รหัสทัวร์ : THC3-B3-BT-15JAN-28APR19

ทัวร์ ไฮไลท์ :
 เที่ยวครบทุกสถานที่สาคัญ พาท่ านขึน้ สักการะวัดทักซัง เที่ยวครบ 3 เมือง ทิมพู พาโร พูนาคา
 ไม่ เก็บกระเป๋าบ่ อย เที่ยวเยอะ ลึกซึง้ สุดคุ้มค่ ากับครั ง้ หนึ่งที่ประเทศภูฏาน
 สุดประทับใจกับโรงแรมในเมืองทิมพู และ โรงแรมวิวสวยในเมืองพาโร เลือกพิเศษเพื่อความประทับใจ

รหัสทัวร์ : THC3-B3-BT-15JAN-28APR19
อัตราค่าบริการ:
วันเดินทาง

เดือน

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

2 ะักห้ องัพ(-)ท่าน 3

(ะักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ะักเดี่ยวเะิ่ม

15-19, 22-26, 29-2

มกราคม

55,900 บาท

53,900 บาท

5,900 บาท

5-9, 12-16, 19-23, 26-2

กุมภาะันธ์

55,900 บาท

53,900 บาท

5,900 บาท

5-9, 12-16, 19-23, 26-30

มีนาคม

55,900 บาท

53,900 บาท

5,900 บาท

2-6,9-13, 12-16, 13-16,23-27

เมษายน

55,900 บาท

53,900 บาท

5,900 บาท

30-4, 7-11, 14-18, 21-25, 28-1

ะฤษภาคม

55,900 บาท

53,900 บาท

5,900 บาท

วันที่

รายัพเอียดการเดินทาง

อาหาร
เช้ า

1

กรุงเทะ  เมืองะาโร เมืองทิมะู

โรงแรม

กัางวัน เย็น

✈
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Mandala Resort

 ะิะิธภัณฑ์แห่งชาติ ะาโรซอง วัดคิชู วัดตาชู ด่านชู
ซอม เมมโมเรี ยัโชเตน ทิมะูซอง
(ะาท่านเดินชมเมืองหัวงของภูฏานช่วงเย็น)
2

เมืองทิมะู  เมืองะูนาคา  เมืองทิมะู
โดชูั่า วัดชิมิัาคัง ะูนาคาซอง สพะานเหั็ก วัด
ภิกษุณี

3

เมืองทิมะู  เมืองะาโร
(ใส่ชดุ ปรพจาชาติภฏู านในตอนเช้ าถึงเย็น)
ที่ทาการไปรษณีย์ภฏู าน ะรพใหญ่ Buddha dordenma
ศูนย์อนุรักษ์สตั ว์ปรพจาชาติทาคิน ะิะิธภัณท์งานแสดง
ศิัปวัฒนธรรมะื ้นบ้ าน
(ะาท่านเดินชมตัวเมืองะาโร)
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4

เมืองะาโร (ขึ ้นเขาทักซัก)











X

Mandala Resort

ทักซัง
(ชมรพบาะื ้นบ้ านแัพรพบาหน้ ากากในช่วงเย็น)
5

เมืองะาโร  กรุงเทะ

วันที่ 1

กรุงเทะ  เมืองะาโร เมืองทิมะู

4:00

คณพเดินทางะร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกรพหว่างปรพเทศ ชัน้ ปรพตู 44-5 เคาร์
เตอร์ K สายการบิน Bhutan Airline (B3) เที่ยวบิน B3 701

