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รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยวราชอาณาจักรภูฏาน 4 คืน 5 วัน 

ณ เมืองพาโร , เมืองทิมพู และเมืองพูนาคา  โดยสายการบินฏูฏาน แอร์ไลน์   

 เยือน “มังกรแห่งสันติ” ท่ามกลางขุนเขาสูงตระหง่านของเทือกเขา

หิมาลัย 

 ชม ปาโร ซอง หรือป้อมปราการบนยอดอัญมณี เย่ียมซองที่มีชื่อเสียง

ที่สุดในศิลปะแบบภูฏานแท้ ๆ 

 ชมพูนักฮาซ็อง (Punakha Dzong) ซึ่งเป็นที่ประทับของพระสังฆราชในฤดูหนาวชมชุด

ประจ าชาติในแต่ละยุคตั้งแต่ชาวบ้านธรรมดาถึงฉลองพระองค์ของกษัตริย์ ที่พิพิธภัณฑ์

สิ่งทอแห่งชาติเมืองทิมพู 

 เที่ยวป้อมปราการที่สามารถชนะการรุกรานจากธิเบตได้ “ดรุกเยล ซอง”หรือชัยชนะ

ของภูฎาน ณ เมืองทิมพู 

 เลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมจ าพวกผ้าทอ, งานไม้แกะสลัก และภาพวาดอันสวยงามโดย

ฝีมือชาวภูฎานแท้ ๆ 

ก าหนดการเดินทาง 1-5 พฤษภาคม ,27-31 พฤษภาคม ,09-13 มิถุนายน , 24-28 มิถุนายน 

16-20 กรกฎาคม ,12-16 สิงหาคม และ 26-30 สิงหาคม 2559 

 

วนัแรกของการเดินทาง   กรุงเทพฯ  - เมืองพาโร, ประเทศภูฏาน - เมืองทมิพู 

04.30 น. - คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 4 - 5  
  เคาน์เตอร์เช็คอิน  Row K ของสายการบินภูฏาน แอร์ไลน์ (Bhutan Airlines)  

 06.30 น.  - ออกเดินทางสู่ประเทศภูฏาน  โดยสายการบินภูฏาน แอร์ไลน์ (Bhutan Airlines)  เที่ยวบินที่  B3 701 
   (เคร่ืองบินแวะจอดเพื่อรับส่งผู้โดยสารที่เมืองกัลกาต้า,ประเทศอินเดีย  ประมาณ 40 นาที) 
 09.55 น. - เดินทางถึงสนามบินพาโร เมืองพาโร ประเทศภูฏาน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

   - จากนั้นน าท่านเที่ยวชมน าชมพพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาติในเมืองพาโร ซึ่งในอดีตเคยเป็นป้อมปราการหรือตา
ซอง (Ta Dzong) แต่ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ.1968 มีทั้งหมด 6 ชั้น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่เก็บ
รวบรวมเคร่ืองแต่งกาย อาวุธ เหรียญกษาปณ์  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ไม้สอย  สัตว์ป่าในแถบเทือกเขาหิมาลัย  
ตลอดจนดวงตราไปรษณีย์ที่สวยงามมากมายหลายรูปแบบ   

   -  น าชมพาโรซอง (Paro Rinchen Pong Dzong) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1645 ถูกสร้างบนพื้นที่ที่เด่น 
   ตระหง่านอยู่ในหุบเขาพาโร  ทางเข้าตัวซองจะมีสะพานไม้ที่สวยงามพาดผ่านแม่น้ าเพื่อเข้าสู่ตัวซอง  
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   ปัจจุบันพาโรซองเป็นทั้งสถานที่ส าหรับส่วนบริหารเมืองพาโร และส่วนที่เป็นวัด ซึ่งมีพระสงฆ์จ าพรรษา
อยู่ประมาณ 200 รูป  

 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารพื้นเมือง 
14.00 น. - จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง ทมิพู โดยทางรถยนต์ (ระยะทางประมาณ 68 กิโลเมตร) ซึ่งจะใช้เวลา 
  เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ระหว่างทางท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามของพูตานและ 
  ท่านจะตื่นตาต่ืนใจสถาปัตยกรรมที่มีรูปแบบ และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพูตาน ที่ท่านจะได้ 
  พบเห็นตลอดสองข้างทาง 

