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วันแรก   กรุงเทพฯ – พาโร - ทิมพู (-, L, D)

04.30  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 10  
(Entrance#10)  เคาน์เตอรสายการบินดรุกแอร์  (Druk Air) เพื่อเชคอิน และออกเดินทางสู่พาโร 
(Paro) 

10.00 เดินทางถึงพาโร (Paro) เจ้าหน้าที่ของบริษัทรับท่านที่สนามบิน หลังจากท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันในภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นําชมพาโรซอง (Paro Dzong) ซึ่งสร้างในป ีคศ.1646 ใช้เป็นที่มั่นป้องกันศัตรูมากว่า 250 ป ีถูก
ไฟไหม้ในปี คศ.1907 และถูกสร้างเป็นโบสถ์หลังไฟไหม้ด้วย
ไม้ขนาดใหญ่เข้าลิ้น (ไม่มีตะปูแม้แต่ตัวเดียว) ปัจจุบันเป็น
ศูนย์กลางการบริการกิจการสงฆ์ของเมืองพาโร มีพระสงฆ์
จําวัดประมาณ 200 องค ์ ชมความงามของตัวอาคารโดย
เฉพาะไม้ที่งดงามไปด้วยสีสันและการแกะสลัก

 จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองทิมพู ระยะทาง 80 กม. ใช้เวลา
ประมาณ 1.5 ชม. ท่านจะเพลิดเพลินกับทิวทัศน์สองข้างทางของถนนที่ลัดเลาะไปตามแนวเขา มี
ลําธารไหลขนาบข้างไปตลอดทาง ท่านจะได้รับอากาศบริสุทธิ์สัมผัสกับน้ําเย็นฉ่ําที่มาจากเทือกเขา
หิมาลัย 

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 พักที่ Hotel Galingkha หรือเทียบเท่า
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วันท่ีสอง   ทิมพู   (B, L, D)

เช้า    บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําชม Memorial Chorten สถูปสีขาวยอดสีทองสูง

ตระหง่านที่สามารถมองเห็นได้จากระยะไกลสร้างในปีคศ.
1974 สร้างขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงกษัตริย์องค์ที่ 3 (King 
Jigme Dorji Wangchuck) โดยท่านสามารถกราบบูชา
สถูปแบบอัษฎางคประดิษฐ์ตามแบบภูฏาน และเดินเวียน
เทียนร่วมกับชาวภูฏานเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นชม
ที่ทําการไปรษณีย์ภูฏาน (Bhutan Post Office)  ซึ่งทําน
สามารถเลือกซื้อดวงตรา ไปรษณียากร ที่งดงามของภูฏานที่ถูกจัดแสดงที่นี่ ภูฏานจัดเป็นประเทศ  
“เจ้าแหํงสแตมป”์ แหํงหนึ่งของโลก สแตมป์ของภูฏานมีให้เลือกในหลายรูปแบบและราคา ทั้งรูป
วิว, ทิวทัศน์ธรรมชาติ, รูปวัดและป้อมปราการที่เรียกวํา ซ็อง ( Dzong)  รูปสัตว์รูปดอกไม้ตํางๆ
รวมทั้งยังมีสแตมป ์3 มิติด้วย

 
 พาท่านเที่ยวศูนย์อนุรักษ์สัตว์ประจําชาติภูฏาน (Takin Preservation Center) เพื่อชม “ทาคิน” ซึ่ง

เป็นสัตว์พิเศษ ที่มีลักษณะผสมระหว่าง แพะกับวัว  และมีเฉพาะใน
ภูฏานเท่านั้น  ถือเป็นสัตว์ประจําชาติของภูฏาน  (National 
Animal of  Bhutan) ทาคิน เป็นสัตว์ในตํานานประวัติศาสตร์ของ
ศาสนาพุทธในภูฏาน เมื่อศตวรรษที ่15 ท่านลามะ ดรุกปา คุนเลย์
ได้แสดงปาฏิหาริย์ให้ชาวภูฏานเห็น โดยสั่งให้ชาวภูฏานเอาวัว 1 
ตัวกับแพะ 1 ตัว มาถวายเป็นอาหารกลางวัน ท่านลามะกินวัวกับ
แพะจนเหลือแต่กระดูก แล้วท่านก็หยิบหัวแพะไปต่อกับกองกระดูก
วัว เพียงท่านดีดนิ้วหนึ่งท ี กองกระดูกวัวกับแพะนั้นก็กลายเป็น 
“ทาคิน” ซึ่งลุกขึ้นยืนแล้ววิ่งออกไปกินหญ้าในทุ่ง เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาชาวภูฏาน
ที่มาชุมนุมอยู ่ณ ที่แห่งนั้น  

