
 

 
 
 

อัตราค่าบริการผู้ใหญ่ ต่อท่าน เดินทาง 16 ท่านขึ้นไป 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่ (พักห้องละ2 ท่าน) พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม   

9 - 13 พ.ค . (วันพืชมงคล) 

30 พ.ค. - 03 มิ.ย . 
54,900.- บาท 9,500.- บาท 

27 มิ.ย -01 ก.ค. 54,900.- บาท 9,500.- บาท 

25 - 29 ก.ค. ( วันอำสำฬบูชำ - วันเข้ำพรรษำ) 54,900.- บาท 9,500.- บาท 

 
 

วันที ่ ไฟล์ท ต้นทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง 
วันท่ีหนึ่ง (พธุ)  KB121 สุวรรณภูมิ (BKK) พาโร (PBH) 06.50 10.10 

วันท่ีห้า (อาทิตย์) KB120 พาโร (PBH) สุวรรณภูมิ (BKK) 11.45 17.05 
 

วัน
เดินทาง 

โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม 
มื้ออาหาร 

เช้า กลางวัน เย็น 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ  –  พาโร – ทิมพู 
TASHI YODEN HOTEL 

หรือเทียบเท่า 
บนเครื่อง ภัตตาคาร โรงแรม 

วันที่สอง 
ทิมพู - National Memorial Chorten - โดชูลา
พาส - วัดชิมิลาคัง - พูนาคา 

PEMA KARPO LOBESA 
HOTEL หรือเทียบเท่า 

โรงแรม ภัตตาคาร โรงแรม 

วันที่สาม พูนาคา - พาโร 
NAMSAY CHHOLING 
RESORT, หรือเทียบเท่า 

โรงแรม ภัตตาคาร โรงแรม 

วันที่ส่ี พาโร – เขาทักซัน – วัดถ้้าเสือ 
NAMSAY CHHOLING 
RESORT, หรือเทียบเท่า 

โรงแรม ภัตตาคาร ภัตตาคาร 

วันที่ห้า พาโร – กรุงเทพฯ --- โรงแรม บนเครื่อง  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม)ิ –  พาโร  (ท่าอากาศยานพาโร)  - ทมิพู 
04.30 น.   พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 5 แถว S เคาน์เตอร์ 

สายบินดรุ๊กแอร์ (Drukair) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมแจกเอกสารในการเดินทาง และอ านวยความสะดวก
ในการเช็คอิน 

06.50 น.    ออกเดินทางสู่ ประเทศภูฏาน โดยสายการบินดรุ๊กแอร์ เที่ยวบินที่ KB121 (สายการบินฯ มีบริการ อาหารและ
เคร่ืองดื่มระหว่างเที่ยวบิน, ที่นั่งแบบ 3:3 น ้าหนักกระเป๋าโหลดได้ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม) 

10.10 น.    ถึงสนามบินพาโร เมืองพาโร (Paro) ที่ระดับความสูง 2,200 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล หลังจากผ่านพิธีการเข้า
ประเทศ และศุลกากร (เวลาที่ภูฏาน ช้ากว่าไทย 1 ชั่วโมง) ให้ท่านแลกเงิน งุลดรัม (Ngultrum) ที่สนามบินพาโร 
จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ ตัวเมืองพาโร (Paro)  (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)   

  ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (National Museum of Bhutan) 
ซึ่งในอดีตเคยเป็นหอสังเกตการณ์ หรือ ตาซอง (TA DZONG) 
ให้แก่ พาโร ริงปุง ซอง แต่ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 
1968 มีทั้งหมด 6 ชั้น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่เก็บรวมรวม ภาพ
พระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ไม้สอย สัตว์
ป่าแถบเทือกเขาหิมาลัย ตลอดจน ดวงตราไปรษณีย์ที่สวยงาม
มากมายหลายรูปแบบ  

 กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ฟาร์มสเตย์ (สถานที่เรียนรู้วิถีชุมชนของชาวภูฏาน)  
  จากนั้นชม พาโร ริงปุง ซอง (Paro Ringpung Dzone) ซึ่งถูก

