
  

 

-1- 
 

Bhutan Trip Itinerary 

(5 วัน 4 คืน) DRUK AIR  

ขอเชิญท่านสมัผสัดินแดนแห่งมงักรสายฟ้า “ภูฏาณ”     ประเทศเลก็ ๆ ท่ียงัคงไวซ่ึ้งความเป็น

เอกลกัษณ์ของศิลปะ วฒันธรรม  สถาปัตยกรรม  และความงดงามของธรรมชาติท่ียากจะหาท่ีใดเปรียบ      

ดินแดนซ่ึงยดึถือความสงบสุขและความสุขมวลรวมของประชากรในประเทศเป็นส าคญั รอยยิม้แห่งความ

เป็นมิตรท่ีจริงใจ และซ่ือบริสุทธ์ิของผูค้นท่ีสามารถพบไดท้ัว่ไปในดินแดนแห่งน้ี    ในช่วงเดือนมิถุนายน

เป็นช่วงอากาศดี มีดอกไมส้วยงาม  อากาศเยน็สบาย 

 (ภูฎาณมคีวามสูงจากระดบัน า้ทะเลเทยีบเท่ากบัดอยอนิทนนท์ในประเทศไทย จึงไม่

ต้องกงัวลเร่ืองปัญหาความกดอากาศเหมือนกบัประเทศธิเบต 

วนัแรก (Bangkok – Paro - Thimphu) 

04:00 น.  -  นดัพบสมาชิกท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูท่ี 10 เคาน์เตอร์  W สายการบิน DRUK AIR  

                   สายการบินแห่งชาติภูฎาน   พร้อมสมัภาระน ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม  เอกสารท่ีตอ้งใชมี้ตัว๋  

                       e-ticket และ Visa Clearance ซ่ึงไดจ้ดัเตรียมไวใ้หทุ้กท่านเป็นชุด เรียบร้อยแลว้จะแจกให ้

                       ท่ีสนามบินพร้อมป้ายติดกระเป๋า   การขอท่ีนัง่สามารถท าไดท่ี้เคาน์เตอร์ check in เท่านั้น 

                       (first come first serve),  ทางทวัร์ไม่สามารถขอท่ีนัง่หรือ check in ล่วงหนา้ใหไ้ด ้เพราะ 

                       ผูโ้ดยสารตอ้งใช ้passport /  กระเป๋าเดินทางยืน่ท่ีเคาน์เตอร์ดว้ยตนเอง 
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**อย่าลืมน า passport ของท่าน   (เล่มทีไ่ด้ย่ืนขอวซ่ีาไว้)   ไปด้วยเพราะทวัร์ไม่ได้เรียกเกบ็ไว้ 

การท า VISA CLEARANCE ของภูฎาณใชเ้พียงส าเนา passport ของท่าน   และช าระเงินค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้  

เท่านั้น      โดยทางภูฎาณจะออกเป็นเลข Reference VISA no. มาใหเ้พ่ือท่านไดใ้ชอ้า้งอิงตลอดการเดินทาง 

และหากไม่มีเลขวซ่ีานีท่้านกไ็ม่สามารถขึน้เคร่ืองได้   ส่วนการประทบัตราวซ่ีาทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า

เมืองของสนามบิน Paro จะประทบัในเล่มจริงให้ท่านเม่ือไปถึงภูฎาณแล้ว *** 

06:50 น.    เดินทางสู่เมือง Paro ประเทศภูฎาณ  โดยเท่ียวบิน KB-121 ใชเ้วลาอยูบ่นเคร่ืองบิน 4.25 ชัว่โมง  

                  โดยเคร่ืองจะจอดท่ีเมือง  Kalkatta  ประเทศอินเดียประมาณ 30 นาที  ไม่อนุญาตใหล้งจากเคร่ือง  

                  บริการอาหารเชา้บน เคร่ืองบิน (มีเมนู vegetarian และ non-vegetarian) 

10:10 น.    เดินทางถึงสนามบินพาโร สนามบินแห่งเดียวของประเทศ  (เวลาทอ้งถ่ินภูฏานชา้กวา่ท่ีประเทศ 

                  ไทย 1 ชม.) บนเทือกเขาหิมาลยัท่ีสูงตระหง่านงาม  ทางดา้นทิศตะวนัออกระหวา่งประเทศจีน/ 

                  อินเดีย   เป็นอาณาจกัรเลก็ ๆ ท่ีช่ือวา่ภูฏาณ  ซ่ึงไดรั้บการขนานนามวา่เป็นดินแดนแห่งสุดทา้ย   

                  ของโลกท่ียงัคงความบริสุทธ์ิของวฒันธรรม และความสมบูรณ์ของธรรมชาติไวไ้ดม้ากท่ีสุด    

       -         เม่ือลงจากเคร่ืองบินแลว้  ผา่นด่านตรวจคนเขา้เมืองของภูฎาณ  ใหเ้ตรียมเอกสารของแต่ละท่านท่ี     

                 ไดจ้ดัเตรียมใหทุ้กท่านคนละหน่ึงชุด    ประกอบดว้ย VISA CLEARANCE ของกรุ๊ปท่ีปรากฏ 

                  ช่ือนามสกลุ และหมายเลขพาสปอร์ตของท่าน และ PASSPORT ตวัจริง   พร้อมแบบฟอร์ม  

                  ARRIVAL CARD (ท่ีท่านลงลายมือช่ือไวเ้รียบร้อยแลว้)  ใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของ 

                  ประเทศภูฎาณ  ไดป้ระทบัตราวซ่ีาใหเ้รียบร้อย     แลว้จึงไปรอรับกระเป๋าของต่ละท่าน 
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                  หลงัจากนั้นผา่นเจา้หนา้ท่ี CUSTOM  ของภูฎาณ  ยืน่แบบฟอร์ม  BAGGAGE DECLARATION  

                 CARD ท่ีเตรียมไวใ้ห ้  แลว้น ากระเป๋าออกมาพบเจา้หนา้ท่ีของบริษทัมารอตอ้นรับคณะพร้อม 

