ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธาในอ้อมกอดขุนเขาหิมาลัย
5 DAYS 4 NIGHTS
เดินทาง ธันวาคม 62 – พฤษภาคม 63
พาโร | ทิมพู |วัดชิมลิ าคัง | โดชูลาพาส | พูนาคา | วัดทักซัง

เริ่มต้นเพียง
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เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ - พาโร - พาโรซอง - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - วัดคิชู ลาคัง - เมืองทิมพู – ที่ทาการไปรษณีย ์
วันที่ 2. ทิมพู - สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม – จุดชมวิวชังเกกัง - โดชูลาพาส - วัดชิมิลาคัง - พูนาคา - พูนาคาซอง
วันที่ 3. พูนาคา – โดชูลาพาส - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ – สวนสัตว์แห่งชาติ – ตาชิโชซอง – พาโร
วันที่ 4. พิชิตวัดทักซัง(วัดถา้ เสือ) – ช้อปปิ ้ง
วันที่ 5. พาโร – กรุงเทพฯ

กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B3701 06.30 - 09.55) - พาโร - พาโร
วันที่ 1 ซอง - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - วัดคิชู ลาคัง - เมืองทิมพู - ที่ทาการ
ไปรษณีย ์
04.00 น.
06.30 น.

09.55 น.
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คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน ภูฏานแอร์ไลน์ โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กบั ท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองพาโร ประเทศภูฏาน โดยสายการบิน ภูฏานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ B3-701
ประเทศภู ฏ าน (Bhutan) หรื อ ชื่ อ อย่ า งเป็ นทางการว่ า ราชอาณาจั ก รภู ฏ าน (Kingdom of Bhutan) ตั้ง อยู่ท าง
ตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัย(Himalayas) มีพรหมแดนติดกับทิเบต (Tibet) และ อินเดีย (India) ที่นี่มีเทือกเขาจานวน
มากจึงเป็ นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รบั การขนานนามว่าเป็ น “สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย” เป็ นประเทศดินแดนรวมแหล่งอารย
ธรรมต่างๆ ภูฏานนัน้ มี 4 ฤดู คือ
ฤดูใบไม้ผลิ ระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม เป็ นช่วงดอกไม้กาลังเบ่งบานทัง้ หุบเขา
ฤดูรอ้ นและฝน ระหว่างเดือน มิถนายน – สิงหาคม พืนป่ าเขียวขจี ท้องฟ้าสีสนั สดใส นา้ ตกสวยงาม
ฤดูใบไม้รว่ ง ระหว่างเดือน กันยายน – พฤศจิกายน เป็ นช่วงใบไม้เปลีย่ นสีเหลืองทองอร่าม อากาศปลอดโปร่ง
ฤดูหนาว ระหว่างเดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ถึง อาจมีหิมะตกบ้าง ท้องฟ้าสีคราม
โดยอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 10 องศา โดยแต่ละฤดูกาลจะมีเทศกาลสาคัญต่างๆ ทาให้เป็ นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือน
ได้ตลอดทัง้ ปี
เดินทางถึง สนามบินพาโร ประเทศภูฏาน (Bhutan) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้ เดินทางเข้าสู่เมืองพาโร
(Paro) ประเทศภูฏาน เมืองพาโรซึ่งเป็ นเมืองที่ถกู โอบอยู่ในวงล้อมของขุนเขา บนระดับความสูง 2,280 เมตร มีแม่นา้ ปาชู
ไหลผ่าน อาคารบ้านเรือนจะเป็ นสไตล์ภฏู านแท้ กรอบหน้าต่างไม้ลวดลายสีสนั สดใส นาชมพาโรซอง (Paro Dzong) หรือ
รินปุงซอง (Rinpung Dzong) ป้อมปราการและวิหารหลวงแห่งเมืองพาโร พาโรซองนับเป็ นตัวอย่างสถาปั ตยกรรมแบบภูฏาน
ที่สมบูรณ์แบบที่สดุ ทุกท่านจะเห็นถึงกาแพงสีขาวที่ก่อตัวขึน้ เป็ นป้อมปราการสามารถเห็นได้ชดั เจนเป็ น Landmark ของเมือง
พาโร ตัวซองสร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1644 โดย ท่านซับดรุ ง งาวัง นัมเกล พระอริยสงฆ์ ซึ่งเป็ นผูน้ าทางจิตวิญญา นและเป็ นผู้
รวบรวมประเทศภูฏานให้เป็ นปึ กแผ่น รวมถึงเป็ นผูว้ างระบบการบริหารงานและระบอบปกครองประเทศ ปั จจุบนั เป็ นสถานที่
ทางานของรัฐบาล รวมทัง้ เป็ นที่ตงั้ ขององค์กรบริหารสงฆ์ประจาเขตปกครองนัน้ ๆ ทางเข้าพาโรซองมี สะพานไม้งามิ ซัม
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(Nyami Zam) ทอดผ่านข้ามแม่นา้ ที่สวยงามพาดผ่านแม่นา้ พาโร ที่ไหลมาจากต้นนา้ ในภูเขาจูโมลฮารี (Jumolhari) ที่ซึ่ง
เคยเป็ นฉากถ่ายทาในภาพยนตร์ฮอลลีวดู้ ชื่อดัง เรือ่ ง Little Buddha เป็ นอีกจุดที่ควรถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พกั