สร้างขึ้นบนพื้นที่ อันเด่นตระหง่านอยู่ในหุบเขาพาโร ตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1646 โดย ฉับดรุง งาวัง นัมเกล ทางเข้าตัวซองจะมี
สะพานไม้ที่สวยงามพาดผ่านแม่น้ าเพื่อเข้าสู่ตัวซอง ปัจจุบัน  
พาโรซอง เป็นทั้งสถานที่ส าหรับส่วนบริหารเมืองพาโร และ
ส่วนที่เป็นวัด ซึ่งมีพระสงฆ์จ าพรรษาอยู่ประมาณ 200 รูป 
และยังเป็นสถานที่หนึ่งที่เคยใช้ถ่ายท าภาพยนต์ เร่ือง THE LITTLE BUDDHA (การเข้าไปในป้อมหรือ ซอง ทุก
แห่งจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่เป็นชุดสั น ไม่ใส่เสื อ
ยืดแขนสั น ไม่กางร่ม และไม่สวมหมวก ส่วนชาวภูฏาน  ทุก
คน จะต้องสวมชุดประจ้าชาติ) 

  จากนั้นน าคณะเดินท่างสู่เมืองทิมพู (Thimphu) (ระยะทาง 65 
กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)   เมืองหลวงของ
ประ เทศภูฏาน ตั้ งอยู่ ท างฝั่ งตะวันตกของแม่น้ าวั ง ชุ                     



 

Wang Chhu (Chhu แปลว่า น้ า) ในเมืองมีถนนหลายสายตัดขนานไปกับแม่น้ า และมีถนนเล็กๆแคบๆ อีกหลาย
สายแยกไปตามจุดๆต่างๆในเมือง ถนนเหล่านี้เป็นเส้นทางคดเคี้ยวไปตามบ้านเรือน และวกวนขึ้นเนินไปยัง
อาคารท าเนียบรัฐบาล ที่ตั้งเด่นอยู่บนเนินเขาในเขตมอติธัง (Motithang) ถิ่นคนรวยภูฏาน ย่านใจกลางเมืองทิมพู 
มีถนนหลายสายตัดผ่านไปยังศูนย์การค้า Zanto Pelri Shopping Complex อันเป็นที่ชุมนุมของร้านค้าและ
ร้านอาหาร นับเป็นย่านชุมชนใหม่ในเมืองหลวงของภูฏาน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่ไม่มี
แม้แต่สัญญาณไฟจราจร (ยังใช้ต ารวจจราจรให้สัญญาณมือตรงทางแยกใหญ่ซึ่งมีอยู่เพียง 2 แห่ง)  

 ค่้า บริการอาหารค่ า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 พักที่  โรงแรม HOTEL AMODHARA, หรือระดับเดียวกัน   

วนัทีส่อง ทมิพู - National Memorial Chorten - โดชูลาพาส - วดัชิมลิาคงั - พูนาคา 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดินทางไปชม สวนสัตว์พื้นเมือง ชมตัว “ทาคิน” สัตว์ประจ าชาติของภูฏาน (National Animal of Bhutan) 

เป็นสัตว์ บนภูเขาสูงที่มีลักษณะผสมระหว่าง แพะกับวัว ที่มีถิ่นอาศัยอยู่ โดยเฉพาะในภูฏานและบางส่วนของ
มณฑลเสฉวนของจีนเท่านั้น ชมจุดชมวิวบริเวณ วัดตัมชู  
Tamchoe Monastery หรือ วัดเขายอดอาชา ตรงจุดบรรจบของ
แม่น้ าปาโรชูกับแม่น้ าทิมพูชู ท่ามกลางทิวทัศน์ที่มีแม่น้ าสอง
สายมาบรรจบกัน ท่านลามะทังทนเกลโป ซึ่งเป็นผู้สร้างวัดนี้
ขึ้นพร้อมสะพานเหล็กอีกสายหนึ่งขึ้นที่นี่ แต่สะพานถูกน้ าพัด
ท าลายลงในปี ค.ศ. 1969 สะพานที่เห็นในปัจจุบันเป็นของที่ใช้
โซ่เหล็กสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 2005 โดยเลียนแบบสะพานสายเดิม  

