
ท ำไมต้องเดินทำงกับเรำ 

โปรแกรมของเราถูกพฒันามาดว้ยประสบการณท์ี่สั่งสมมาอย่างยาวนานส าหรบัประเทศภูฏาน เราเลือกสถานที่
ท่องเที่ยวใหไ้ดค้รบรสชาติของความเป็นภูฏาน ทัง้ท าบุญ ชมสถาปัตยกรรม ท ากิจกรรมในแบบภูฏาน ใส่ชุดประจ าชาติ
ภูฏานเดินเล่นชมตัวเมือง โปรแกรมนีเ้ราใชโ้รงแรม 5 ดาว และได้คัดสรรอาหารที่ทานได ้มีทั้งอาหารไทยและอาหาร
ทอ้งถิ่น  
สำมำรถเดินทำงได้ตั้งแต่ 1 ท่ำนขึน้ไป และสำมำรถออกเดินทำงได้ทุกวัน
ข้อดีของโปรแกรมนี ้

 

 

 

  

  

5 วัน 4 คนื โรงแรม 5 ดาว 

เที่ยวครบ พาโร ทิมพู ปูนาคา ขึ้นวัดต๊ักซัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ โรงแรมที่พกัในเมืองทิมพ ูคือ โรงแรม TERMALINCA RESORT(5*) ซึ่งมีวิวที่สวยงามตัง้อยู่รมิแม่น า้ทิมพ ูมีบรเิวณสวน 

ใหเ้ดินเลน่ชมบรรยากาศ หรือ เลือกพกัที่โรงแรม LE MERIDIAN THIMPHU (5* มาตรฐานในเครือโรงแรม 
MARRIOTT) ตัง้อยู่ใกลแ้หล่งใจกลางเมืองทิมพสูามารถเดินเลน่ชมชีวิตชาวเมือง
หลวงได ้สว่นในเมืองพาโร พกัที่โรงแรม LE MERIDIAN PARO RIVER FRONT 

(5* มาตรฐานในเครือโรงแรม MARRIOTT) ตัง้อยู่รมิแม่น า้พาโร สะดวกสบาย มี
บรเิวณใหท้่านไดเ้ดินเลน่ชมบรรยากาศรอบ ๆ โรงแรม  

➢ มีชดุประจ าชาติใหท้่านใสเ่ดินเลน่ในเมือง  
➢ เรามีไกดท์อ้งถิ่นมืออาชีพดแูลท่านตลอดการเดินทาง 

PRIMA CONNECTION CO.,LTD 
216 / 41 Kanjanapisek Rd . Thap chang , Saphan sung  

Bangkok 10250 Thailand  Tel.  662-001-4156 

E-mail : prima.connection@gmail.com 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11 / 03195 

 

mailto:prima.connection@gmail.com


วันแรกของกำรเดินทำง             กรุงเทพฯ – พำโร – ทมิพ ู

➢ มีอาหารหลากหลายทัง้ไทย ทอ้งถิ่นแบบประยกุต ์ และทอ้งถิ่นแท ้ๆ โดยเราใหค้วามส าคญัในเรื่องของรสชาติและ
บรรยากาศ  

➢ อาหารแต่ละมือ้จะมีเนือ้สตัวอ์ย่างนอ้ย 2 อย่าง ยกเวน้ที่บนเขาตั๊กซงั  

➢ น า้ด่ืมวนัละ 3 ขวด 

➢ ส าหรบัการเดินทางแบบ PACKAGE ท่านสามารถยืดหยุ่นกบัโปรแกรมได ้หรือหากท่านมีสถานที่ที่อยากไปแต่ไม่อยู่ใน
โปรแกรมสามารถปรกึษากบัทางบรษิัทเพื่อใหโ้ปรแกรมตอบโจทยท์่านมากที่สดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมกำรเดินทำง 

    

   
11.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้า

ที่ 5 เคาน์เตอร์ J สายการบินดรุ๊กแอร์ 
13.40 น. ✈ ออกเดินทางสู่ภูฏาน โดยสายการบินดรุ๊กแอร์ เที่ยวบินที่ KB 151 

