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ภฏูาน เจาะลกึ ดนิแดนมงักรสายฟ้า   

5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิภฏูานแอรไ์ลน ์(B3) 

เริ�มตน้เพยีง 52,900.- 

ไฮไลทท์วัร ์  
 พาทา่นพชิติ วดัทักซงั วดับนเขาชื�อดังระดับโลก 

 ชมป้อมปราการสวยที�สดุทั�งสามเมอืง พาโร, ทมิพ ูและ พนูาคา พรอ้มธรรมชาตสิวยงามสองขา้งทาง 

 สกัการะ องคห์ลวงพอ่สจัจธรรม ที�ตั �งอยูส่งูที�สดุ เสรมิศริมิงคล 
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   กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัที� ： 10-14 ส.ค. 61 52,900.- 

วนัที� ： 01-05 ธ.ค. 61 52,900.- 

วนัที� ： 08-12 ธ.ค. 61 52,900.- 

วนัที�  :  28 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62 54,900.- 

 

 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง เย็น โรงแรมที�พกั 

1 
กรงุเทพฯ - พาโร - พาโรซอง -  

พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิ- วัดคชิ ูลาคัง -  
ที�ทําการไปรษณียภ์ฏูาน 

✈ � � 
Pedling Hotel 3* 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 
เมอืงทมิพ ู- อนุสรณ์สถานแหง่ชาต ิ- พนูาคา -  
โดชลูาพาส - วัดชมิลิาคัง - พนูาคาซอง � � � 

Dewachen Hotel 3* 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 
พนูาคา - ทมิพ ู- พระศรสีจัจธรรม -  
จดุชมววิซงัเกกงั - สวนสตัวแ์หง่ชาต ิ-  
หอ้งสมดุแหง่ชาต ิ- ตาซโิซซอง - พาโร 

� � � 
  Mandala Hotel 3* 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 พชิติวัดถํ�าพยคัฆเ์หริ หรอื วดัทักซงั - พาโรสตรที � � � 
Mandala Hotel 3* 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 พาโร – กรงุเทพ � ✈ x   - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 25 USD 

**สว่นหวัหนา้ทวัรข์ ึ�นอยูก่บัความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร** 

** รวมคา่วซีา่ภฏูาน ** 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 กรงุเทพฯ - พาโร - พาโรซอง - พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิ- วดัคชิ ูลาคงั - ที�ทําการไปรษณีย ์

04.00 น. คณะพรอ้มกนัที� สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชั �น 4 ประต ู5 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิ ภฏูาน

แอรไ์ลน ์โดยมเีจา้หนา้ที�คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 
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06.30 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงพาโร ประเทศภฏูาน โดยสายการบนิ ภฏูานแอรไ์ลน ์เที�ยวบนิที� B3-701 

 

เครื�องแอรบ์สั A319 

ที�น ั�งแบบ 3-3 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 

ท ั�งขาไป-ขากลบั 

นํ �าหนกัสมัภาระ 

ขาไป - ขากลบั 30 กก. 

 

 

 

  
09.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิพาโร ประเทศภฏูาน นําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนั�นแต่ละท่านรับ

กระเป๋าสัมภาระที�โหลดตรวจเช็คใหเ้รยีบรอ้ยและออกเดนิทางเขา้สู่ตัวเมอืงพาโร ประเทศภูฏาน เป็น

ประเทศเล็กๆที�เป็นดนิแดนรวมแหลง่อารยธรรมตา่งๆในออ้มกอดแหง่ขนุเขาหมิาลัย เป็นประเทศที�พทุธ

ศาสนาแบง่บานอยูท่า่มกลางเทอืกเขาหมิาลัย ประชาชนชาวภฏูานมธีรรมมะเป็นสิ�งยดึเหนี�ยวทางจติใจ 

ประชาชนดํารงชวีติกนัอยูอ่ยา่งเรยีบงา่ยไมวุ่่นวาย และความสขุของคนภฏูานวัดกนัไดท้ี�ใจ ความสขุอยู่

ที�จติใจที�มแีต่รอยยิ�ม และความเป็นมติรแกผู่ค้นทั �งโลก ทุกท่านจะไดส้ัมผัสบา้นเมอืงที� เมอืงพาโรซึ�ง