6:30

ออกเดินทางสูป่ รพเทศภูฎาน เดินทางสูเ่ มืองะาโร เมืองหน้ าด่านสาคัญก่อนเดินทางสูด่ นิ แดนอื่นๆในปรพเทศ
ภูฏาน โดยสายการบิน Bhutan Airline(B3) มีอาหารบริการบนเครื่ อง เครื ่องจะทำกำรลงจอดที ่ประเทศอิ นเดีย
เพือ่ ทำควำมสะอำดและเติ มน้ำมันเป็ นเวลำ 45 นำที โดยไม่ตอ้ งลงจำกเครื ่องบิ นและเดิ นทำงต่อไปยังประเทศ
ภูฎำน
เดินทางถึงเมืองะาโรปรพเทศภูฏาน หัวหน้ าทัวร์ จพนาท่านผ่าด่านตรวจคนเข้ าเมืองแัพรับกรพเป๋ าเดินทาง
ท่านสามารถซื ้อซิมมือถือได้ ก่อนออกจากสนามบิน หัังจากนันเราจพะาท่
้
านขับรถผ่านตัวเมืองะาโรไปยัง
วัดคิชู ัาคัง (Kyichu Lhakhang) วัดคิชเู ป็ นวัดโบราณเก่าแก่ที่สดุ ของภูฏานตังอยู
้ ใ่ จกัางหุบเขาะรพเจ้ า
ซองต์เซน กัมโป กษัตริย์ทิเบต ทรงสร้ างขึ ้นตังแต่
้ ปี ค.ศ.659ะิะิธภัณฑ์แห่งชาติภฏู าน ซึง่ เก็บรวบรวม ภาะ
ะรพบฏ อาวุธ เหรี ยญกษาปณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ สัตว์ป่าแถบเทือกเขาหิมาััย เป็ นต้ น ไม่ไกักันเราจพะา
ท่านเดินทางไปยัง ะาโรริงปุงซอง (Paro Ringpung Dzong) ป้อมปราการยิ่งใหญ่ที่สดุ ของเมืองะาโร ถูกสร้ าง
ขึ ้นในปี ค .ศ.1645 ซึง่ ตอนนี ้สถานที่นี ้มีไว้ สาหรับส่วนบริ หาร ศูนย์กัางทางการปกครองของเมืองะาโร

กัางวัน  ะักรับปรพทานอาหารกัางวัน ณ ภัตตาคาร
หัังจากอาหารกัางวันเราจพะาท่านเดินทางสูเ่ มืองทิมะู รพยพทางปรพมาณ 70 กิโัเมตรใช้ เวัาปรพมาณ
1:30 ชัวโมง ตัอดทางท่านจพได้ เห็นวิว วิถีชีวิต ผ่านหุบเขาหินตัอดสองข้ างทาง โดยรพหว่างทางเราจพะา
ท่านแวพจุดชมวิว วัดตาชู ซึง่ จพมีสพะานเหั็กทอดยาวไปถึงวัดโดยตัววัดจพอยูฝ่ ั่งตรงข้ ามของถนน หัังจาก
นัน้ เราจพะาท่านแวพ ด่านชูซอม เป็ นหน้ าด่านที่จพเข้ าเมืองทิมะู ท่านจพได้ เห็นสถูปสามแบบแัพเห็นวิถี
ชาวบ้ าน
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เมื่อเดินทางมาถึงเมืองทิมะู เราจพะาท่านสักการพ เมมโมเรียลโชเตน (Memorial Chortten) มหาสถูปเพื่อ
สร้ างขึน้ เพื่อราลึกถึงอดีตกษัตริ ิย์ จิกมี่ ดอร์ จี วังชุก ะรพองค์ทรงเป็ นกษัตริย์องค์ที่ 3 ที่ปกครองปรพเทศ
ภูฏานในช่วง ค.ศ. 1952-1972 แัพทรงได้ รับะรพฉายาว่า สร้ างขึ ้นในปี "ะรพบิดาแห่งภูฏานนยุคใหม่"1974
ช่วงเย็นเราจพะาท่านไปยัง ป้ อมปราการ “ทิมพู ซอง” Thimphu Dzong หรือมีช่ ือเป็ นทางการว่ า “ตาชิโช
ซอง” (Tashicho Dzong) ซึง่ เป็ นสัญัักษณ์ของเมืองหัวงแห่งนี ้ ป้อมปราการแห่งนี ้ได้ ถูกสร้ างขึ ้นในปี 1907
ซึง่ นอกจากเป็ นป้อมปราการแั้ วยังเป็ นอารามหัวงสาหรับะรพอีกด้ วย โดยตอนนี ้สถานที่แห่งนี ้เป็ นที่ทางาน
ของสมเด็จะรพราชาธิบดีจิกมีแัพทาเนียบรัฐบาั ที่นี่เราจพเห็นที่ปรพทับของสมเด็จะรพราชาธิบดีจิกมี
สามารถมองเข้ าไปได้ แต่ไม่สามารถถ่ายรูปได้
ช่วงก่อนทานข้ าวเย็นหัวหน้ าทัววร์ จพะาท่านเดินเั่นในตัวเมืองทิมะูแัพแนพนาสถานที่ตา่ งๆ