  ต่อจากนั้นเดินทางอีกไม่ไกล น าท่านเดินทางเขาชม ชม ป้อม
ปราการวิหารหลวง ตาชิโชซอง (Tashi Chho Dzong) หมายถึง 
"ป้อมปราการแห่งความรุ่งเรืองทางศาสนา" ซึ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อ
ปี พ.ศ. 2484 โดยท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล ปัจุบันเป็นสถานที่
ท างานของพระมหากษัตริย์ สถานที่ท าการของกระทรวงต่างๆ 
และวัด รวมทั้งเป็นพระราชวังฤดู ร้อนของพระสังฆราช         
(วันธรรมดาเปิดหลัง16.30น. / เสาร์-อาทิตย์ เปิดทั้งวัน)  และ
บริเวณอันใกล้ท่านจะได้เห็นวังที่ประทับส่วนพระองค์ของพระราชาธิบดีจิก มี่ด้วย 

  จากนั้นน าท่านชม National Memorial Chorten อนุสรณ์มหาสถานแด่กษัตริย์ จิกมี ซิงเก วังชุก รัชกาลที่ 3 แห่ง
ประเทศภูฏาน สร้างในปี ค.ศ.1974 มีผู้คนมากมายเดินทางมาแสวงบุญและสวดมนต์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ต่างๆ 

 กลางวนั บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตราคาร  



 

  จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ เมืองพูนาคา (Punakha) พูนาคา เป็นเมืองหลวงเก่าของภูฏานจนถึงปี ค.ศ. 1955 ก่อนที่
จะย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองทิมพู (ระยะทางประมาณ 85 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะ
ได้ชมวิวทิวทัศน์ของทุ่งนาขั้นบันไดและดอกไม้ที่บานตลอด เส้นทางสวยงามเป็นอย่างมาก ผ่านชม ป้อมซิมโตคา
ซอง สร้างในปี ค.ศ.1629 ป้อมแห่งนี้มีชัยภูมิที่ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญแห่งเมืองทิมพู ถือเป็นป้อมปราการแห่ง
แรกที่ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล สร้างขึ้น  

  แวะบริเวณจุดชมวิว โดชูลาพาส ชมความงามของ เจดีย์ดรุกวังเยล
ลาคัง สถูปแห่งชัยชนะ ชม 108 สถูป อนุสรณ์สถานที่มีต่อกองก าลัง
กลุ่มหัวรุนแรงที่ยึดพื้นที่ทางภาคใต้ของภูฏาน ตั้งอยู่บนระดับความ
สูง 3,150 เมตร จากระดับน้ าทะเล พร้อมดื่มด่ าธรรมชาติทิวทัศน์ของ
ภูเขาหิมาลัยด้านตะวันตกอันตระการตา และยอดเขาต่างๆเรียงราย
กัน รวมไปถึงยอดเขาที่สูงที่สุดอย่างจูโมฮารี ซึ่งมีความสูงถึง 7,328 
เมตร จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองพูนาคา 

 ค่้า บริการอาหารค่ า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 พักที่  โรงแรม PEMA KARPO LOBESA HOTEL, หรือระดับเดียวกัน  

วนัทีส่าม พูนาคา - พาโร  
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านชม พูนาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจ า

