
   
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Happiness in Bhutan 
5 Days 4 Nights 

ดนิแดนวัฒนธรรมทีน่่าหลงใหล 
 

 12 – 16 เม.ย. 2563 
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ยินดีต้อนรับสู่ปฐมบทแห่งการเดินทางไปภายใต้โปรแกรม 

“ Bhutan 5 Days 4 Nights “ 

“ราชอาณาจกัรภูฏาน ตัง้อยู่ในเทือกเขาหิมาลยัระหว่างประเทศอินเดียกบัประเทศจีน เป็นดินแดนที่
ยงัคงงดงามดว้ยวฒันธรรมประจ าชาติทีมี่มาอย่างยาวนานและเขม้แข็ง กอร์ปกับมีทรพัยากรทาง
ธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ใชค้วามสุขมวลรวมของประชาชนเป็น
ดรรชนีชีว้ัด (GNH) ผ่านค ากล่าวที่เลื่องลือไปทั่วโลกว่า  “Gross National Happiness is more 
important than Gross National Product เพราะเมื่อความสวยงามและความสขุมาอยู่ร่วมกนั เป็น
เหตผุลว่าท าใหค้ณุตอ้งมา เพราะทีน่ี ่คอื ภูฏาน”     
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วันที ่1 | 12 เม.ย. 2563           

วันที ่2 | 12 เม.ย. 2563                 

วันที ่3 | 13 เม.ย. 2563                    

วันที ่4 | 14 เม.ย. 2563                  

วันที ่5 | 15 เม.ย. 2563                     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการเดนิทางโดยสังเขป 

 
นัดหมายคณะพรอ้มกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 
เคาน์เตอร์ W6 –  W9  ชั้น 4 (ประตู 10) โดยมี
เจา้หนา้ที่สิริ ทวัรเ์ซ็นเตอรค์อยอ านวยความสะดวก
ในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน ออกเดินทางจาก
กรุงเทพเพื่อเดินทางไปสนามบินพาโรดว้ยสายการ
บินดรุคแอร์ (Drukair) เที่ ยวบินที่  KB151 เวลา 
04.45 – 07.00 น. (ณ เวลาทอ้งถิ่นประเทศภฏูาน)  

- เขา้ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติภูฏาน 
- เขา้ชมพาโร รินปุน ซอง (Paro Rinpung 

Dzong) ปอ้มปราการด่านแรกของเมือง 
- Tachog Lhakhang ศาสนสถานส าคัญคู่

เมืองภฎูาน 
- เข้าชมทาชิโช ซอง (Tashichho Dzong) 

ศูนย์กลางแห่งอ านาจและการปกครอง 
แหล่งสั่งสมวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของ
ชาวภฏูาน 

- Hotel Ramada Valley หรือเทยีบเท่า 

เมืองทมิพู – โดชูลา – โลเบซ่า – มณฑลพูนาคา 
- เมืองทมิพู เมืองหลวงแห่งภฎูาน   
- โ ด ชู ล า  ชมสถูป  ด รุค  วั ง เ กล  (Druk 

Wangyel Chorten) หรือสถปูแห่งความเป็น
สิรมิงคล 

- หมู่บ้านโลเบซ่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้
ตกแต่งผนังอาคารบา้นเรือนดว้ยรูปอวัยวะ
เพศชาย 

- มณฑลพูนาคา เมืองหลวงเก่าของภฏูาน 
- Hotel Zhingkham Resort หรือเทยีบเท่า 

 