 จากนั้นนําชมวัดชันกังคา (Changangkha Temple) วัดนี้เป็นวัดที่เกําแกํซึ่งถูกสร้างในค.ศ. ที่ 14 
หรือ อายุกวํา 600 ปี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันในภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย จากนั้นนําท่านขึ้นบนเขาไปยังจุดชมวิว (Buddha Point) ที่
สวยงามที่สุดของทิมพู  เพื่อชื่นชมความงามตามธรรมชาติของ
เมืองทิมพูทั่วทั้งเมือง 

 นําท่านชมความงามของทิมพูซองหรือทาชิโชซอง (Thimphu 
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เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
 ออกเดินทางไปปูนาคา (Punakha) อดีตเมืองหลวงซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเมืองหลวงทิมพูประมาณ 

80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ช.ม. โดยตลอดสองเส้นทางอันวกวนและซับซ้อนไป
ด้วยขุนเขาจากทิมพูสู่ปูนาคา จะเต็มไปด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรร์และป่าสนอันหนาทึบ อีกทั้งยังมีดง
กุหลาบพันปีดอกไม้ประจําชาติของประเทศภูฏานให้เห็นได้ทั่วไป เช่นเดียวกับฝูงจามรีป่า (Yak) ที่
จะพบมากในเส้นทางสายนี้ตามไหล่เขา

 สําหรับเส้นทางจากเมืองหลวงใหม่สู่เมืองหลวงเก่า นับเป็นหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวยอดนิยมเพราะ
เมื่อรถไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อไปพักที ่ดอชูลา (Dochula Pass) ที่เป็นจุดสูงสุดของเส้น
ทางทิมพ-ูปูนาคา ที่อยู่ในระดับความสูงราว 3,100 เมตร รถจะไปแวะพักให้นักท่องเที่ยวออกไปยืด
เส้นยืดสายและชมทิวทัศน์อันงดงามของเทือกเขาหิมาลัยด้านตะวันออก

        ซึ่งหากวันไหนท้องฟ้าเป็นใจก็จะได้เห็นทะเลภูเขา(หิมาลัย)กว้าง
ไกลสุดสายตา(ท้องฟ้าในพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ส่วนใหญ่จะ
เปิดและเป็นใจให้ชมวิว ส่วนในช่วงเดือนอื่น ขึ้นกับภูมิอากาศ
ขณะนั้น) หากวันไหนฟ้าปิดก็จะเห็นปุยเมฆขาวลอยล่องไต่ระเรี่ย
ยอดเขาที่เบื้องหน้า

       
        นอกจากนี้ที่บริเวณดอชูลาจะเต็มไปด้วยธงหลากหลายสีสันที่

ปลิวพัดโบกไสว ทั้งนี้ชาวภูฏานได้นํามาปักไว้เพื่อบูชาเจ้าป่าเจ้า

Dzong/Tashichho Dzong) ซึ่งเป็นวัด (ซอง) หลักและใหญ่ที่สุดของ
ภูฏาน เทียบได้กับวัดพระแก้วของเรา ซองไม่ใช่เป็นเพียงศาสนสถาน
เท่านั้น  แต่ยังเป็นสถานที่ทําการของรัฐบาล และองค์ประมุขจึงเป็น
ศูนย์กลางแห่งการบริหารราชอาณาจักร เป็นเสมือนหัวใจที่รวมแห่งจิต
วิญญาณของภูฏานทั้งหมด สถานที่แห่งนี้ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธี่สุด โดย
ปกติจะอนุญาตให้เข้าชมได้เฉพาะผู้ที่เลื่อมใสในพุทธศาสนา และเข้าใจ
วัฒนธรรมประเพณีอันงดงามแห่งชาวภูฏานเท่านั้น นอกจากนั้นเราจะได้
ชมสถาป ัตยกรรมท ี ่ งดงามและม ี เอกล ักษณ์ของภ ูฏานอ ีกด ้วย  
(หมายเหตุ:การจุดดวงประทีปในทิมพูซอง ขึ้นอยู่กับช่วงที่เดินทางด้วย 

เนื่องจากบางช่วงพระประจําวัดจะไปจําวัดที่อื่น)

เย็น รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  พักที่ Hotel Galingkha หรือเทียบเท่า

วันท่ีสาม   ทิมพู - ปูนาคา  (B, L, D)
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เขาแห่งดอชูลาโดยละแวกนั้นจะมีสถูป(ซอร์เตน)องค์ใหญ่แบบภูฏานตั้งตระหง่านอยู่ ซึ่งชาวภูฏาน
เชื่อว่านี่คือสถูปที่ช่วยสยบฤทธิ์เดชของภูตผีปีศาจและวิญญาณชั่วร้าย อีกทั้งยังช่วยคุ้มภัยให้กับผู้
ที่เดินทางผ่านไป-มา ใครที่ลงไปชมสถูปเคล้าเสียงธงปะทะลมดังอื้ออึงก็จะรู้สึกได้ถึงพลังของความ
ขรึมขลังแห่งดอชูลา

 บริเวณนี้ยังถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ ์ ด้วยพระราชินีในกษัตริย์องค์ก่อน (King Jigme Singye 
Wang Chuck) ได้โปรดให้สร้างเจดีย์ จํานวน 108 องค์ ไว้ที่บริเวณเพื่อเป็นที่ระลึกถึงที่กษัตริย์องค์
ก่อนได้เสด็จไปปราบจราจลด้วยพระองค์เองที่ชายแดนภูฏานและอินเดีย เมื่อป ีพ.ศ. 2003

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันในภัตตาคารพื้นเมือง
 เดินทางต่อถึงปูนาคา  เยี่ยมชมปราสาทปูนาคาซอง 
(Punakha Dzong)  ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณที่แม่น้ํา 2 สายมา
บรรจบกัน ท่านจะได้เข้าไปชมภายในซอง ซึ่งแบ่งเป็นส่วน
ต่างๆด้วยศิลปะที่งดงามเฉพาะตัว เราจะได้เห็นเณรจํานวน
มากที ่ก ําลังศึกษาพระธรรม บางส่วนเป็นห้องบูชามี
พระพุทธรูปขนาดใหญ่ ปูนาคาซองนี้สร้างในปี ค.ศ.1837 
แต่ได้รับความเสียหายในเวลาต่อมาเนื่องจากไฟไหม ้ และ

น้ําในแม่น้ําไหลเอ่อขึ้นมาท่วม ปัจจุบันได้ซ่อมแซมให้สมบูรณ์กว่าเดิม     ที่ปูนาคานี้ในหน้าหนาว
อากาศจะอุ่นกว่าที่อื่น สมเด็จพระสังฆราชของภูฏานจึงเสด็จมาประทับที่นี่ในหน้าหนาวด้วย จึงถือ
ได้ว่าเป็นเมืองหลวงของภูฏานในหน้าหนาว

 ปูนาคาซอง ตั้งอยู่เหนือระดับน้ําทะเล 1,468 เมตร สภาพโดยทั่วไปมีอากาศอบอุ่นสบาย ภายใน
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ท่าน ซับดรุงงาวังนัมเกลนํามาจากธิเบต ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน
พระบรมสารีริกธาตุที่ศักดิ์สิทธ์ยิ่งนัก (ในอดีตชาวธิเบตได้ยกทัพมาตีเมืองปูนาคาอยู่บ่อยครั้งเพื่อ
เอาพระบรมสารีริกธาตุ แต่ว่าไม่สําเร็จ) 

        การขึ้นสู่ปูนาคาซองต้องปีนบันไดสูงชันขึ้นไป ครั้นเข้าเขตซองก็จะได้พบกับโบสถ์และวิหาร 21 
หลัง มีโบสถ์หลังหนึ่งเป็นที่เก็บพระศพของ ซับดรุง งาวังนัมเกล โดยผู้ที่จะเข้าโบสถ์หลังนี้มีเพียง
เจ้าอาวาสเท่านั้น ส่วนนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมได้เฉพาะบรรยากาศภายนอก แต่ก็ถือว่าคุ้ม
ค่ามากแล้ว เพราะจะว่าไปแล้วปูนาคาซองถือเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมอันสําคัญของภูฏาน
เลยทีเดียว

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 พักที่ Hotel Punatshangchu Cottages หรือเทียบเท่า
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วันท่ีสี่     ปูนาคา - พาโร  (B, L, D)

เช้า    บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
 เดินทางไปพาโรผ่านดอชูลาพาส
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันในภัตตาคารพื้นเมือง

  นําท่านไปชมวัดคูช ิ (Kichu Temple) ซึ่งเป็น
วัดเก่าแก่อยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระราชชนน ี โดยท่านจะมา
ทําบุญและวิปัสสนาที่วัดนี้เป็นประจําภายในวัดประดิษฐาน
พระพุทธรูปที่งดงาม ในรูปแบบทิเบต
จากนั้นนําท่านเดินเล่นเที่ยวชมเมืองพาโร

เย็น รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  พักที่ Tenzinling Resort, Paro หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีห้า    พาโร  (B, L, D)

 เช้า    บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
!

! สําหรับคณะที่ต้องการขึ้นชม Tiger Nest  
07.00 น.  เดินทางออกจากโรงแรม เพื่อไปชม Taktsang Monastery ซึ่ง

เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 3,000 เมตร  เชื่อกันว่ากูรูริมโปเช  
ขี่เสือมาจําศิลภาวนาอยู่ในหน้าผาแห่งนี ้  จึงได้ชื่อว่า “Tiger 
Nest” รายการนี้สามารถเลือกเดินหรือขี่ลาหรือม้า (ค่าใช้จ่าย 
20 USD) รวมเวลาไปกลับและเที่ยวที่วัดประมาณ 5 ชั่วโมง โดย
จะขี่ขึ้นเขาเท่านั้น ขากลับท่านต้องเดินลงเอง เนื่องจากเส้นทางบางตอนมีความชันและลื่น ทางการ
ภูฏานจึงไม่อนุญาตให้ขี่ลาหรือม้าลง เพราะอาจเกิดอันตรายได ้ ทั้งนี้กรุณาแจ้งล่วงหน้า  1  วัน  
เพื่อจองลาที่จะขี่ขึ้นไป

 การเข้าชม Taktsang Monastery ต้องเดินไกล รวมถึงการเดินขึ้นลงบันไดหลายร้อยขั้น หากท่าน
ไม่สะดวกที่จะเดินเท้าเป็นระยะทางไกล ท่านก็ยังสามารถชื่นชมทิวทัศน์ และถ่ายรูปได ้ณ จุดชมวิว
ได้

 หรือเราแนะนําให้คณะท่านเลือกไปชม ดรุกเยลซองและวัดดังเซ แทน
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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วันท่ีหก          พาโร - กรุงเทพ  (B, -, -)

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
 อิสระตามอัธยาศัย จนได้เวลาแล้วเดินทางไปยังสนามบิน
11.00 ออกเดินทางโดยสายการบิน Druk Air นําคณะเดินทางสู่กรุงเทพฯ

16.00 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

-----------------------------------------------------

 สําหรับคณะที่ไม่ขึ้น Tiger Nest 
 ชมดรุกเยลซอง (Drukgyel Dzong) ซึ่งเป็นป้อมโบราณเกําแกํอยูํบนยอดเขา ตั้งอยู่ตรงจุดที่

ควบคุมเส้นทางสู่ทิเบต ซองนี้สร้างขึ้นในป ี1644 เพื่อเป็นที่ระลึก
ในชัยชนะเหนือทิเบต ท่านจะได้ชมเส้นทางลับที่จะหลบหนีออก
จากซอง เมื่อชาวทิเบตบุกเข้ามาล้อมซองไว้  และเส้นทางที่ทหาร
ลงไปเอาน้ํามาใช้ในซอง  ณ ที่แหํงนี้ทํานสามารถมองเห็นทิเบต
และเทือกเขา จูโมลฮารี หรือ “เทือกเขาแหํงพระเจ้า” ที่มีความสูง
ถึง  7,315  เมตรจากระดับน้ําทะเล และเป็นจุดชมวิวของยอดเขา  
“จูโมลฮารี” (Jomolhari)

 วัดดุงเซ (Dungtse Temple) หรือ วิหารมืด สร้างขึ้นในปี คศ1421 โดยพระลามะจากทิเบตนามว่า 
"ทังทน เกลโป" เป็นวัดที่มีภาพจิตรกรรม ภาพเขียนที่สวยงาม รวบรวมเอาเทพเจ้าต่างๆ เป็น
จํานวนมากมาวาด ถือเป็นตัวอย่างรูปเคารพอันประมาณค่ามิได้ของนิกายดรุ๊กปะคายุปาอีกโสต
หนึ่งด้วย เนื่องจากมีภาพอยู่มากมาย เชิญชมภาพวาดทางพระศาสนา ที่ดํารงไว้เป็น 100 ปี ด้วยสี 
ที่ยังสวยสดงดงาม ในวิหารไม่มีไฟฟ้าส่องแสง ไม่มีแสงตะเกียงให้เห็น ภาพถูกปกคลุมไว้ด้วยผ้า
ผืนใหญ่ ชวนให้น่าศึกษาและติดตาม

