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 วนัที่หน่ึง : กรุงเทพ – พาโร – ทมิพ ู

 
04.00   พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 เพื่อทาํการเช็คอินท่ีเคาน์เตอร์ โซน K สายการบิน

ภูฏาน แอร์ไลน์  (Bhutan Airlines) และออกเดินทางสู่เมืองพาโร โดยเท่ียวบิน B3701 เวลา 06:30 น (แวะรับ-ส่ง

ผูโ้ดยสารท่ีกลักตัตา้ประมาณ 40 นาที โดยท่านไม่ตอ้งลงจากเคร่ือง) 

10.10 เดินทางถึงพาโร (Paro) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋าเดินทาง พบเจา้หนา้ท่ีของบริษทัรอรับ

คณะท่ีประตูทางออก  

เท่ียวชมและไหวพ้ระท่ีวดัคิชู (Kichu Temple) ซ่ึงเป็นวดัเก่าแก่ท่ีสุด

แห่งหน่ึงของประเทศภูฏาน สักการะพระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีสวยงามใน

รูปแบบท่ีธิเบตท่ีประดิษฐานภายในวดั โดยวดัน้ีอยูใ่นพระอุปถมัภ์

ของพระราชชนนี ซ่ึงท่านจะเสด็จมาทาํบุญและวปัิสสนาท่ีวดัน้ีเป็น

ประจาํ  

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่เมืองทิมพ ูระยะทาง 80 กม. ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. ระหวา่งทางท่านจะเพลิดเพลินกบัทิวทศัน์

สองขา้งทางของถนนท่ีลดัเลาะไปตามแนวเขา มีลาํธารไหลขนาบขา้งไปตลอดทาง ท่านจะไดรั้บอากาศบริสุทธ์ิ

สัมผสักบันํ้าเยน็ฉํ่าท่ีมาจากเทือกเขาหิมาลยั               
 

 นาํท่านข้ึน Buddha Point เพื่อสักการะพระใหญ่ซ่ึงมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในภูฏานตั้งอยูบ่นเขาซ่ึงเป็นจุดชมววิท่ี

สวยงามท่ีสุดของทิมพ ู เพื่อช่ืนชมความงามตามธรรมชาติของเมืองทิมพทูัว่ทั้งเมือง เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรนาํ

ท่านเดินทางสู่เมืองพาโร 
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  พาท่านสักการะ Memorial Chorten สถูปสีขาวยอดสีทองความสูง 200 เมตรท่ีสามารถมองเห็นไดจ้ากระยะไกล

สร้างในปี คศ.1974 สร้างข้ึนเพื่อเป็นการระลึกถึงกษตัริยอ์งคท่ี์ 3 (King Jigme Dorji Wangchuck)  

 

 

นาํท่านชมความงามของทมิพูซองหรือทาชิโชซอง (Thimphu 

Dzong /Tashichho Dzong) ซ่ึงเป็นซองหลกัและใหญ่ท่ีสุดของ

ภูฏาน เทียบไดก้บัวดัพระแกว้ของเรา ซองไม่ใช่เป็นเพียงศาสน

สถานเท่านั้น  แต่ยงัเป็นสถานท่ีทาํการของรัฐบาลและองค์

ประมุขจึงเป็นศูนยก์ลางแห่งการบริหารราชอาณาจกัรและเป็น

เสมือนหวัใจท่ีรวมแห่งจิตวิญญาณของภูฏานทั้งหมด  

  สถานท่ีแห่งน้ีถือเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ่ีสุด โดยปกติจะอนุญาตให้เขา้ชมไดเ้ฉพาะผูท่ี้เล่ือมใสในพุทธศาสนาและ

เขา้ใจวฒันธรรมประเพณีอนังดงามแห่งชาวภูฏานเท่านั้น  
 

  นาํท่านเดินเล่นชมทิมพ ูเมืองหลวงของภูฏานและเป็นเมืองท่ีมีผูค้นอาศยัมากท่ีสุดในประเทศ( 100,000 คน) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าท่ีโรงแรมหรือ ภตัตาคารพื้นเมือง     \ 