15.55 น. ( เวลาท้องถิ่นภูฏาน ช้ากว่าเวลาประเทศไทย 1 ช.ม. )   



ถึง สนามบินพาโร (Paro International Airport)  เมืองหน้าด่านในหุบเขาแสนสวย ที่มีภูมิ
ประเทศเหมาะที่สุดในการก่อสร้างสนามบินของภูฏาน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร  
หลังจากผ่านพิธีการเข้าประเทศ ให้ท่านแลกเงินงุลดรัม (Ngultrum) ที่สนามบินพาโร  
จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่เมืองหลวงทิมพู (Thimphu) (ระยะทาง65 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.45 ช.ม.) ระหว่างทางแวะถ่ายรูป 2 สถานที่ 

• สำนักสงฆ์ตัมโช (Tamchoe Monastery) ที่มีสะพานแขวนทอดข้ามแม่น้ำซึ่งสร้างโดยพระ
โยคีลามะ ในศตวรรษที่15 

• เจดีย์สามองค์ริมฝั่งแม่น้ำ  ซึ่งเป็นเจดีย์แบบทิเบต ภูฏาน และเนปาลที่จุดบรรจบของแม่น้ำพาชู
กับแม่น้ำทิมพูชู ที่บริเวณด่านชูซอม (Chuzom)  

จากนั้น เดินทางต่อท่ามกลางทิวทัศน์แสนสวยแปลกตา สู่นครหลวงทิมพู ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 
2,350 เมตร   
นำเข้าชมภายใน ทิมพู ซอง (Thimpu Dzong) หรือมีชื ่อเป็นทางการว่า “ตาชิโช ซอง”
(Tashicho Dzong)  ซึ่งเป็นป้อมปราการที่ตั้งของสำนักพระราชวัง และทำเนียบรัฐบาล มีห้อง
ทำงานมาก กว่า 100 ห้อง  ในส่วนของมหาอารามนั้นจะมีตำหนักที่ประทับฤดูร้อนของสมเด็จ
พระสังฆราช ในส่วนของซองแห่งนี้จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ได้เฉพาะในส่วนของบริเวณ
วัด ซึ่งที่ในโบสถ์มีพระประธานเป็นพระพุทธเจ้าศรีศากยมุนี พระโพธิสัตว์  ท่านคุรุปัทมสัมภวะ 
และท่านซับดรุง งาวัง นัมเกลซึ่งเป็นผู้รวบรวมชนเผ่าจนเกิดเป็นประเทศภูฏาน  

พิเศษ นำชมนาฏศิลป์ภูฏานในชุดระบำหน้ากากที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และ ชมการเต้นรำ
พื้นเมืองของชนเผ่าที่อาศัยอยู่ทั่วประเทศ ( 10 ท่านขึ้นไป ) 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พกั 

ที่พกั TERMALINCA RESORT (5* โรงแรมตัง้อยู่รมิแม่น า้ทิมพ ูสรา้งสไตลภ์ฏูาน และมีสวนใหเ้ดินเลน่ 

ชมบรรยากาศรมิน า้) หรือเทียบเท่า 

 หรือ LE MERIDIEN THIMPHU (5* มาตรฐานในเครือโรงแรม MARRIOTT) ตัง้อยู่ไกลแ้หลง่ใจกลางเมือง 

สามารถเดินไปเดินเลน่ชมชีวิตชาวเมืองหลวงได ้หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 



วันทีส่องของกำรเดินทำง          ทมิพู - ปูนำคำ - ทมิพู  

 

   

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางเข้าสู่เขตเทือกเขาสูงที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าสนกึ่งป่าดงดิบ จนถึง
ช่องเขา “โดชูลาพาส” (Dochula Pass) หรือช่องเขาศิลาที่มีระดับความสูง  3,145 เมตร  
นำชมสถูป  ดรุค วังเกล (Druk  Wangyel Chorten) 108 องค์ ที่สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระราชินี  
อะชิ ดอร์จิ  วังโม วังซุก (ร.4) เพื่อ ถวายพระโพธิสัตว์และพระอรหันต์108 องค์และเพื่อเป็น
อนุสรณ์สถานแห่งความสงบสุข 