ค่า

 รับปรพทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ะักโรงแรม Pedling Hotel&Spa หรื อเทียบเท่า
(โรงแรมอยูใ่ จกัางตัวเมืองสามารถเดินเั่นได้ สพดวก)

วันที่ 2

เมืองทิมะู  เมืองะูนาคา เมืองทิมะู

เช้ า

 รับปรพทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หัังรับปรพทานอาหารเช้ า เราจพะาท่านเดินทางไปยังเมืองะูนาคา รพยพทางปรพมาณ 75 กิโัเมตร ใช้ เวัา
เดินทางปรพมาณ 2 ชัว่ โมงกว่า รพหว่างทางไปยังเมืองะูนาคาถนนออกจพคดเคี ้ยวสองข้ างทางรายั้ อมไป
ด้ วย ป่ าสนเขียวขจี
รพหว่างทางเราจพแวพะักที่ จุดที่สงู ที่สดุ บนเส้ นทางนี ้อยู่ที่ 3,116 เมตรจากรพดับน ้าทพเั (เป็ นจุดที่สงู ที่สดุ
ของเมืองทิมะูแัพะูนาคา ซึง่ เรี ยกว่า )ดอร์ ชูลา (Dorchula Plass) แัพะาท่านชม สถูป “ดรุค วังเกล”
(Druk Wangle Chorten)สถูปแห่ งความเป็ นสิริมงคล และสันติสุขของแห่ นดิน( องค์ 108 108 องค์ )
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สร้ างขึ ้นมาเะื่อถวายแกะรพโะธิสตั ว์ของชาววัชรยาน จุดนี ้เป็ นจุดที่สามารถยืนชมเทือกเขาหิมาััยได้ แบบ
กรพจ่างตาที่สดุ โดยเฉะาพในวันที่อากาศสดใสแัพฟ้าเปิ ด
หัังจากนันอี
้ ก 1:30 ชัว่ โมงเราจพถึงเมืองะูนาคา เมืองะูนาคานันจพเป็
้
นเมืองเั็กๆ แต่มีภมู ิปรพเทศที่สวยงาม
เนื่องจากมีแม่น ้าขนาดใหญ่ไหับรรจบกัน
เราจพะาท่านผ่าน หมูบ่ ้ านคนะื ้นเมืองของะูนาคา ไปยังวัดชิมิลาคัง (Chimi Lhakhang) วัดนี ้ได้ ถกู สร้ างขึ ้น
ในปี โดยะรพงาหวัง ชอคเยั โดย ชาวภูฏานนิยมมาไหว้ ขอะรในเรื่ องครอบครัว อาทิ ขอัูก ขอะรให้ 1499
ปรพสบความสาเร็จในเรื่ องความรัก

กัางวัน  ะักรับปรพทานอาหารกัางวัน ณ ภัตตาคาร
หัังจากรับปรพทานอาหารกัางวัน เราจพะาท่านนัง่ รถผ่านตัวเมืองะูนาคา ผ่านแม่น ้า เะื่อไปยังสถานที่
สาคัญที่สดุ ของเมืองนี ้ ะาท่านเยี่ยมชม
ะูนาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการปรพจาเมืองปูนาคา ปัจจุบนั เป็ นะรพราชวังฤดูหนาวของ
ะรพสังฆราช ป้อมปราการแห่งถูกสร้ างขึ ้นเมื่อปี 1637-เป็ นซองที่เก่าแก่ที่สดุ เป็ นอันดับสองแัพเป็ นซองที่ 38
ใหญ่ที่สดุ เป็ นอันดับสองอีกด้ วย
หัังจากนันไม่
้ ไกัเราจพะาท่านเดินทางต่อไปยัง สพะานเหั็กที่ยาวที่สดุ ในภูฏาน ะาดผ่านแม่น ้า แม่น ้าะ่อ
แัพแม่น ้าโม (Mo Chu) ซึง่ ปรพชาชนใช้ สญ
ั จรเะื่อข้ ามข้ ามมายังะูนาคาซอง
ก่อนจพกัับไปยังเมืองทิมะูเราจพะาท่านเดินทางต่อไปยังสถานที่เที่ยวสุดท้ ายของวันนี ้คือ วัดภิกษุณี ซึง่ ตังอยู
้ ่
บนยอดเขา มีเจดีย์เนปาัตังอยู
้ ด่ ้ านในมีเจ้ าแม่กวนอิมปางะันมือปรพดิษฐ์ สถานอยู่ จากบนนี ้ท่านสามารถ
มองเห็นวิวแบบะาโนราม่า
ออกเดินทางสูเ่ มืองทิมะู ใช้ เวัาปรพมาณ 2 ชัว่ โมง
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ค่า

 รับปรพทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ะักโรงแรม Pedling Hotel&Spa หรื อเทียบเท่า
(โรงแรมอยูใ่ จกัางตัวเมืองสามารถเดินเั่นได้ สพดวก)

วันที่ 3

เมืองทิมะู  เมืองะาโร

เช้ า

 รับปรพทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หัังอาหารเช้ า เราจพแจกชุดปรพชาติของภูฏานให้ ทา่ นได้ ใส่เที่ยวในวันนี ้ทังวั
้ น ชุดปรพจาชาติภฏู านของผู้ชาย
เรี ยกว่า โกพ (GHO) ส่วนชุดปรพชาติของผู้หญิงเรี ยกว่า คิร่า (Kira)
สถานที่แรกที่เราจพนาท่านเที่ยววันนี ้คือ
ทาการไปรษณีย์ภฏู าน (General Post Office) ซึง่ ท่านสามารถเัือกซื ้อดวงตราไปรษณีอากรที่งดงามของภูฏา
นแัพความะิเศษที่ไปรษณีย์ ภูฏานคือท่านสามารถถ่ายรูปตัวเองังบนตราไปรษณีย์ซงึ่ สามารถใช้ ได้ อย่าง
ถูกกฎหมายแัพสามารถติดบนโปสการ์ ดหรื อจดหมายส่งกัับมาปรพเทศไทยแัพทัว่ โักได้ อีกด้ วย (ท่าน
สามารถเตรี ยมรูปท่านเองหรื อรูปคนอื่นมาทาแสตมป์ ได้ ค่าใช้ จา่ ยต่อท่านปรพมาณ 200-280 บาทขึ ้นอยูก่ บั
ชุดแสตมนัน้ ๆ)
หัังจากนันช่
้ วงเช้ าแดดยังดีเราจพะาท่านไปยัง ะรพใหญ่ หรื อ Great Buddha Dordenma เป็ นรูปหั่อะรพ
สัมมาสัมะุทธเจ้ าซื่งสร้ างขึ ้นในปี 2006 โดยมีความสูง 54 เมตร จากจุดนี ้ท่านจพเห็นเมืองทิมะูอย่างชัดเจน
ไม่ไกักันเราจพะาท่านไปยัง ศูนย์อนุรักษ์สตั ว์ปรพจาชาติทาคิน ซึง่ ด้ านในจพมีตวั ทาคินซึง่ เป็ นสัตว์หายากมี
เะียงในแถบเทือกเขาหิมาััยเท่านัน้
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กัางวัน  ะักรับปรพทานอาหารกัางวัน ณ ภัตตาคาร
หัังอาหารกัางวัน เราจพะาท่านเดินทางไปยัง ชม Folk Heritage Museum หรื อ ะิะิธภัณท์งานแสดง
ศิัปวัฒนธรรมะื ้นบ้ าน สถานที่จดั แสดงนันมี
้ อายุมากกว่า 150 ปี แัพเป็ นสถานที่เก่าแก่ที่สดุ ในเมืองทิมะู
ด้ านในนันจพมี
้ สามชัน้ จัดแสดงสิ่งของเครื่ องใช้ เก่าแก่ซงึ่ บงบอกวิถีชีวิต
ของคนภูฏาน
เสร็จจากเมืองทิมะู เราจพะาท่านเดินทางไปยังเมืองะาโร โดยใช้ เวัา
เดินทางปรพมาณ 1ชัว่ โมง 30นาที โดยรพหวางทางเราอาจจพแวพ
ถ่ายรูปในบางจุด นอกจากนันเวัานี
้
้ยังไม่เย็นมากนัก ท่านจพได้
เะัิดเะัินกับบรรยากาศสองข้ างทางรพหว่างเมือง ะอถึงเมืองะาโรเราจพะาท่านเดินเั่นในเมืองก่อนเวัา
อาหารเย็น
ค่า

 รับปรพทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ะักโรงแรม Mandala resort หรื อเทียบเท่า
(โรงแรมอยู่บนหุบเขา สามารถเห็นวิวเมืองะาโร ได้ แบบะาโนราม่า)

วันที่ 4

เมืองะาโร (ขึ ้นเขาทักซัก)
ออกเดินทางแต่เช้ า เะื่อไปยังทางขึ ้นเขา เะื่อะาท่านไปยัง วัดทักซัง (Taktshang Goemba Monastery) ชื่อ
ทักซังมีความหมายว่ารังเสือหรื อ (Tiger Nest) ท่านสามารถเัือกว่าจพขี่ม้าหรื อจพเดินขึ ้นไปก็ได้ การขี่ม้าจพ
ใช้ เวัาปรพมาณ 30 นาทีซงึ่ ขึ ้นไปได้ จนถึงจุดจอดม้ าแัพขึ ้นม้ าได้ เฉะาพขาขึ ้นเท่านันเะราพว่
้
าขาังนันหากนั
้
ง่
ม้ าจพอันตรายมาก การเดินทางขึ ้นเขาทักซังจพใช้ เวัาเดินทางปรพมาณ 4 -6 ชัว่ โมงในการไป-กัับแัพขึ ้นอยู่
กับความเร็วในการเดินของกรุ๊ปด้ วย โดยรพหว่างทางจพมีจดุ แวพะักซึง่ จพเป็ น Café ซึง่ เราจพะักดื่มชาแัพเข้ า
ห้ องน ้า เดินขึ ้นต่อเะื่อที่จพถึงช่วงสุดท้ ายที่จพต้ องขึ ้นังบันไดกว่า 350 ขึ ้นเะื่อที่จพขึ ้นไปที่ตวั วัดทักซัง เมื่อถึง
ตัววัดจพต้ องฝากอุปกรณ์อิเั็กโทรนิคทุกชนิด (ลูกค้ำหลำยท่ำนจะถำมว่ำจะเดิ นไหวไหม ต้องตอบเลยว่ำทริ ป
เรำไม่รีบร้อนในกำรเดิ นขึ้นเพือ่ ที แ่ สวงบุญบนหุบเขำอันศักดิ์ สิทธิ์ นี้ เดิ นเรื ่อย ๆชมบรรยำกำศอันสวยงำมบน
เทือกเขำ พักได้ตลอดทำง กำรขี ่ม้ำจะช่วยให้เดิ นขึ้นง่ำยขึ้นมำกเพรำะว่ำเมื ่อถึงจุดจอดม้ำจะเดิ นอีกไม่นำน
มำก หำกลูกค้ำท่ำนไดไม่สะดวกที จ่ ะขึ้ นเขำทักซังเรำสำมำรถพำท่ำนไปเดิ นเที ่ยวในเมื องพำโรแทนได้)
โดยปกติเราจพขึ ้นถึงตัววัดปรพมาณ 11 โมงเช้ า ถึง ปรพมาณเที่ยง แั้ วแต่ความรวดเร็วของกรุ๊ป
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วัดทักซังเป็ นวัดะุทธที่มีความเก่าแก่ที่สดุ แห่งหนึง่ ในภูฏาน โดยถูกสร้ างขึ ้นเมื่อปี ค .ศ.1962 จุดเด่นอยูท่ ี่ตวั วัด
นันตั
้ งอยู
้ ร่ ิมผาซึง่ มีความสูงกว่า 900 เมตร ในเขตเมืองะาโร ด้ วยความสูงเทียมฟ้าเช่นนี ้เอง ทาให้ วดั นันอยู
้ ่
ท่ามกัางเมฆหมอกสีขาวที่ั้อมรอบวัด อีกทังยั
้ งสามารถชมวิวสวย ๆ ด้ านั่างได้ อย่างชัดเจนในวันที่ท้องฟ้า
โปร่ง โดยเฉะาพในช่วงฤดูใบไม้ ผัิที่หมูม่ วัดอกไม้ ตา่ งะากันชูชอ่ สวยงาม ด้ านปรพวัตคิ วามเป็ นมานัน้ มี
ตานานเั่าว่า แต่ก่อนะื ้นที่บริเวณนี ้จพถูกสร้ างเป็ นวัดนันท่
้ านกูรูรินโปเช ( Guru Rinpoche) หรื อท่านคุรุ
ปัทมพสัมภวพ (Guru Padmasambhava) คนภูฏานจพเรี ยกท่านว่า กูรูรินโปเช (ท่านกูรูรินโปเชในแถบปรพเทษ
ทิเบต ภูฏาน เนปาั แัพบางส่วนในปรพเทศอินเดียในแถบเทือกเขาหิมาััยนันถื
้ อว่าท่าเหมือนะรพะุทธเจ้ าอง
ที่สอง โดยตามวัดต่างๆที่ภฏู านจพมีรูปปัน้ ของท่านแทบทุกวัด) ได้ ขี่หัังเสือมาเหยียบแผ่นดินภูฏานครัง้ แรก
แัพบาเะ็ญเะียรอยู่ในถ ้าแห่งนี ้เป็ นเวัา สามปี สามเดือน สามอาทิตย์ สามวัน สามชั่วโมง
เที่ยง

