
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Happiness in Bhutan 
5 Days 4 Nights 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

Program Tour 

 
ดนิแดนวัฒนธรรมทีน่่าหลงใหล 

  

สอบถามเพิม่เตมิ 
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ยนิดต้ีอนรับสู่ปฐมบทแหง่การเดนิทางไปภายใต้โปรแกรม 

“ Bhutan 5 Days 4 Nights “ 

“ราชอาณาจกัรภูฏาน ตัง้อยู่ในเทอืกเขาหิมาลยัระหว่างประเทศอินเดียกบัประเทศจีน เป็นดนิแดนที่
ยงัคงงดงามดว้ยวฒันธรรมประจาํชาติทีม่ีมาอย่างยาวนานและเขม้แข็ง กอร์ปกบัมีทรพัยากรทาง
ธรรมชาติที่ยงัคงอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ใชค้วามสุขมวลรวมของประชาชนเป็น
ดรรชนีชีว้ ัด (GNH) ผ่านคํากล่าวที่เลื่องลือไปทั่วโลกว่า  “Gross National Happiness is more 
important than Gross National Product เพราะเมือ่ความสวยงามและความสขุมาอยู่ร่วมกนั เป็น
เหตผุลวา่ทาํใหค้ณุตอ้งมา เพราะทีน่ี ่คอื ภูฏาน”     
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วันที ่1 |  

วันที ่2 |  

วันที ่3 |  

วันที ่4 |  

วันที ่5 |  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการเดนิทางโดยสังเขป 

 
นัดหมายคณะพรอ้มกันท่ีท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 
เคาน์เตอร์ W6 – W9  ชั้น 4 (ประตู 10) โดยมี
เจา้หนา้ท่ีสิริ ทวัรเ์ซ็นเตอรค์อยอาํนวยความสะดวก
ในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน ออกเดินทางจาก
กรุงเทพเพ่ือเดินทางไปสนามบินพาโรดว้ยสายการ
บินดรุคแอร์ (Drukair) เ ท่ียวบินท่ี  KB131 เวลา 
06.45 – 10.15 น. (ณ เวลาทอ้งถ่ินประเทศภฏูาน)  

- เขา้ชมพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตภิฏูาน 
- เขา้ชมพาโร รินปุน ซอง (Paro Rinpung 

Dzong) ปอ้มปราการดา่นแรกของเมือง 
- Tachog Lhakhang ศาสนสถานสําคัญคู่

เมืองภฎูาน 
- เข้าชมทาชิโช ซอง (Tashichho Dzong) 

ศูนย์กลางแห่งอํานาจและการปกครอง 
แหล่งสั่งสมวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณ์ของ
ชาวภฏูาน 

- Hotel Ramada Valley หรือเทยีบเทา่ 

เมืองทมิพู – โดชูลา – โลเบซ่า – มณฑลพูนาคา 
- เมืองทมิพู เมืองหลวงแห่งภฎูาน   
- โ ด ชู ล า  ช ม ส ถูป  ด รุ ค  วั ง เ ก ล  ( Druk 

Wangyel Chorten) หรอืสถปูแห่งความเป็น
สิรมิงคล 

- หมู่ บ้านโลเบซ่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้
ตกแต่งผนงัอาคารบา้นเรือนดว้ยรูปอวยัวะ
เพศชาย 

- มณฑลพูนาคา เมืองหลวงเก่าของภฏูาน 
- Hotel Zhingkham Resort หรือเทยีบเทา่ 

 