                 รถบสัเลก็ท่ีท่านจะไดใ้ชต้ลอดการเดินทาง    ก่อนข้ึนรถควรเขา้หอ้งน ้าท่ีสนามบินใหเ้รียบร้อย 

 

        -       หลงัจากนั้นเดินทางมุ่งหนา้สู่เมือง Thimphu   เมืองหลวงของประเทศในปัจจุบนั   

                 อยูห่่างจาก Paro ระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร  ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชัว่โมง (ไม่มีหอ้งน ้าระหวา่ง 

                 ทางในช่วงน้ี) ระหวา่งทางผา่น Tamchhog Lhakhang ซ่ึงอยูบ่นฝ่ังตรงขา้มของแม่น ้า  

                 และมีสะพานเหลก็เก่าแก่หลายร้อยปี     ซ่ึงสร้างโดยท่าน Thang-Thong Gyalpo ของธิเบต     

                 ซ่ึงเป็นผูส้ร้างสะพานเหลก็หลาย ๆ แห่งท่ีภูฎาณดว้ย  
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      -         เม่ือถึงเมืองทิมพ ูซ่ึงอาจจะเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกท่ีไม่มีสญัญาณไฟแดง   เพราะเมืองน้ีมี 

                 ถนนเลก็ ๆ เพียงไม่ก่ีสายเท่านั้นและต ารวจจราจรสามารถใชส้ญัญาณมือโบกรถไดอ้ยา่งพร้ิวไหว 

13:00 น.   รับประทานอาหารกลางวนั ท่ีภตัตาคาร    หลงัรับประทานอาหารแลว้    น าท่านไป check in ท่ี 

                 โรงแรม เกบ็กระเป๋าในหอ้งพกั    ท าร่างกายใหส้ดช่ืนก่อน ออกไปเท่ียวชมเมือง  Timphu  

           -    ไปชม  Memorial Chorten เมม็โมเรียล ซอร์เดน หรือมหาสถูปประดิษฐานพระบรมอฐิัของ 

                 พระเจา้จิกมี ดอร์จ วงัชุก พระองคเ์ป็นกษตัริยอ์งคท่ี์ 3 ท่ีปกครองภูฎาณในช่วงปีค.ศ. 1952 -         

                 1972    และทรงไดรั้บพระฉายาวา่ พระบิดาแห่งภูฎาณยคุใหม่ (King of  Modernization)      

      -         หลงัจากนั้นเท่ียวชมชมววิท่ี Sangaygang View Point เป็นจุดชมววิท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง 

                ในเมือง Timphu  จากนั้นข้ึนไปชมววิยอดเขา Kuenselcholing Hilltop  เป็นท่ีตั้งของพระพทุธรูป 

                กลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  สูง 169 ฟุต               

        -      แลว้น าท่านไปชม Tashiccho Dzong ซ่ึงสร้างข้ึนในปี 1962 ปัจจุบนัป้อมปราการแห่งน้ีถูกใชเ้ป็น 

               สถานท่ีท างานของกษตัริย ์และสถานท่ีท าการของกระทรวงต่าง ๆ และวดั  รวมทั้งเป็นพระราชวงั 

               ฤดูร้อนของพระสงัฆราช   เน่ืองจากสถานท่ีดงักล่าวยงัคงเป็นส านกังานอยูใ่นปัจจุบนั จึงจะเปิดให ้

               นกัท่องเท่ียวเขา้ชมไดห้ลงัจากเวลาปิดท าการแลว้เท่านั้น   บริเวณน้ีท่านจะไดเ้ห็นวงัท่ีประทบัของ 

              กษตัริย ์ Jigme และราชินีองคปั์จจุบนัดว้ย แต่ไม่สามารถถ่ายรูปไดเ้พราะเหตุผลดา้นความปลอดภยั  
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        -    ช่วงเยน็ชมบรรยากาศบริเวณหอนาฬิกาบรรยากาศสบาย ๆ  และสามารถหาซ้ือของพ้ืนเมือง  ของท่ี  

              ระลึกไดจ้ากร้านคา้บริเวณน้ี   

เยน็   -   รับประทานอาหารเยน็  หลงัจากนั้นพกัผอ่นท่ีโรงแรม Pedling ,  Timphu  (Tel : 02-328988) 

            www.hotelpedling.com   หอ้งพกัในโรงแรมท่ีภูฎาณไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ     แต่อากาศเยน็สบาย 

  ตลอดปี     (พกัหน่ึงคืน) 
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วนัทีส่อง   (Thimphu - Punakha) 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม  แลว้เตรียมเกบ็ของ check out ออกจากโรงแรม  

             แลว้น าท่านเท่ียวชม Weekend local market   เป็นตลาดของชาวบา้นทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย   มีเฉพาะวนั 

            เสาร์-อาทิตยเ์ท่านั้น     เป็นตลาดท่ี คึกคกัประกอบไปดว้ยสองฝ่ัง คือฝ่ังตลาดสดท่ีจ าหน่ายผกั 

            ผลไมส้ดพ้ืนเมือง   อีกฝ่ังหน่ึงเป็นของพ้ืนเมืองท่ีระลึก เช่นสร้อยหิน ต่างหู ผา้พ้ืนเมือง จ าหน่ายโดย 

            ชาวพ้ืนเมือง     ราคาถูกมาก ท่านสามารถหาของฝากเลก็ ๆ นอ้ย ๆ  ราคาถูกกวา่ท่ีอ่ืนมาก 

            ใชเ้วลาท่ีน่ีพอสมควร  (ใชเ้งิน nu)   ท่านจะตดัสินใจซ้ืออะไรหากพบสินคา้ท่ีน่ีขอใหซ้ื้อเลย  

      -     แลว้จึงน าท่านออกเดินทางสู่เมือง Punakha   ซ่ึงเป็นอดีตราชธานี ของภูฎาณตั้งแต่ปี  ค.ศ. 1639- 

