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วันแรก

กรุงเทพ–พาโร–พิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติ National Museum of Bhutan-พาโรรินปุงซองParo Rinpung Dzong
เมืองทิมพู

03:30 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าที่ 10 เคาน์เตอร์ W สายการบิน ดรุก๊ แอร์
(Drukair) เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูข้นึ
เครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
บินลัดฟ้ าสู่ เมืองพาโร ประเทศภูฏาน โดยสายการบิน ดรุก๊ แอร์ (Drukair) เทีย่ วบิน KB 151 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่อง) ระหว่างการบินเหนือน่านฟ้ านัน้ กรณีท่สี ภาพอากาศดีฟ้าเปิ ด ท่านจะได้เห็นหิมะปกคลุมตามแนวเทือกเขาหิมาลัย
อย่างสวยงามตระการตา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง *ในกรณีสายการบินมีการเปลีย่ นแปลงตารางบิน บางเทีย่ วบินจะ
มีการแวะจอดที่ ประเทศอินเดีย ประมาณ 40 นาที ผูโ้ ดยสารที่จะไปพาโรไม่ตอ้ งลงจากเครื่อง
เดินทางถึง สนามบินเมืองพาโร (Paro) ประเทศภูฏาน (เวลาท้องถิน่ ช้ากว่าไทย 1 ชัว่ โมง กรุณาปรับนาฬกิ าของท่านเป็ น
เวลาท้องถิน่ เพือ่ สะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนัน้ นาท่าน
ออกเดินทางสู่ตวั เมืองพาโร
 บริการอาหารกลางวัน ที่ ภัตตาคาร
นาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติ National Museum of Bhutan ซึง่ ในอดีตเคยเป็ นหอสังเกตการณ์ หรือ (ตาซอง) Ta
Dzong ให้แก่ พาโร ริงปุง ซอง แต่ถูกเปลีย่ นเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1968
พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้เป็ นทีเ่ ก็บรวมรวม ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ไม้สอยล่า สัตว์ป่าแถบเทือกเขาหิมาลัย ตลอดจนดวงตราไปรษณียท์ ่ี
สวยงามมากมายหลายรูปแบบ จากนัน้ นาท่านชม พาโรรินปุงซอง Paro Rinpung
Dzong สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1646 โดยฉับดรุง งาวัง นัมเกล ถูกสร้างบนพื้นที่ ที่โดด
เด่นตระหง่านอยู่ในหุบเขาพาโร ทางเข้าตัวซองจะมีสะพานไม้ทส่ี วยงามพาดผ่าน
แม่นา้ เพือ่ เข้าสู่ตวั ซอง ปัจจุบนั พาโรซองเป็ นทัง้ สถานทีส่ าหรับส่วนบริหารเมืองพาโร
และส่วนทีเ่ ป็ นวัด ซึง่ มีพระสงฆ์จาพรรษาอยู่ประมาณ 200 รูป และยังเป็ นสถานที่
หนึ่ง ทีเ่ คยใช้ถ่ายทาภาพยนต์ เรื่อง The Little Buddha ถือว่าเป็ นสถานที่มี
ชื่อเสียงมากทีส่ ุดในพาโร
จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองทิมพู เมืองหลวงของประเทศภูฏาน มี
ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 100,000 คน และเป็ นเมืองหลวงแห่งเดียว ในโลกที่ไม่มสี ญั ญาณไฟจราจร (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัว่ โมง)
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั River View Hotel ระดับ3*หรือเทียบเท่า

06.00 น.

08.00 น.