มณฑลทมิพู – มณฑลพาโร  
- เข้าชม Simtokha Dzong พระราชวังแห่ง

มนตต์รา 
- เ นิ น เ ข า  Kuenselphodrang น มัส ก า ร

พระพุทธรูปหล่อสาํริดขนาดใหญ่ดอรเ์ดน
มา 

- อนุสรณ์สถาน (Memorial Chorten) หรือ
มหาสถปู 

- สวนสัตว์พื้นเมือง  (Takin Zoo) ชมตัว 
“ทาคิน” สตัวป์ระจาํชาติของภฏูาน 

- Hotel Tashi Namgay Resort ห รื อ
เทยีบเทา่ 

เยีย่มชมมณฑลพาโร 
- วัดต๊ักซัง (Taktshang Lhakhang) หรือวดั

ถํา้เสือ 
- วัดคิชู (Kichu Temple) อายุ1,300 ปี วัด

เก่าแก่ท่ีสดุแห่งหนึ่งของภฏูาน  
 
- Hotel Tashi Namgay Resort ห รื อ

เทยีบเทา่ 

เยีย่มชมมณฑลพาโร 
เดินทางไปยงัสนามบินเมืองพาโร เพ่ือทาํการเช็คอิน
และเดินทางกลบักรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน 
ดรุคแอร ์(Drukair) เท่ียวบินท่ี KB150 เวลา 11.00 – 
15.10 น. (ณ เวลาทอ้งถ่ินประเทศไทย) 
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วันที ่1 | นัดพบเพือ่ทาํการเช็คอนิทีส่นามบนิสุวรรณภมิู – พาโร - มณฑลทมิพู 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Ramada Valley หรือเทยีบเทา่ 

 
นดัหมายคณะพรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์W6 - W9  ชัน้ 
4 (ประต ู10) โดยมีเจา้หนา้ท่ีสิร ิทวัรเ์ซ็นเตอรค์อยอาํนวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระและการเช็คอิน และเดินทางออก
จากกรุงเทพ ดว้ยสายการบินดรุคแอร ์(Drukair)เพื่อเดินทางไปสนามบินพาโร โดยเท่ียวบินท่ี KB131 เวลา 06.45 – 
10.15 น. (ณ เวลาทอ้งถ่ินประเทศภฏูาน) ไฟลท์มีการแวะรบัคนท่ีอินเดียประมาณ 40 นาที เม่ือผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง
และไดส้มัภาระเรียบรอ้ย (ท่านสามารถแลกเงิน งูลดรมั “Ngultrum” ท่ีสนามบิน ) รถรอรบัเพื่อเดินทางเขา้สู่ดินแดน
สขุาวดีบนเทือกเขาหิมาลยั  จากนัน้นาํท่านเขา้ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติภูฏาน (National Museum of Bhutan) 
ซึ่งกษัตรยิจ์ิกมี ดอรจี์วงัชกุ   รชักาลท่ี 3 “บิดาแห่งภฏูานยคุใหม่” (King of Modernization) ไดเ้ก็บรวบรวมศิลปวตัถเุก็บ
ไวใ้น ตาซอง หรือป้อมกลมหอรบโบราณ พระองคไ์ดจ้ัดทาํป้อมกลมใหเ้ป็นพิพิธภัณฑ ์ใน พ.ศ.2511 ต่อมาไดเ้กิด
แผ่นดินไหวท่ีทาํใหป้อ้มโบราณเสียหาย จึงไดส้รา้งอาคารพิพิธภณัฑห์ลงัใหม่ขึน้มาแทนท่ี ชมหนา้กากท่ีใชส้วมแสดงใน
งานเทศกาลสาํคญัจากทั่วประเทศ ชมงานพทุธศิลป์ของการทาํผา้พระบฏ (ตงักา) อาวธุ เครื่องดนตรี คมัภีรท์างศาสนา 
เป็นตน้ บรเิวณใกลก้นัท่านจะไดช้ม พาโรริงปุซอง (Rinpung Dzong) ท่ีสรา้งขึน้รมิฝ่ังแม่นํา้พาช ูเป็นสญัลกัษณส์าํคญั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตวิญญาณของชาวภฏูาน  

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นาํท่านเดินทางตอ่ไปยงัมณฑลทมิพู (Thimphu) (52.9 ก.ม./1.50 ช.ม.)  ผ่านชมทางหลวงแผ่นดินสายหลกัของประเทศ 
เขา้สูเ่ขตช่องเขาตามแนวแม่นํา้พาช ูแวะถ่ายภาพกบัสาํนกัสงฆต์มัโช (Tamchoe Lhakhang) ท่ีมีสะพานแขวนทอดขา้ม
แม่นํา้ซึ่งสรา้งโดยพระโยคีลามะ ช่ือ Thangtong Gyalpo ท่ีเดินทางมาจากทิเบตเพื่อตอ้งการมาหาแรเ่หล็ก และท่านได้
คิดคน้การทาํโซเ่หล็ก เป็นครัง้แรก ( มีจดัแสดงไวใ้นพิพิธภณัฑพ์าโร ) และผ่านชมเจดียส์ามองค ์รมิฝ่ังแม่นํา้ ซึง่เป็นเจดีย์
แบบทิเบต ภูฏาน และเนปาลท่ีจุดบรรจบของแม่นํา้พาชูกับแม่นํา้ทิมพาชู ท่ีบริเวณด่านชูซอม (Chuzom Highway)   
หลงัจากนัน้เขา้ชมภายใน ทิมพ ูซอง (Thimpu Dzong) หรือมีช่ือเป็นทางการว่า “ตาชิโช ซอง” (Tashicho Dzong) ซึ่ง
เป็นป้อมปราการท่ีตัง้ของสาํนกัพระราชวงั และทาํเนียบรฐับาล มีหอ้งทาํงานมากกว่า 100 หอ้ง ในส่วนของมหาอาราม
นัน้จะมีตาํหนกัท่ีประทบัฤดรูอ้นของสมเด็จพระสงัฆราช ในสว่นของซองแห่งนีจ้ะอนญุาตใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ชม ไดเ้ฉพาะ
ในสว่นของบรเิวณวดัเท่านัน้ 