ขอเชิญทุกท่านแวะชิมชา กาแฟและขนมว่างท่ามกลางบรรยากาศแสนสวยสุดแสนโรแมนติค ณ 
จุดชมวิวบนเขา ซึ่งในวันที่อากาศสดใสจะมองเห็นยอดเขาโต๊ะที่มียอดแบนราบเหมือนโต๊ะและ
ยอดเขาอื่นๆบนเทือกเขาหิมาลัย ที่สูงกว่า 7,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล  

จากนัน้ จากนั้น นำเดินทางข้ามภูเขาสู ่ เม ืองหลวงเก่า ปูนาคา (Punakha) ที ่ม ีภ ูมิประเทศสูงจาก
ระดับน้ำทะเล 1,300 เมตร  และมีอากาศที่อบอุ่นกว่าเมืองทิมพู  ด้วยเหตุนี้กษัตริย์ภูฏานและ 
สมเด็จพระสังฆราชจะทรงเสด็จแปรพระราชฐานมาปูนาคาในฤดูหนาว 

  นำท่านเดินทางสู ่ หมู ่บ้านโลเบซ่า (Lobesa) ที ่ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้ตกแต่งผนังอาคาร
บ้านเรือนด้วยรูปอวัยวะเพศชายตามความเช่ือเร่ืองสิริมงคลแห่งการป้องกันสิ่งชั่วร้ายและพลังของ
การให้กำเนิดชีวิต เพลิดเพลินชมท้องทุ่งนากลางหุบเขา  
นำชม วัดชิมิ (Chimi Lhakhang) หรือวัดแห่งการเกิด ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 โดยท่าน 

Drukpa Kuenley นักบวชลามะผู้ที่เต็มไปด้วยเวทย์มนต์พลังลึกลับและอิทธิปาฏิหาริย์ท่านได้
สะกดวิญญาณนางปีศาจร้ายที่แฝงตัวมาในรูปของสุนัขสีแดงเอาไว้ใต้เจดีย์ด้วยเครื่องมือที่เป็นรูป
อวัยวะเพศชาย ชาวภูฏานจึงนิยมมาขอพรเพ่ือเพ่ิมพลังให้ชีวิตและการขอบุตรกันที่วัด“ชิมิลาคัง” 
***(ท่านที่มีความประสงค์จะเดินไปนมัสการและขอพรที่วัด ชิมิ จะมีไกด์พาไปถึงที่วัด ใช้เวลา
เดินถึงวัดประมาณ 30นาที) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม Zhingkham  รับประทานอาหารพร้อมกับชื่นชมความ
สวยงามของ ปูนาคาซอง ซึ่งเป็นร้านเดียวที่ได้เห็นวิวนี้  
หลงัอาหาร ท่านเขา้ชม ปนูาคา ซอง (Punakha Dzong)  ซึ่งเป็นซองขนาดใหญ่ และสวยงาม 

อีกทัง้ยงัเป็นซองที่ส  าคญัที่สดุ เนื่องดว้ยเป็นสถานที่เก็บ พระอฐิั ของท่านธรรมราชาซบัดรุง งาวงั นมั
เกล  ผูร้วมชาติภฏูาน และ ยงัเป็นสถานที่ ซึ่งพระเจา้อกุเยน วงัชกุ กษัตรยิพ์ระองคแ์รก ไดก้ระท าพิธี
บรมราชาภิเษกขึน้เป็นปฐมกษัตรยิแ์ห่งภฏูาน  



วันทีส่ำมของกำรเดินทำง          ทมิพู - พำโร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสูเ่มืองทิมพ ู

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม  
ที่พกั TERMALINCA RESORT (5* โรงแรมตัง้อยู่รมิแม่น า้ทิมพ ูสรา้งสไตลภ์ฏูาน และมีสวนใหเ้ดินเลน่ 

ชมบรรยากาศรมิน า้) หรือเทียบเท่า 

 หรือ LE MERIDIEN THIMPHU (5* มาตรฐานในเครือโรงแรม MARRIOTT) ตัง้อยู่ไกลแ้หล่งใจกลางเมือง
สามารถเดินไปเดินเลน่ชมชีวิตชาวเมืองหลวงได ้หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านชม ซิมโทกาซอง (Simtokha Dzong) ซึ่งเป็นซองที่เก่าแก่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศ 
สร้างขึ้นในสมัยรวมชาติ  ใช้เป็นโรงเรียนสอนภาษา“ซองคา”ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ  



วันทีส่ี่ของกำรเดินทำง         พำโร 

ทางบริษัทได้จัดเตรียมชุด “คีรา”  และ “โค” ชุดประจำชาติของภูฏาน ให้ท่านได้สวมใส่เที่ยว
ในเมืองทิมพู   
จากนั้นนำแวะชมวิวบนเนินเขา Kuenselphodrang เหนือตัวเมืองในจุดที่มีฮวงจุ้ยดีที ่สุดใน
ประเทศภูฏาน พร้อมนมัสการพระพุทธรูปหล่อสัมริดประทับนั่งกลางแจ้ง Big Buddha สูง51.50 
เมตรองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการรวมพลังของชาวพุทธจากทั่วโลก  

เที่ยง  รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำชม อนุสรณ์สถาน   Memorial Chorten  หร ือมหาสถ ูปท ี ่พระเจ ้าจ ิกมี   ดอร ์จี  วัง
ชุก  กษัตริย์องค์ที่3  หรือพระบิดาแห่งภูฏานนยุคใหม่ ทรงมีพระประสงค์จะสร้างสถูปเพื่อถวาย
เป็นพุทธบูชา แต่ท่านได้เสด็จสวรรคตเสียก่อน สมเด็จพระราชินีจึงได้ดำเนินการสร้างต่อจนแล้ว
เสร็จ  
จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม สวนสัตว์พื้นเมือง  ชมตัว “ทาคิน” สัตว์ประจำชาติของภูฏาน เป็น
สัตว์บนภูเขาสูง ที่มีลักษณะผสมระหว่าง แพะกับวัว  ที่มีถิ ่นอาศัยอยู่โดยเฉพาะในภูฏานและ
บางส่วนของมณฑลเฉฉวนของจีนเท่านั้น   
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองพาโร 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (อาหารนานาชาติ) 

ที่พกั LE MERIDIEN PARO RIVER FRONT (5* มาตรฐานในเครือโรงแรม MARRIOTT) ตั้งอยู่ริมแม่น า้พาโร 
สะดวกสบาย มีบรเิวณใหเ้ดินเลน่ชมบรรยากาศ หรือเทียบเท่า 

 

 

  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
หลังอาหารเช้านำท่าน เดินเท้า(หรือขี่ม้า)ขึ้นสู่ยอดเขา  ซึ่งแบ่งการเดินออกเป็น2ช่วง  ใช้เวลาช่วง
ละประมาณ 2 ชั่วโมง ที่ระดับความสูงเฉลี่ย 2,000-3,000เมตร ในเส้นทางแสวงบุญของชาวพุทธ
มหายาน  ขอเชิญแวะพักเหนื่อยดื่มชากาแฟที่จุดชมวิวTaktshang Cafeในช่วงที่1 (เป็นจุดที่ตั้ง
ภัตตาคารอาหารกลางวัน)   จากนั้นท่านที่ยังมีพลังศรัทธาแรงกล้าจะร่วมกันเดินข้ามเขาในช่วงที่
สอง(เดินประมาณ2ช.ม.)เข้าสู่ วัดตั๊กซัง (Taktshang Lhakhang) หรือวัดถ้ำเสือ ซึ่งเป็นวัดถ้ำ
13 วัดที่สร้างเกาะเกี่ยวกันอยู่บนหน้าผาที่ดูเหมือนวิมานสวรรค์ล่องลอยอยู่เหนือกลุ่มเมฆ  นับเป็น
วัดที่น่ามหัศจรรย1์ใน10 ของโลก  และมีความสำคัญที่สุดของชาวภูฏาน ซึ่งทุกคนจะต้องขึ้นไปให้
ได้ครั้งหนึ่งในชีวิต ตามตำนาน ที่เชื่อกันว่า ถ้ำเสื้อหรือรังเสือ(Tiger Nest)แห่งนี้คือสถานที่ๆ กูรู 
ริมโปเช หรือท่านปัทมสัมภวะ ผู้เป็นปรมาจารย์แห่งคำสอนแบบ วัชรญานตันตระที่เดินทางโปรด



