหัวหน้าทัวร์คอยให้บริ การ
ออกเดินทางสู่ประเททศภูฎาน เดินทางสู่เมืองพาโร เมืองหน้าด่านสาคัญก่อนเดินทางสู่ดินแดนอื่น ๆในประเทศภูฏาน โดย
สายการบิน ภูฏานแอร์ไลน์ (มีอาหารบริ การบนเครื่ อง) เครื่ องจะทาการลงจอดที่ประเทศอินเดียเพื่อทาความสะอาดและเติม
น้ ามันเป็ นเวลา 45 นาทีโดยไม่ตอ้ งลงจากเครื่ องบินและเดินทางต่อไปยังประเทศภูฎาน
เดินทางถึงสนามบินพาโร (เวลาท้องถิ่นที่ปะเทศภูฏานช้ากว่าประทศไทย 1 ชม.)
เดินทางสู่ตวั เมือง พาโร เยีย่ มชม พิพิธภัณท์สถานแห่ งชาติ หรือ ตาซอง (National Museum of Bhutan , Ta Dzong)
พิพิธภัณฑ์ มีท้งั หมด 6 ชั้น โดยเป็ นสถานที่เก็บรวบรวม ภาพพระบฏ อาวุธ เหรี ยญกษาปณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ สัตว์ป่าแถบ
เทือกเขาหิ มาลัย ตลอดจน ดวงตราไปรษณีย ์ แต่เนื่องด้วยเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ทาให้ตวั อาคารเสี ยหายอย่างหนักและเป็ น
อันตรายต่อการเข้าชมภายในตัวอาคาร นักท่องเที่ยวสามารถชมอาคารภายนอกได้และรัฐบาลภูฏานได้สร้างอาคารหลังใหม่
เพื่อจัดแสดงแทน โดยที่อาคารหลังใหม่มี 2 ชั้นและจัดแสดงเพียง 4 ห้องเท่านั้น จากจุดนี้ท่านสามารถเห็นวิวสวยๆของ
สนามบินพาโรและตัวเมืองได้อย่างชัดเจน
จากนั้นพาท่านเดินทางต่อเพื่อเยีย่ มชม พาโรริงปุงซอง (Paro Ringpung Dzong) ป้ อมปราการยิง่ ใหญ่ที่สุดของเมืองพาโร
ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1645 ในสมัยของท่าน Shabdrung Ngwang Namgyel ผูเ้ ป็ นกษัตริ ยผ์ ยู้ งิ่ ใหญ่ที่รวมประเทศภูฎาน
ให้เป็ นหนึ่งเดียวในช่วง คริ สต์ศตวรรษที่ 17 ตั้งตระหง่านโดนเด่นอยูท่ ่ามกลางหุ บเขา ซึ่งตอนนี้สถานที่น้ ีมีไว้สาหรับส่ วน
บริ หาร ศูนย์กลางทางการปกครองของเมืองพาโร และเป็ นที่ต้ งั ของพระอารามหลวง มีพระสงฆ์จาวัดกว่า 200 รู ป จากนั้นพา
ท่านแวะพัก ณ จุดชมวิว Paro airport bird's eye view point ซึ่งเป็ นจุดที่สามารถเห็นสนามบินพาโรได้ท้ งั สนามบิน
ออกเดินทางสู่เมืองเมืองหลวงของประเทศภูฏาน เมืองทิมพู ( Thimphu) ระยะทางห่ างจากเมืองพาโรประมาณ 70 กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง ในระหว่างการเดินทางสู่เมืองเมืองทิมพูท่านจะได้เห็นทัศนียภาพอันสวยงามโดยมี
ภูเขาล้อมรอบอีกทั้งท่านยังจะได้เห็นสภาพการอยูอ่ าศัยของคนพื้นเมืองอีกทั้งยังจะได้ตื่นตาตื่นใจกับสถาปัตยกรรมซึ่งเป็ น
เอกลักษณ์ของประเทศภูฏานตลอดระยะทาง ระหว่างทางเราจะแวะถ่ายรู ป ณ จุดชมวิว ด่ านชูซอม ซึ่งเป็ นหน้าด่านก่อนเข้า
เมืองทิมพู และเป็ นบริ เวณที่แม่น้ าจากพาโรและทิมพูมาบรรจบกัน ทิมพูเป็ นเมืองที่อยูใ่ นระดับความสูง 2,400 เมตรจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง เป็ นเมืองหลวงที่เล็กที่สุดของเอเชียและไม่มีสัญญาณไฟจราจร ผูค้ นที่นี่ยมิ้ แย้มแจ่มใส ใจดีและมักจะ