            1955 ซ่ึงสร้างและปกครองโดย ชบัดรุง งาวงันมัเกล  เป็นพระลามะจากธิเบตท่ีมาธุดงคถึ์งภูฎาณ  

            เมืองน้ีจะอยูสู่งกวา่ระดบัน ้าทะเล 3,050 เมตร  ห่างจากเมือง Timphu ประมาณ 77 กม.  ใชเ้วลา 

           เดินทาง 3 ชัว่โมง  ระหวา่งทางจะไดก้ล่ินไอของตน้สนป่า    พบเห็นหมู่บา้นเลก็ ๆ เจดียเ์ก่าแก่  

            และธงมนต ์เพลิดเพลินทิวทศัน์ของภูเขาสูงสลบักบัแม่น ้ าล  าธารนอ้ยใหญ่ท่ีใสสะอาด  ระหวา่งทาง 

            แวะจุดท่ีสูงท่ีสุดบนเส้นทางน้ีท่ี Dorchula Pass  (โดชูลาพาส) / ป้อมชิมโตคาซอง / และชมความงาม 

            ของเจดียด์รุกวงัเยลลาคงัท่ีมีความสูง 3,150 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเลปานกลาง เป็นช่องเขาท่ี 

            มองเห็นเทือกเขาหิมาลยัได ้ พร้อมธงมนตเ์ป็นพนั ๆ ธง (ธงมนตเ์ปรียบเท่ากบัมนตท่ี์สวดไดโ้บก 

           โบยไปทัว่ เพ่ือใหทุ้กสรรพสตัวไ์ดรั้บอานิสงคแ์ห่งมนตท่ี์สวด เพ่ือความสุขความเจริญยิง่ ๆ   ข้ึนไป 
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      -     รับประทานอาหารกลางวนับริเวณ Dorchula Pass ซ่ึงอยูร่ะหวา่งทางหลงัจากนั้นน าท่านเดินทางต่อ 

     -     เม่ือถึงเมือง Punakha  ในช่วงบ่าย   น าท่านไปวดัชิมิลาคาง Chimi Lhakhang  (Temple of fertility)  

            เป็นวดัท่ีมีวหิารมืด     และมีความเช่ือในเร่ืองภาพวาดอนัไม่เหมือนใคร  โดยเช่ือวา่สญัลกัษณ์ของ 

            ภาพวาดเหล่าน้ีจะสามารถขบัไล่ภูตผปิีศาจ  และน ามาซ่ึงความอุดมสมบูรณ์แห่งผนืดินน้ีดว้ย วดัน้ี 

            สร้างโดยท่าน   Lama Drukpa Kuenley ในปี คศ. 1949   และตั้งอยูก่ลางทุ่งนา  ระหวา่งทางตอ้งเดิน     

            กลางแจง้ตดัผา่นทุ่งนาอนัเขียวชอุ่มสวยงามมาก   (เดินทางเรียบประมาณคร่ึงชัว่โมงไม่ตอ้งข้ึนเขา)     

            ท่านท่ีไม่ตอ้งการเดินไปอาจพกัแวะจิบน ้าชา   และถ่ายรูปววิพาโนรามาของชนบท  ท่ีบริเวณ  

            Cafeteria น้ี      

 เยน็ - รับประทานอาหารค ่า และ Check in ท่ีโรงแรม  Vara Punakha  เมือง Punakha   (Tel : 02-376255) 

             www.varabhutan.com พกัผอ่นตามอธัยาศยั  (พกัหน่ึงคืน) 

วนัทีส่าม ( Punakha/Wangdu – Paro) 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม   หลงัจากนั้น  check out ออกจากโรงแรม             

       -   น าท่านเดินทางสู่   Punakha Dzong  อนัสวยงามและยิง่ใหญ่  อีกทั้งเป็นท่ีประกอบพิธีอภิเษกสมรส 

            ของกษตัริย ์Jime และราชินีองคปั์จจุบนัอีกดว้ย   ปัจจุบนัเป็นท่ีประทบัของพระสังฆราชในฤดูหนาว   

            ดา้นหนา้ของพนูาคาซองจะเป็นจุดท่ีแม่น ้ าโพ   (Po Chu) และแม่น ้าโม   (Mo Chu) ซ่ึงหมายถึงแม่น ้ า 

            พอ่และแม่น ้าแม่ไหลมาบรรจบกนัพอดี สวยงามมาก    เม่ือปี 1994    
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          ป้อมแห่งน้ีเคยถูกน ้ าท่วมพดัพาเสียหายมาก  และไดส้ร้างข้ึนใหม่โดยพระราชด าริของระมหากษตัริย ์

          องคท่ี์ 4 ท่ีไดน้ าช่างมีฝีมือเฉพาะดา้นของประเทศกวา่พนัคน  และใชเ้วลา 12 ปี จึงสร้างเสร็จ   เพ่ิงได ้

         เฉลิมฉลองเม่ือปี 2003   

  -     หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางออกจากเมือง Punakha ไปเมือง Timphu   เส้นทางเดิม 

   -     แวะรับประทานอาหารกลางวนัท่ีมือง Timphu    แลว้น าท่านเดินทางต่อไปเมือง Paro  เมืองท่ีมีพ้ืนท่ี 

         ราบมากท่ีสุดในภูฎาณ          น าท่านสกัการะไปวดัคิวชู (Kichu Temple)  วดัเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของ 

         ภูฎาณ ตามประวติัวา่สร้างราวพทุธศตวรรษท่ี 12  หรือราว 1,300 ปี  ตั้งแต่สมยัท่ีภูฎาณยงัเป็นดินแดน 

          ส่วนหน่ึงของธิเบต   โดยกษตัริยซ์องเซน  กมัโป ซ่ึงชาวทิเบตยกยอ่งวา่เป็นผูอ้ญัเชิญศาสนาพทุธสาย 
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          วชัรยานตนัตระ         มาประดิษฐานในทิเบต   โปรดใหส้ร้างวดั 108 แห่ง   เพ่ือตอกอวยัวะ 108 จุด 