เป็นเมอืงที�ถกูโอบอยูใ่นวงลอ้มของขนุเขา บนระดับความสงู 2,280 เมตร มแีมนํ่�าปาชไูหลผ่าน อาคาร

บา้นเรอืนจะเป็นสไตลภ์ฏูานแท ้กรอบหนา้ตา่งไมล้วดลายสสีนัสดใส  

 นําทกุทา่นชม พาโรซอง (Paro Dzong) ป้อมปราการและวหิารหลวงแหง่เมอืงพาโร พาโรซองนับเป็น

ตัวอยา่งสถาปัตยกรรมแบบภฏูานที�สมบรูณ์แบบที�สดุ ทกุทา่นจะเห็นถงึกําแพงสขีาวที�กอ่ตัวขึ�นเป็นป้อม

ปราการสามารถเห็นไดช้ัดเจนเป็น Landmark ของเมอืงพาโร ตัวซองสรา้งขึ�นในปี ค.ศ. 1644 โดย 

ท่านซบัดรุง งาวัง นัมเกล พระอรยิสงฆ ์ซึ�งเป็นผูนํ้าทางจติวญิญานและเป็นผูร้วบรวมประเทศภฏูานให ้

เป็นปึกแผ่น รวมถงึเป็นผูว้างระบบการบรหิารงานและระบอบปกครองประเทศ ปัจจุบันเป็นสถานที�

ทํางานของรัฐบาล รวมทั �งเป็นที�ตั �งขององคก์รบรหิารสงฆป์ระจําเขตปกครองนั�นๆ ทางเขา้พาโรซองม ี

สะพานแขวนไมท้อดผ่านขา้มแม่นํ�า เป็นอกีจุดที�ควรถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ  หลังจากนั�นนํา

ทา่นชม พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิ(National Museum) พพิธิภณัฑแ์หง่นี�เป็นที�เก็บรวบรวมหนา้กาก

ศลิปะแบบพุทธมหายาน นกิายตันตระ ภาพพระบฏ อาวุธ เหรยีญกษาปณ์ เครื�องมอืเครื�องใชไ้มส้อย

ต่างๆ รวมถงึจัดแสดงความหลากหลายทางธรรมชาตอิันสมบูรณ์ของประเทศเพื�อใหทุ้กท่านไดรู้จ้ัก

ภฏูานมากขึ�น จากนั�นเดนิทางสู ่วดัคชิ ูลาคงั หนึ�งในวัดที�เกา่แกใ่นประเทศภฏูาน สมยัศตวรรษที� 7 วัด

นี�เป็นวัดที�มคีวามเชื�อว่าสรา้งไวเ้พื�อตรงึเทา้ซา้ยของนางยักษ์ตนหนึ�งที�นอนทอดร่างปิดทับประเทศ

ทเิบตและเทอืกเขาหมิาลัยไว ้

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงทมิพู เมอืงหลวงของประเทศภูฏานตั �งแต่ปี ค.ศ. 1961 ใชเ้วลาการเดนิทาง

ประมาณ 1 ชม.  จากนั�นนําท่านชม ที�ทําการไปรษณียภ์ูฏาน ทุกท่านสามารถถ่ายรูปทําแสตมป์ที�

ระลกึ อกีทั �งสามารถเลอืกซื�อดวงตราไปรษณียากรที�งดงามของภฎูาน มใีหเ้ลอืกหลายรปูแบบและราคา 

(ค่าแสตมป์ไม่รวมในค่าแพ็คเกจ) ทั �งรูปววิทวิทัศน์ธรรมชาต ิรูปวัดและป้อมปราการที�เรยีกว่าซอง 

(Dzong) รูปสัตว ์รปูดอกไมต้่างๆ ซึ�งดวงตราไปรษณียกรของภฏูานถอืเป็นหนึ�งในของน่าซื�อที�ทกุท่าน

ไมค่วรพลาด 

   พกัที�    Pedling Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว, เมอืงทมิพู 

วนัที� 2 เมอืงทมิพู - อนสุรณ์สถานแหง่ชาต ิ- พูนาคา - โดชูลาพาส - วดัชมิลิาคงั - พูนาคาซอง 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 นําทา่นชม National Memorial Chorten อนุสรณ์สถานแดก่ษัตรยิร์ัชกาลที� 3 แหง่ประเทศภฏูานส

รา้งในปี ค.ศ.1974 มผีูค้นมากมายเดนิทางมาแสวงบญุและสวดมนตป์ระกอบพธิกีรรมทางศาสนาตา่งๆ  

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงพูนาคา (Punakha) พูนาคา เป็นเมอืงหลวงเก่าของภูฏานจนถงึปี ค.ศ. 

1955 ก่อนที�จะยา้ยเมอืงหลวงไปที�เมอืงทมิพู ระยะทางประมาณ 72 กโิลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 3 

ชั�วโมง) ระหว่างทางท่านจะไดช้มววิทวิทัศน์ของทุ่งนาขั �นบันไดและดอกไมท้ี�บานตลอดเสน้ทาง

สวยงามเป็นอย่างมาก  ชม ป้อมซมิโตคาซอง สรา้งในปี ค.ศ.1629 ป้อมแห่งนี�มชีัยภูมทิี�ถือเป็น

ยทุธศาสตรท์ี�สําคัญแห่งเมอืงทมิพู ถอืเป็นป้อมปราการแห่งแรกที�ท่านซบัดรุง งาวัง นัมเกล สรา้งขึ�น 

เมอืงพูนาคาอยู่ระดับความสูง 1,200 เมตรจากระดับนํ�าทะเล ทําใหเ้มอืงพูนาคามอีากาศอบอุ่นกว่า

เมอืงพาโรและเมอืงทมิพ ู จากนั�นนําท่านแวะชม โดชูลาพาส ชมความงามของ เจดยีด์รุกวังเยลลาคัง 

สถูปแหง่ชยัชนะ ชม 108 สถปู อนุสรณ์สถานที�มตี่อกองกําลังกลุม่หัวรนุแรงที�ยดึพื�นที�ทางภาคใตข้อง

ภฏูาน ตั �งอยูบ่นระดับความสงู 3,150 เมตร จากระดับนํ�าทะเล  พรอ้มดื�มดํ�าธรรมชาตทิวิทัศน์ของภเูขา

หมิาลัยดา้นตะวันตกอันตระการตา และยอดเขาต่างๆเรยีงรายกนั รวมไปถงึยอดเขาที�สงูที�สดุอยา่งจโูม

ฮาร ีซึ�งมคีวามสงูถงึ 7,328 เมตร จากนั�นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงพนูาคา 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย นําทา่นเดนิขึ�นเนนิไปชม วดัชมิลิาคงั (ใชเ้วลาเดนิประมาณครึ�งชั�วโมง) วดัที�อยูบ่นยอดเนนิกลางหบุ

เขา สรา้งขึ�นในปี ค.ศ.1499 โดยลามะที�มชี ื�อเสยีงมาก นามวา่ทา่น Lama Drukpa Kunley ที�วดัแหง่นี�

ชาวบา้นเชื�อกนัวา่ใครที�มบีตุรยาก หากมาอธษิฐานขอบตุรก็จะไดส้มใจ  จากนั�นนําทา่นชม พูนาคา

ซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจําเมอืงพนูาคา สรา้งขึ�นในปี 1637 โดยฉับดรงุ งาวังนัม

เกล  ซึ�งไดร้ับการขนานนามวา่เป็น พระราชวังแหง่ความสขุอนัยิ�งใหญ ่ “Palace of Great 

Happiness” และเป็นหนึ�งในป้อมปราการที�สวยงามที�สดุในภฏูาน เป็นป้อมที�สรา้งเป็นอนัดับสองของ

ภฏูาน ในอดตีเมื�อครั �งเมอืงพนูาคายงัเป็นเมอืงหลวง ป้อมแหง่นี�ไดถ้กูใชเ้ป็นที�ทําการของรัฐบาล 

ปัจจบุนัเป็นที�พักในฤดหูนาวของพระชั �นผูใ้หญ ่ป้อมนี�ตั �งอยู ่ณ บรเิวณที�แมนํ่�า Pho chu และ แมนํ่�า 