เที่ยง
บ่าย

คา่
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วันที่สอง

เมืองทิมพู-อนุ สรณ์สถานชอร์เตน-ตาชิโซซอง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านชม (อนุ สรณ์สถานชอร์เตน) National Memorial Chorten
ชอร์เตน แปลว่า เจดียห์ รือ สถูป เป็ นสถาปัตยกรรมแบบภูฏาน เป็ นสถูปกลาง
เมือ ง ที่ส ร้า งขึ้น เมื่อ ปี ค.ศ. 1974 สร้า งเพื่อ ถวายพระเกี ย รติ แ ด่ ส มเด็ จ
พระราชาธิบ ดี จิก มี ดอร์จิ วัง ชุก พระมหากษัต ริย ์ร ชั กาลที่ 3 ของภูฏ าน
พระองค์เสด็จสวรรคตเมือ่ ปี ค.ศ. 1972 และทรงได้รบั พระฉายาว่า “พระบิดา
แห่งภูฏานยุคใหม่” (King of Modernization) จากนัน้ เยี่ยมชม (พิพธิ ภัณฑ์
พื้นบ้าน) Folk and Heritage Museum สัมผัสวิถชี ีวติ ความเป็ นอยู่ของชาวภูฏาน อันมีรากฐานความเชื่อสะท้อนถึงความ
เป็ นพุทธอย่างเรียบง่าย ชม (พิพธิ ภัณฑ์สง่ิ ทอ) Textile Museum สถานทีร่ วบรวมสิง่ ทอหัตถกรรมต่างๆ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านชม (ตาชิโซซอง) Tashichho Dzong ศูนย์กลางของการปกครองและ เป็ นสัญลักษณ์เมืองทิมพู เป็ นอาคารที่
ทาการของรัฐบาล คณะกรรมการบริหารปกครองเมืองทิมพู ประกอบด้ว ยคณะสงฆ์และข้าราชการระดับสู ง ประวัติการ
ก่อสร้างตาชิโซซองนัน้ เริ่มขึ้นใน ศตวรรษที่12 โดยพระลามะจากทิเบตมาสร้างอารามที่เป็ นป้ อม
ปราการขึ้นบนเนินเหนือเมืองทิมพู ในปี ค.ศ.1641 ท่านซับดรุง งาวัง นัมเยล เข้ามาครอบครอง
ซองนี้ ตัง้ ชื่อใหม่ว่า ตาชิโซซอง แปลว่า ปราการของศาสนาที่ย่งิ ใหญ่ ต่อมา เกิดไฟไหม้จึงถูก
ทอดทิ้งเป็ นเวลานาน จนกระทัง่ สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี ดอร์จิ วังชุก เสด็จขึ้นครองราชย์ และ
ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ท่เี มืองทิมพู ทรงสัง่ ให้ฟ้ ื นฟูก่อสร้างใหม่ ตาชิโซซองเป็ นสัญลักษณ์ของทิมพู
และภูฏานมาจนทุกวันนี้ ปัจจุบนั เป็ นที่ตงั้ สานักราชเลขาธิการท้องพระโรง กระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงการคลัง โดยอาคารด้านทิศใต้ เป็ นเขตสังฆวาส
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั River View Hotel ระดับ3*หรือเทียบเท่า
เมืองทิมพู-วัดทักซัง