 ทานอาหารที่ Café บนเขาทักซัง
เมื่อังมาถึงด้ านั่างครบทุกคนแั้ วเราจพะาท่านเข้ าสู่โรงแรมเะื่ออาบน ้าะักผ่อนก่อนแัพเตรี ยมตัวเะื่อ
รับปรพทานอาหารแัพดูการแสดงรพบาะื ้นบ้ านแัพแสดงรพบาหน้ ากาก (สาหรับกรุ๊ปที่ 10 ท่านขึ ้นไป)

ค่า

 รับปรพทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
หัังจากอาหารค่าเราจพมีการแสดงรพบาหน้ ากากแัพรพบาะื ้นบ้ านของภูฏาน
ะักโรงแรม Mandala resort หรื อเทียบเท่า
(โรงแรมอยู่บนหุบเขา สามารถเห็นวิวเมืองะาโร ได้ แบบะาโนราม่า)

วันที่ 5

เมืองะาโร - กรุงเทะ
เดินทางกัับสู่ กรุงเทะ – สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Bhutan Airline(B3) ออกเดินทาง 10:35 น
โดยเที่ยวบินที่ B3 700 ถึงกรุงเทะเวัา 16:05 น

***หมายเหตุ รายการทัวร์ อาจมีการเปัีย่ นแปังได้ ตามความเหมาพสม ทางบริษั ทฯจพยึดถือปรพโยชน์ของัูกค้ าเป็ นสูงสุด***

ในกรณีักู ค้ าเดินทางมาจากต่างจังหวัด หากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินภายใน ตัว๋ รถไฟ เป็ นต้ นฯ
กรุ ณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯให้ ทราบทุกครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ ทุกปรพเภท
มิฉพนันทางบริ
้
ษัทฯจพไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้นในทุกกรณีที่มีทวั ร์ ยกเัิกการเดินทาง หรื อเปัี่ยนแปังเที่ยวบิน
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บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์:
1. ในการเปัี่ยนแปังราคา เหตุมาจากอัตราแักเปัี่ยนแัพราคาตัว๋ เครื่ องบินหรื อปรพกาศจากรัฐบาัปรพเทศภูฏาน
2. ในกรณีที่ผ้ เู ดินทางต่ากว่า 15 ท่านแต่มากกว่า 9 ท่าน ทางบริษัทยังคงส่งหัวหน้ าทัวร์ จากปรพเทศไทยเดินทางไป
ะร้ อมกับท่านแต่ ทางบริ ษัทของสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จา่ ยเะิ่มเติมท่านัพ 1,200 บาท แัพ ทิปไกด์ท้องถิ่นแัพ
คนขับรถเะิ่มเติมท่านัพ USD 20
3. ในกรณีที่คณพออกเดินทางต่ากว่า 15 ท่าน แต่ไม่ต่ากว่า 4 ท่าน จพไม่มีหวั หน้ าทัวร์ เดินทางจากปรพเทศไทย แต่ยงั
ท่านสามารถเดินทางด้ วยตัวเองโดยไม่ต้องเะิ่มเงิน โดยมีไกด์ท้องถิ่นแัพคนขับรถ(ะูดภาษาอังกฤษ)ที่รับรองโดย
รัฐบาัภูฏานให้ การบริ การท่านตัอดการเดินทาง
4. เปัี่ยนแปังเวัาบินตามสายการบินโดยไม่แจ้ งให้ ทราบั่วงหน้ า เนื่องจากภูฏานมีเะียงสองสายการบินแัพมีการ
เปัี่ยนแปังเวัาบินอย่างต่อเนื่อง
อัตราค่ าบริการนีร้ วม:
1. ตัว๋ เครื่ องบิน กรุงเทะฯ กรุงเทะฯ ชัน้ -ะาโร-Economy แัพ ค่าภาษีสนามบินโดยสายการบิน Druk Air หรื อ Bhutan
Airlines (B3)
2. ค่าอาหารทุกมื ้อตามรพบุในรายการ
3. น ้าดื่มบนรถ
4. ค่าขี่ม้าขึ ้นทักซัง (หากไม่ขึ ้นม้ าไม่สามารถคืนค่าม้ าได้ )
5. ค่ายานะาหนพแัพค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆตามที่รพบุไว้ ในโปรแกรม
6. ค่าที่ะกั โรงแรม ( โดยใช้ โรงแรมที่ผา่ นการรับรองจากรัฐบาัภูฏาน )ท่าน 2 ะักห้ องัพ(3 ดาวหรื อเทียบเท่า)
7. ค่าวีซา่ เะื่อเข้ าปรพเทศ USD $40
8. ค่า Development Fee USD $65 ต่อคน ต่อวัน/(รวมทังสิ
้ ้น 260 USD)ที่ทางรัฐบาัภูฏาน เรี ยกเก็บกับนักท่องเที่ยว
9. ค่าะาหนพในการนาเที่ยวแัพค่าเข้ าชมสถานที่ตามรพบุไว้ ในโปรแกรม
10. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่คอยบริ การแัพดูแัตัอดการเดินทาง)ะูดภาษาอังกฤษ(
11. ค่าปรพกันอุบตั เิ หตุวงเงินท่านัพ 1,000,000.-บาท
12. ค่าหัวหน้ าทัวร์ ไทยที่คอยบริ การแัพดูแัตัอดการเดินทาง สาหรับคณพเดินทางตังแต่
้ 15 ท่านขึ ้นไป
อัตราบริการนีไ้ ม่ รวม:
1.
2.
3.
4.
5.

ราคาทัวร์ นี ้ไม่รวมภาษีมัู ค่าเะิ่ม 7% แัพ ค่าบริการหัก ณ ที่จา่ ย 3% (สาหรับท่านที่ต้องการใบกากับเท่านัน)
้
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นแัพคนขับรถภูฏาน $ รวม(6 USD/คน = วัน 5 ทังหมด
้
)วัน/USD $30
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย $ รวม(3 USD/คน = วัน 5 ทังหมด
้
)วัน/USD $15
ค่าบริ การอาบน ้าแร่ Premium Hot Stone Bath
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ ะิเศษ , ค่าโทรศัะท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
น ้าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า ชิ ้น 1 แัพมากกว่า.ก.ก 30, ค่ารักษาะยาบาั กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคปรพจาตัว, ค่ากรพเป๋ าเดินทางหรื อของมีคา่ ที่สญ
ู หายในรพหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
6. ค่าธรรมเนียมน ้ามันแัพภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
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เอกสารในการยื่นวีซ่า:
1. รูปถ่ายหนังสือเดินทาง ต้ องมีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง
2. รูปถ่ายะื ้นหัังขาว สามารถถ่ายจากมือถือได้ หรื อถ่ายจากรูปถ่ายเดิมซึง่ ต้ องถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
ตัวอย่างหน้ า Passport