 16.00 น. - เดินทางถึงเมืองทิมพู เมืองหลวงแห่งประเทศพูตาน น าท่านเยี่ยมชมโรงแพยาบาลและศูนย์ผลติยา 
  สมุนไพรของรัฐบาล ให้บริการฟรีแก่ประชาชนทั่วไป ที่นี่นอกจากผลิตยาสมุนไพรแล้ว ยังมีการ 
  ผลิตเคร่ืองส าอางสมุนไพรส าหรับสปาหรือนวดน้ ามันด้วย  
17.00 น. -  จากนั้นเช็คอินเข้าที่พักโรงแรมเลอ เมริเดี่ยน (Le Meridien Hotel Thimphu) หรือเทยีบเท่า  
18.30 น. -  รับประทานอาหารค่ า จากนั้นเดินทางกลับโรงแรมที่พัก 
หมายเหตุ : เวลาท้องถิ่นประเทศภูฏานช้ากว่าเวลาท้องถิ่นประเทศไทย 1 ช่ัวโมง 
 

วนัทีส่องของการเดินทาง ทมิพู  (ทั้งวนั) 

 07.00 น. - รับประทานอาหารที่โรงแรม 
08.00 น. - น าท่านเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ (The National Library)  และโรงเรียนสอนงานศิลปะ (The School of 

Arts and Crafts or the Painting School)  ซึ่งท่านจะได้เห็นเด็กนักเรียนชายที่รักการเรียนทางด้านศิลป์
ก าลังประดิษฐ์งาน ศิลปะแขนงต่างๆ เช่นการแกะสลักไม้  การปั้นพระพุทธรูปปูนปั้น  การวาดภาพพระบฏ 
หรือภาพทังก้า (Tanka) อีกด้วยจากนั้นน าท่านเยี่ยมชมพพิธิภัณฑ์ประวตัิศาสตร์พืน้บ้าน (The Folk 
Heritage Museum) และน าท่านเยี่ยมชม วดัแม่ชี  ซิลูคา  (Zilukha Nunnary) ซ่ึงเป็นวดัแห่งเดียวในทมิพูที่
มีแม่ชีจ าวดัและศึกษาเล่าเรียนอยู่ 

 12.00 น.  - รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
 บ่าย  - น าท่านชม Memorial Chorten  หรือมหาสถูปที่ พระเจ้า  จิกมี  ดอร์จี  วังชุก  ซึ่งเป็นพระชนกของกษัตริย์ 
   องค์ปัจจุบัน (พระเจ้า จิกมี ซิงเย วังชุก) พระองค์เป็นกษัตริย์องค์ที่ 3 ที่ปกครองภูฏาน ในช่วงปี ค.ศ. 
     1952 - 1972  และทรงได้รับพระฉายาว่า “พระบิดาแห่งภูฏานยุคใหม่” (King of Merdernization)  
   มีประสงค์จะสร้างเพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชา แทนสัญลักษณ์ กาย วาจา และใจของพุทธศาสนา  แต่ท่าน 
   ได้เสียชีวิตลงเสียก่อน สมเด็จพระราชินีจึงได้ด าเนินการสร้างต่อจนแล้วเสร็จ จากนั้นน าชมวัดชันกังคา 
   (Changangkha Temple) วัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ซึ่งถูกสร้างใน ค.ศ. ที่14 หรือกว่า 600 ป ี

 - น าชมวิวทิวทัศน์แห่งเมืองทิมพู  ณ  จุดชมวิวของเมืองทิมพู ต่อด้วยการเยี่ยมชมศูนย์หัตถกรรมพืน้เมืองของ
รัฐบาล (The Government Handicraft) พพิธิภัณฑ์ผ้าทอแห่งชาติ (The National Textile Museum) และ
สวนสัตว์ทีจั่ดเป็นสถานอนุรักษ์สัตว์ประจ าชาติของภูฏานซ่ึงเรียกว่า ตาคิน (Takin) ซ่ึงปัจจุบันสามารถหา
ดูได้ยากมาก 

 -  น าชม ทาชิโชซอง (Tashicho Dzong) ซึงเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองหลวงทิมพู ซองแห่งนี้มีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมที่สวยงามมากและใหญ่โต ปัจจุบันถูกใช้แยกเป็นส่วนต่างๆ เช่น สถานที่ท างานของกษัตริย์
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สถานที่พักในฤดูร้อนของสมเด็จพระสังฆราช  ตลอดจนสถานที่ท าการของรัฐบาล  (หมายเหตุ : ก่อนอ่ืนคง
ต้องขอพูดถึงเร่ืองของซอง  (Dzong)  เสียก่อน  มาภูฏานสิ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้พบเห็นและได้ยินบ่อยๆ  คือ  
ซอง  เพราะ “ซอง”  ไม่ใช่เป็นเพียงสถาปัตยกรรมที่มีความส าคัญกับด้านการบริหารการปกครองบ้านเมือง
เท่านั้น หากแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนภูฏาน  เนื่องจากเป็นที่ตั้งของวัดหลักประจ าท้องถิ่น
เขตนั้นๆ  หากแปลความหมายของซอง  ซึ่งเป็นภาษาซองคา  ก็คือ  ป้อมปราการ  ที่ในอดีตใช้เป็นที่ใช้
ป้องกันอริศัตรูที่มารุกรานผืนดินแห่งนี้นั่นเอง)  