แต่งกายด้วยชุดประจาชาติ ชุดผูช้ ายจะเรี ยกว่า โค (Kho) ส่ วนชุดของผูห้ ญิงจะเรี ยกว่า คีร่า (Kira) เราจะนาท่านไปยังโรงแรม
เพื่อ Check-in และเก็บสัมภาระ
 พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน เราจะพาท่านชม ที่ทาการไปรษณีย์ภูฏาน (General Post Office) ซึ่งท่านสามารถเลือก
ซื้อดวงตราไปรษณี ยากรที่งดงามของภูฏาน และความพิเศษที่ไปรษณียภ์ ูฏานคือท่านสามารถถ่ายรู ปตัวเองลงบนตราไปรษณีย ์
ซึ่งสามารถใช้ได้อย่างถูกกฎหมายและสามารถติดบนโปสการ์ดหรื อจดหมายส่ งกลับมาประเทศไทยและทัว่ โลกได้อีกด้วย
จากนั้นพาท่านชม โรงเรียนสอนงานศิลปะ Zorig Chusum (The School of Arts and Crafts or the Painting
School) เป็ นสถาบันที่สอนงานศิลปะและงานช่างของภูฏาน 13 แขนง โดยใช้เวลา 4-6 ปี ในก่อตั้งขึ้นและแล้วเสร็ จในปี
1972 ซึ่งท่านจะเห็นเด็กนักเรี ยนประดิษฐ์ งานศิลปะแขนงต่าง ๆ เช่น งานแกะสลักไม้ งานวาดภาพพระบฏ หรื อภาพทังก้า
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(Tanka) โดยท่านสามารถถ่ายรู ปได้และสามารถอัดวีดีโอขณะที่นกั เรี ยนเรี ยนอยูไ่ ด้
จากนั้นเราจะพาท่านัง่ รถต่อไปยังอีกหนึ่งสถานที่สาคัญนัน่ คือป้อมปราการ “ทิมพู ซอง” Thimphu Dzong หรื อมีชื่อเป็ น
ทางการว่า “ตาชิโช ซอง” (Tashicho Dzong) ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองหลวงแห่ งนี้ ป้ อมปราการแห่ งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นใน
ปี 1907 ซึ่งนอกจากเป็ นป้ อมปราการแล้วยังเป็ นอารามหลวงสาหรับพระอีกด้วย โดยตอนนี้สถานที่แห่ งนี้เป็ นที่ทางานของ
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีและทาเนียบรัฐบาล ที่นี่เราจะเห็นที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีสามารถมอเข้าไปได้แต่ไม่
สามารถถ่ายรู ปได้
เย็น
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่โรงแรม Gakyil โรงแรมระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่า (ท่านสามารถเดินเล่นชมเมืองยามค่าคืนได้สบายเพราะโรงแรมอยูใ่ จ
กลางเมือง)
วันทีส่ อง ทิมพู – ปูนาคา – ดอร์ ชูลา- วัดชิมลิ าคัง – ปูนาคาซอง – ทิมพู
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า – โรงแรม Gakyil เมืองทิมพู
ออกเดินทางสู่เมือง Punakha พูนาคา ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมงเนื่องจากถนน
ระหว่างการเดินทางนั้นกาลังอยูใ่ นระหว่างการปรับปรุ งและทางจะเป็ นเขาคดไปมา ระหว่างทางท่านสามารถชมทิวทัศน์ของ
ภูเขาสูงสลับกับแม่น้ าลาธารน้อยใหญ่ (โปรดเตรี ยมเสื้ อหนาวมาด้วยเพราะจุดที่เราจะผ่านจะอยูส่ ูงกว่าเมืองทิมพูอยูร่ าว ๆ
1,000 เมตรจากระดับน้ าทะเล ส่ วนเมื่อถึงเมืองพูนาคาอากาศจะอบอุ่นกว่าเมืองทิมพู เนื่องจากเมืองพูนาคาจะอยูท่ ี่ระดับความ