มณฑลทมิพู – มณฑลพาโร  
- เข้าชม Simtokha Dzong พระราชวังแห่ง

มนตต์รา 
- เ นิ น เ ข า  Kuenselphodrang นมัสกา ร

พระพุทธรูปหล่อส าริดขนาดใหญ่ดอรเ์ดน
มา 

- อนุสรณ์สถาน (Memorial Chorten) หรือ
มหาสถปู 

- สวนสัตว์พื้นเมือง  (Takin Zoo) ชมตัว 
“ทาคิน” สตัวป์ระจ าชาติของภฏูาน 

- Hotel Tashi Namgay Resort ห รื อ
เทยีบเท่า 

เย่ียมชมมณฑลพาโร 
- วัดตั๊กซัง (Taktshang Lhakhang) หรือวดั

ถ า้เสือ 
- วัดคิชู (Kichu Temple) อายุ1,300 ปี วัด

เก่าแก่ที่สดุแห่งหนึ่งของภฏูาน  
 
- Hotel Tashi Namgay Resort ห รื อ

เทยีบเท่า 

เย่ียมชมมณฑลพาโร 
เดินทางไปยงัสนามบินเมืองพาโร เพื่อท าการเช็คอิน
และเดินทางกลบักรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน 
ดรุคแอร ์(Drukair) เที่ยวบินที่ KB150 เวลา 11.00 – 
15.10 น. (ณ เวลาทอ้งถิ่นประเทศไทย) 
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วันที ่1 | นัดพบเพือ่ท าการเช็คอินทีส่นามบนิสุวรรณภูมิ – พาโร - มณฑลทมิพ ู
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Ramada Valley หรือเทียบเท่า 

 

นดัหมายคณะพรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร์ W6 - W9  ชัน้ 
4 (ประต ู10) โดยมีเจา้หนา้ที่สิร ิทวัรเ์ซ็นเตอรค์อยอ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระและการเช็คอิน และเดินทางออก
จากกรุงเทพ ดว้ยสายการบินดรุคแอร ์(Drukair)เพื่อเดินทางไปสนามบินพาโร โดยเที่ยวบินที่ KB151 เวลา 04.45 – 
07.00 น. (ณ เวลาทอ้งถิ่นประเทศภูฏาน) เมื่อผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและไดส้มัภาระเรียบรอ้ย (ท่านสามารถแลกเงิน         
งูลดรมั “Ngultrum” ที่สนามบิน ) รถรอรบัเพื่อเดินทางเขา้สู่ดินแดนสขุาวดีบนเทือกเขาหิมาลยั  จากนั้นน าท่านเขา้ชม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติภูฏาน (National Museum of Bhutan) ซึ่งกษัตริยจ์ิกมี ดอรจ์ีวงัชุก   รชักาลที่ 3 “บิดาแห่ง
ภูฏานยุคใหม่” (King of Modernization) ไดเ้ก็บรวบรวมศิลปวตัถุเก็บไวใ้น ตาซอง หรือป้อมกลมหอรบโบราณ พระองค์
ไดจ้ดัท าปอ้มกลมใหเ้ป็นพิพิธภณัฑ ์ใน พ.ศ.2511 ต่อมาไดเ้กิดแผ่นดินไหวที่ท  าใหป้อ้มโบราณเสียหาย จึงไดส้รา้งอาคาร
พิพิธภณัฑห์ลงัใหม่ขึน้มาแทนที่ ชมหนา้กากที่ใชส้วมแสดงในงานเทศกาลส าคญัจากทั่วประเทศ ชมงานพุทธศิลป์ของ
การท าผ้าพระบฏ (ตังกา) อาวุธ เครื่องดนตรี คัมภีรท์างศาสนา เป็นตน้ บริเวณใกลก้ันท่านจะไดช้ม พาโรริงปุซอง 
(Rinpung Dzong) ที่สรา้งขึน้รมิฝ่ังแม่น า้พาช ูเป็นสญัลกัษณส์ าคญัที่เก่ียวขอ้งกบัจิตวิญญาณของชาวภฏูาน  

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางต่อไปยงัมณฑลทมิพ ู(Thimphu) (52.9 ก.ม./1.50 ช.ม.)  ผ่านชมทางหลวงแผ่นดินสายหลกัของประเทศ 
เขา้สูเ่ขตช่องเขาตามแนวแม่น า้พาช ูแวะถ่ายภาพกบัส านกัสงฆต์มัโช (Tamchoe Lhakhang) ที่มีสะพานแขวนทอดขา้ม
แม่น า้ซึ่งสรา้งโดยพระโยคีลามะ ชื่อ Thangtong Gyalpo ที่เดินทางมาจากทิเบตเพื่อตอ้งการมาหาแร่เหล็ก และท่านได้
คิดคน้การท าโซ่เหล็ก เป็นครัง้แรก ( มีจดัแสดงไวใ้นพิพิธภณัฑพ์าโร ) และผ่านชมเจดียส์ามองค ์รมิฝ่ังแม่น า้ ซึ่งเป็นเจดีย์
แบบทิเบต ภูฏาน และเนปาลที่จุดบรรจบของแม่น า้พาชูกับแม่น า้ทิมพาชู ที่บริเวณด่านชูซอม (Chuzom Highway)   
หลงัจากนั้นเขา้ชมภายใน ทิมพู ซอง (Thimpu Dzong) หรือมีชื่อเป็นทางการว่า “ตาชิโช ซอง” (Tashicho Dzong) ซึ่ง
เป็นป้อมปราการที่ตั้งของส านกัพระราชวงั และท าเนียบรฐับาล มีหอ้งท างานมากกว่า 100 หอ้ง ในส่วนของมหาอาราม
นัน้จะมีต าหนกัที่ประทบัฤดรูอ้นของสมเด็จพระสงัฆราช ในสว่นของซองแห่งนีจ้ะอนญุาตใหน้กัท่องเที่ยวเขา้ชม ไดเ้ฉพาะ
ในสว่นของบรเิวณวดัเท่านัน้ 

รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
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วันที ่2 | เมืองทมิพู – โดชูลา – โลเบซ่า - มณฑลพูนาคา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

น าคณะออกเดินไปยังเมืองโดชูลา (Dochula) (23.2 
ก.ม./50 น.) เพื่อน าท่านชมสถูป ดรุค วังเกล (Druk 
Wangyel Chorten) หรือสถปูแห่งความเป็นสิรมิงคลและ
สนัติสุขของแผ่นดิน 108 องค ์ที่สรา้งขึน้โดยสมเด็จพระ
ราชินี อะชิ ดอรจ์ิ วงัโม วงัซุก เพื่อถวายพระโพธิสตัวแ์ละ
พระอรหันต ์108 องค ์เป็นอนุสรณส์ถานแห่งความสงบ
สขุที่เกิดขึน้หลงัจากการปราบกบฏอสัสมัที่เขา้มาใชพ้ืน้ที่
ประเทศภูฏานในการต่อสูก้ับรฐับาลอินเดีย และเชิญทุก
ท่านแวะชิมชา กาแฟและขนมใน Druk Wangyel Café 
คาเฟ่ท่ามกลางบรรยากาศแสนสวยสดุแสนโรแมนติก ณ 
จุดชมวิวบนเขา หลงัจากนัน้ท าท่านเขา้สู่หมู่บ้านโลเบ
ซ่า (Lobesa) ที่ชาวบา้นส่วนใหญ่ไดต้กแต่งผนังอาคาร
บา้นเรือนดว้ยรูปอวัยวะเพศชายตามความเชื่อเรื่องสิริ
มงคลแห่งการป้องกันสิ่งชั่ วร้ายและพลังของการให้
ก าเนิดชีวิต น าชมวัดชิมิ (Chimi Lhakhang) ชาวภูฏาน
นิยมมาขอพรเพื่อเพิ่มพลงัใหช้ีวิตและการขอบุตรกนัที่วดั
แห่งนี ้***(ท่านที่มีความประสงคจ์ะเดินไปนมัสการและ
ขอพรที่ วัด ชิมิ  จะมี ไกด์พาไปถึงที่ วัด ใช้เวลาเดิน
ประมาณ 30 นาที)***  

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเขา้ชมพูนาคา ซอง (Punakha 
Dzong) ซึ่งเป็นซองขนาดใหญ่ และส าคัญที่สุด เป็น
สถานที่เก็บพระอัฐิของท่านธรรมราชาซบัดรุง งาวัง นัม
เกล ผูร้วมชาติภูฏาน และ ยังเป็นสถานที่ซึ่งพระเจ้าอุก
เยน วังชุก กษัตริย์พระองค์แรก ได้กระท าพิ ธีบรม
ราชาภิเษกขึน้เป็นปฐมกษัตริย์แห่งภูฏาน ภายในซอง
แห่งนี ้มีพระต าหนักและท้องพระโรงซึ่งใช้เป็นสถาน
ประกอบพระราชพิ ธีต่างๆ มีศาลาว่าการเมือง ลาน
สนามหลวง มหาธาตุเจดีย ์หอพระ โบสถ ์วิหาร กุฏิพระ
ลามะ เป็นตน้  

รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม 

 

 
Hotel Zhingkham Resort หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่3 | มณฑลพูนาคา – เมืองทมิพู – พาโร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