ั ป ํ่   ั   
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วันที ่2 | เมืองทมิพู – โดชูลา – โลเบซ่า - มณฑลพูนาคา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

นาํคณะออกเดินไปยังเมืองโดชูลา (Dochula) (23.2 
ก.ม./50 น.) เพ่ือนาํท่านชมสถูป ดรุค วังเกล (Druk 
Wangyel Chorten) หรอืสถปูแห่งความเป็นสิรมิงคลและ
สนัติสขุของแผ่นดิน 108 องค ์ท่ีสรา้งขึน้โดยสมเด็จพระ
ราชินี อะชิ ดอรจ์ิ วงัโม วงัซุก เพ่ือถวายพระโพธิสตัวแ์ละ
พระอรหนัต ์108 องค ์เป็นอนุสรณส์ถานแห่งความสงบ
สขุท่ีเกิดขึน้หลงัจากการปราบกบฏอสัสมัท่ีเขา้มาใชพื้น้ท่ี
ประเทศภฏูานในการต่อสูก้บัรฐับาลอินเดีย และเชิญทกุ
ท่านแวะชิมชา กาแฟและขนมใน Druk Wangyel Café 
คาเฟ่ท่ามกลางบรรยากาศแสนสวยสดุแสนโรแมนติก ณ 
จุดชมวิวบนเขา หลงัจากนัน้ทาํท่านเขา้สู่หมู่บ้านโลเบ
ซ่า (Lobesa) ท่ีชาวบา้นส่วนใหญ่ไดต้กแต่งผนงัอาคาร
บา้นเรือนดว้ยรูปอวัยวะเพศชายตามความเช่ือเรื่องสิริ
มงคลแห่งการป้องกันส่ิงชั่ วร ้ายและพลังของการให้
กาํเนิดชีวิต นาํชมวัดชิมิ (Chimi Lhakhang) ชาวภฏูาน
นิยมมาขอพรเพ่ือเพิ่มพลงัใหชี้วิตและการขอบตุรกนัท่ีวดั
แห่งนี ้***(ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะเดินไปนมสัการและ
ขอพรท่ีวัด ชิมิ  จะมีไกด์พาไปถึง ท่ีวัด ใช้เวลาเดิน
ประมาณ 30 นาที)***  

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเขา้ชมพูนาคา ซอง (Punakha 
Dzong) ซึ่งเป็นซองขนาดใหญ่ และสําคัญท่ีสุด เป็น
สถานท่ีเก็บพระอฐิัของท่านธรรมราชาซบัดรุง งาวงั นัม
เกล ผูร้วมชาติภูฏาน และ ยังเป็นสถานท่ีซึ่งพระเจา้อุก
เยน วังชุก กษัตริย์พระองค์แรก ได้กระทําพิ ธีบรม
ราชาภิเษกขึน้เป็นปฐมกษัตริยแ์ห่งภูฏาน ภายในซอง
แห่งนี ้มีพระตําหนักและท้องพระโรงซึ่งใช้เป็นสถาน
ประกอบพระราชพิธีต่างๆ มีศาลาว่าการเมือง ลาน
สนามหลวง มหาธาตเุจดีย ์หอพระ โบสถ ์วิหาร กุฏิพระ
ลามะ เป็นตน้  

รบัประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรม 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