วันที่ 2
เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum) พิพิธภัณฑ์แห่งนีเ้ ป็ นที่เก็บรวบรวมหน้ากากศิลปะแบบ
พุทธมหายาน นิกายตันตระ ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ รวมถึงจัดแสดงความ
หลากหลายทางธรรมชาติอนั สมบูรณ์ของประเทศเพื่อให้ทกุ ท่านได้รูจ้ กั ภูฏานมากขึน้ น าท่ า นชมวั ด คิ ชู ลาคั ง (Kyichu
Lhakhang) หนึง่ ในวัดที่เก่าแก่ในประเทศภูฏาน สมัยศตวรรษที่ 7 วัดนีเ้ ป็ นวัดที่มีความเชื่อว่าสร้างไว้เพื่อตรึงเท้าซ้ายของนาง
ยักษ์ตนหนึง่ ที่นอนทอดร่างปิ ดทับประเทศทิเบตและเทือกเขาหิมาลัยไว้ โดยวัดคิชู ลาคัง เป็ นวัดที่เก่าแก่ที่สดุ ในภูฏาน จากนัน้
เดินทางสู่เมืองทิมพู (Thimphu) เมืองหลวงของประเทศภูฏานตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1961 นาท่านชมที่ทาการไปรษณี ยภ์ ูฏาน
(Bhutan Post Office) ท่านสามารถถ่ายรูปทาแสตมป์ ที่ระลึก และเลือกซือ้ ดวงตราไปรษณียากรของภูฎาน มีให้เลือกหลาย มี
ทัง้ รูปวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ, รูปวัด,ป้อมปราการ, รูปสัตว์ ,รูปดอกไม้ตา่ งๆ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสูท่ ี่พกั HOTEL PEDLING หรือเทียบเท่า

ทิมพู - สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม – จุดชมวิวชังเกกัง –
โดชูลาพาส - วัดชิมลิ าคัง - พูนาคา - พูนาคาซอง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่าน สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม (Buddha Dordenma Statue) ที่ตงั้ อยู่สงู ที่สดุ ในโลก โดยได้รบั ความแรงศรัทธา
จากมหาเศรษฐี ชาวสิงค์โปร์ ทีบ่ ริจาคเงินซือ้ ที่ดินและสร้างพระพุทธรูปให้แก่รฐั บาลประเทศภูฏาน มีเวลาให้ทา่ นไหว้ขอพรเพื่อ
เป็ นศิริมงคล จากนัน้ นาท่านชมจุดชมวิวชังเกกัง (Sangaygang) เป็ นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของหุบเขาเมือ งทิมพู ให้
ท่านได้อิสระเก็บภาพอันสวยงาม จากนัน้ นาท่านชมป้ อมซิมโตคาซอง (Semtokha Dzong) สร้างในปี ค.ศ.1629 ป้อมแห่ง
นีม้ ีชยั ภูมิที่ถือเป็ นยุทธศาสตร์ที่สาคัญแห่งเมืองทิมพู ถือเป็ นป้อมปราการแห่งแรกที่ทา่ นซับดรุง งาวัง นัมเกล สร้างขึน้ เมืองพู
นาคาอยูร่ ะดับความสูง 1,200 เมตร จากระดับนา้ ทะเล
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บ่าย

ค่า
ที่พกั

วันที่ 3
เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางต่อไปยัง วัดชิมิลาคัง (Chimi Lhakhang) โดยวัดที่ตงั้ อยู่บนเนินเขา สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1499 โดยลามะที่มี
ชื่อเสียง นามว่าท่าน Lama Drukpa Kunley วัดแห่งนีช้ าวภูฏาน กล่าวขานกันว่าใครที่มีบตุ รยาก หากมาอธิษฐานขอบุตรทีว่ ดั
แห่งนีก้ ็จะได้สมใจ จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ มืองพูนาคา (Punakha) เป็ นเมืองหลวงเก่าของภูฏานจนถึงปี ค.ศ. 1955 ก่อนที่
จะย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองทิมพู จากนัน้ นาท่านชมพูนาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการขนาดใหญ่ประจาเมืองพู
นาคา สร้างขึน้ ในปี 1637 โดยฉับดรุง งาวังนัมเกล ซึง่ ได้รบั การขนานนามว่าเป็ น พระราชวังแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่ “Palace
of Great Happiness” และเป็ น หนึ่ง ในป้อ มปราการที่ สวยงามที่ สุด ในภูฏาน เป็ น ป้อ มที่ ส ร้า งเป็ น อัน ดับ สองของภูฏาน
ประกอบไปด้วยหลายส่วน ทัง้ พระตาหนัก ศาลาว่าการเมือง โบสถ์ และ วิหาร ปั จจุบนั เป็ นที่พกั ในฤดูหนาวของพระชัน้ ผูใ้ หญ่
ป้อมนีต้ งั้ อยู่ ณ บริเวณที่แม่นา้ Pho chu และ แม่นา้ Mo chu ไหลมาบรรจบกัน ท่านจะได้เห็น ลามะ (พระสงฆ์) จานวนมาก
ถึง 6,000 รูป ที่กาลังศึกษาพระธรรมและสวดมนต์
รับประทานอาหารค่า
เดินทางเข้าสูท่ ี่พกั HOTEL PEMA KARPO หรือเทียบเท่า

พูนาคา – โดชูลาพาส - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ – สวนสัตว์แห่งชาติ – ตา
ชิโชซอง – พาโร
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
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กลางวัน
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ค่า
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น าท่า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งทิ ม พู (Thimphu) ชมทัศ นี ย ภาพสองข้างทางและเทื อ กเขาหิ มาลัยที่ มี ความสวยงาม ที่ จ ะเป็ น
ประสบการณ์ที่ดีที่ได้มาเยือนภูฏาน ระหว่างทางแวะชม วัดดรุ ๊กวังเกล (Drukwangyal Lhakhang Temple) ที่โดชูลาพาส
(Dochula Pass) ท่านจะได้ชมความงามของเจดีย ์ บนระดับความสูง 3,150 เมตร จากระดับนา้ ทะเล พร้อมวิวทิวทัศน์ของ
ภูเขาหิมาลัยอันตระการตา และยอดเขาต่างๆเรียงรายกัน จากนัน้ เดินทางต่อสูเ่ มืองทิมพู
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมอนุ สรณ์สถานแห่งชาติ (National Memorial Chorten) อนุสรณ์แห่งนีเ้ ป็ นอนุสรณ์สถานแด่กษัตริยร์ ชั กาลที่ 3
แห่งประเทศภูฏานสร้างในปี ค.ศ.1974 มีผคู้ นมากมายเดินทางมาแสวงบุญและสวดมนต์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ
จากนัน้ นาท่านชม สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน (National Zoo) ชมสัตว์ประจาชาติทาคิน (Takin) ที่มีรูปร่าง
ลักษณะพิเศษผสมระหว่างแพะกับวัว มีแห่งเดียวในประเทศภูฏานเท่านัน้ ทาคินเป็ นสัตว์ในตานานประวัติศาสตร์ของศาสนา
พุทธ จากนัน้ นาท่านเดินทางเขาชมตาชิโชซอง (Tashichho Dzong) มหาปราการแห่งศานาและวิหารหลวงแห่งเมืองทิมพู
ตาซิโซซอง หมายถึง ป้อมแห่งศาสนาอันเป็ นมงคล สร้างในสมัยศตวรรษที่ 12 ปั จุบนั เป็ นสถานที่ทางานของพระมหากษัตริย ์
สถานที่ทาการของกระทรวงต่างๆ และวัด รวมทัง้ เป็ นพระราชวังฤดูรอ้ นของพระสังฆราช และบริเวณอันใกล้ทา่ นจะได้เห็นวัง
ที่ประทับส่วนพระองค์ของกษัตริยจ์ ิกมี่ดว้ ย จากนัน้ นาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองพาโร (Paro)

รับประทานอาหารค่า
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั MANDALA RESORT หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 พิชติ วัดทักซัง(วัดถา้ เสือ) – ช้อปปิ้ ง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ วัดทักซัง (Taktshang Monastery) หรือ วัดถ้าเสือ (Tiger's Nest in Bhutan) มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์
สร้างอยุ่บนหน้าผาสูงกว่า 900 เมตร ตัง้ แต่ศตวรรษที่ ชาวภูฏานมีความเชื่อว่าครัง้ หนึ่งในชีวิต จะต้องได้ขนึ ้ มาแสวงบุญ เพื่อ
ความเป็ นสิรมิ งคลและเจริญก้าวหน้าของชีวิต ส่วนชื่อเรียก "ถา้ เสือ" ของวัดนีไ้ ด้มาจากตานานที่เล่าขานต่อๆ กันมาว่า พระริน
โปเชผูเ้ ผยแผ่นิกายมหายานในภูฏานได้ขี่หลังเสือเหาะมายังหน้าผาแห่งนี ้ และเข้าไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานอยูใ่ นถา้ เป็ นเวลา
3 เดือน หลังจากนัน้ ใน พ.ศ. 2227 มีการสร้างวัดขึน้ ที่นี่ และด้วยความสูงของผา ทาให้วดั นัน้ อยู่ท่ามกลางเมฆหมอกสีขาวที่
ล้อมรอบวัด การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี ้ รถจะสามารถขึน้ ได้แค่เนินเขาด้านล่างเท่านัน้ จากนัน้ ทุกท่านสามารถเลือก
เดินทางได้ 2 แบบ คือ เดินเท้า หรือ ขี่มา้ ,ขี่ลา ,ขี่ลอ่ เท่านัน้ การเดินขึน้ ไปยังวัด จะแบ่งเป็ นช่วงแรกใช้เวลาเดินราว 2 ชม. จะ
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ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธาในอ้อมกอดขุนเขาหิมาลัย 5 DAYS 4 NIGHTS BY B3
B3001]

[GQ3PBH-

ถึงจุดแวะพักแรก ให้ท่านได้พักดื่มนา้ ชา กาแฟ จากนัน้ ต่ออีกราว 1 ชม.ก็ จะถึง จุดชมวิวแวะที่สอง จากนัน้ เส้นทางจะ
เปลี่ยนเป็ นบันไดขึน้ ลง เข้าสูว่ ดั ทักซัง นาทุกท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดา้ นใน และ ชมความงามของธรรมชาติ บริเวณรอบวัด
อย่างวิจิตรลงตัว (การเดินทางขึน้ ชมวัดทักซัง ทางบริษัทแนะนาให้ทา่ นเดินเท้าขึน้ จะสะดวกและปลอดภัยมากกว่า แต่ถา้ หาก
ท่านใดต้องการขี่มา้ รบกวนแจ้งกับทางหัวหน้าทัวร์ลว่ งหน้าอย่างน้อยหนึง่ วันล่วงหน้า เพื่อทาการจองม้าให้ทา่ น ค่าใช้จ่ายใน
การขี่มา้ ไม่ได้รวมอยูใ่ นค่าทัวร์ โดยประมาณ 200-300 บาท จะขึม่ า้ ช่วงขาขึน้ เขาได้จนถึงจุดแวะพักแรกเท่านัน้ )