น าท่านเดินทางขา้มเทือกเขาสงูที่มีทิวทศันส์วยงาม กลบัสู่
เมืองหลวงทิมพ ูเขา้ชมซิมโทกาซอง (Simtokha Dzong) 
ซึ่งเป็นซองที่เก่าแก่ที่สดุอีกแห่งหนึ่งของประเทศสรา้งขึน้ใน
สมัยรวมชาติ ใชเ้ป็นโรงเรียนสอนภาษา“ซองคา”ซึ่งเป็น
ภาษาประจ าชาติ และใชเ้ป็นโรงเรียนสอนศาสนาส าหรบั
สามเณรลามะ เชิญท่านชมความเก่าแก่ของวัด สักการะ
พระพทุธรูปและพระโพธิสตัวภ์ายในโบสถ ์

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

และน าท่านชมวิวบนเนินเขา Kuenselphodrang เหนือตัว
เมืองในจุดที่มีฮวงจุ้ยดีที่สุดในประเทศภูฏาน พร้อม
นมัสการพระพุทธรูปหล่อส าริดดอรเ์ดนมา  ประทับนั่ ง
กลางแจ้ง Buddha Dordenma (Big Buddha) สูง 51.50 
เมตร องคใ์หญ่ที่สดุในภฎูาน ซึ่งเกิดขึน้มาจากการรวมพลงั
ของชาวพทุธจากทั่วโลก โดยไดต้น้แบบมาจากพระพทุธรูป
ที่ประดิษฐานอยู่ในสถูป    พุทธคยาประเทศอินเดีย  และ
น าชมอนุสรณส์ถาน (Memorial Chorten) หรือมหาสถปู
ที่พระเจา้จิกมี ดอรจ์ีวงัชุก ทรงมีพระประสงคจ์ะสรา้งสถูป
เพื่อถวายเป็นพทุธบูชา แทนสญัลกัษณ ์กาย วาจาและใจ 
ของพระพุทธศาสนา แต่ท่านได้เสด็จสวรรคตเสียก่อน 
สมเด็จพระราชินีจึงไดด้  าเนินการสรา้งต่อจนแลว้เสร็จ และ
น าผ่านชมที่ท าการไปรษณียท์ิมพ ูที่ว่ากนัว่ามีตราประทับ
ไปรษณียท์ี่สวยที่สดุในโลก  

จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้ชมสวนสัตวพื์น้เมือง (Takin 
Zoo) ชมตวั “ทาคิน” สตัวป์ระจ าชาติของภูฏาน (National 
Animal of Bhutan) เป็นสตัวบ์นภูเขาสูง ที่มีลกัษณะผสม
ระหว่าง แพะกับวัว ที่มีถิ่นอาศัยอยู่โดยเฉพาะในภูฏาน
และบางส่วนของมณฑลเสฉวนของจีนเท่านั้น ไดเ้วลาอัน
สมควรเดินทางกลับไปยังเมืองพาโร  (53.9 ก.ม./1.20                  
ช.ม.) 

รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม  

 

 
Hotel Tashi Namgay Resort หรือเทยีบเท่า 

 



7 | 12 

 

วันที ่4 | วัดทักซัง ( วัดถ า้เสือ ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

ก่อนน าทุกท่านสัมผัสกับไฮไลท์ที่สุดของทริปนีคื้อการขึน้สู่
ยอดเขาวัดทักซัง หรือ วัดถ า้เสือ ระหว่างทางไปแวะชื่นชม
ความงามและถ่ายรูปที่ วัดคิชู  Temple) ที่มีอายุกว่า 1,300 
ปี วัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏาน จากนัน้เดินทางสู่ base 
camp เพื่อเตรียมตวัขึน้เขา (โดยเดินเทา้หรือขี่มา้**ไม่รวมใน
ราคาทัวร*์*) ซึ่งแบ่งการเดินออกเป็น 2 ช่วง ใชเ้วลาช่วงละ
ประมาณ 2 ชั่วโมง ที่ระดบัความสงูเฉลี่ย 2,000 - 3,000เมตร 
ในเสน้ทางแสวงบุญของชาวพุทธมหายาน ที่ยิ่งใหญ่ระดับ
โลก  ท่ านสามารถชมภาพมหัศจร รย์ของวั ดตั๊ ก ซั ง 
(Taktshang Lhakhang) หรือวดัถ า้เสือ ซึ่งเป็นวดัถ า้ 13 วดัที่
สร้างเกาะเก่ียวกันอยู่บนหน้าผาที่ดูเหมือนวิมานสวรรค์
ล่องลอยอยู่เหนือกลุ่มเมฆ นบัเป็นวดัที่น่ามหศัจรรย์ 1 ใน 10 
ของโลก และมีความส าคัญที่สุดของชาวภูฏาน ซึ่งทุกคน
จะตอ้งขึน้ไปใหไ้ดค้รัง้หนึ่งในชีวิต  