สูงที่ 1,300 เมตรจากระดับน้ าทะเล) แวะพักยังจุดที่สูงที่สุดบนเส้นทางนี้อยูท่ ี่ 3,150 เมตรจากระดับน้ าทะเล (เป็ นจุดที่
สูงที่สุดของเมืองทิมพูและพูนาคา) ซึ่งเรี ยกว่า ดอร์ ชูลา (Dorchula Plass) และพาท่านชม สถูป “ดรุค วังเกล” (Druk
Wangle Chorten) 108 องค์ (สถูปแห่ งความเป็ นสิ ริมงคล และสันติสุขของแผ่นดิน 108 องค์) สร้างขึ้นมาเพื่อถวายแกพระ
โพธิสัตว์ของชาววัชรยาน จุดนี้เป็ นจุดที่สามารถยืนชมเทือกเขาหิ มาลัยได้แบบกระจ่างตาที่สุด โดยเฉพาะในวันที่อากาศสดใส
และฟ้ าเปิ ด รวมถึง ยอดเขากังคาพูนซัม(Gangkhar Puensum) ซึ่งเป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศภูฏานซึ่งอยูใ่ นระดับ
ความสูงที่ 7,500 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ณ จุดนี้เราจะแวะพักถ่ายรู ปและดื่มชา เข้าห้องน้ า และออกเดินทางต่อไปยังเมืองพู
นาคา
เที่ยง
 พักรับประทานอาหารกลางวัน - ภัตตาคาร ที่ เมืองพูนาคา
จากร้านอาหารเราจะพาท่านเดินผ่านหมู่บา้ นเล็ก ๆ มีทุ่งนาล้อมรอบโดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที เพื่อดูวิถีชีวิตของคนที่นี่และ
ทุ่งนาขั้นบันได พาท่านเดินไปยังวัดชิมลิ าคัง (Chimi Lhakhang) วัดนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในปี 1499 โดยพระงาหวัง ชอคเยล
โดย ชาวภูฏานนิยมมาไหว้ขอพรในเรื่ องครอบครัว อาทิ ขอลูก ขอพรให้ประสบความสาเร็ จในเรื่ องความรัก ขอพรให้ลูกหรื อ
มาให้พระตั้งชื่อให้ลูก นอกจากนี้ยงั เชื่อว่า สามารถขอพรให้ลูกเกิดมาหน้าตาดีได้ในขณะที่ต้ งั ครรภ์ ชื่อที่เป็ นที่นิยมที่หากมา
ตั้งชื่อที่วดั นี้คือ คินเลย์ (ชื่อสถานที่) และ ชิมิ (ชื่อวัด)
นาท่านเที่ยวชม พูนาคาซอง (Punakha Dzong) ป้ อมปราการประจาเมืองปูนาคา ปัจจุบนั เป็ นพระราชวังฤดูหนาวของ
พระสังฆราช ป้ อมปราการแห่ งถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1637 และถูกทาลายหลายครั้ง จากไฟไหม้และภัยธรรมชาติแต่ได้รับการ
บูรณะอย่างต่อเนื่อง ป้ อมปราการแห่ งนี้สวยงามมากเพราะอยูต่ รงกลางระหว่าง แม่น้ าโพ (Po Chu)ซึ่งหมายถึงแม่น้ าพ่อ และ
แม่น้ าโม (Mo Chu)หมายถึงแม่น้ าแม่ไหลมาบรรจบกัน หลังจากนั้น นาท่านชมสะพานเหล็กทีย่ าวทีส่ ุ ดในภูฏาน พาดผ่าน
แม่น้ า แม่น้ าพ่อ และแม่น้ าโม (Mo Chu) ซึ่งประชาชนใช้สัญจรเพื่อข้ามข้ามมายังพูนาคา ซอง
หลังจากนั้นนาท่านชมวัดภิกษุณหี รือ Nunnery Temple ซึ่งตั้งอยูบ่ นยอดเขา สามารถมองเห็นวิวของตัวเมืองพูนาคาได้
โดยรอบ ให้ท่านได้ถ่ายรู ป เก็บบรรยากาศเดินทางกลับสู่เมือง ทิมพู (Thimphu)
เย็น
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
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พักที่โรงแรม Gakyil หรื อเทียบเท่า (ท่านสามารถเดินเล่นชมเมืองยามค่าคืนได้สบายเพราะโรงแรมอยูใ่ จกลางเมือง)
วันทีส่ าม
เช้า