กลางวัน
บ่าย
ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารกลางวัน
นาทุกท่านเดินเท้าลงจากเขา (ไม่สามารถอนุญาติให้น่ ังม้าลงมาด้านล่างได้) จากนัน้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อบปิ ้งที่
พาโรสตรีท (Paro Street) ให้ทา่ นได้อิสระเลือกซือ้ ของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั MANDALA RESORT หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 พาโร – กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ (B3700 10.35 - 16.05)
เช้า
10.35 น.
16.05 น.
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูส่ นามบินพาโร เพื่อนาท่านเดินทางกลับสูก่ รุงเทพ
ออกเดินทางสูก่ รุ งเทพฯ โดยสายการบิน ภูฏานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ B3-700
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ

ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธาในอ้อมกอดขุนเขาหิมาลัย 5 DAYS 4 NIGHTS BY B3
B3001]

[GQ3PBH-

ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธาในอ้อมกอดขุนเขาหิมาลัย 5 DAYS 4 NIGHTS
โดยสายการบินภูฏานแอร์ไลน์ (B3)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3
ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดีย่ วเพิม่
ท่านละ

29 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63

59,900.-

59,900.-

59,900.-

32,900.-

4,900.-

18 – 22 ม.ค. 63

56,900.-

56,900.-

56,900.-

29,900.-

4,900.-

08 – 12 ก.พ. 63

56,900.-

56,900.-

56,900.-

29,900.-

4,900.-

14 – 18 มี.ค. 63

56,900.-

56,900.-

56,900.-

29,900.-

4,900.-

04 – 08 เม.ย. 63

56,900.-

56,900.-

56,900.-

29,900.-

5,900.-

11 – 15 เม.ย. 63

59,900.-

59,900.-

59,900.-

32,900.-

5,900.-

12 – 16 เม.ย. 63

59,900.-

59,900.-

59,900.-

32,900.-

5,900.-

01 – 05 พ.ค. 63

56,900.-

56,900.-

56,900.-

29,900.-

5,900.-

06 – 10 พ.ค. 63

56,900.-

56,900.-

56,900.-

29,900.-

5,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
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ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ต
ทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ การยื่นขอวีซา่ ใช้เพียงสาเนาหน้าหนังสือเดินทางเท่านัน้
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุป๊ ออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ ได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยว ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด

ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธาในอ้อมกอดขุนเขาหิมาลัย 5 DAYS 4 NIGHTS BY B3
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อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

ค่าตั๋วเครือ่ งบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้า ที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุ มเรื่องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข้าประเทศภูฏาน

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
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ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ค่าขึน้ ม้าวัดทักซัง
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (25 USD ต่อท่านต่อทริป)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (15 USD ต่อท่านต่อทริป)

ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธาในอ้อมกอดขุนเขาหิมาลัย 5 DAYS 4 NIGHTS BY B3
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เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครือ่ งบิน ซึง่ มีคา่ ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ าย
ตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ี่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ที่น่งั Long leg ขึน้ อยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

9

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิ น ทางของท่า น ไปยัง คณะต่อ ไปแต่ทั้ง นี ท้ ่า นจะต้อ งเสีย ค่า ใช้จ่า ยที่ ไม่ สามารถเรีย กคื น ได้คือ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซา่ แล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริการยื่นวีซา่ / ค่ามัดจาตั๋วเครือ่ งบิน หรือค่า
ตั๋วเครือ่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่ งบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆ
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ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ ัก
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

10

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
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