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ Taktshang Café   
(อาหารพืน้เมือง) 

วดัทกัซงัเรียกไดว้่าเป็นไฮไลทข์องทรปิ ภายในเขตวดัมี
สถานท่ีศกัดิส์ิทธิ์อยู่ทัง้หมด 13 แห่ง และมีความเป็นมา
เก่ียวขอ้งกบับคุคลส าคญัในประวติัศาสตรข์องภฏูานทัง้สิน้ มี
ต านานเลา่ว่า ท่านครุุ รนิโปเชไดข้ี่นางเสือที่เป็นศกัติของท่าน
แปลงกายมาเหาะมายงัที่แห่งนี ้ และบ าเพ็ญสมาธิอยู่ในถ า้รงั
เสือนาน 3 เดือน เทศนาสั่งสอนผูค้นและส าแดงกายสะกด
ภติูผีปีศาจรา้ย วดัทกัซงัตัง้อยู่บนหนา้ผาสงู 900 เมตร มี
ทศันียภาพที่น่าต่ืนตาอย่างยิ่ง การเดินเทา้ขึน้มายงัวดัแห่งนี ้
ระหว่างทางท่านจะผ่านป่าโอ๊ค ทุ่งหญา้ แนวธงมนต ์ และ
บนัไดอีก 700 ขัน้ ความสวยงามของวดัทกัซงัท่ามกลางภเูขา
สวยและทอ้งฟ้าคุม้ค่ากบัการเดินทาง ไม่แปลกใจเลยที่วดัทกั
ซงัจะมีชื่อเสียงในระดบัโลก 

รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม 

 

 

รบัประทานอาหารกลางค ่า ณ โรงแรม 

 

Hotel Tashi Namgay Resort หรือเทยีบเท่า  
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วันที ่5 | เยี่ยมชมเมอืงพาโร - กรุงเทพมหานคร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

น าท่านเที่ยวชมเมืองพาโร  เริ่มต้นที่พาโรซอง (Paro 
Dzong) หรือ รินปุงซอง (Rinpung Dzong) พาโรซองได้
ชื่อว่าเป็นซองที่มีรูปทรงสวยท่ีสดุแห่งหนึ่งของภฏูาน และ
เ ดิ น ไ ป ยั ง ป้ อ ม ต า ซ อ ง  ( Ta Dzong) แ ล ะ ช ม
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติของภฏูาน (Paro Musuem) ซึ่ง
เป็นหอสงัเกตการณใ์นยุคโบราณของพาโรซอง ก่อตัง้ขึน้
ในปี 1968 พรอ้มบูรณะป้อมตาซองในสมัยพระเจา้จิกมี 
ดอรจ์ิ วังชุก กษัตริยร์ชักาลที่ 3  หลงัจากนัน้ไปยังวัดดุง
เซ (Dungtse Lhakhang) มีลักษณะสถาปัตยกรรมการ
สรา้งวิหารวัด เป็นทรงแบบเจดียภ์ูฏาน ซึ่งภายในวิหาร
ไม่มีไฟฟ้าสอ่งสว่างเพื่อรกัษาอณุหภูมิใหภ้าพเขียนสี ที่มี
อายกุว่า 600 ปี คงสีสนัสดใส และสมบรูณ ์ 

ไม่มีรบัประทานอาหารกลางวนั (เนื่องจากติดไฟลท์บิน) 

เดินทางไปยงัสนามบินเมืองพาโร เพื่อท าการเช็คอิน และ
เดินทางกลบักรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน ดรุคแอร ์
(Drukair) เที่ยวบินที่ KB150 เวลา 11.00 – 15.10 น. (ณ 
เวลาทอ้งถิ่นประเทศไทย) 

“ขอขอบพระคณุส าหรบัความสนใจ และความไวว้างใจ
ในการรว่มเดินทางไปเปิดประสบการณก์บัเรา แลว้พบ
กนัใหม่กบัการเดินทางในภาคต่อไป ขอบคณุครบั/ค่ะ” 
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หมายเหตุ : โปรแกรมนีท้างบรษิัทไดจ้ดัเตรียม Complimentary เสรมิพิเศษเพื่อใหก้ารรบัประทานอาหารของท่านมี