          ของยกัษต์นหน่ึงซ่ึงนอนแผท่บัเทือกเขาหิมาลยัไว ้  หมายจะไม่ใหส้จัธรรมค าสอนของพระพทุธเจา้ 

          เผยแผไ่ปถึงโดยจุดท่ีสร้างวดัคิวชูท่ีเมืองพาโรเป็นเทา้ซ้ายของยกัษ ์(อีกวดัหน่ึงในภูฎานอยูท่ี่เมือง 

          บุมทงัสร้างตรงเข่าซา้ยของยกัษ)์  ชมวหิารเก่าแก่ ตั้งแต่สมยักษตัริยซ์องเซน กมัปุซ่ึงปูดว้ยพ้ืนไมใ้หญ่ 

           ตรงบริเวณเบ้ืองหนา้พระปฏิมาประธานมีรอบบุ๋มลึก     เน่ืองจากมีผูแ้สวงบุญมายนืและกม้กราบ 

           แบบอษัฎางคประดิษฐ ์(ร่างกายแตะพ้ืน 8 จุด)  ซ ้ า ๆ กนัเป็นเวลาหลายพนัปี    

เยน็  -  รับประทานอาหารเยน็ แลว้เขา้พกัท่ีโรงแรม ) โรงแรมน้ีพกัสองคืนNamsay Choling Resort,  Paro,   

            (Tel : +975-17345706) 

วนัทีส่ี่  (Paro – Tiger’s Nest) 

โปรแกรมการท่องเท่ียวในวนัน้ีแบ่งออกเป็นสองคณะ  โปรดแจ้งให้ทัวร์ทราบก่อนจะเดนิทางว่าท่านจะ

เลือกไปกบัโปรแกรมใด  เพ่ือจะไดจ้ดัสรรเตรียมการ  ทั้งรถและเตรียมมา้ใหเ้พียงพอในการข้ึนเขาทกัซงั          

(ท่านสามารถเลือกโปรแกรมวา่ท่านจะไปเท่ียวท่ีใดท่ีหน่ึงไดโ้ดยจะมีกรุ๊ปจดัไปทั้งสองเส้นทาง) 

โปรแกรมท่ี 1 ส าหรับท่านท่ีสนใจโปรแกรมข้ึนเขาทกัซงั (Hike up to Tiger’s Nest) 

06:00 น.  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

06:30 น.  ออกเดินทางจากโรงแรม   พร้อมเดินทางสู่  Base Camp เชิงเขาทกัซงัเพ่ือเตรียมตวัข้ึนเขาทกัซงั 

06:45 น.   เตรียมตวัเดินทางสู่วดัทกัซงัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ    ซ่ึงท่านสามารถเลือกเดินเทา้ข้ึนเขา  หรือข้ึนมา้ 

                 ส่งท่านไดเ้พียงคร่ึงทาง  บริเวณคอ้ฟฟ่ีชอ้ปเท่านั้น  หลงัจากนั้นท่านตอ้งเดินต่อไป 
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                 เองจนถึงบริเวณวดัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ    แต่ส าหรับการเดินทางลงทั้งหมดนั้น  ทุกท่านจะตอ้งเดินลงเอง  

                 เพราะไม่มีมา้ส าหรับตอนลง  (การลงเขาลาดชนั   ไม่สามารถใชม้า้ไดเ้ดด็ขาดเพราะอนัตรายมาก) 

                 หากท่านท่ีคิดวา่ไม่สามารถเดินทางข้ึนไปถึงยอดเขาได ้ อาจนัง่พกัชมววิจิบกาแฟ  ท่ีคอ้ฟฟ่ีชอ้ป   

                 เพ่ือชมววิท่ีมีบรรยากาศดีไม่แพก้นั   (การนัง่มา้ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที   หลงัจากนั้นการเดินเขา 

                 ใชเ้วลาอีกประมาณ 1  ชัว่โมงเศษ เพ่ือเดินข้ึนเขา     แต่การลงเขาจะใชเ้วลาประมาณ 2-3 ชัว่โมง 
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 วดัทักซัง Taktshang Monastery (Tiger’s Nest น้ีมีความหมายวา่ท่ีอยูข่องเสือ )  สถานท่ีแห่งน้ี 

                 ท่านกรูู ริมโปเช เคยข่ีหลงัเสือมานัง่ปฏิบติัธรรมอยูท่ี่น่ี  เม่ือคร้ังท่ีท่านกลบัมาท่ีดินแดนแห่งน้ี 

                 เป็นคร้ังท่ีสอง  ท่าน  Guru  Rinpoche เปรียบเสมือนศาสดาคนท่ีสอง  ตามความเช่ือของชาวพทุธ 

                 ศาสนานิกายวชัรยานตนัตระแบบธิเบตและภูฎาณและเช่ือวา่หลงัจากท่ีองคส์มเดจ็สมัมาสัมพทุธ 

                เจา้เสดจ็ปรินิพพาน และการเผยแผพ่ระศาสนาเป็นไปดว้ยความยากล าบาก   จนกระทัง่ท่าน Guru  

                Rinpoche สามารถน าพทุธศาสนามาถึงธิเบต และภูฎาณ (รวมทั้งเนปาลในบางพ้ืนท่ีดว้ย)   อยา่ง 

                ทัว่ถึงจนท าใหพ้ทุธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติของภูฎาณ และเป็นท่ีเคารพบูชาของประชาชน 

                จนถึงปัจจุบนั    

           -    วดัทกัซงัเป็นวหิารอยูบ่นผาสูงจากระดบัพ้ืน 900 เมตร (ระยะทางเดินขั้นตลอดเส้นทาง 

                 ประมาณ  8 กิโลเมตร   ในช่วงแรกของการเดินทางจะเป็นหินภูเขาค่อย ๆ ไต่ระดบัข้ึนไป  ซ่ึง 

                 หากท่านใชม้า้แคระข้ึนไปกจ็ะข้ึนไดใ้นช่วงน้ีจนถึงTea House หรือร้านอาหารระหวา่งทาง 