เที่ยง

เย็น

วันทีส่ ี่
เช้า

ทิมพู - เมมโมเรียลโชเตน - หลวงพ่ อสัจธรรม – ซิมโทกาซอง – วัดชังกังคา - สถานอนุรักษ์ สัตว์ประจาชาติของภูฏาน –
ตลาดทิมพู
 รับประทานอาหารเช้า – โรงแรม Gakyil เมืองทิมพู
หลังอาหารเช้าเราจะให้ลูกค้าทุกท่านแต่งชุดประจาชาติของประเทศภูฏาน ชุดผูช้ ายจะเรี ยกว่า โค (Kho) ส่ วนชุดของผูห้ ญิง
จะเรี ยกว่า คีร่า (Kira) จะมีเจ้าหน้าที่ของโรงแรมและทางไกด์ทอ้ งถิ่นมาช่วยแต่งตัวให้ เราจะใส่ ชุดประจาชาติต้ งั แต่เช้าเพื่อ
แสดงความเคารพต่อสถานที่และถ่ายรู ปจะได้สวยงาม (ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะใส่ หรื อไม่ เราไม่ได้บงั คับ)
พาท่านเยีย่ มชม เมมโมเรียลโชเตน (Memorial Chorten) มหาสถูปประดิษฐ์ฐานพระบรมอัฐิของอดีตกษัติริย ์ จิกมี่ ดอร์จี
วังชุก พระองค์ทรงเป็ นกษัตริ ยอ์ งค์ที่ 3 ที่ปกครองประเทศภูฏานในช่วง ค.ศ. 1952-1972 และทรงได้รับพระฉายาว่า "พระบิดา
แห่ งภูฏานนยุคใหม่" สถานที่แห่ งนี้ท่านจะเห็นคนเฒ่าคนแก่จานวนหนึ่งมานัง่ นับลูกปัดและเดินวนรอบสถูป
จากนั้นพาท่านขึ้นเขาไป สักการะหลวงพ่ อสัจธรรม Buddha Dordenma statue (Buddha Point)พระพุทธรู ปขนาด
ใหญ่ที่สุดของภูฏาน หล่อสัมฤทธิ์ ประดิษฐานอยูบ่ ริ เวณเชิงเขาในเมืองทิมพู ทาหน้าที่ปกปักรักษาชาวเมืองทิมพู จากจุดนี้ท่าน
จะได้เห็นเมืองทิมพูได้โดยรอบ จากนั้นนาท่านชม ซิมโทกาซอง (Samtokha Dzong) เป็ นหนึ่งในป้ อมปราการเก่าแก่ที่สุด
ของประเทศ สร้างในปี ค.ศ. 1629 โดยท่านซับดรุ ง งาวัง นัมเกล เป็ นต้อนแบบของป้ อมปราการหลายแห่ งในประเทศภูฏาน
 พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ที่เมืองทิมพู
นาท่านชม วัดชันกังคา (Changangkha Lhakhang Temple) เป็ นวัดที่อยูบ่ นสันเขาเหนือเมืองทิมพู กาแพงสี ขาวของวัด
เป็ นจุดเด่นที่มองเห็นได้แต่ไกล พระลามะจากทิเบตเป็ นผูส้ ร้างวัดขึ้นในศตวรรษที่ 12 ในสมัยก่อน วัดทาหน้าที่เป็ นทั้งอาราม
และป้ อมปราการที่มีไว้สาหรับป้ องกันการบุกรุ กของข้าศึกศัตรู ที่มารุ กรานภูฏาน ลานอเนกประสงค์ของวัดเป็ นจุดชมวิวทิมพู
ได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้แล้ววัดซันกังคา ยังมีความสาคัญต่อชาวภูฏานเนื่องจากเมื่อครอบครัวไหนมีเด็กแรกเกิดต้องการตั้งชื่อ
ลูกจะมาขอชื่อกับวัดซันกังคาแห่ งนี้ จากนั้นพาท่านชม “ทาคิน” ในสถานอนุรักษ์สัตว์ประจาชาติของภูฏาน (Takin
Preservation Center) ซึ่งเป็ นสัตว์ประจาชาติของภูฏาน ปัจจุบนั หาดูได้ยากมากเนื่องจากเป็ นสัตย์ที่อยูใ่ นป่ าลึกและมีอยูท่ ี่
เฉพาะบนภูเขาในแทบเทือกเขาหิ มาลัย
จากนั้นนาเดินเล่นที่ตลาดสุ ดสัปดาห์ (Weekend Market) ซึ่งจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและของที่ระลึก (ที่ประเทศ
ภูฏานผลผลิตทางการเกษตรทุกอย่างนั้นปลอดสารพิษ)เดินทางสู่เมืองพาโร ใช้เวลาประมาณ 1:30 ชัว่ โมง
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหารเย็นจะมีการแสดงพืน้ บ้ านและระบาหน้ ากากซึ่งเป็ นการแสดง