รสชาติมากยิ่งขึน้ เช่น น า้พริกแหง้ น า้จิม้ต่างๆ บะหมี่กึ่งส  าเรจ็รูป หรือขนม บริการใหร้ะหว่างการเดินทาง  

 เงือ่นไขและค าแนะน าส าหรับการซือ้ทัวร ์

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-12 
With Bed 

SGL 
SUP 

NO TKT 
ADL 

❖ 12 – 16 April 20 66,550.- สอบถาม 9,590.- 25,500.- 

ค่าทวัรต่์อท่านรวม : 
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษีสนามบิน  
✓ ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุตามมาตรฐาน 
✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามที่ระบใุนโปรแกรม  
✓ โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการตามมาตรฐาน 3 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้่านไดล้ิม้รสกบัอาหารทอ้งถิ่นในประเทศภฎูาน ในกรณีที

ท่านมีขอ้จ ากดัในการรบัประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอยีดล่วงหนา้เพือ่ความเหมาะสม 
✓ ค่าประกันการเดินทางของบริษัท MSIG  Co., Ltd. แบบ OASIS  PLAN.คุม้ครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ

จากอบุติัเหต ุ , ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม ์ทัง้นีค้รอบคลมุถึงสขุภาพที่ไม่ได้
เกิดจากโรคประจ าตวั (หากมีความประสงคจ์ะเพิ่มความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหาย
ตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของ
กรมธรรมต์ามเอกสารแนบทา้ยใบจองทวัร)์ 

✓ ค่าทปิคนขบัรถ  
✓ ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น  

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % ของค่าบรกิาร 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าเขา้-ออกโรงแรม  
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องด่ืมในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก 

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านอาจตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) : 
เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัรแ์ละ ช าระเงินมดัจ าล่วงหนา้ 20,000 บาทต่อผูเ้ดินทาง
หนึ่งท่าน ภายใน 7 วนันบัจากวนัที่จอง ซึ่งเงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระ
ค่าทวัรส์ว่นที่เหลือลว่งหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินสว่นที่เหลือตามวนัที่ก าหนด ทางบรษิัท
ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
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ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบัจองทวัรต่์อบุคคลดงัต่อไปนี ้(Cannot make your reservation) : 
ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบับคุคลดงัต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายใุนระหว่างแรกเกิด ถึง 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มีความจ าเป็นตอ้งใช ้วีลแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บ่งบอกถึงการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถที่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทางท่องเที่ยว 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์และตอ้งการแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง หรือกลางทาง 
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร ์อาทิ ผูท้ี่ด่ืมสุราบนรถ , ไม่รกัษาเวลา, เสียงดัง, พูดจา

หยาบคาย, สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้่วมคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหว่างทัวร ์ที่มีระบุอยู่ชัดเจนใน
โปรแกรมทัวร ,์ ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู ้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวรต์้องท าการนอกเหนือ
โปรแกรมทวัร ์ซึ่งบางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอ่ืนหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge) 
***เงือ่นไขการยกเลกิตามระยะวนัเวลา*** 

• ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 60 วนั คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
• ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 30 วนั หกัมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
• ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 15 วนั หกั 50% ของค่าทวัร ์
• ยกเลิกในวนัเดินทาง 7 วนั หรือ NO SHOW หกั 100% ของค่าทวัร ์

***เหตผุลประกอบการยกเลิกการเดนิทาง*** 
• หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง และสามารถหาบุคคลมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวี

ซ่าไดท้ันตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใชจ้่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น (แต่
จะตอ้งไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่เป็น NON-CHANGE NAME & NON-REFUND) 

• หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ไดร้บัการพิจารณา
อนมุติัวีซ่า ตามหลกัการพิจารณาของสถานทูตทกุประการ  ใหน้บัการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอ้ม
กนัทัง้หมด เป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวนัเวลาดงักลา่วขา้งตน้ หากในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะ
ไดร้บัการพิจารณาอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะน าใหท้่านยื่นขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึ่งจะรูผ้ล
เรว็กว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 10 ท่าน โดยที่จะแจง้ใหผู้ ้
เดินทางทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 15 วนั (โดยจะคืนค่าทวัรใ์หแ้ก่ผูเ้ดินทางเต็มจ านวน ยกเวน้ค่าวีซ่า
ในกรณีที่มีการยื่นแลว้) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการท่องเท่ียวใหเ้หมาะสมกับช่วงเวลาการเดินทาง 
รวมทัง้ไม่สามารถรบัผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสัยอนัไดแ้ก่ การล่าชา้ของสายการบิน, การนดั
หยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้
ประกนัเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บรษิัท MSIG  Co., Ltd. ที่ระบคุวามรบัผิดชอบไวใ้น
กรมธรรมเ์ท่านัน้ ทัง้นีบ้รษิัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละจะรกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสดุ  

• ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเนื่องมาจากการกระท าที่
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่มีการคืนเงินค่าทัวรท์ี่ท่านช าระมาแลว้
ทัง้หมด 



11 | 12 

 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) :  
• หากท่านประสงคจ์ะขอเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาวนัเดินทาง สามารถท าไดล้ว่งหนา้ก่อนการเดินทางจรงิ 30 วนั 

โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย  
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) : 

• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั 
ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป โดยจะเป็นไปตามสาย
การบินซึ่งเป็นผูก้  าหนด และทางบรษิัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  

• กรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ 
REFUND เงินตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณา
สอบถามกบัเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินนัน้สามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ 

โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) : 
• หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin/Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกั
มีความแตกต่างกนั และอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนักบักลุม่คณะของท่านตามที่ตอ้งการ 

• โรงแรมหลายแห่งในยุโรปและทวีปอ่ืนในเขตโซนเหนือหรือใตสุ้ด โดยเฉพาะโรงแรมที่อยู่ในบริเวณอุทยาน
แห่งชาติ หรือเขตพืน้ที่เมืองที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยไม่เกิน 18 องศาเซลเซียสต่อปี จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศใน
หอ้งพกั โดยมกัจะมีเครื่องปรบัอากาศหรือพดัลมใหบ้ริการเฉพาะในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ 

สถานที่เขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) : 
• การจดัโปรแกรมทัวร ์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกับวันที่สถานที่เขา้

ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหน้า หรือการเปิดรบัจองผ่านทาง Online ซึ่งหากในช่วงวัน
เวลาเดินทางดังกล่าวที่คณะจะเขา้ชมและไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได ้ทางบริษัทฯจะคืนเงินค่า 
Entrance Fee ตามที่ระบุไวใ้นเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่
ดงักลา่วได ้ 

• และหากมีการล่าชา้ หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง ที่เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชม
สถานที่ดงักล่าวได ้ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้ 
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter) : 
• ค่าทวัรน์ีไ้ม่ไดร้วมค่าขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม  
• ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรมั (ส าหรบั

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger) และการเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หากสมัภาระของท่านมีน า้หนกัเกินกว่าที่ก าหนด 

• ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 5 กิโลกรมั และมี
ความกวา้ง+ยาว+สงู  ขนาด 45 + 35 + 20 cm (17 + 13 + 8 inches). 

• กระเป๋า สมัภาระที่มีลอ้เลื่อน และมีขนาดใหญ่เกินกว่าขนาดมาตรฐาน ไม่เหมาะแก่การเป็นกระเป๋าถือขึน้
บนยานพาหนะในการเดินทาง ไดแ้ก่ เครื่องบิน รถโคช้ รถไฟ เป็นตน้ โปรดพิจารณาในการใชง้านดงักลา่ว 

• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญหาย, สูญเสียของกระเป๋าและสมัภาระของ
ผูโ้ดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน โดยทางสายการบินผูใ้หบ้ริการจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
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พาณิชย ์ซึ่งสายการบินจะรบัผิดชอบต่อการสญูหาย หรือสญูเสียของสมัภาระในกระเป๋าใบใหญ่ที่โหลดขึน้
เครื่อง ตามการพิจารณาการชดเชยเงินตามแต่กฎของสายการบินนัน้ ๆ 

การสบูบหุรี่ (Smoking Area) : 
▪ ในประเทศภูฎาน มีการรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีขอ้ก าหนดที่

ชดัเจนในเรื่องการสบูบหุรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี่ ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครวั (Family) : 

❖ หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 
ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 