                 เท่านั้น    หลงัจากนั้นความชนัจะเพ่ิมมากข้ึนตามล าดบั  และท่านจะตอ้งเดินข้ึนลงตาม 

                 ขั้นบนัไดข้ึนไปอีกเป็นระยะ ๆ   ช่วงการพกัเดินระหวา่งทางท่านจะไดพ้บวิวทิวทศัน์ของป่าสน 

                 และเมือง Paro   อยูไ่กลลิบ  ลมพดัเยน็ ๆ พอใหท่้านผอ่นคลายความลา้  จากนั้นเดินทางต่อท่ีจุด 

                 ชมววิก่อนถึงวดัทกัซงั   ท่ีเขาลูกสุดทา้ยท่านสามารถของเห็นวดัทกัซงัตั้งตระหง่านอยูต่รงหนา้   

                 แทบไม่น่าเช่ือวา่จะมีวดัท่ีสร้างไดใ้หญ่โตตั้งอยูบ่นหนา้ผา  เป็นภาพท่ีจะท าใหท่้านหายเหน่ือย    
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                 ชาวภูฎานส่วนใหญ่จะเดินทางมาแสวงบุญ และวดัแห่งน้ีจดัเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในภูฎานจึง 

                 ปรากฏภาพน้ีในการโฆษณาการท่องเท่ียวของประเทศภูฎาน   เป็นอนัดบัหน่ึงเสมอ           

07:30        พกัเพื่อด่ืมน ้าชา / เขา้หอ้งน ้ าท่ี  Tea House ภตัตาคารดา้นบนจุดชมววิของวดัทกัซงั  หลงัจากนั้น 

                 เดินทางต่อดว้ยเทา้  ข้ึนลงบนัไดอีกประมาณคร่ึงชัว่โมงจนถึงยอดเขาบริเวณวดัทกัซงั  

                 เม่ือถึงหนา้วดัท่านตอ้งฝากกระเป๋าเป้  กลอ้ง โทรศพัทมื์อถือ    สมัภาระทุกอยา่งไวท่ี้ locker   

                 ขา้งหนา้ เพราะภายในวดัหา้มถ่ายรูปเพราะเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ     น าท่านสกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 

                 ภายใน ใชเ้วลาอยูท่ี่วดัทกัซงัตามอธัยาศยั    ท่านอาจใชเ้วลาสวดมนต ์นัง่สมาธิ หรือท าบุญ  

                 ณ สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ี  และไดเ้วลาพอสมควรเดินทางลงสู่    Base Camp ซ่ึงรถบสัจอดอยู ่   

                 และจะออกเดินทางกลบัโรงแรมเม่ือท่านลงมาถึง 

13:30 น -  รับประทานอาหารกลางวนั  ท่ีภตัตาคารหรือโรงแรม     

โปรแกรมที ่ 2  Paro City Tour 

                 หลงัรับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  เจา้หนา้ท่ีขอบริษทัฯ จะนดัหมายท่านท่ีไม่ไดข้ึ้นเขาทกัซงั   

                 เพื่อออกจากโรงแรมเวลาประมาณ 08:30 น.  โดยประมาณ   (เวลาท่ีแน่นอนทางหวัหนา้ทวัร์ 

                 จะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง)   เพ่ือน าท่านทวัร์ในสถานท่ีส าคญั      เช่นพาท่านชม Ruin Dzong 

                 ซ่ึงในอดีตเคยเป็นป้อมปราการท่ีส าคญัของเมือง Paro   หลงัจากนั้นน าท่านรับประทานอาหาร 

                   กลางวนั    และช่วงบ่ายท่านสามารถเลือก ไป Farm House  เพื่อชมวถีิการใชชิ้วิตของชาวบา้น 
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                   ภูฎานแบบดั้งเดิม      ซ่ึงตวับา้นท าดว้ยดิน และหากท่านตอ้งการอาบน ้าแร่หิน หรือ Stone Bath 

                   หรือท่ีเรียกวา่ Chu Tsen ท่ีข้ึนช่ือของชาวภูฎาณ  กรุณาแจง้ความประสงคแ์ละสัง่จองคิวการเขา้ 

                   รับบริการไดท่ี้หวัหนา้ทวัร์ หรือไกดท์อ้งถ่ิน  การอาบน ้าแร่น้ีเป็นภูมิปัญญาชาวบา้น   โดยจะน า 

                   หินจากแม่น ้ าท่ีมีแร่ธาตุอุดมอยูม่ากมายมาแช่ลงในน ้าอุ่น จนกลายเป็นน ้าแร่  และใหท่้านลงไป 

                   แช่อาบในอ่างไมผ้สมกบัสมุนไพรตามสไตลช์าวภูฎาณ     โดย เช่ือวา่จะช่วยบ ารุงผวิพรรณ และ 

                   รักษาโรค     (กรุณาเตรียมกางเกงขาสั้นและเส้ือยดื/ เส้ือสายเด่ียว ท่ีท่านจะใชล้งอาบในอ่างไม ้    

                   พร้อมผา้เช็ดตวัผนืเลก็ของท่าน  และถุงพลาสติคใส่ผา้ เปียก) 

ช่วงบ่าย     น าทั้งสองคณะชมเมือง Paro  ซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง  เช่นแยมส้ม น ้ าผึ้ง จาก Local   Supermarket  

                   และร้านคา้พ้ืนเมืองหรือเส้ือผา้พ้ืนเมืองประจ าชาติ  Koh / Kira จากร้านคา้ของชาวบา้นท่ีมีให้ 

                   เลือกหลากหลายทั้งคุณภาพและราคา  ชมชีวติความเป็นอยูแ่บบชาวพ้ืนเมืองแลว้จึงกลบัเขา้ 

                  โรงแรมช่วงเยน็   รับประทานอาหารค ่า  พร้อมดูโชวแ์บบพ้ืนเมือง (Bhutan Culture Show) 