เมืองพูนาคา สร้างขึ้นในปี 1637 โดยซับดรุง งาวังนัมเกล ซึ่ง
ได้รับการขนานนามว่าเป็น พระราชวังแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่  
“Palace of Great Happiness” และเป็นหนึ่งในป้อมปราการที่
สวยงามที่สุดในภูฏาน เป็นป้อมที่สร้างเป็นอันดับสองของภูฏาน 
ในอดีตเมื่อคร้ังเมืองพูนาคายังเป็นเมืองหลวง ป้อมแห่งนี้ได้ถูก
ใช้เป็นที่ท าการของรัฐบาล ปัจจุบันเป็นที่พักในฤดูหนาวของ
พระชั้นผู้ใหญ่ ป้อมนี้ตั้งอยู่ ณ บริเวณที่แม่น้ า Pho chu และ แม่น้ า Mo chu ไหลมาบรรจบกัน อีกทั้งเป็นสถานที่
ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล มรณภาพที่นี่ และปัจจุบันก็ได้เก็บรักษาร่างของท่านอยู่ภายใน ท่านจะได้เห็น ลามะ 
(พระสงฆ์) จ านวนมากที่ก าลังศึกษาพระธรรมและสวดมนต์ 

   น าคณะเดินขึ้นเนินไปชม วัดชิมิลาคัง (ใช้เวลาเดินประมาณคร่ึง
ชั่วโมง) วัดที่อยู่บนยอดเนินกลางหุบเขา สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1499 
โดยลามะที่มีชื่อเสียงมาก นามว่าท่าน Lama Drukpa Kunley ที่วัด
แห่งนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่าหากใครมาอธิษฐานขอบุตรก็จะได้สมใจ 

 กลางวนั บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตราคาร  
   



 

  จากนั้นน าคณะเดินทางสู่เมืองพาโร  
 ค่้า บริการอาหารค่ า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 พักที่  โรงแรม NAMSAY CHHOLING RESORT, หรือระดับเดียวกัน  

วนัทีส่ี่ พาโร – เขาทกัซัน – วดัถ า้เสือ  
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าคณะเดินทางสู่ วดัถ า้พยคัฆ์เหิร ทกัซัง เป็นมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ 

เป็นที่ที่องค์กูรูปัทมสัมภวะได้เดินทางมาบ าเพ็ญภาวนาและเจริญ
สมาธิอยู่ใน ถ้ าบนชะง่อนเขา ตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 และท่านก็ยังเป็น
ผู้น าเอาศาสนาพุทธเข้ามาเผยแผ่ยังดินแดนแห่งนี้ ตามความเชื่อ
ของชาวภูฏาน กล่าวว่าท่านได้เหาะมาบนหลังเสือตัวเมีย มายัง
หน้าผา แห่งนี้เพื่อท าวิปัสนากรรมฐาน จึงได้ชื่อว่า ถ า้เสือ (Tiger 
Nest) หลังจากที่ส าเร็จสมาธิแล้ว ท่านจึงได้สร้างศาสนสถานแห่งนี้ขึ้น ชาวภูฏานมีความเชื่อว่าคร้ังหนึ่งในชีวิต 
จะต้องได้ขึ้นมาแสวงบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเจริญก้าวหน้าของชีวิต การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ รถจะ
สามารถขึ้นได้แค่เนินเขาเท่านั้น จากนั้นทุกท่านสามารถเลือกเดินทางได้ 2 แบบ คือ เดินเท้า หรือ ขี่ม้า เท่านั้น 
(เน่ืองจากปริมาณคนจูงม้าไม่เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเท่ียว จึงอาจท าให้เกิดอันตรายในการเดินทางได้ ท้ังนีท้าง
บริษัทฯจึงแนะน าให้เดินเท้าขึน้เขาจะปลอดภัยกว่า แต่ถ้าท่านใด มีทักษะในการข่ีม้าขึน้เขา หรือ อยากผจญภัย 
รบกวนแจ้งบริษัทฯล่วงหน้าเพ่ือท าการจองม้าให้ท่าน ราคาแพค็เกจไม่รวมค่าข่ีม้าประมาณ 500 งูลดรัม)  ขึ้นไปยัง
วัด เส้นทางเป็นเนินเขาและมีหน้าผาสูงชันราว 3,000 เมตรจากด้านล่าง แนะน านักท่องเที่ยวค่อยๆ เดินขึ้นไปช้าๆ 
ราว 2 ชม. จะถึงจุกพักคร่ึงทาง พักดื่มน้ าชา กาแฟ จากนั้นเดินทางต่ออีกราว 1 ชม.ก็จะถึ งสุดทางดินลูกรังสุดท้าย 
เส้นทางจะเปลี่ยนเป็นบันได 700 ขั้น ขึ้นลงสู่ วัดทักซัง น าทุกท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และ ชมความงามของ
ธรรมชาติที่สรรค์สร้างอย่างวิจิตรลงตัว 