 พกัท่ี Galingkha Hotel หรือเทียบเท่า 

 
วนัทีส่อง : ทมิพู – ดอชูลา – พูนาคา – ดอชูลา  

 
เชา้ บริการอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม และทาํการเช็คเอาท ์

  ออกเดินทางสู่ ดอชูลา ใชเ้วลาเดินทาง 1 ช.ม. โดยตลอดสองเส้นทางอนัวกวนและซบัซอ้นไปดว้ยขนุเขาจะเตม็

ไปดว้ยป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์และป่าสนอนัหนาทึบ อีกทั้งยงัมีดงกุหลาบพนัปี ดอกไมป้ระจาํชาติของประเทศ

ภูฏานใหเ้ห็นไดท้ัว่ไป  
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ดอชูลาพาส (Dochula Pass) เป็นจุดสูงสุดของ

เส้นทางทิมพ ู -  พนูาคาท่ีอยูใ่นระดบัความสูง

ราว 3,100 เมตร รถจะไปแวะพกัให้

นกัท่องเท่ียวชมทิวทศัน์อนังดงามของเทือกเขา

หิมาลยัดา้นตะวนัออก ซ่ึงหากวนัไหนทอ้งฟ้า

เป็นใจก็จะไดเ้ห็นทะเลภูเขา(หิมาลยั)กวา้งไกล

สุดสายตา  
 

  (ทอ้งฟ้าในพฤศจิกายน-กุมภาพนัธ์ ส่วนใหญ่จะเปิดและเป็นใจใหช้มววิ ส่วนในช่วงเดือนอ่ืน ข้ึนกบัภูมิอากาศ

ขณะนั้น) หากวนัไหนฟ้าปิดก็จะเห็นปุยเมฆขาวลอยล่องไต่ระเร่ียยอดเขาท่ีเบ้ืองหนา้    
 

  นอกจากน้ีท่ีบริเวณดอชูลายงัถือเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ดว้ยพระราชินีในกษตัริยอ์งคท่ี์ 4  (King Jigme Singye 

Wang Chuck) ไดโ้ปรดใหส้ร้างเจดีย ์จาํนวน 108 องค ์ไวท่ี้บริเวณเพื่อเป็นท่ีระลึกถึงท่ีกษตัริยอ์งคท่ี์ 4 ไดเ้สด็จ

ไปปราบจราจลดว้ยพระองคเ์องท่ีชายแดนภูฏานและอินเดีย เม่ือปี  พ.ศ. 2003 

  เม่ือไดเ้วลาท่ีเหมาะสม นาํท่านเดินทางสู่เมืองพนูาคา ใชเ้วลา 2 ชัว่โมง  

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั แบบปิกนิกริมนํ้า 

เท่ียวชมพนูาคาซอง (Punakha Dzong) ซ่ึงตั้งอยูต่รง

บริเวณท่ีแม่นํ้า 2 สายมาบรรจบกนั ท่านจะไดเ้ขา้ไป

ชมภายในซอง ซ่ึงแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ดว้ยศิลปะท่ี

งดงามมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  พนูาคาซองน้ีสร้างในปี 

ค.ศ.1837 แต่ไดรั้บความเสียหายในเวลาต่อมา

เน่ืองจากไฟไหมแ้ละนํ้าในแม่นํ้าไหลเอ่อข้ึนมาท่วม  

 ปัจจุบนัไดซ่้อมแซมใหส้มบูรณ์กวา่เดิม     พนูาคาตั้งอยู ่1,468 เมตรจากระดบันํ้าทะเลซ่ึงตํ่ากวา่เมืองพาโรและ

ทิมพทูาํใหมี้อากาศท่ีอบอุ่น ในอดีตกษตัริยแ์ละพระสังฆราชจะมาประทบัท่ีพนูาคาในช่วงฤดูหนาวและเสด็จ

ไปประทบัท่ีทิมพชู่วงฤดูร้อน ปัจจุบนัน้ีมีเพียงพระสังฆราชท่ีมาประทบัในช่วงฤดูหนาว ดา้นในพูนาคาซอง

ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุท่ีท่านซบัดรุง นาวงั  นมัเกล นาํมาจากธิเบตก่อนท่ีจะมารวบรวมภูฏานข้ึนเป็น

ประเทศ ซ่ึงถือวา่เป็นหน่ึงในพระบรมสารีริกธาตุท่ีศกัด์ิสิทธ์ของชาวภูฏาน (ในอดีตชาวธิเบตไดย้กทพัมาตี

เมืองพนูาคาอยูบ่่อยคร้ังเพื่อเอาพระบรมสารีริกธาตุ แต่วา่ไม่สาํเร็จ)   
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 หลงัจากนั้นนาํท่านสนุกสนานและเพลิดเพลินกบัธรรมชาติดว้ยการล่องแก่ง บนแม่นํ้าพนูาคา  

 (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง)  และเดินทางสู่ท่ีพกับนดอชูลา 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ท่ีโรงแรม 

 พกัท่ี Dochula Resort (หรือเทียบเท่า) 

 
 
 

วนัทีส่าม : ดอชูลา - พาโร 

 
เชา้ บริการอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม และทาํการเช็คเอาท ์

  

พาท่านเดินชมธรรมชาติ ท่ีดอชูลา ใชเ้วลาประมาณ  

1 ชัว่โมง ระหวา่งทางท่านจะเพลิดเพลินกบัความงาม 

ของตน้ไม ้ พรรณไมน้านาชนิด รวมถึงดอกไมห้ลาก 

สีสัน อาทิ กุหลาบพนัปี(Rhododendron) ไอริส 

และแมกโนเลีย 
 

 

 หลงัจากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองพาโร ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชัว่โมง 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง  

บ่าย  สนุกกบัการเท่ียวเมืองพาโรโดยจกัรยาน 
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นาํชมพาโรซอง (Paro Dzong) ซ่ึงสร้างในปี คศ.1646 ใชเ้ป็นท่ีมัน่

ป้องกนัศตัรูมากวา่ 250 ปี ถูกไฟไหมใ้นปี คศ.1907 และถูกสร้าง

เป็นโบสถห์ลงัไฟไหมด้ว้ยไมข้นาดใหญ่เขา้ล้ิน (ไม่มีตะปูแมแ้ต่

ตวัเดียว) ปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางการบริการกิจการสงฆข์องเมืองพา

โร มีพระสงฆจ์าํวดัประมาณ 200 องค ์ ชมความงามของตวัอาคาร

โดยเฉพาะไมท่ี้งดงามไปดว้ยสีสันและการแกะสลกั      

 หลงัจากนั้นเท่ียวชมเมืองพาโร พร้อมเลือกซ้ือของท่ีระลึก 

                             
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมือง  

        พกัท่ี Janka Resort หรือเทียบเท่า 

 
 

วนัทีส่ี่ : พาโร – ตั๊กซัง 

 
เชา้ บริการอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม   
  

                                   
 

 หลงัจากนั้นเดินทางข้ึนเขาสักการะ Taktsang Monastery ซ่ึงเป็นวดัท่ีตั้งอยูบ่นหนา้ผาสูง 3,000 เมตร  เช่ือกนัวา่

ท่านกรููริมโปเช ซ่ึงเป็นลามะจากธิเบตได ้ข่ีเสือมาจาํศิลภาวนาอยูใ่นหนา้ผาแห่งน้ี  จึงไดช่ื้อวา่ “Tiger Nest”  

mailto:Info@greentravelthailand.com
http://th.greentravelthailand.com/


Ramo World Co., Ltd. 
40/71 Soi Intamara 8, Suthisarn Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand  
T: +66 (0) 2 730 8022 M: +66 (0) 91 536 2445 F: +66 (0) 2 730 8002 
Info@greentravelthailand.com,   http://th.greentravelthailand.com 
 
 

 โปรแกรมน้ีจาํเป็นตอ้งเดินหรือข่ีลา (ค่าบริการท่านละ USD 20)            รวมเวลาไปกลบัและเท่ียวท่ีวดัประมาณ  