เยน็             เขา้พกัท่ีโรงแรมเดิม Namsay Choling Resort,  Paro,    (Tel : +975-17345706)  เตรียมเกบ็ของ    

                 กลบักรุงเทพพรุ่งน้ี ท่านท่ีสนใจและไม่เหน่ือยเกินไปหากจะ ชมผบัสไตลภู์ฎาณ 

                   สามารถแจง้ท่ีหวัหนา้ทวัร์ (ค่าใชจ่้ายส่วนตวัไม่รวมอยูก่บัค่าทวัร์) 
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วนัทีห้่า  (Paro – Bangkok) 

08:00 น.     รับประทานอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม  เกบ็กระเป๋าเตรียมเดินทางกลบั  

09:30 น.      ถ่ายรูปหมู่ของคณะ  แลว้  check out     ออกจากโรงแรม   

10:00 น.      น าท่านแวะเท่ียวชม  Rimpung   Dzong หรือ  Paro Dzong  ซ่ึงสร้างเม่ือปี 1644  โดยท่าน  

                    ฉบัดรุง   งาวงั นมัเกล สถานท่ีน้ีเคยใชถ่้ายท าภาพยนตร์เร่ือง The Little Buddha    

                    (ถ่ายท่ีสะพาน   นาทีท่ี 6  ตอนตน้เร่ือง)   Dzong น้ีเป็นสถาปัตยกรรม ภูฎาณอนัตระการตา   

                    และ สามารถมองเห็นทิวทศัน์ของท่ีราบของเมืองพาโรไดอ้ยา่ง สวยงาม    อีกทั้งเป็นสถานท่ี 

                    ประกอบพิธี Tsechu ซ่ึงเป็นพิธีท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และจดัข้ึนปีละคร้ัง ดว้ยการน าผา้พระบฎอนั 

                    ศกัด์ิสิทธ์ิขนาดใหญ่   (Thongdol-gigantic sroll   paintings)  มาใชใ้นพิธี ดงักล่าวดว้ย 

12:30 น.      รับประทานอาหารกลางวนั 

                     หลงัจากนั้นน าท่านไปเยีย่มชม National Museum   แลว้น าท่าน เดินทางสู่สนามบิน   อ  าลา 

                     ประเทศภูฎาณ   ดินแดนท่ีเตม็ไปดว้ยความสงบ และถือความสุขมวลรวมของ ประชาชน   

                     ในชาติเป็นเร่ืองส าคญัมากกวา่รายไดเ้ศรษฐกิจ  บอกลาเมืองแห่งขนุเขาอากาศท่ีบริสุทธ์ิ   

                     พร้อมความทรงจ าและภาพอนัประทบัใจตลอดการเดินทาง     

15:30 น.       ถึงสนามบิน Paro International Airport, check in ท่ีเคาน์เตอร์ของสายการบิน  DRUK AIR 

                     เพื่อ  load กระเป๋า, รับบตัรท่ีนัง่แลว้   จึงผา่นด่านการประทบัตราขาออก   เจา้หนา้ท่ี   
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                    Immigration จะเกบ็ Departure Card ท่ีท่านไดล้งช่ือเรียบร้อยแลว้ไปดว้ย    ในบริเวณหอ้ง 

                    โถงหลงั Immigration น้ีมี Duty Free ร้านเลก็ ๆ ท่ีท่านสามารถซ้ือเหลา้/ไวน์/ ของพ้ืนเมือง 

                 ถือข้ึนเคร่ืองได ้   จากหอ้งโถงน้ีท่านจะตอ้งผา่นด่าน X-Ray อีกคร้ัง  ก่อนท่ีจะไปนัง่รอท่ี  

                    Gate   จนกวา่สายการบินจะเรียกข้ึนเคร่ือง       

18:00 น. -    ออกเดินทางจากสนามบินพาโร ไปยงักรุงเทพฯ โดยสายการบินแห่งชาติภูฎาณ  DRUK  

                    AIR,    เท่ียวบินท่ี KB-140  และเคร่ืองแวะรับส่งผูโ้ดยสารท่ีเมือง  Bagdogra  ประเทศอินเดีย  

                    ประมาณสามสิบนาที   (ไม่ตอ้งลงจากเคร่ือง)      เสริฟอาหารบนเคร่ืองบิน   

23:35 น. -    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ  พร้อมความประทบัใจ และอ่ิมบุญกศุลท่ีไดรั้บจาก 

                    การเดินทางคร้ังน้ี 

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

หมายเหตุ  -  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม   ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

การเปล่ียนแปลงและการตรงเวลาของสายการบิน   สภาวะทางอากาศ  และปัจจยัทางธรรมชาติ   หมายเหตุ  

-  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม   ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการ

เปล่ียนแปลงและการตรงเวลาของสายการบิน   สภาวะทางอากาศ  และปัจจยัทางธรรมชาติ   

 เง่ือนไขการยกเลิกทวัร์  :   ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของตัว๋เคร่ืองบิน / สายการบิน / เม่ือออกวซ่ีาแลว้ไม่สามารถ

ยกเลิกหรือคืนค่าทวัร์ไดใ้นทุกกรณี  /  หากมีการออกตัว๋เคร่ืองบินหรือจองโรงแรมไปแลว้ ทางบริษทัฯ 

จะตอ้งคิดค่าใชจ่้ายและค่าบริการท่ีเกิดข้ึนตามจริง 
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อตัราน้ีรวม :  

• ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ตามรายการท่ีระบุไว ้/ พร้อมค่าภาษีสนามบิน 

 • ค่าท่ีพกัตามโรงแรมท่ีระบุในรายการ  / ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

• ค่าอาหาร ม้ือตามท่ีระบุในรายการ / ด่ืมขวดบนรถ / ท่ีภตัตาคารใหทุ้กท่านตลอดการเดินทาง 

• ประกนัภยัการเดินทาง 500,000 บาท (บาดเจบ็เขา้รับการรักษา) / 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต) 