 กลางวนั บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตราคาร ด้านบนระหว่างทางขึ้นทักซัง 
  จากนั้นน าทุกท่านเดินเท้าลงจากเขา (ไม่สามารถอนุญาติให้นั่งม้าลงมาด้านล่างได้ เน่ืองจาก อันตรายเป็นอย่างมาก

ต่อตัวผู้เดินทาง) จากนั้นเดินทางต่อสู่ วัดคิชู ลาคัง หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ในประเทศภูฏาน สมัยศตวรรษที่ 7 วัดนี้เป็น
วัดที่มีความเชื่อว่าสร้างไว้เพื่อตรึงเท้าซ้ายของนางยักษ์ตนหนึ่ง ที่นอนทอดร่างปิดทับประเทศทิเบตและเทือกเขา
หิมาลัยไว้  จากนั้นเพลิดเพลินกับการช้อบปิ้ง ณ พาโร สตรีท ซื้อของฝากของที่ระลึก ตามอัธยาศัย 

 ค่้า บริการอาหารค่ า  ณ ภัตตาคารพร้อมชม การแสดงท้องถิ่นของชาวภูฏาน 
 พักที่  โรงแรม NAMSAY CHHOLING RESORT, หรือระดับเดียวกัน  
 

 
 
 

วนัทีห้่า พาโร –พาโร  (ท่าอากาศยานพาโร) – กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม)ิ    
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

   น าท่านเดินทางสู่สนามบินพาโร เพื่อน าท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ 
11.45 น.    ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินดรุ๊กแอร์ เที่ยวบินที่ KB120 (สายการบินฯ มีบริการ อาหารและ 
   มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) (เคร่ืองบินแวะรับส่งผู้โดยสารที่เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดียประมาณ 

45 นาที ***ไม่ต้องลงจากเคร่ือง***) 
17.05 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการบริการ 

 
============End of Highlights Phutan 5Days 4Nights ============ 

****โปรแกรมอาจมกีารเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เปน็ส าคัญ**** 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ตั๋วเคร่ืองไป-กลับ ชั้นประหยัดตามที่ระบุ 
 ค่าวีซ่าภูฏาน ส าหรับหนังสือเดินทางไทย 
 ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
 ค่าพาหนะรถบัสตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม 
 อาหารตามรายการ และน้ าดื่มวันละ 2 ขวดต่อท่าน ค่ารถน าเที่ยวตามโปรแกรม 
 ค่าหัวหน้าทัวร์น าเที่ยว และไกด์ท้องถิ่น 
 ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท, อุบัติเหตุ 500,000 บาท 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมจัดท าหนังสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบก ากับภาษี 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด เป็นต้น 
 ค่าเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์, ค่ามินิบาร์, ค่าเคร่ืองดื่มนอกเหนือรายการ 
 ค่าน้ าหนักเกินพิกัดที่สายการบินก าหนด 
  ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ และพนักงานบริการ ตลอดการเดินทาง 1500 บาท ต่อท่าน 

การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-40 วัน เก็บเงินมัดจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน   

 ช าระเงินมัดจ า หลงัจากทีจ่องภายใน 2 วนั ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนการเดินทาง 30 วนั  
 
 



 

เงื่อนไขอืน่ ๆ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได้ เพราะการช าระค่าทัวร์

เป็นทัวร์เหมาจ่าย 
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่
เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ  บริษัทฯ 
จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
สิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ 
ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทั้งหมด หรือ บางส่วน 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 
 เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้  

 
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ด้มอบความไว้วางใจให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดินทางในคร้ังนี”้ 

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