เที่ยง
บ่าย

คา่
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง
คา่

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
โรงแรมจากนัน้ นาท่านเดินทาง ไปทางตอนเหนือของหุบเขาพาโร เพือ่ ขึ้น
สู่ (วัดทักซัง) Taksang Monastery หรือ รังเสือ Tiger Nest ซึง่
ตัง้ อยู่บนหน้าผาสูง 900 เมตร วัดทักซังเป็ นสถานที่แสวงบุญที่ชาวภูฏา
นเลือ่ มใสศรัทธากันมากทีส่ ุด(ท่านสามารถขีม่ า้ ขึ้นไปได้เพียงครึ่งทาง
ค่าใช้จ่ายนี้รวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ) วัดทักซัง ตามตานานความเชื่อเก่า
กล่าวว่า เป็ นวัดที่ ท่านคุรุรนิ โปเช เคยขีห่ ลังเสือมานัง่ ปฏิบตั ธิ รรมอยู่ทน่ี ่ี
เมือ่ ครัง้ ที่ท่านกลับมาทีด่ นิ แดนแห่งนี้เป็ นครัง้ ทีส่ อง “ทักซัง” นี้มี
ความหมายว่าทีอ่ ยู่ของเสือ (Tiger’s Nest) และวัดแห่งนี้จดั เป็ นวัดทีม่ ชี ่อื เสียงที่สุดในภูฏาน (ห้ามนากล้องถ่ายรูปทุกชนิดเข้า
ไปในบริเวณวัด)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ซึง่ อยู่ระหว่างทางขึ้นยอดเขา ท่านสามารถชื่นชมบรรยากาศโดยรอบอันงดงาม
ระหว่างรับประทานอาหาร หลังจากนัน้ ตอนเย็นพาท่านไปเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ณ ตลาดเมืองพาโร
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั Olathang Hotel ระดับ3*หรือเทียบเท่า
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วันที่ส่ี

พาโร-สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน
บินลัดฟ้ ากลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Drukair เทีย่ วบินที่ KB150 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง 10 นาที *ในกรณีสายการบินมีการเปลีย่ นแปลงตารางบิน บางเทีย่ วบินจะมีการแวะจอดที่
ประเทศอินเดีย ประมาณ 40 นาที ผูโ้ ดยสารที่จะกลับประเทศไทยไม่ตอ้ งลงจากเครื่อง
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

11.50 น.

16.00 น.

**************************************
อัตราค่าบริการและเงื่อนไข
ภูฏาน เที่ยวฟิ น สุขใจ พิชิตดินแดนมังกรสายฟ้ า 4 วัน 3 คืน-KB
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ2-3ท่าน
ไม่รวมค่าวีซ่า

07-10 ธ.ค.61
15-18 ธ.ค.61
29ธ.ค.61-01ม.ค.62
12-15 ม.ค.62
19-22 ม.ค.62
26-29 ม.ค.62
09-12 ก.พ.62
16-19 ก.พ.62
23-26 ก.พ.62

40,900
39,900
41,900
39,900
39,900
39,900
39,900
40,900
39,900

เด็กอายุไม่เกิน12ปี เด็กอายุไม่เกิน12ปี ไม่เอาตัว๋
เสริมเตียง
ไม่เสริมเตียง
เครือ่ งบิน พักเดี่ยว
ไม่รวมค่าวีซ่า
ไม่รวมค่าวีซ่า ไม่รวมค่าวีซ่า

40,900
39,900
41,900
39,900
39,900
39,900
39,900
40,900
39,900

39,900
38,900
40,900
38,900
38,900
38,900
38,900
39,900
38,900

20,900
19,900
21,900
19,900
19,900
19,900
19,900
20,900
19,900

อัตราค่าบริการรวม









ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ประหยัดเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 30 กก.
ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ผูช้ านาญดูแลตลอดการเดินทาง (พูดอังกฤษ)
ค่าหัวหน้าทัวร์คนไทยผูช้ านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง

4,900
4,900
5,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
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 ค่าบริการนัง่ ม้าขึ้นทักซัง
 น้ าดื่มบริการฟรี ท่านละ 2 ขวด/วัน
 ค่าประกันชีวิตกรณี อบุ ตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี
อุบตั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)
 ภาษี น้ ามันและภาษี ตวั ๋ ทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

อัตราค่าบริการไม่รวม
 ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติค่าทาใบอนุ ญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry)
หรือ คนต่างด้าว (เป็ นหน้าที่ของผูเ้ ดินทางในการจัดทาเอง)
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั ่ เพิม่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่
พิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ ต ฯลฯ
 ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้
ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความ
ควบคุมของบริษทั ฯ
 ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาหนดไว้ 30 กก.
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศภูฏาน และค่า Development Fund ท่านละ 1,500 บาท
 ค่าทิปไกด์ภฎู าน ทิปคนขับรถ ทิปคนขนกระเป๋ า 2,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่าน(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถแต่ไม่บงั คับทิป)

เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
1.กรุณาทาการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทาการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพือ่
ยันการจองที่นงั ่ พร้อมชาระมัดจาท่านละ 10,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทง้ั หมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วันทาการ มิเช่นนั้นบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง
3.เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขและข้อตกลงการ
ให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ทัง้ หมดนี้ แล้ว

เงือ่ นไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินมัดจาโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2.ยกเลิกการเดินทาง 21 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาทัวร์ 50%
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จา่ ย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด 100% ของราคาทัวร์
5. สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษทั ฯเป็ นผูย้ ่นื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด
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เงือ่ นไขการให้บริการ
1.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงือ่ นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ ให้ข้ นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั ฯ
เท่านั้น อีกทัง้ ข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษทั ฯ ให้ถอื เป็ นข้อยุตสิ ้ นิ สุดสมบูรณ์
2.บริษทั ฯ และตัวแทนของบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจากัดด้าน
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทัง้ นี้ ทางบริษทั ฯ จะยึดถือและคานึ งถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมาก
เป็ นสาคัญ
3.ในกรณี ท่ที ่านไม่ได้รบั ผลการอนุ มตั วิ ซี ่าเข้าประเทศภูฏาน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนี ยมวีซ่า และเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเพิม่ เติม เพือ่ ดาเนิ นการขอวีซ่าใหม่
4.รายการทัวร์น้ ี เป็ นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทาและดาเนิ นการโดยบริษทั คู่คา้ (Partner)
5.อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋ เครื่องบินในปัจจุบนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการ
ในกรณี ท่มี ีการขึ้นราคาค่าตัวเครื
๋ ่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนี ยมน้ ามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่คณะจะเดินทาง
6.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
7.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัวเครื
๋ ่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
8.ค่าบริการที่ท่านชาระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯ ได้ชาระให้กบั บริษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
9.กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานที่เกีย่ วข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทั
ขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ บริษทั ฯ จะดาเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อน่ื ทดแทนให้ แต่จะไม่คนื เงินให้สาหรับ
ค่าบริการนั้นๆ
10.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริษทั ฯ กากับเท่านั้น
11.โปรแกรมทัวร์น้ ี จะสามารถออกเดินทางได้ตอ้ งมีจานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ตา่ 20 ท่านรวมในคณะตามที่กาหนดไว้เท่านั้น หากมีจานวนผู ้
เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กาหนดไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกาหนดการเดินทาง และราคาได้
12.บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ ดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอืน่ ๆ เช่น การไป
ค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุ ษย์ การขนส่งสินค้าหนี ภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย
และ อืน่ ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษทั ฯ มิได้มีส่วนรูเ้ ห็น เกีย่ วข้อง หรือ มีสว่ นต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทา
ดังกล่าวทัง้ สิ้น
13.หากผูเ้ ดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยู่
นอกเหนื ออานาจ และความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบคืนเงินทัง้ หมด
14.ผูเ้ ดินทางต้องใช้วจิ ารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วย
ตัวท่านเอง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึ พอใจในสินค้าที่ผูเ้ ดินทางได้ซ้ อื ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
15.ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบ
ใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง
16.บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สนิ และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทั
ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กบั ผูเ้ ดินทาง
17.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การ
นัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนื อการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือ
ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่างๆ
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18.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พงึ พอใจของผูเ้ ดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนี ยภาพ วัฒนธรรม วิถแี ละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
19.ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
20.ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหมายเลขเที่ยวบิน, เวลาเดินทาง ทัง้ นี้ เป็ นไปตามประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการบินของสายการบินเป็ น
สาคัญ
21.กรณี ใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น
22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
23.กรณี ท่ที ่านต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่ องจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณี ถา้ ท่านออกตัว๋
ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว