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง  ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย เดินเที่ยวเมือง และเลือกซื้อของที่ระลึกกลับมาฝากคนที่รัก หรือ เลือกพักผ่อนสบายๆที่รีสอร์ท (มี
บริการ Hot Stone Bath ซึ่งเป็นการแช่น้ําร้อนเพื่อสุขภาพ และการผ่อนคลายในอ่างไม้แบบ
ดั้งเดิมของชาวภูฏาน โดยนําหินมาเผาไฟแล้วใส่ในอ่างน้ําเพื่อให้เกิดความร้อน ซึ่งชาวภูฏานเชื่อ
ว่าหินจะปล่อยแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายออกมาทําให้มีสุขภาพที่แข็งแรง)

 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 พักที่ Tenzinling Resort, Paro หรือเทียบเท่า 
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อัตราค่าบริการ รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินชั้น economy ไป-กลับตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่า VISA เข้าประเทศ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามกําหนดในรายการ
- ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามระบุไว้ในรายการ
- ค่ายานพาหนะ และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
- น้ําหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยตามเงื่อนไขของสายการบิน
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ไว้ของบริษัท
ประกันชีวิต

อัตราค่าบริการ ไม่รวม
- ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น เครื่องดื่ม, อาหาร, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, 
หรือค่าชดใช้ความเสียหายอื่นๆ
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ และค่าทิปคนขับรถ สําหรับตลอดการเดินทาง
- ค่าขี่ม้า หรือลาขึ้น Taktsang Monastery ราคา 20 USD
- ค่า Hot Stone Bath 20 USD และเพื่อความสะดวก กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ําไปด้วย
- ค่าปรับกรณีมีน้ําหนักสัมภาระเกินจากที่สายการบินกําหนด
- ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
- ค่า VAT 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ท่านต้องการใบเสร็จรับเงิน ซึ่งบริษัทจะออกให้ภายหลัง
การเดินทาง 

เงื่อนไขการให้บริการ
- ค่ามัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 5 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อบริการ และชําระที่เหลือก่อนการเดินทาง 
20 วัน
- เนื่องจากราคาค่าบริการนี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีชําระล่วงหน้าก่อนออกตั๋วเต็มจํานวน ซึ่งเมื่อ
จองแล้ว และต้องการยกเลิกภายหลัง จะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆทั้งสิ้น และเมื่อออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หากมีการ
ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วหรือค่าบริการได้
- หากท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่งในตารางทัวร์หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์จากบริการหรือ
โปรแกรมดังกล่าว ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในโปรแกรมดังกล่าวคืนได้และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
เรียกเก็บค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายจากการยกเลิกบริการดังกล่าวตามความเป็นจริง

โปรแกรมการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง หรือตามเงื่อนไขของ
แต่ละประเทศ
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- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ บริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

การยกเลิก
   - ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 2,000 บาท 
   - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 25,000 บาท
   - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 70% ของราคาทัวร์
   - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
   - หากเป็นกลุ่มที่เดินทางช่วงวันหยุด,เทศกาลหรือช่วงที่ต้องการันตีมัดจําหรือจ่ายเต็มจํานวนกับสายการบิน 
หรือมีการการันตีค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือผ่านตัวแทนทั้งในและต่างประเทศ และไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ extra flight หรือ chartered flight บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ามัดจํา หรือค่าทัวร์ 
เนื่องจากค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาจ่ายของทั้งกลุ่ม

หมายเหตุ
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในโปรแกรมนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยที่ บริษัทไม่
สามารถพาท่านไปเที่ยวตามโปรแกรมได้ เช่นจากภัยธรรมชาติ, ความล่าช้า, ความผิดพลาดจากสายการบิน
หรือการจราจร โดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก อย่างไรก็ตามบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน
ใดๆทั้งสิ้น
- บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากสายการบินหรือพาหนะอื่นๆที่ให้บริการในการเดินทาง, ภัย
ธรรมชาติ, เหตุสุดวิสัยทางการเมือง หรือเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท รวมทั้งค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมที่เกิดทั้งทางตรง และทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรืออุบัติเหตุ
ต่างๆ
- ราคานี้คิดตามราคาค่าตั๋วเครื่องบินตามปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับราคาสูงขี้น  บริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาตามความเป็นจริง
- บริษัทจัดบริการการท่องเที่ยวดังกล่าวสําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
- เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดแล้ว บริษัทถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ
ตามที่ระบุไว้แล้ว

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวเลขที่ 11/06660

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) 83 8428022 F: +66 (0) 2 730 8002
Info@greentravelthailand.com,   
th.greentravelthailand.com, www.facebook.com/greentravelthailand105  
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