นาํท่านเดินทางขา้มเทือกเขาสงูท่ีมีทิวทศันส์วยงาม กลบัสู่
เมืองหลวงทิมพ ูเขา้ชมซิมโทกาซอง (Simtokha Dzong) 
ซึง่เป็นซองท่ีเก่าแก่ท่ีสดุอีกแห่งหนึ่งของประเทศสรา้งขึน้ใน
สมัยรวมชาติ ใชเ้ป็นโรงเรียนสอนภาษา“ซองคา”ซึ่งเป็น
ภาษาประจาํชาติ และใชเ้ป็นโรงเรียนสอนศาสนาสาํหรบั
สามเณรลามะ เชิญท่านชมความเก่าแก่ของวัด สกัการะ
พระพทุธรูปและพระโพธิสตัวภ์ายในโบสถ ์

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

และนาํท่านชมวิวบนเนินเขา Kuenselphodrang เหนือตวั
เมืองในจุดท่ีมีฮวงจุ้ยดีท่ีสุดในประเทศภูฏาน พร้อม
นมัสการพระพุทธรูปหล่อสาํริดดอรเ์ดนมา  ประทับนั่ ง
กลางแจ้ง Buddha Dordenma (Big Buddha) สูง 51.50 
เมตร องคใ์หญ่ท่ีสดุในภฎูาน ซึง่เกิดขึน้มาจากการรวมพลงั
ของชาวพทุธจากทั่วโลก โดยไดต้น้แบบมาจากพระพทุธรูป
ท่ีประดิษฐานอยู่ในสถูป    พทุธคยาประเทศอินเดีย  และ
นาํชมอนุสรณส์ถาน (Memorial Chorten) หรือมหาสถปู
ท่ีพระเจา้จิกมี ดอรจี์วงัชกุ ทรงมีพระประสงคจ์ะสรา้งสถปู
เพ่ือถวายเป็นพทุธบชูา แทนสญัลกัษณ ์กาย วาจาและใจ 
ของพระพุทธศาสนา แต่ท่านได้เสด็จสวรรคตเสียก่อน 
สมเด็จพระราชินีจงึไดด้าํเนินการสรา้งตอ่จนแลว้เสรจ็ และ
นาํผ่านชมท่ีทาํการไปรษณียท์ิมพ ูท่ีว่ากนัว่ามีตราประทบั
ไปรษณียท่ี์สวยท่ีสดุในโลก  

จากนัน้นาํท่านเดินทางเขา้ชมสวนสัตวพ์ืน้เมือง (Takin 
Zoo) ชมตวั “ทาคิน” สตัวป์ระจาํชาติของภฏูาน (National 
Animal of Bhutan) เป็นสตัวบ์นภูเขาสงู ท่ีมีลกัษณะผสม
ระหว่าง แพะกับวัว ท่ีมีถ่ินอาศัยอยู่โดยเฉพาะในภูฏาน
และบางส่วนของมณฑลเสฉวนของจีนเท่านัน้ ไดเ้วลาอนั
สมควรเดินทางกลับไปยังเมืองพาโร  (53.9 ก.ม./1.20                  

ช.ม.) 

รบัประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรม  

 

 
Hotel Tashi Namgay Resort หรือเทยีบเทา่ 
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วันที ่4 | วัดทกัซัง ( วัดถํา้เสือ ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

ก่อนนาํทุกท่านสัมผัสกับไฮไลทท่ี์สุดของทริปนีคื้อการขึน้สู่
ยอดเขาวัดทักซัง หรือ วัดถํา้เสือ ระหว่างทางไปแวะช่ืนชม
ความงามและถ่ายรูปท่ี วัดคิชู  Temple) ท่ีมีอายกุว่า 1,300 
ปี วดัเก่าแก่ท่ีสดุแห่งหนึ่งของภูฏาน จากนัน้เดินทางสู่ base 
camp เพ่ือเตรียมตวัขึน้เขา (โดยเดินเทา้หรือข่ีมา้**ไม่รวมใน
ราคาทัวร*์*) ซึ่งแบ่งการเดินออกเป็น 2 ช่วง ใชเ้วลาช่วงละ
ประมาณ 2 ชั่วโมง ท่ีระดบัความสงูเฉล่ีย 2,000 - 3,000เมตร 
ในเสน้ทางแสวงบุญของชาวพุทธมหายาน ท่ียิ่งใหญ่ระดับ
โ ล ก  ท่ า น ส า ม า ร ถ ช ม ภ า พ ม หัศ จ ร ร ย์ข อ งวั ด ต๊ั ก ซั ง 
(Taktshang Lhakhang) หรอืวดัถํา้เสือ ซึง่เป็นวดัถํา้ 13 วดัท่ี
สร้างเกาะเก่ียวกันอยู่บนหน้าผาท่ีดูเหมือนวิมานสวรรค์
ลอ่งลอยอยู่เหนือกลุม่เมฆ นบัเป็นวดัท่ีน่ามหศัจรรย ์1 ใน 10 
ของโลก และมีความสาํคัญท่ีสุดของชาวภูฏาน ซึ่งทุกคน
จะตอ้งขึน้ไปใหไ้ดค้รัง้หนึ่งในชีวิต  