Mo chu ไหลมาบรรจบกนั อกีทั �งเป็นสถานที�ทา่นซบัดรงุ งาวัง นัมเกล มรณภาพที�นี� และปัจจบุนักไ็ด ้

เก็บรักษารา่งของทา่นอยูภ่ายใน  ทา่นจะไดเ้ห็น ลามะ (พระสงฆ)์ จํานวนมากที�กําลงัศกึษาพระธรรม

และสวดมนต ์

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า  

  พกัที�   Dewachen Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว, เมอืงพูนาคา 

วนัที� 3 พูนาคา - ทมิพู - พระศรสีจัจธรรม - จดุชมววิซงัเกกงั - สวนสตัวแ์หง่ชาต ิ- ตาชโิชซองโร ่- พาโร 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงทมิพ ูตามเสน้ทางเดมิ ชมทัศนยีภาพสองขา้งทางและเทอืกเขาหมิาลัยที�มคีวามสวยงาม

ประสบการณ์ที�ดทีี�ไดม้าเยอืนภฏูาน 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย นําทา่น สกัการะองคห์ลวงพอ่สจัจธรรม ที�ตั �งอยูส่งูที�สดุในภฏูาน และไดร้ับความรว่มมอืจากเศรษฐชีาวสงิคโ์ปร ์บรจิาคเงนิซื�อที�ดนิและ

สรา้งพระพทุธรปู ใหแ้กร่ัฐบาลประเทศภฏูานใหท้า่นไหวข้อพรเพื�อเป็นศริมิงคล จากนั�นนําทา่นชม สวนสตัวแ์หง่ชาตขิองประเทศ

ภฏูาน และชมสตัวป์ระจําชาตทิาคนิ ที�มรีปูรา่งลักษณะพเิศษ ผสมระหวา่งแพะกบัวัว มแีหง่เดยีวในประเทศภฏูานเทา่นั�น ซึ�งครั �งนึ�ง

ประเทศสหรัฐอเมรกิาเคยเจรจาของไปเลี�ยง แตไ่ดร้ับการปฏเิสธจากรัฐบาลประเทศภฏูาน ทาคนิ เป็นสตัวใ์นตํานานประวัตศิาสตรข์อง

ศาสนาพทุธ จากนั�นนําทา่นเดนิทางเขาชม ตาชโิชซง่ มหาปราการแหง่ศานาและวหิารหลวงแหง่เมอืงทมิพ ู ตาซโิซซ

แหง่ศาสนาอนัเป็นมงคล สรา้งในสมยัศตวรรษที� 12 โดย ทา่นซบัดรงุ งาวัง นัมเกล ปัจบุนัเป็นสถานที�ทํางานของพระมหากษัตรยิ ์

สถานที�ทําการของกระทรวงตา่งๆ และวดั รวมทั �งเป็นพระราชวังฤดรูอ้นของพระสงัฆราช  และบรเิวณอนัใกลท้า่นจะไดเ้ห็นวังที�ประทับ

สว่นพระองคข์องพระราชาธบิดจีกิมี�ดว้ย จากนั�นนําทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพาโร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั�วโมง 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า 

  พกัที�    Mandala Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว, เมอืงพาโร 

วนัที� 4 พชิติวดัทกัซงั - พาโรสตรที 
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โปรแกรม : ภฏูาน เจาะลกึ ดนิแดนมงักรสายฟ้า 5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิภฏูานแอรไ์ลน ์(B3) 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ  
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกบัผูใ้หญ ่

1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิ
เตยีง) 
ทา่นละ 

พักเดี�ยว
เพิ�ม 

ทา่นละ 

ราคาจอย
แลนด ์

ไมร่วมตั�ว
เครื�องบนิ 
ทา่นละ 

วันที� ：10-14 ส.ค. 61 52,900.- 52,900.- 51,900.- 50,900.- 7,000.- 30,500.- 

วันที�：01-05 ธ.ค. 61 52,900.- 52,900.- 51,900.- 50,900.- 7,000.- 20,900.- 

วันที�：08-12 ธ.ค. 61 52,900.- 52,900.- 51,900.- 50,900.- 7,000.- 20,900.- 

วันที� : 28 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62 54,900.- 54,900.- 53,900.- 52,900.- 7,000.- 32,900.- 