สัตว์มาจากทิเบต ได้ขี่นางเสือ ขึ้นไปสร้างสมบุญบารมีนั่งวิปัสสนากรรมฐานบำเพ็ญสมาธิภาวนา
อยู่ในถ้ำนานถึง3เดือน  ก่อนที่ท่านจะได้ประกาศคำสอนสู่สานุศิษย์ เพื ่อเผยแผ่พระศาสนาสู่
ดินแดนพุทธภูมิภูฏาน ในพุทธศตวรรษที่12  
การเดินขึ้นไปถึงวัดตั้กซัง ต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ อากาศบนที่สูงเบาบางซึ่ง
อาจจะทำให้เหนื่อยง่าย ท่านที่ต้องการสละสิทธิ์กรุณาแจ้งล่วงหน้า เพ่ือจัดเตรียมการดูแล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ Takshang café 

นำท่านลงจากวัดตั๊กซัง  
หลังจากกลับลงจากวัดตั๊กซัง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดคิชู (Kichu Temple) อายุ1,300 ปี 
วัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏาน  ที่ตามประวัติว่าสร้าง ตั้งแต่สมัยที่ภูฏานยังเป็นดินแดนส่วน
หนึ่งของทิเบต  ซึ่งกษัตริย์ซองเซนกัมโป  ที่ชาวทิเบตยกย่องว่าเป็นผู้อัญเชิญศาสนาพุทธสาย
วัชรยานตันตระมาประดิษฐานในทิเบต และโปรดให้สร้างวัดขึ้น 108 แห่ง เพื่อตอกหมุดสะกด
อวัยวะ 108 จุดของยักษ์ตนหนึ่งซึ่งนอนแผ่ขวางกั้นการประกาศพระธรรมจักรบนเทีอกเขาหิมาลัย   
หลังจากนั้นนำท่านช็อปปิง้ ณ ตัวเมืองพาโร (หากมีเวลา) 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม  
ที่พกั LE MERIDIEN PARO RIVER FRONT (5* มาตรฐานในเครือโรงแรม MARRIOTT) ตัง้อยู่รมิแม่น า้ 

พาโร สะดวกสบาย มีบรเิวณใหเ้ดินเลน่ชมบรรยากาศ หรือเทียบเท่า 



วันทีห่ำ้ของกำรเดินทำง           พำโร - กรุงเทพ ฯ (สุวรรณภมูิ) 
 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำเดินทางสู่สนามบินเมืองพาโร 
08.30 น. ✈ ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ด้วยสายการบินดรุ๊กแอร์ เที่ยวบินที่ KB 150 

12.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ มิรู้ลืม 

************************************************************************** 
หมำยเหตุ:  
* รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 

เว็บไซต ์ของโรงแรมทีใ่ช้ในโปรแกรมนี้ 
ทิมพ ู 
LE MERIDIEN THIMPHU:  https://www.marriott.com/hotels/travel/pbhmd-le-meridien-thimphu/  

พาโร 

LE MERIDIEN PARO RIVER FRONT: https://www.marriott.com/hotels/travel/pbhpr-le-meridien-paro-

riverfront/  

 

อัตราค่าบริการต่อท่าน 

 

พักโรงแรม LE MERIDIEN THIMPHU และ Le Meridien Paro 

 

ช่วงเวลาเดินทาง เดินทาง 2 ท่าน พักเดี่ยว(เพ่ิม) 

LOW SEASON 111,999 บาท/ท่าน 30,900 บาท 

HIGH SEASON 115,999 บาท/ท่าน 33,900 บาท 

 

LOW SEASON :         1 ธันวาคม – 28 กุมภาพันธ์ และ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 

HIGH SEASON : 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม และ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 

 
 

 

https://www.marriott.com/hotels/travel/pbhmd-le-meridien-thimphu/
https://www.marriott.com/hotels/travel/pbhpr-le-meridien-paro-riverfront/
https://www.marriott.com/hotels/travel/pbhpr-le-meridien-paro-riverfront/