  18.00 น.  - รับประทานอาหารเย็น  จากนั้นกลับโรงแรมที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง ทมิพู  - พนูาคา  

  07.00 น.  - รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  08.00 น.  - น าท่านออกเดินทางสู่เมืองพูนาคา อดีตราชธานีของภูฏานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1639 - 1955 ซึ่งสร้างและปกครอง
     โดย ชับดรุง งาวังนัมเกล (Shabdrung Ngawang Namgyal) เป็นพระลามะจากธิเบตที่ธุดงค์มาถึงภูฏาน 
     ระยะทางจากเมืองทิมพูสู่ปูนาคาประมาณ 77 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม. 
     ระหว่างทางท่านสามารถชมทิวทัศน์ของภูเขาสูงสลับกับแม่น้ าล าธารน้อยใหญ่ที่ใสสะอาด  ตามข้างทางจะ
     เห็นดอกกุหลาบพันปี  (Rhododendron)  การท าสวนแอปเปิ้ลและอาจจะพบ จามรี (Yak) ซึ่งเป็นสัตว์ที่พบ
     ได้ในที่สูงเท่านั้น ระหว่างทางแวะจุดที่สูงที่สุดบนเส้นทางนี้ ที่ ดอร์ชูลา  (Dorchula Pass)  
     ที่ความสูง 3,150 เมตร เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง เป็นช่องเขาที่สามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลัยได้ใน
     ระยะใกล ้ มีความสูงอยู่ในระดับ  3,100  เมตร  บางวันก็จะเห็นทะเลหมอกปกคลุมอยู่ทั่วไป 
  11.00 น.  - เดินทางถึงเมืองปูนาคา น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม UMA BY COMO PHUNAKHA หรือเทียบเท่า 
  12.00 น.  - รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย     - น าท่านชม พูนาคาซอง  (Punakha Dzong)   ซึ่งเป็นที่ประทับของพระสังฆราชในฤดูหนาว เนื่องจาก 
   ปูนาคา มีอากาศไม่หนาวเย็นจนเกินไป  ด้วยเหตุที่เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงเพียง  1,468  เมตร เท่านั้น 
   เมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆ ที่นี่จึงมีอากาศอบอุ่นกว่าในช่วงฤดูหนาว  ด้านหน้าของปูนาคาซองจะเป็นจุดที่ 
   แม่น้ าโพ  (Po Chu) และแม่น้ าโม  (Mo Chu)  ซึ่งหมายถึง แม่น้ าพ่อ และแม่น้ าแม่ไหลมาบรรจบกันพอดี 
   จากนั้นน าท่านชม สถูป ค าซ ายูเล (Khamsum Yuley Chorten) ซึ่งเป็นสถูปขนาดใหญ่สร้างอยู่บนเขาต้อง 
   ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ  30  นาที  สถูปแห่งนี้สร้างโดยหนึ่งในราชินีของ  ภูฏานเพื่อความเจริญรุ่งเรือง  
   และมีพระชมน์ชีพยืนยาวของมงกุฏราชกุมารแห่งภูฏาน  ตลอดจนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
   ในประเทศภูฏาน  

  18.00 น.  - กลับโรงแรมที่พัก  จากนั้นรับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง พูนาคา  - พาโร 
  07.00 น.  - รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 08.00 น.  - ออกเดินทางสู่เมืองพาโร โดยมีระยะทางประมาณ 126 กิโลเมตร ซึ่งใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงกว่า 
  -  ระหว่างทางแวะสู่เมือง วงัดีโปดรัง  (Wangdi Phodrang) เป็นเมืองในอดีตที่ส าคัญของประวัติศาสตร์ภูฏาน 
    ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองปูนาคาประมาณ 13 กิโลเมตร  
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  -  เยี่ยมชมวังดีโปดรังซองซึ่งถูกสร้างโดย  ชับดรุง นาวังนัมเกล ในปี ค.ศ.1638  ซองแห่งนี้ต้ังอยู่บนสันเขา 
    ระหว่างแม่น้ า พูนาค และแม่น้ าดาง 
12.00 น. -  น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Le Meridien Hotel Paro หรือเทยีบเท่า 
  -  จากนั้นรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
 บ่าย    -  จากนั้นชมคิชุลากงั (Kyichu Lhakhang) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 7 โดยกษัตริย์ซองเตน เกมโป  
    (Songtsen Gampo) แห่งทิเบต เป็นหนึ่งใน 2 วัดที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศภูฏาน อีกวัดตั้งอยู่ที่เมืองปุมทัง  
    คือ จัมเบ้ลากัง 
  -  น าท่านชม ดรุกเยลซอง (Drukyel Dzong) สร้างขึ้นในปี 1646 โดยฉับดรุง งาวัง นัมเกล เป็นที่ระลึกถึง 
    ชัยชนะที่ภูฏานมีต่อทิเบต ป้อมปราการนี้ถูกใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองจนถึงปี ค.ศ.1951 (ถ้าทัศนวิสัยดี
    ระหว่างทางท่านจะได้เห็นวิวของยอดเขาจุมโมลารี(Mt.Jhomolhari)ซึ่งสูงถึง 7,300 เมตร หนึ่งในยอดเขา 
   ที่สูงที่สุดของภูฏาน) 
  - น าท่านเดินเล่นในตัวเมืองพาโร ก่อนรับประทานอาหารเย็น  
 18.30 น. - รับประทานอาหารเย็น  จากนั้นเดินทางกลับโรงแรมที่พัก 
 