อตัราน้ีไม่รวม   

• ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % กรณีออกใบก ากบัภาษี 

• ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง  

• ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

• ค่าปรับน ้าหนกักระเป๋าท่ีเกินกวา่ท่ีทางสายการบินก าหนด  

• ค่าธรรมเนียมทิป หวัหนา้ทวัร์ (ข้ึนอยูก่บัความพอใจในบริการ)  

เง่ือนไขส าคญัท่ีควรทราบ  :  

1)  ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

เน่ืองจากภูฎาณเป็นประเทศท่ีมีพ้ืนท่ีภูเขาเป็นส่วนใหญ่     โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีลิฟท ์และอาจตอ้งมีการเดินข้ึนบนัไดเพ่ือไปหอ้งพกั  ท่าน

ใดท่ีมีปัญหาเร่ืองหวัเข่า  และสูงอาย ุ โปรดแจง้ล่วงหนา้เพ่ือใหท้างโรงแรมจดัหอ้งพกัท่ีเดินนอ้ยท่ีสุดให ้  แต่หากในทวัร์มีผูท่ี้ตอ้งการ

หอ้งพกัประเภทดงักล่าวมากกวา่จ านวนหอ้งท่ีมีอยู ่    ท่านอาจจะไม่ไดห้อ้งท่ีท่านตอ้งการ    อีกทั้งการวางแปลนหอ้งพกัในแต่ละโรงแรม 

ท าใหห้อ้งพกัแบบ single / twin / double / triple room  หอ้งพกัอาจไม่ติดกนั  ท่านท่ีมากบัคณะอาจไม่ไดอ้ยูใ่กลห้อ้งของเพ่ือน    อีกทั้งการ

ตกแต่งภายในแต่ละหอ้งอาจต่างกนัไปตามความเหมาะสมของแต่ละหอ้ง    โปรดอยา่เปรียบเทียบกนัเม่ือเห็นหอ้งของคนอ่ืนไม่เหมือนหอ้ง

ของท่าน   เพราะทางไกดแ์ละหวัหนา้ทวัร์จะไม่อาจทราบไดว้า่เบอร์หอ้งของท่านมีการตกแต่งภายในอยา่งไร    

บางโรงแรมท่ีตอ้งออกไปนอกเมืองหลวง   อาจไม่มีเคร่ืองอ านวยความสะดวกมากพอ  เช่น ไดร์เป่าผม หรือกระติกน ้าร้อนในหอ้ง     ท่าน

อาจตอ้งน าของใชส่้วนตวัไปเอง  หรือบางอยา่งอาจตอ้งมาใชบ้ริการในหอ้งอาหารเป็นตน้   ค  าขอพิเศษต่าง ๆ ทางเราสัญญาวา่จะท าให้

ไดม้ากท่ีสุด  แต่อาจไม่ไดท้ั้งหมด  หรือไม่ไดแ้บบท่ีท่านตอ้งการ  และบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัล่วงหนา้ไวด้ว้ยค่ะ 
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2)  ภูฎาณเป็นประเทศท่ียงัคงความเป็นธรรมชาติ  และมีความภาคภูมิใจในเอกลกัษณ์วฒันธรรมท่ีสืบทอดมายาวนาน  โดยเฉพาะในเร่ือง

ของการปฎิบติับูชาในศาสนาพุทธสายวชัรยานตนัตระ   ท่ีชาวภูฎาณเนน้อยา่งเคร่งครัด     อนัมีผลใหช้าวภูฎาณมีความเป็นอยูอ่ยา่งพอเพียง     

และเนน้เร่ืองความสุขมวลรวมของประชาชนมากกวา่รายไดต่้อหวัของประชากร     ชีวิตประจ าวนัของชาวภูฏาณจึงไม่ยดึวตัถุนิยมเป็น

หลกั    ความเจริญทางดา้นวตัถุไม่เทียบเท่าประเทศอ่ืน ๆ ท่ีท่านเคยไปเยีย่มเยอืนมาแลว้     แต่เม่ือท่านไดมี้โอกาสมาถึงประเทศภูฎาณแลว้  

ท่านควรไดมี้โอกาสศึกษาชีวิตความเป็นอยู ่ และเรียนรู้การใชชี้วิตของชาวภูฏาณ   เพ่ือท่ีท่านจะมีความสุขและสนุกสนานกบัการมาเยอืน

ประเทศภูฎาณคร้ังหน่ึงในชีวติของท่านคร้ังน้ี     และท่านจะทราบวา่ท่ามกลางความวุน่วายของประเทศทัว่โลก        ชาวภูฎาณสามารถ

ด ารงชีวิตอนัมีความสุข     จนไดช่ื้อวา่เป็นชาติท่ีประชากรมีความสุขท่ีสุดในโลกไดอ้ยา่งไร    

3)  อาหารการกิน -   ในระหวา่งการเดินทาง  ผูจ้ดัการเดินทางเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในเร่ืองของอาหารทุกม้ือ     ม้ือเชา้จะรับประทานท่ี

โรงแรมท่ีพกั    ม้ือกลางวนัและเยน็  จะรับประทานท่ีภตัตาคารทอ้งถ่ินหรือบางม้ืออาจรับประทานท่ีโรงแรม   ซ่ึงเป็นสถานท่ีจดัวา่ดีท่ีสุด

เท่าท่ีเป็นไปได ้ หมายถึง สะอาด ปลอดภยั รวดเร็ว และอยูใ่นระยะทางท่ีเหมาะสมกบัการเดินทางของคณะ    รสชาติของอาหารอาจมีความ

เป็นพ้ืนเมืองปนอยูบ่า้ง เช่น ผสมชีสในผดัผกั   หรืออาจมีกล่ินเคร่ืองเทศ      ซ่ึงบางท่านอาจไม่คุน้เคย   แต่ทางทวัร์กไ็ดพ้ยายามจดัหา

อาหารไทยท่ีท่านทานได ้เช่น ไข่เจียว  น ้าพริกปลาป่นต่าง ๆ  ผดัผกัน ้ามนัหอย หรือเน้ือสัตวเ์ช่นไก่หรือหมู  อาจท าเป็นเมนูทอดกระเทียม 