 

รำคำนีร้วม 

-   โรงแรมที่พกั 4  คืน  พรอ้มอาหารเชา้  ตามโปรแกรมท่องเที่ยวดา้นบน 

-   อาหารทกุมือ้ตามที่ระบใุนโปรแกรม 

-   ไกดท์อ้งถิ่น (พดูภาษาองักฤษ) 
-   รถรบั-สง่สนามบิน  และตลอดการเดินทางตามโปรแกรมดา้นบน 

-   รายการท่องเที่ยวตามโปรแกรมดา้นบน 

-   ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 

-   น า้ด่ืมวนัละ 3 ขวดต่อ 1 ท่าน 

-   ค่าวีซ่าภฏูานและค่าภาษีท่องเที่ยวรฐับาลภฏูาน 

-   ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ประหยดัและภาษีสนามบินภฏูาน (สายการบินภฏูาน แอรไ์ลน ์หรือ ดรุ๊กแอร)์   
-   ประกนัภยัการเดนิทาง 

 

รำคำนีไ้ม่รวม 

-   ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากที่ระบใุนโปรแกรมดา้นบน 

-   ทิปไกดแ์ละคนขบัรถ  
 

 

กำรย่ืนวีซำ่ 

-  ใชเ้พียงสแกนหนา้ส าเนาพาสพอรต์ผูเ้ดินทาง  
 ( ควรสง่ยื่นวีซ่าอย่างนอ้ย 5 วนั ก่อนการเดินทาง ) 
 

หมำยเหต ุ

1. กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 35,000.- บาท  หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ าค่า  
ทวัรส์ว่นที่เหลือ กรุณาช าระ 14 วนัก่อนการเดินทาง หรือเมื่อสง่เอกสารยื่นวีซ่า  

2. เมื่อท าการออกตั๋วเครื่องบินแลว้และมกีารยกเลิกไม่วา่กรณีใด ๆ ทางบรษัิทไมส่ามารถท าการรฟัีนดต์ั๋วได ้
เนื่องจากเง่ือนไขของสายการบิน 

3. กรุณาท าการจองที่นั่งลว่งหนา้อย่างต ่า 15 วนั ก่อนเดินทาง เนื่องจากเวลาด าเนินการในการท าวีซ่าใชเ้วลา 

ประมาณ  10  วนั  
 

 

 

 



 

 

กำรยกเลกิ 

➢ หากมีการยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท างาน มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิ 

ในการคืนเงินทัง้หมด 

➢ หากผูโ้ดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บรษัิทฯ  
ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าเดินทาง  
 

หมำยเหตุ  
➢ รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบินโรงแรมที่พกัใน 

ต่างประเทศเหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติฯลฯบรษัิทฯ จะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทาง 

เป็นส าคญั 

➢ บรษัิทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนื่องจากมสีิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของ
หา้มน าเขา้ประเทศ  เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื่อมเสยี  หรือดว้ยเหตผุลใด 
ๆ 

ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมอืงพิจารณาแลว้  ทางบรษัิทฯไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอื
บางสว่น 

➢ บรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่สถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

➢ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับ
ชาวต่างชาต ิ

หรือ คนต่างดา้วที่พ  านกัอยู่ในประเทศไทย 

➢ มา้ส าหรบัขึน้วดัตั๊กซงัมีจ  านวนจ ากดั ทางบรษัิทท าการจองลว่งหนา้ก่อนเดินทางถึงทางขึน้วดัทกุครัง้  
แต่ในช่วงการท่องเที่ยวอาจจะมีจ านวนไม่พอใหบ้รกิารแก่นกัท่องเที่ยว  
 

กำรช ำระเงนิ  
ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงินคา่มดัจ าเป็นจ านวน 35,000 บาท ต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน  
(ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบนิภฏูาน แอรไ์ลน ์, ดรุ๊กแอร)์ ส  าหรบัการจองทวัรส์ว่นที่เหลือจะขอเก็บทัง้หมดก่อน
เดินทางอย่างนอ้ย 14 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด 

 

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