วนัที่ห้าของการเดินทาง  พาโร  - กรุงเทพฯ 

 07.00 น. -  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 08.30 น. - น าท่านเดินทางสู่สนามบินพาโร 
 10.35 น.  - ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินภูฏาน แอร์ไลน์ (Bhutan Airlines) เที่ยวบินที่ B3 700 
   (เคร่ืองบินแวะจอดเพื่อรับส่งผู้โดยสารที่เมืองกัลกาต้า,ประเทศอินเดีย  ประมาณ 40 นาที) 
 15.50 น.  -  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 
 

*************************************************** 
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รายละเอยีดค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชอาณาจักรภูฏาน 

ส าหรับห้วงเวลาเดินทางระหว่างวนัที ่01-05 พฤษภาคม และ 27-31 พฤษภาคม 2559     
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับช้ันทัศนาจรท่านละ         105,500.-   บาท (ห้องพกัคู่)  
   ค่าใช้จ่ายพกัห้องเดี่ยวเพิม่ท่านละ    28,500.-   บาท 
หมายเหตุ: ราคานีเ้ฉพาะผู้เดินทาง 10 ท่านเท่าน้ัน  

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

ส าหรับห้วงเวลาเดินทางระหว่างเดือนมถุินายน-เดือนสิงหาคม     
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับช้ันทัศนาจรท่านละ         95,500.-   บาท (ห้องพกัคู่)  
   ค่าใช้จ่ายพกัห้องเดี่ยวเพิม่ท่านละ    26,500.-   บาท 
หมายเหตุ: ราคานีเ้ฉพาะผู้เดินทาง 10 ท่านเท่าน้ัน  

หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสมทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอตัราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินสกุลบาททีไ่ม่คงที่และความผนัแปรของราคาน า้มันกรณีทีส่ายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าน า้มัน
เพิม่เติมจากราคาทีก่ าหนดไว้  

 
ค่าใช้จ่ายนีร้วม:  
-  ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นทัศนาจรขาไปกลับระหว่างประเทศเส้นทาง BKK-Paro-BKK โดยสายการบินภูฏาน แอร์ไลน์  

(Bhutan Airlines) 
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
- ค่าบริการยื่นวีซ่าภูฏาน US$ 20 + ค่าพัฒนาการท่องเที่ยวภูฏาน US$ 10 
- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ 
-  ค่ารถปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง  
-  ทุนประกันการเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท (ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ 500,000 บาท)  
-  ค่าโรงแรมที่พักพร้อมอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ  (สองท่านต่อหนึง่ห้อง)  
-  ค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ 
-  ค่ามัคคุเทศก์จากรุงเทพฯและชาวพื้นเมือง อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
หมายเหตุ : กรุณาน ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม จ านวน 1 ใบโดยไม่รวมกระเป๋าถือส่วนตัว 
 
ค่าใช้จ่ายนีไ้ม่รวม :   
-  ค่าทิปพนักงานต่างๆ 
- ค่าธรรมเนียมในการท าหนังสือเดินทางและเอกสารต่างด้าว 
-  ค่ากล้องถ่ายรูปและค่ากล้องวิดีโอ (ถ้ามี) 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% 
-   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ โทรสาร ค่าซักรีด ค่าเคร่ืองดื่มและค่าใช้จ่ายนอกเหนือ จากที่ระบุใน 
 รายการ และค่าทิปต่าง ๆ 
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- ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
- ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
- ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
- ส าหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม 
 
การยกเลกิ 
 หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันท างาน มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืน

เงินทั้งหมด  
 ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 
หมายเหตุ  
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญ
หาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ 

 หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่
ท่านได้ช าระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองที่นั่งบนเคร่ือง และ
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทน
ให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 

เอกสารในการยืน่วีซ่า : (ขอความกรุณาส่งเอกสารอย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง)  ส าเนาหนังสือเดินทางทีม่ีอายุไม่ต ่า
กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง  

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

 
 
 