 5 ชัว่โมง ข่ีข้ึนขาเดียว ขากลบัท่านตอ้งเดินลงเอง เน่ืองจากเส้นทางบางตอนมีความชนัและล่ืน ทางภูฏานไม่ 

อนุญาตใหข่ี้ลาหรือมา้ลง เพราะอาจเกิดอนัตรายได ้ 

 (ท่านท่ีตอ้งการข่ีลา กรุณาแจง้ล่วงหนา้  1  วนั  เพื่อจองลาท่ีจะข่ีข้ึนไป  ซ่ึงการข้ึนชม Taktsang Monastery ตอ้ง

เดินไกล รวมถึงการเดินข้ึนลงบนัไดหลายร้อยขั้น หากท่านไม่สะดวกท่ีจะเดินเทา้เป็นระยะทางไกล ท่าน

สามารถช่ืนชมทิวทศัน์ และถ่ายรูปได ้ณ จุดชมววิ หรือไปเท่ียว Drukyel Dzong และวดั Dungtse แทน)  

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง  แบบปิกนิกบนเขา  

บ่าย  เดินทางลงจากเขาตัก๊ซงั   ระหวา่งทางเพลิดเพลินกบัความงามของธรรมชาติ    หลงัจากนั้นนาํท่านเดินเล่นชม

เมืองพาโรสบายๆพร้อมเลือกซ้ือของท่ีระลึก 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมือง  

         พกัท่ี Janka Resort หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่ห้า : พาโร – กรุงเทพ 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

8:00 น นาํท่านเดินทางไปยงัสนามบินพาโรเพื่อทาํการเช็คอิน 

11:00 น เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินภูฏานแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี B3700 (แวะหยดุรับ-ส่งผูโ้ดยสารท่ีกลักตัตา้ 

ประมาณ 40 นาที โดยท่านไม่ตอ้งลงจากเคร่ือง) 

16:40 น ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพพร้อมรอยยิม้และความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Info@greentravelthailand.com
http://th.greentravelthailand.com/


Ramo World Co., Ltd. 
40/71 Soi Intamara 8, Suthisarn Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand  
T: +66 (0) 2 730 8022 M: +66 (0) 91 536 2445 F: +66 (0) 2 730 8002 
Info@greentravelthailand.com,   http://th.greentravelthailand.com 
 
 

โปรแกรมการเดินทาง อาจมีการเปลีย่นแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีบ้ริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ

ประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง หรือตามเง่ือนไขของแต่ละประเทศ 

 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้น economy ไป-กลบัตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามกาํหนดในรายการ 

- ค่าดาํเนินการ visa และค่าธรรมเนียมรัฐบาล 

- ค่าโรงแรมระดบั 3 ดาว ตามระบุในโปรแกรม หรือเทียบเท่า 

- ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามระบุไวใ้นรายการ 

- ค่ามคัคุเทศน์นาํเท่ียว และอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

- ค่าทิปมคัคุเทศน์และคนขบัรถ 

- ค่ายานพาหนะ และค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

- นํ้าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม, ค่าประกนัวนิาศภยัตามเง่ือนไขของสายการบิน 

- ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรมข์องบริษทัประกนัชีวิต โดยผู ้

เดินทางตอ้งสาํรองจ่ายล่วงหนา้ก่อน และนาํใบเสร็จรับเงิน, และใบรับรองแพทยก์ลบัมาเบิกจากบริษทัประกนัฯ 

 

อตัราค่าบริการดังกล่าว ไม่รวม 

- ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไว ้เช่น เคร่ืองด่ืม, อาหาร, ค่าโทรศพัท,์ ค่าโทรสาร, มินิบาร์, ทีวี

ช่องพิเศษ, ค่าซกัรีด, หรือค่าชดใชค้วามเสียหายอ่ืนๆ 

- ค่าปรับกรณีมีนํ้าหนกัสัมภาระเกินจากท่ีสายการบินกาํหนด 

- ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

- ค่า VAT 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% เฉพาะท่านตอ้งการใบเสร็จรับเงินสาํหรับไปหกัค่าใชจ่้ายของบริษทั ซ่ึงบริษทัจะ