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ Taktshang Café   
(อาหารพืน้เมือง) 

วดัทกัซงัเรยีกไดว้า่เป็นไฮไลทข์องทรปิ ภายในเขตวดัมี
สถานท่ีศกัดิสิ์ทธ์ิอยูท่ัง้หมด 13 แห่ง และมีความเป็นมา
เก่ียวขอ้งกบับคุคลสาํคญัในประวติัศาสตรข์องภฏูานทัง้สิน้ มี
ตาํนานเลา่วา่ ทา่นครุุ รนิโปเชไดข่ี้นางเสือท่ีเป็นศกัติของท่าน
แปลงกายมาเหาะมายงัท่ีแห่งนี ้ และบาํเพ็ญสมาธิอยู่ในถํา้รงั
เสือนาน 3 เดือน เทศนาสั่งสอนผูค้นและสาํแดงกายสะกด
ภติูผีปีศาจรา้ย วดัทกัซงัตัง้อยู่บนหนา้ผาสงู 900 เมตร มี
ทศันียภาพท่ีนา่ต่ืนตาอย่างยิ่ง การเดินเทา้ขึน้มายงัวดัแห่งนี ้
ระหวา่งทางทา่นจะผ่านป่าโอ๊ค ทุ่งหญา้ แนวธงมนต ์ และ
บนัไดอีก 700 ขัน้ ความสวยงามของวดัทกัซงัท่ามกลางภเูขา
สวยและทอ้งฟ้าคุม้คา่กบัการเดินทาง ไมแ่ปลกใจเลยท่ีวดัทกั
ซงัจะมีช่ือเสียงในระดบัโลก 

รบัประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรม 

 

 

   

 

Hotel Tashi Namgay Resort หรือเทยีบเทา่  
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วันที ่5 | เยีย่มชมเมืองพาโร - กรุงเทพมหานคร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

นําท่านเท่ียวชมเมืองพาโร เริ่มต้นท่ีพาโรซอง (Paro 

Dzong) หรือ รินปุงซอง (Rinpung Dzong) พาโรซองได้

ช่ือวา่เป็นซองท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสดุแหง่หนึ่งของภฏูาน 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

เป็นหอสงัเกตการณใ์นยคุโบราณของพาโรซอง ก่อตัง้ขึน้

ในปี 1968 พรอ้มบูรณะป้อมตาซองในสมยัพระเจา้จิกมี 

ดอรจ์ิ วงัชุก กษัตริยร์ชักาลท่ี 3  หลงัจากนัน้ไปยงัวดัดงุ

เซ (Dungtse Lhakhang) มีลักษณะสถาปัตยกรรมการ

สรา้งวิหารวดั เป็นทรงแบบเจดียภ์ูฏาน ซึ่งภายในวิหาร

ไม่มีไฟฟ้าสอ่งสว่างเพ่ือรกัษาอณุหภมูิใหภ้าพเขียนสี ท่ีมี

อายกุวา่ 600 ปี คงสีสนัสดใส และสมบรูณ ์ 

ไม่มีรบัประทานอาหารกลางวนั (เน่ืองจากติดไฟลท์บิน) 

เดินทางไปยงัสนามบินเมืองพาโร เพ่ือทาํการเช็คอิน และ
เดินทางกลบักรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน ดรุคแอร ์
(Drukair) เท่ียวบินท่ี KB150 เวลา 11.00 – 15.10 น. (ณ 
เวลาทอ้งถ่ินประเทศไทย) 