ที่สาคัญในประเทศภูฏาน ใช้เวลาประมาณ 45 นาที
พักโรงแรม Kichu Resort หรื อ Drukchen หรื อ โรงแรม Tashi Namgay เมืองพาโร
ทิมพู – วัดทักซัง – คิชูลาคัง – พาโร
 รับประทานอาหารเช้า – โรงแรม Gakyil เมืองทิมพู
เดินทางสู่เมือง พาโรใช้เวลาประมาณ 1.30 ชัว่ โมง
นาท่านเดินทางขึ้นสู่ หมู่บา้ นซัทซัม เพื่อขึ้นสู่ เขาทักซัง เพื่อไปยัง วัดทักซัง (Taktshang Goemba Monastery) ชื่อทัก
ซังมีความหมายว่ารังเสื อหรื อ (Tiger Nest) ท่านสามารถเลือกว่าจะขี่มา้ หรื อจะเดินขึ้นไปก็ได้ การขี่มา้ จะใช้เวลาประมาณ
30 นาทีซ่ึง ขึ้นไปได้จนถึงจุดจอดม้าและขึ้นม้าได้เฉพาะขาขึ้นเท่านั้นเพราะว่าขาลงนั้นหากนัง่ ม้าจะอันตรายมาก การ
เดินทางขึ้นเขาทักซังจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 -6 ชัว่ โมงในการไป-กลับและขึ้นอยูก่ บั ความเร็ วในการเดินของกรุ๊ ปด้วย
โดยระหว่างทางจะมีจุดแวะพักซึ่งจะเป็ น Cafe ซึ่งเราจะพักดื่มชาและเข้าห้องน้ า เดินขึ้นต่อเพื่อที่จะถึงช่วงสุ ดท้ายที่จะต้อง
ขึ้นลงบันไดกว่า 350 ขึ้นเพื่อที่จะขึ้นไปที่ตวั วัดทักซัง เมื่อถึงตัววัดจะต้องฝากอุปกรณ์อิเล็กโทรนิคทุกชนิด (ลูกค้าหลาย
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ท่านจะถามว่าจะเดินไหวไหม ต้องตอบเลยว่าทริ ปเราไม่รีบร้อนในการเดินขึ้นเพื่อที่แสวงบุญบนหุ บเขาอันศักดิ์สิทธิ์นี้ เดิน
เรื่ อย ๆชมบรรยากาศอันสวยงามบนเทือกเขา พักได้ตลอดทาง การขี่มา้ จะช่วยให้เดินขึ้นง่ายขึ้นมากเพราะว่าเมื่อถึงจุดจอดม้า
จะเดินอีกไม่นานมาก หากลูกค้าท่านไดไม่สะดวกที่จะขึ้นเขาทักซังเราสามารถพาท่านไปเดินเที่ยวในเมืองพาโรแทนได้) วัด
ทักซังเป็ นวัดพุทธที่มีความเก่าแก่ที่สุดแห่ งหนึ่งในภูฏาน โดยถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1962 จุดเด่นอยูท่ ี่ตวั วัดนั้นตั้งอยูร่ ิ มผา
ซึ่งมีความสูงกว่า 900 เมตร ในเขตเมืองพาโร ด้วยความสูงเทียมฟ้ าเช่นนี้เอง ทาให้วดั นั้นอยูท่ ่ามกลางเมฆหมอกสี ขาวที่
ล้อมรอบวัด อีกทั้งยังสามารถชมวิวสวย ๆ ด้านล่างได้อย่างชัดเจนในวันที่ทอ้ งฟ้ าโปร่ ง โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่หมู่
มวลดอกไม้ต่างพากันชูช่อสวยงาม ด้านประวัติความเป็ นมานั้น มีตานานเล่าว่า แต่ก่อนพื้นที่บริ เวณนี้จะถูกสร้างเป็ นวัดนั้นมี
คุรุรินโปเซ (Guru Rinpoche) ซึ่งสามารถจาแลงกายเป็ นเสื อได้มาอาศัยอยูใ่ นถ้ าแห่ งนี้ ครั้นจะเทศนาสั่งสอนผูค้ นท่านจะ
กลายร่ างเป็ นมนุษย์เช่นเดิม และเมื่อคาสอนได้ผล ผูค้ นต่างพากันเสื่ อมใสในพระพุทธศาสนา จึงทาให้สถานที่น้ ีกลายเป็ น
สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ต่อมาจึงได้มีการสร้างวิหารขึ้นเพื่อแสดงถึงความนิยมด้านพระพุทธศาสนา และเมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานทา
ให้ตวั วิหารชารุ ดทรุ ดโทรม จนท้ายที่สุดในปี ค.ศ. 1962 จึงมีการสร้างวัดทักซังหรื อวัดรังเสื อขึ้นมา และได้ทาการ
บูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 1998 จากเหตุเพลิงไหม้
เที่ยง