                     ***  ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 5,000.-  / ทา่น ***  

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นออกเดนิทางสู ่วดัถํ �าพยคัฆเ์หริ หรอื วดัทกัซงั ซึ�งเป็นมหาวหิารศกัดิ�สทิธิ� เป็นที�ที�องคก์รูปัูทมสมัภวะไดเ้ดนิทางมาบําเพ็ญ

ภาวนาและเจรญิสมาธอิยูใ่นถํ�าบนชะงอ่นเขา ตั �งแตศ่ตวรรษที� 8 และทา่นก็ยงัเป็นผูนํ้าเอาศาสนาพทุธเขา้มาเผยแผย่งัดนิ

ความเชื�อของชาวภฏูาน กลา่ววา่ทา่นไดเ้หาะมาบนหลังเสอืตัวเมยี มายงัหนา้ผาแหง่นี�เพื�อทําวปัิสนากรรมฐาน จงึไดช้ื�อวา่ ถํ�าเสอื (

Nest) หลังจากที�สําเร็จสมาธแิลว้ ทา่นจงึไดส้รา้งศาสนสถานแหง่นี�ข ึ�น ชาวภฏูานมคีวามเชื�อวา่ครั �งหนึ�งในชวีติ จะตอ้ง

เพื�อความเป็นสริมิงคลและเจรญิกา้วหนา้ของชวีติ การเดนิทางมายงัสถานที�แหง่นี� รถจะสามารถขึ�นไดแ้คเ่นนิเขาเทา่นั�น จากนั�นทกุทา่น

สามารถเลอืกเดนิทางได ้2 แบบ คอื เดนิเทา้ หรอื ขี�มา้ เทา่นั�น (เนื�องจากปรมิาณคนจงูมา้ไมเ่พยีงพอตอ่จํานวนนักทอ่งเที�

ใหเ้กดิอนัตรายในการเดนิทางได ้ทั �งนี�ทางบรษัิทฯจงึแนะนําใหเ้ดนิเทา้ขึ�นเขาจะปลอดภยักวา่ แตถ่า้ทา่นใด มทีักษะในการขี�มา้ขึ�นเขา

หรอื อยากผจญภยั รบกวนแจง้บรษัิทฯลว่งหนา้เพื�อทําการจองมา้ใหท้า่น) ขึ�นไปยงัวัด เสน้ทางเป็นเนนิเขาและมหีนา้ผาสงูชนัราว 

เมตรจากดา้นลา่ง แนะนํานักทอ่งเที�ยวคอ่ยๆ เดนิขึ�นไปชา้ๆ ราว 2 ชม. จะถงึจกุพักครึ�งทาง พกัดื�มนํ�าชา กาแฟ ) จากนั�นเดนิทางตอ่อกี

ราว 1 ชม.ก็จะถงึสดุทางดนิลกูรังสดุทา้ย จากนั�นเสน้ทางจะเปลี�ยนเป็นบนัไดขึ�นลง 700 ขั �นสูว่ัดทักซงั ดา้นใน นําทกุทา่นสกัการะสิ�

ศักดิ�สทิธิ� และ ชมความงามของธรรมชาตทิี�สรรคส์รา้งอยา่งวจิติรลงตวั 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย นําทกุทา่นเดนิเทา้ลงจากเขา (ไมส่ามารถอนุญาตใิหนั้�งมา้ลงมาดา้นลา่งได ้เนื�องจาก อนัตรายเป็นอยา่งมากตอ่ตัวผูเ้ดนิทาง) 

ทา่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้บปิ�งที� พาโรสตรที ซื�อของฝากของที�ระลกึ ตามอธัยาศัย 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า 

  พกัที�    Mandala Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว, เมอืงพาโร 

วนัที� 5 พาโร - กรงุเทพ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิพาโร เพื�อนําทา่นเดนิทางสูก่รงุเทพฯ 

10.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ภฏูานแอรไ์ลน ์เที�ยวบนิที� B3-700 (บรกิารอาหาร และ 

นํ �าดื�มบนเครื�อง) 