ออกใหภ้ายหลงัการเดินทาง  

 

เง่ือนไขการให้บริการ 

- ค่าจองทวัร์ท่านละ 5,000 บาท เพื่อยนืยนัการสั่งซ้ือบริการ งวดท่ีสองท่านละ 15,000 บาท ภายในวนัท่ี XX X และท่ี

เหลือ ชาํระภายในวนัท่ี XXX 

- การไม่ชาํระเงินค่าจองทวัร์ หรือค่ามดัจาํ, ชาํระไม่ครบ, หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม บริษทัฯ

ขอสงวนสิทธิการยกเลิกการใหบ้ริการ ตามเง่ือนไขการยกเลิกท่ีระบุไวด้า้นล่าง 
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- หากท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึงในตารางทวัร์หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิจากบริการหรือโปรแกรม

ดงักล่าว ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในโปรแกรมดงักล่าวคืนไดแ้ละบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บค่าใชจ่้าย หรือ

ค่าเสียหายจากการยกเลิกบริการดงักล่าวตามความเป็นจริง 

- ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ หรือต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางเขา้หรือออกประเทศ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

- ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํ่ากวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหท้่านทราบ

ล่วงหนา้ประมาณ 20 วนัก่อนการเดินทาง  

 

การยกเลกิ 

   - ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัข้ึนไป คืนค่าบริการท่ีชาํระล่วงหนา้เตม็จาํนวน หลงัหกัค่าใชจ่้ายในการยกเลิก

ตัว๋เคร่ืองบิน 

   - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 5,000 บาท หลงัหกัค่าใชจ่้ายในการยกเลิกตัว๋เคร่ืองบิน 

   - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 50% ของราคาทวัร์ หลงัหกัค่าใชจ่้ายในการยกเลิกตัว๋เคร่ืองบิน 

   - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์  

   - หากเป็นกลุ่มท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํหรือจ่ายเตม็จาํนวนกบัสายการบิน หรือมีการการันตีค่า

มดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือผา่นตวัแทนทั้งในและต่างประเทศและไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ extra flight 

หรือ chartered flight บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ามดัจาํ หรือค่าทวัร์ เน่ืองจากค่าใชจ่้ายเป็นการเหมาจ่ายของทั้งกลุ่ม 

หมายเหตุ 

- จาํนวนผูเ้ดินทางท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ขั้นตํ่า 15 ท่าน และเท่ียวบิน,ราคา และรายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้

ตามความเหมาะสม 

- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในโปรแกรมน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยท่ี บริษทัไม่สามารถพา

ท่านไปเท่ียวตามโปรแกรมได ้เช่นจากภยัธรรมชาติ, ความล่าชา้, ความผดิพลาดจากสายการบิน, บริษทัขนส่ง, ตวัแทน, 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือการจราจร โดยจะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นหลกั อยา่งไรก็ตามบริษทัสงวนสิทธ์ิท่ีจะ

ไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ิน 

- บริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอนัเกิดจากสายการบินหรือพาหนะอ่ืนๆท่ีให้บริการในการเดินทาง, ภยัธรรมชาติ, 

เหตุสุดวสิัยทางการเมือง หรือเหตุการณ์อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทั รวมทั้งค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดทั้งทางตรง 

และทางออ้ม เช่นการเจบ็ป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรืออุบติัเหตุต่างๆ 

- ราคาน้ีคิดตามราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ภาษีนํ้ามนั, และภาษีสนามบินตามปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบิน, ภาษีนํ้ามนั, และภาษี

สนามบินมีการปรับราคาสูงข้ีน  บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาตามความเป็นจริง 

- บริษทัจดับริการการท่องเท่ียวดงักล่าวสาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
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- เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดแลว้ บริษทัถือวา่ท่านไดรั้บทราบและยอมรับเง่ือนไขต่างๆตามท่ีระบุไว้

แลว้ 

 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี 11/06660 
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