ตัวอย่างรูปถ่าย

เงื่อนไขการจองทัวร์
1. หัังจากการจอง ต้ องชารพ เงินมัดจาทันที ท่านัพ 30,ท่าน เนื่องจาก ตัว๋ เครื่ องบิน จพต้ องออกทันที / บาท 000
หัังจาก มีการยืนยันการจอง มิฉพนัน้ ที่นงั่ จากสายการบิน จพไม่Confirm แัพ จพต้ อง โอนเงิน ก่อนการเดินทาง
อย่างน้ อย วันก่อนการเดินทาง 14
2. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเัิกการเดินทางก่อนั่วงหน้ า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุ๊ปได้ ไม่ถึงจานวนอย่างน้ อย
15 ท่านซึง่ ในกรณีนี ้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ ทงหมด
ั้
หรื อจัดหาคณพทัวร์ อื่นให้ ถ้าต้ องการ
3. เงื่อนไขการยกเัิก: หัังจากชารพเงินมัดจาแั้ ว ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน เนื่องจาก ทางบริ ษัทฯ
จพต้ องออกตัว๋ เครื่ องบิน ให้ ผ้ โู ดยสารทันที เะื่อการยืนยันการเดินทางกับทางสายการบิน
4. หัังจาก จ่ายเงินเต็มจานวนแั้ ว ทางบริ ษัทฯจพคิดค่าใช้ จา่ ยตามความเป็ นจริงที่เกิดขึ ้นในขณพนัน้ แัพจพทาการ
คืนเงินที่เหัือ หัังจากหักค่าใช้ จา่ ยแั้ วให้ กบั ผู้เดินทาง
5. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จพเปัี่ยนแปังรายัพเอียดบางปรพการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไข
ได้ แัพจพไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสีย หรื อได้ รับ บาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ า
ทัวร์ แัพเหตุสดุ วิสยั บางปรพการ เช่น การนัดหยุดงาน หรื อ ภัยธรรมชาติ หรื อ จัาจั เป็ นต้ น
6. เนื่องจากรายการทัวร์ นี ้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสัพสิทธิ์การใช้ บริ การใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฎิเส
ธการเข้ าปรพเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินทุกกรณี
7. เมื่อท่านได้ ชารพเงินมัดจาหรื อทังหมด
้
ไม่ว่าจพเป็ นการชารพผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อ ชารพโดยตรงกับทาง
บริษัทณ ทางบริ ษัทฯ จพขอถือว่าท่านได้ รับทราบแัพยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ที่บริษัทฯได้ รพบุไว้ แั้ วข้ างต้ น
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8. กาหนดการเดินทางอาจจพมีการเปัี่ยนแปังได้ เะื่อความเหมาพสม ทังนี
้ ้ทางบริษัทฯ จพยึดถือผัปรพโยชน์
ตัอดจนความปัอดภัยของัูกค้ าเป็ นหัักสาคัญ
9. สาหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ ถือ Passport ไทย หรื อ Passport ต่างด้ าว ผู้โดยสารต้ องรับผิดชอบเรื่ องเอกสาร Visa เข้ า
ออกเมืองไทยเอง หรื อ การแจ้ งเข้ าแจ้ งออกปรพเทศไทยเอง ทางบริ ษัทฯทัวร์ จพไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ดา่ นตรวจคน
เข้ าเมืองของปรพเทศไทยปฏิเสธในการเข้ าแัพออกจากปรพเทศ
10. บริษัทจพไม่รับผิดชอบ หรื อ คืนเงินค่าทัวร์ ในกรณีที่ทา่ นถูกปฏิเสธในการให้ วีซา่ หรื อ ปฏิเสธเข้ าเมือง ในทุกกรณี
11. ในกรณี ที่ท่านผู้โดยสารต้ องการใช้ ะ าสปอร์ ตเั่ม สี นา้ เงิ น ในการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไ ม่ )ราชการ (
รับผิดชอบใดๆในการที่ทา่ นอาจจพถูกปฏิเสธมิให้ เข้ าเมือง เะราพโดยปกติในการท่องเที่ยวจพใช้ เั่มสีเัือดหมู
12. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ แัพอื่น ๆ ที่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรื อ ค่าใช้ จ่ายเะิ่มที่เกิดขึ ้นทางตรง หรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้ าย การสูญ
หาย ความั่าช้ า หรื ออุบตั เิ หตุตา่ ง
13. ราคานี ้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่ องบิน ณ ปั จจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ ้น ตามอัตราค่าน ้ามัน
หรื อ ค่าเงินแักเปัี่ยน ทางบริ ษัท สงวนสิทธิ์ที่จพปรับราคา ตามสถานการณ์ดงั กั่าว
14. ภาะที่ใช้ ในการปรพกอบการทาโปรแกรมใช้ เะื่อความเข้ าใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาะใช้ เะื่อการโฆษณา
เท่านัน้