เย็น

 บริ การอาหารกลางวันที่ภตั ตาคารเมืองพาโร หรื อ ถ้าล่วงเวลาอาจจะทางอาหารที่ Café ระหว่างทางลงจากเขาทักซัง
นาท่านเที่ยวชม คิชู ลาคัง (Kyichu Lhakhang) หรื อ วัดคิชู วัดคิชูเป็ นวัดโบราณเก่าแก่ที่สุดของภูฏาน ตั้งอยูใ่ จกลางหุ บเขา
พระเจ้าซองต์เซน กัมโป กษัตริ ยท์ ิเบต ทรงสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 659 โดยที่ในเวลานั้นพื้นที่ของวัดยังเป็ นของทิเบต ตานาน
การสร้างวัดแห่ งนี้น่าสนใจมาก เล่าสื บต่อกันมาว่า มีนางยักษ์ตนหนึ่งที่มีร่างกายใหญ่โตได้เข้ามาเหยียดแขนเหยียดขานอนทับ
อยูบ่ นพื้นที่ของทิเบตและเทือกเขาหิ มาลัย เพื่อปิ ดกั้นไม่ให้ผคู้ นที่ตอ้ งการเผยแพร่ ศาสนาพุทธเข้ามายังพื้นที่น้ ี พระเจ้าซองต์
เซน กัมโป จึงทรงดาริ สร้างวัดพุทธ 108 แห่ ง ภายในวันเดียว เพื่อตรึ งร่ างนางยักษ์เอาไว้ โดยวัดคิชูในเมืองพาโรนั้นเป็ น 1
ใน 108 แห่ งดังกล่าว และเป็ นพื้นที่ส่วนที่เท้าซ้ายของนางมารเหยียบอยู่ ส่ วนอีกวัดหนึ่งในภูฏานอยูท่ ี่เมืองบุมทัง สร้างตรง
เท้าขวาของยักษ์
*กรณีที่มีเวลาเหลือ เราจะนาท่านมาอาบน้ าร้อน Hot Stone Bath ถือเป็ นออนเซ็นที่เป็ นเอกลักษณ์ของชาวภูฏาน โดยนา
สมุนไพรและเผาหิ นร้อนซึ่งมีแร่ ธาตุต่างๆที่ดีต่อสุ ขภาพ ชาวภูฏานจะนาหิ นมาเผาไฟจนร้อนระอุและใส่ ลงในน้ าสมุนไพร
เอกลักษณ์ การแช่ออนเซ็นจะใช้เวลาประมาณ 30 นาทีเพื่อให้สมุนไพรซึมเข้าสู่ร่างกาย ออนเซ็นจะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย
อีกทั้งยังช่วยไม่ให้ปวดขาในวันรุ่ งขึ้นอีกด้วย หากท่านใดเป็ นความดัน กรุ ณาแจ้งทีมงาน เนื่องจากการแช่น้ าร้อนนานเพราะ
การแช่น้ าร้อนจะทาให้เลือดลมไหลเวียนดีข้ ึน อาจมีผลให้หน้ามืด หรื อเป็ นลมได้ หรื อหากท่านไดไม่อยากลงแช่สามารถเดิน
เล่นในบริ เวณนั้นได้ (กรุ ณาเตรี ยมเสื้ อยืดและกางเกงขาสั้นสาหรับใส่ แช่ออนเซ็นไปด้วย)
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Kichu Resort หรื อ Drukchen หรื อ โรงแรม Tashi Namgay เมืองพาโร

วันที่ 5

พาโร – กรุงเทพฯ

เช้ า

เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ – สนามบินสุ วรรณภูมิ ด้ วยสายการบิน ภูฏานแอร์ ไลน์ ออกเดินทาง 10:15 น โดยเทีย่ วบินที่ B3700
(บริการอาหารบนเครื่อง) ถึงกรุงเทพเวลา 16:05 น
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
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Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
กาหนดวันเดินทาง
วันและเวลาเดินทาง

ราคา

ราคาเด็กเสริ ม
เตียง
฿ 49,900
฿ 49,900
฿ 49,900
฿ 49,900
฿ 49,900
฿ 49,900
฿ 49,900
฿ 49,900
฿ 49,900
฿ 49,900
฿ 49,900
฿ 49,900
฿ 49,900
฿ 49,900

ราคาเด็กไม่เสริ ม
เตียง
฿ 48,900
฿ 48,900
฿ 48,900
฿ 48,900
฿ 48,900
฿ 48,900
฿ 48,900
฿ 48,900
฿ 48,900
฿ 48,900
฿ 48,900
฿ 48,900
฿ 48,900
฿ 48,900