16.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดิ�ภาพพรอ้มความประทับใจ 
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“ราคาทวัรส์าํหรบัลกูคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยเทา่น ั�น” 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้รวมคา่วซีา่ภฏูานแลว้*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น 

ทา่นละ 25 USD /ทรปิ/ตอ่ทา่น / หวัหนา้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ ** 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั�งที�กรงุเทพฯ และที�ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื

เขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิ�งสิ�น 

 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิท ั�งไปและกลบัโดยมติอ้งแจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการเพื�อความเหมาะสมไมว่า่จะ
เกิดจากความขดัข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ�งเหตุใดจนทําให้ไม่สามารถดําเนินการตาม
หมายกําหนดการไดโ้ปรแกรมการเดนิทางเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี�ยนแปลงรายการทอ่งเที�ยว

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเที�ยวบางรายการ และจะตอ้งมจีํานวนผูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึ�นไปจงึ

ออกเดนิทาง ในกรณีที�มจีํานวนผูโ้ดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มหีวัหนา้ทวัรไ์ทย  อตัราค่าบรกิารนี� สําหรบั

เดนิทางต ั�งแต ่30 ทา่นขึ�นไป ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาในกรณีที�มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 

 

เง ื�อนไขการใชบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิ�ที�จะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่

อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที�ทาง บรษัิทฯไม่

 สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรม

และ รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

** หากทา่นที�ตอ้งออกตั�วภายใน (เครื�องบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที�
เจา้หนา้ที�ทกุครั �งกอ่นทําการออกตั�วเนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี�ยน

ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
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5. กรณีที�คณะไมค่รบจํานวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื�อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั �ง มฉิะนั�นทาง

บรษัิทฯ จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั �งสิ�น  

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

1.  คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ชั �นประหยดั 

2.  คา่โรงแรมที�พักตามรายการที�ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ�งหอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ

4.  คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ

6.  คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจซื�อประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลุมเรื�องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิกับ

ทางเจา้หนา้ที�บรษัิทได ้** 

 - เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํ�ามนั  

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 

9. คา่ธรรมเนียมการยื�นวซีา่ภฏูาน แบบทอ่งเที�ยว สําหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย (กรณีถกูปฏเิสธการขอวซีา่ ทาง

สถานทตูจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมใหท้า่น 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที�นํ�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น  

สว่นเกนินํ�าหนักตามสายการบนิกําหนด 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครื�องดื�ม, คา่อาหารที�สั�งเพิ�มเอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

4. คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. คา่มา้ขึ�นวดัทักซงัทา่นละ 15 USD 

6. คา่ทําใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น 25 USD /ทรปิ/ตอ่ทา่น 



 

             หนา้ 8 จาก 10 
 

 

การสาํรองที�น ั�ง 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 10,000 บาท (ที�นั�งจะยนืยันเมื�อ

ไดร้ับเงนิมดัจําแลว้เทา่นั�น)  

2. การชําระค่าทัวรส์ว่นที�เหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 20 วันท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้า่ยในสว่นของค่าที�พักและตั�วเครื�องบนิมฉิะนั�นจะถอื

วา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

เง ื�อนไขการยกเลกิ 

1. สําหรับผูโ้ดยสารที�ไม่ไดถ้ือหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื�นวซี่าให ้เมื�อผลวีซ่าผ่านแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืคา่มดัจําทั �งหมด 

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด  

3. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�เก็บคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด 

5. สําหรับผูโ้ดยสารที�ไม่ไดถ้ือหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื�นวซี่าให ้เมื�อผลวีซ่าผ่านแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืคา่มดัจําทั �งหมด 

6. บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บค่าใชจ้่ายทั �งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจํานวนที�บรษัิทฯกําหนดไว ้(10ท่านขึ�นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�

เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

7. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลื�อน

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั �งนี�ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที�ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่นค่าตั�ว

เครื�องบนิค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที�สถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอื�นๆที�เกดิขึ�นตามจรงิ ในกรณีที�ไม่

สามารถเดนิทางได ้

8. กรณียื�นวซีา่แลว้ถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทั �งจากประเทศไทย, ประเทศภฏูาน (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระ

คา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักค่าบรกิารยื�นวี

ซา่, ค่าวีซา่ และค่าใชจ้่ายบางส่วนที�เกดิขึ�นจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ หรอืไดช้ําระ

คา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักเกบ็คา่ใชจ้า่ยจรงิ

ที�เกดิขึ�นแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั �งหมด 

10. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื�องจากผูเ้ดนิทางท่านอื�นในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ย

สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที�เกดิขึ�นแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

11. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั �งหมด 

 

เง ื�อนไขการเดนิทาง 
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1. บรษัิทฯ มสีทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอื�นๆที�อยูน่อกเหนือ

การควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิที�เกดิขึ�นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกทํา

รา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที�ยวจะสิ�นสุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิ�และจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารที�ทา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื�องมาจากมสีิ�งผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 

5. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองที�นั�งบนเครื�อง และ

โรงแรมที�พกัในตา่งประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี�คดิตามราคาตั�วเครื�องบนิในปัจจบุัน หากราคาตั�วเครื�องบนิปรับสงูขึ�น บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ที�จะปรับราคาตั�ว

เครื�องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะจัดบรกิาร

ทัวรอ์ื�นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั�นๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิ�ในการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทั �งสิ�นแทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั�น 

9. หากไมส่ามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทั �งสิ�น แต่ทั �งนี�ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให ้

โดยขอสงวนสทิธิ�การจัดหานี�โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมื�อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น  

11. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิต่อเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทุกครั �ง มเิชน่นั�นทาง

บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั �งสิ�น 

12. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณา

เลื�อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั �งนี�ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั�ว

เครื�องบนิค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที�สถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอื�นๆที�เกดิขึ�นตามจรงิ ในกรณีที�ไม่

สามารถเดนิทางได ้

13. กรณียื�นวซีา่แลว้ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทั �งจากประเทศไทย, ประเทศภฏูาน (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ําระ

คา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมดัจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักคา่บรกิารยื�นวี

ซา่, ค่าวซีา่ และค่าใชจ้่ายบางส่วนที�เกดิขึ�นจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ หรอืไดช้ําระ

ค่าบรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักเก็บค่าใชจ้่าย

จรงิที�เกดิขึ�นแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

14. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั �งหมด 
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15. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื�องจากผูเ้ดนิทางท่านอื�นในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่่าดว้ย

สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที�เกดิขึ�นแลว้กบัทา่นเป็นกรณไีป 

16. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั �งหมด 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ราคานี�เฉพาะนักท่องเที�ยวชาวไทยและท่องเที�ยวเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่านั�น 

กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครั �ง หากเป็นนักท่องเที�ยวชาวต่างชาต ิหรอื พระสงฆ ์

โปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครั �ง  

18. ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯก่อนทุกคร ั�งมี

เชน่น ั�นทางบรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ั�งสิ�น 

 

ขอ้ความซึ�งถอืเป็นสาระสาํหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึ�งรว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางที�มคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที�พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที�ทอ่งเที�ยวพรอ้มทั �งการสมัมนา ดงูาน เพื�อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุใน

การเดนิทาง ทั �งนี�ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสียหายที�เกดิจากโรงแรมที�พัก 

ยานพาหนะ,  อันเนื�องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การ

จลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความ

ลา่ชา้ของเที�ยวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ�น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / 

หรอื ส่วนงานที�เกี�ยวขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่

จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื�องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึ�งอยูเ่หนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึใน

ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเที�ยวทั �งใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตาม

เงื�อนไขที�บรษัิทฯ ที�รับประกันในกรณีที�ผูร้่วมเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย 

และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื�องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพื�นที�มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื�อการเดนิทาง รวมถงึ

มสี ิ�งผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้าม

ความจําเป็น หรอืเพื�อความเหมาะสมทั �งปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั �งนี�การขอสงวนสทิธดิังกล่าว 

บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึ�งรว่มเดนิทางเป็นสําคัญ 

 

****** HAVE A NICE TRIP ****** 

 