หรือพริกไทยด า  เป็นตน้      แมช้าวภูฎาณจะไม่นิยมรับประทานเน้ือสัตว ์ เพราะจะไม่ฆ่าสัตวแ์ต่น าเขา้เน้ือสัตวจ์ากต่างประเทศในหน่ึงม้ือ

อาหารของนกัท่องเท่ียวจะมีเมนูท่ีเป็นเน้ือสัตวอ์ยา่งนอ้ยหน่ึงอยา่ง  แต่ไม่มีเน้ือววั  มีแต่เน้ือหมูและเน้ือไก่  (บางม้ืออาจมีเน้ือแพะ) อาหาร

ท่ีทางทวัร์จดัใหเ้หล่าน้ีหากท่านยงัคาดวา่จะไม่สามารถทานได ้   ท่านอาจตอ้งเตรียมเสบียงส่วนตวั  เป็นอาหารท่ีท่านชอบไปดว้ย  โดยท่าน

สามารถน าไปได ้ และ load ใส่กระเป๋าใหญ่ไปในวนัเดินทาง 

4)  บริษทัจดับริการน ้าด่ืมขวดบนรถ / ภตัตาคาร   ใหทุ้กท่าน/ตลอดการเดินทางทุกวนั  แต่ส าหรับ soft drink อ่ืน ๆ beer/ wine   หากท่าน

สั่งเพ่ิมเติมจะตอ้งช าระเงินเองกบัทางภตัตาคาร  

5)  โปรแกรมการข่ีมา้ข้ึนเขาทกัซงั  เป็นการอภินนัทนาการจากบริษทัฯ   โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายกบัท่าน แต่บริษทัฯ กจ็ะไม่รับผดิชอบกรณีท่ี

ท่านไดรั้บอุบติัเหตุ  หรือบาดเจ็บจากการข้ึนเขา  ลงเขา หรือข่ีมา้ ไม่วา่จากสาเหตุใด ๆ  เจา้ของมา้ไม่สามารถจูงมา้ทุกตวัได ้  แต่มา้เป็นมา้ท่ี

เช่ืองและคุน้เคยกบัคน   เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ทั้งหวัหนา้ทวัร์ ไกดท์อ้งถ่ิน สามารถใหค้  าแนะน าท่านและเพ่ือนร่วมคณะในการปฏิบติัตวัท่ี

ควรกระท าในการข้ึนเขา  ข่ีมา้   แต่หากมีส่ิงใดหรือคนใดท่ีท าใหเ้กิดเหตุการณ์อนัไม่คาดคิดข้ึน  ทางบริษทัฯ และบุคลากรของบริษทัฯ ทุก

คน รวมทั้งเจา้ของมา้  จะไม่รับผดิชอบต่อเหตุการณ์อนัไม่คาดคิดนั้น ๆ  

6)  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์  โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้    เม่ือเกิดเหตุสุดสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้  

รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมเน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน   โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ  เหตุการณ์ทาง
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การเมือง  และภยัธรรมชาติท่ีอยูเ่หนือความควบคุมของทางบริษทั   ทั้งน้ีบริษทัฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทาง

เป็นส าคญั 

7)  เน่ืองจากรายการทวัร์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ  หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใด ๆ ตามรายการ หรือถูกปฎิเสธการเขา้ประเทศ  ไม่

วา่กรณีใด ๆ กต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินทุกกรณี  

8)  ภูฎาณเป็นประเทศท่ีนกัท่องเท่ียวจะตอ้งช าระเงินค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง  โดยตอ้งโอนเงินเขา้บญัชีรัฐบาลภูฎาณท่ีต่างประเทศ  

ทางรัฐบาลจึงจะด าเนินการออกวีซ่าให ้    (เลขวซ่ีาน้ีจ าเป็นจะตอ้งใชต้ั้งแต่ตอน check in ท่ีเคาน์เตอร์ของสายการบิน   และอา้งอิงตลอด

การเดินทาง)    เม่ือช าระเงินค่าทวัร์แลว้หากท่านไม่สามารถเดินทางได ้    การยกเลิกและคืนเงินจะตอ้งอยูใ่นดุลยพินิจของรัฐบาลภูฎาณ   

ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลาท่ีท่านแจง้ยกเลิกการเดินทาง   อาจจะไดคื้นนอ้ยมากหรือไม่ไดเ้งินคืนเลยแลว้แต่กรณี ๆ ไป 

9)  บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ  เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฏหมายหรือส่ิงของตอ้งหา้มน าเขา้

ประเทศ  หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ กต็ามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้   ทั้งน้ีบริษทัฯ ไม่สามารถคืนเงินใหท่้านไดไ้ม่วา่จ านวนทั้งหมด 

หรือบางส่วน   อีกทั้งไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้   และจะไม่

รับผดิชอบใด ๆ กรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจบ็ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการเดินทาง     

บริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัการเดินทาง   ท่ีมีความช านาญ  โดยการจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียว   เพ่ือ

ความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อท่านผูมี้เกียรติท่ีร่วมเดินทาง   ทั้งน้ีบริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบติัเหตุ หรือความ

เสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุ รวมถึงภยัธรรมชาติ โจรกรรม    วนิาศกรรม อคัคีภยั  การผละงาน การ

จลาจล สงครามกลางเมือง การนดัหยดุงาน ความล่าชา้ของสายการบิน    ตลอดจนการถูกปฎิเสธออกวซ่ีาจากกงสุล  และ /หรือ  ส่วนงานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต  รวมถึงผูมี้อ  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย  (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษ

ทางการทูต)   ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ    

10)  บริษทัฯ ไดแ้จง้รายละเอียดทั้งหมดใหก้บัทุกท่านก่อนการเดินทาง    ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์และการเตรียมตวั   เตรียมความพร้อมในการ

เดินทางของทุกท่าน  และขอใหท่้านสนุกสนานกบัการเดินทางคร้ังน้ีค่ะ    

 

 

 