พักเดี่ยวเพิ่ม

1-5 กุมภาพันธ์ 2561
฿ 49,900
4,900 บาท
8-9 กุมภาพันธ์ 2561
฿ 49,900
4,900 บาท
15-19 กุมภาพันธ์ 2561
฿ 49,900
4,900 บาท
22-26 กุมภาพันธ์ 2561
฿ 49,900
4,900 บาท
1-5 มีนาคม 2561
฿ 49,900
4,900 บาท
8-12 มีนาคม 2561
฿ 49,900
4,900 บาท
15-19 มีนาคม 2561
฿ 49,900
4,900 บาท
22-26 มีนาคม 2561
฿ 49,900
4,900 บาท
29 มีนาคม - 2 เมษายน 2561
฿ 49,900
4,900 บาท
6-10 เมษายน 2561 (วันจักรี )
฿ 49,900
4,900 บาท
12-16 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์)
฿ 49,900
4,900 บาท
13-17 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์)
฿ 49,900
4,900 บาท
18-22 เมษายน 2561
฿ 49,900
4,900 บาท
19-23 เมษายน 2561
฿ 49,900
4,900 บาท
หมายเหตุ:
*กรณีคุณลูกค้าต้องการเดินทางในวันและเวลาอื่น ๆ สามารถโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ หากมีจานวนคนเราสามารถเปิ ดกรุ๊ ปให้ได้ค่ะ
**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากราคาตัว๋ เครื่ องบินและโปรโมชัน่ จากรัฐบาลภูฏาน หากลูกค้าท่านได้จองทัวร์ไปแล้วเราทาการ
ปรับเปลี่ยนให้ตามราคาของวันเดินทางนั้น
**การใส่ ชุดประจาชาติ ทางบริ ษทั จะเลือกวันที่เหมาะสมในการใส่ ชุดประจาชาติ ท่านสามารถเลือกที่จะใส่ ไม่ใส่ ก็ได้เพราะเราเตรี ยมชุดมาตาม
จานวนลูกค้าทุกท่าน
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ตัว๋ เครื่องบิน กรุงเทพฯ-พาโร-กรุงเทพฯ ชั้น Economy และ ค่าภาษีสนามบินโดยสายการบินภูฎานแอร์ไลน์
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ
 ค่ายานพาหนะและค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ ในโปรแกรม
 ค่าที่พักโรงแรม (พักห้ องละ 2 ท่าน) โดยใช้ โรงแรมที่ผ่านการรับรองจากรัฐบาลภูฏาน (3 ดาวและสูงกว่า)
 ค่าขี่ม้าขึ้นเขาทักซัง
 นา้ ดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน
 ค่าวีซ่าเพื่อเข้ าประเทศ USD $40
 ค่า Development Fee USD $65 ต่อคน/ต่อวัน ที่ทางรัฐบาลภูฏาน เรียกเก็บกับนักท่องเที่ยว
 ค่าพาหนะในการนาเที่ยวและค่าเข้ าชมสถานที่ตามระบุไว้ ในโปรแกรม
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ)ที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง
 ค่าขนมและชาหรือกาแฟ ระหว่างวัน
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 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000.-บาท
 ค่าหัวหน้ าทัวร์ไทยที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง สาหรับคณะเดินทางตั้งแต่ 15ท่านขึ้นไป
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริ ษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
1. ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้อยกว่า 75 ปี [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวิตหรื อเสี ยอวัยวะจาก
อุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
2. ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวิตหรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ราคาทัวร์น้ ีไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 % (สาหรับท่านที่ต้องการใบกากับ)
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถภูฏาน (รวม $5 USD/คน/วัน) ทังหมด
้
5 วัน = USD $25

 ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (รวม $3 USD/คน/วัน) ทังหมด
้
5 วัน = USD $15
 ค่าบริการอาบนา้ แร่ Hot Stone Bath (20 USD)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกินจากทาง
สายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ า
เดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
 ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่สี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาทาการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้ อย 45 วันทาการ (60 วันทาการสาหรับ แพคเกจ ราคาโปรโมชั่นและการเดินทางช่วง
เทศกาล) หรือก่อนหน้ านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผูเ้ ดินทาง พร้อมชื่อ -นามสกุล อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์และจานวน
ผูจ้ อง เราจะออกใบจองทัวร์ การจองจะสมบู รณ์ต่อเมือ่ ชาระมัดจาแล้วเท่านั้น
2. กรุณาชาระเงินมัดจา ทันทีหลังจากทาการจอง ท่านละ 27,000 บาท ของราคาทัวร์ท้งั หมด
3. สาหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือวันหยุดต่อเนื่อง กรุณาชาระมัดจา 30,000 บาท ของราคาทัวร์ท้งั หมด
4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้งั หมดก่อนการเดินทาง อย่างน้ อย 20 วันก่อนการเดินทางทาการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
5. การเดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวันหยุดต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บค่าทัวร์เร็วกว่าที่กาหนดไว้ ข้างต้ น
เงื่อนไขการชาระเงิน
1. กรุณาโอนเงินมัดจาเพื่อยืนยันการเดินทางและทางเราจะดาเนินการจองตัว๋ เครื่องบิน และ ชาระเงินที่เหลืออย่างน้ อย 20 วันก่อน
การเดินทางโดยสามารถโอนเงินมาที่บัญชี
2. หลังจากท่านชาระเงินเรียบร้ อยแล้ วกรุณาส่งหลักฐานการโอน พร้ อมระบุ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และรหัสทัวร์ให้ กบั
เจ้ าหน้ าที่
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้ จ่ายทั้งหมด
2. แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 20 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 27,000 บาท
3. แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้ จ่าย ทั้งหมด
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4. สาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย หรือทางบริษัทฯเป็ นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ วมีการยกเลิกการเดินทางบริษั ทฯ
5.

6.

7.

8.

ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริษัทฯ
กาหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้ องนาไป
ชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของท่าน
ไปยังคณะต่อไปแต่ท้งั นี้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ ในกรณีท่ไี ม่สามารถ
เดินทางได้
กรณีท่านได้ ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจาให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้ จ่ายบางส่วน
ที่เกิดขึ้นจริงเป็ นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ ว หรือได้ ชาระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ
ไปแล้ ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้ วกับท่านเป็ นกรณีไป
กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้งั หมด

ข้ อมูลเบื่องต้ นและเอกสารในการขอวีซ่า
วีซ่าภูฏานนั้นต้องขอทีป่ ระเทศภูฏานเท่านั้นและเนื่องจากรัฐบาลภูฏานเก็บค่าเข้ าประเทศวันละ 65 USD ต่อคน ต่อวัน ดังนั้นทางบริษัทจะออก
วีซ่าเป็ นกรุ๊ปเพราะมีผลต่อราคาค่าทัวร์ โดยบริษัทจะทาการยืน่ วีซ่าให้ หลังจากลูกค้าในกรุ๊ปชาระเงินทั้งหมดแล้ วเท่านั้น (วีซ่าภูฏานใช้ เวลาอนุมตั ิ
ภายใน 7วันทาการ)

ลูกค้ าทุกท่ านต้ องทาการส่ งเอกสารดังนีท้ าง
1. ภาพถ่ายสาเนาหนังสือเดินทาง ต้องมีอายุใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (กรุ ณานาหนังสื อเดินทางฉบับเก่าที่มีวีซ่าเข้าประเทศ
สหรัฐฯมาแสดงด้วย ถ้ามี)
2. รูปถ่ ายหน้ าตรงสี 2 นิว้
ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน รู ปถ่ายจะต้องเป็ นพื้นหลังสี ขาวหรื อฟ้ า เปิ ดหู ,
ห้ามสวมแว่นตาดาหรื อหมวก สัดส่ วนใบหน้ าต้องเกิน 80 เปอร์ เซ็นต์ของพืน้ ทีร่ ูปถ่ าย
เราจะไม่เก็บ Passport ตัวจริงของลูกค้าเพราะเอกสารทุกอย่างจะทาทีป่ ระเทศภูฏานโดยพนักงาน
ของบริษัทเราทีอ่ ยู่ทปี่ ระเทศภูฏาน
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ข้อความซึ่ งถือเป็ นสาระสาหรับท่านผูม้ ีเกียรติซ่ ึ งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษัทฯ เป็ นตัว แทนในการจัด นาสัม มนา และการเดิ นทางที่มี ค วามชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่ พกั อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการ
เดินทาง ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อัน
เนื่องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ , โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ , รถไฟ,
พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต
รวมถึงผูม้ ีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิ ทธิ พิเศษทางการทูต) ซึ่ งอยู่
เหนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มี
ความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผรู้ ่ วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ
พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อ
การเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความจาเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้การขอสงวนสิ ทธิดงั กล่าว บริ ษทั จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ี
เกียรติ ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ
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