“ขอขอบพระคณุสาํหรบัความสนใจ และความไวว้างใจ
ในการรว่มเดินทางไปเปิดประสบการณก์บัเรา แลว้พบ
กนัใหม่กบัการเดินทางในภาคตอ่ไป ขอบคณุครบั/คะ่” 
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หมายเหตุ : โปรแกรมนีท้างบรษัิทไดจ้ดัเตรยีม Complimentary เสรมิพิเศษเพ่ือใหก้ารรบัประทานอาหารของทา่นมี

รสชาติมากยิ่งขึน้ เชน่ นํา้พรกิแหง้ นํา้จิม้ตา่งๆ บะหม่ีกึ่งสาํเรจ็รูป หรอืขนม บรกิารใหร้ะหวา่งการเดินทาง  

 เงือ่นไขและคาํแนะนาํสาํหรับการซือ้ทวัร ์

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-12 
With Bed 

SGL 
SUP 

NO TKT 
ADL 

 กรุณาสอบถามเพิ่มเติม 66,550.- สอบถาม 9,590.- 25,500.- 

คา่ทวัรต์อ่ทา่นรวม : 
 คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมคา่ภาษีสนามบิน  
 คา่พาหนะท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบ ุตามมาตรฐาน 
 คา่เขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบใุนโปรแกรม  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบใุนรายการตามมาตรฐาน 3 ดาว หรอื เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้่านไดลิ้ม้รสกบัอาหารทอ้งถ่ินในประเทศภฎูาน ในกรณทีี

ทา่นมขีอ้จาํกดัในการรบัประทานอาหารบางชนดิ กรุณาสอบถามรายละเอยีดล่วงหนา้เพือ่ความเหมาะสม 
 ค่าประกันการเดินทางของบริษัท MSIG  Co., Ltd. แบบ OASIS  PLAN.คุม้ครองการสญูเสียชีวิต/อวยัวะ

จากอบุติัเหต ุ, ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม ์ทัง้นีค้รอบคลมุถึงสขุภาพท่ีไม่ได้
เกิดจากโรคประจาํตวั (หากมีความประสงคจ์ะเพิ่มความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหาย
ตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเท่ียวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของ
กรมธรรมต์ามเอกสารแนบทา้ยใบจองทวัร)์ 

 คา่ทิปคนขบัรถ  
 คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ิน  

คา่ทวัรไ์ม่รวม : 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % ของคา่บรกิาร 
 คา่ทิปหวัหนา้ทวัร ์
 คา่พนกังานยกกระเป๋าเขา้-ออกโรงแรม  
 คา่ทาํหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพัก และค่าอาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพัก 

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านอาจตอ้งมีคา่ใชจ้่ายเพิ่มเติม 
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การจองทวัร ์(How to make your reservation) : 
เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัรแ์ละ ชาํระเงินมดัจาํล่วงหนา้ 20,000 บาทต่อผูเ้ดินทาง
หนึ่งท่าน ภายใน 7 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซึ่งเงินมดัจาํดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาชาํระ
คา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือลว่งหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาํระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีกาํหนด ทางบรษัิท
ฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัรต์อ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้(Cannot make your reservation) : 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัรส์าํหรบับคุคลดงัตอ่ไปนี ้
1. เด็กท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิด ถึง 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายท่ีุมีความจาํเป็นตอ้งใช ้วีลแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครื่องมือตา่ง ๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางท่ีบง่บอกถึงการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางท่องเท่ียว 
4. ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์และตอ้งการแยกจากคณะทวัรร์ะหวา่งทาง หรอืกลางทาง 
5. บุคคลท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร ์อาทิ ผูท่ี้ด่ืมสรุาบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสียงดงั, พูดจา

หยาบคาย, สรา้งความราํคาญใหแ้ก่ผูร้่วมคณะ, ผูท่ี้ไม่ยอมรบัเง่ือนไขระหว่างทัวร ์ท่ีมีระบุอยู่ชัดเจนใน
โปรแกรมทัวร ,์ ผู้ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหนา้ทัวรต์อ้งทาํการนอกเหนือ
โปรแกรมทวัร ์ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอ่ืนหรอืโปรแกรมท่องเท่ียวได ้

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

• ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 60 วนั คืนเงนิมดัจาํทัง้หมด 
• ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 30 วนั หกัมดัจาํ 20,000 บาท/ทา่น 
• ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 15 วนั หกั 50% ของคา่ทวัร ์
• ยกเลิกในวนัเดินทาง 7 วนั หรอื NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร ์

***เหตผุลประกอบการยกเลกิการเดนิทาง*** 
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• หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึ่ง และสามารถหาบคุคลมาแทนได ้โดยสามารถย่ืนขอวี
ซ่าไดท้ันตามกาํหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใชจ้่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตั๋วเท่านั้น (แต่
จะตอ้งไม่อยู่ในเง่ือนไขของตั๋วท่ีเป็น NON-CHANGE NAME & NON-REFUND) 

• หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ไดร้บัการพิจารณา
อนมุติัวีซา่ ตามหลกัการพิจารณาของสถานทตูทกุประการ  ใหน้บัการยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือยกเลิกพรอ้ม
กนัทัง้หมด เป็นไปตามเง่ือนไขการยกเลิกตามระยะวนัเวลาดงักลา่วขา้งตน้ หากในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจวา่จะ
ไดร้บัการพิจารณาอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู ทางบรษัิทขอแนะนาํใหท้่านย่ืนขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึง่จะรูผ้ล
เรว็กวา่การย่ืนขอวีซา่แบบกรุป๊ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํ่ากว่า 10 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้้
เดินทางทราบลว่งหนา้ก่อนการเดินทาง 15 วนั (โดยจะคืนค่าทวัรใ์หแ้ก่ผูเ้ดินทางเต็มจาํนวน ยกเวน้ค่าวีซ่า
ในกรณีท่ีมีการย่ืนแลว้) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตารางเวลาการท่องเท่ียวใหเ้หมาะสมกับช่วงเวลาการเดินทาง 
รวมทัง้ไม่สามารถรบัผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุาํเป็นสดุวิสยัอนัไดแ้ก่ การล่าชา้ของสายการบิน, การนดั
หยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชนข์องท่านจะไดร้บัจากการซือ้
ประกนัเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บรษัิท MSIG  Co., Ltd. ท่ีระบคุวามรบัผิดชอบไวใ้น
กรมธรรมเ์ท่านัน้ ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะคาํนงึถึงผลประโยชนแ์ละจะรกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสดุ  

• ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองมาจากการกระทาํท่ี
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่มีการคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านชาํระมาแลว้
ทัง้หมด 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) :  
• หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงช่วงเวลาวนัเดินทาง สามารถทาํไดล้ว่งหนา้ก่อนการเดินทางจรงิ 30 วนั 

โดยไม่เสียคา่ใชจ้่าย  
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) : 

• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั 
ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายสว่นต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนั่งของกรุ๊ป โดยจะเป็นไปตามสาย
การบินซึง่เป็นผูก้าํหนด และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  

• กรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดาํเนินการออกตั๋ วเครื่องบินไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ 
REFUND เงินตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณา
สอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตั๋วเครื่องบินนัน้สามารถทาํ REFUND ไดห้รอืไม่ 

โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) : 
• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin/Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จาํกดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกั
มีความแตกตา่งกนั และอาจจะทาํใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนักบักลุม่คณะของทา่นตามท่ีตอ้งการ 

• โรงแรมหลายแห่งในยโุรปและทวีปอ่ืนในเขตโซนเหนือหรือใตส้ดุ โดยเฉพาะโรงแรมท่ีอยู่ในบริเวณอทุยาน
แห่งชาติ หรือเขตพืน้ท่ีเมืองท่ีมีอุณหภูมิเฉล่ียไม่เกิน 18 องศาเซลเซียสต่อปี จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศใน
หอ้งพกั โดยมกัจะมีเครื่องปรบัอากาศหรอืพดัลมใหบ้รกิารเฉพาะในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ 

สถานท่ีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) : 
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• การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้
ชมนัน้ ๆ ปิดทาํการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือการเปิดรบัจองผ่านทาง Online ซึ่งหากในช่วงวนั
เวลาเดินทางดงักล่าวท่ีคณะจะเขา้ชมและไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบริษัทฯจะคืนเงินค่า 
Entrance Fee ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานท่ี
ดงักลา่วได ้ 

• และหากมีการล่าชา้ หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง ท่ีเป็นผลทาํใหท้่านไม่สามารถเขา้ชม
สถานท่ีดงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไม่มีการคืนเงินใหแ้ก่ท่าน เน่ืองจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้ 
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ท่ีในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนชาํระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) : 
• คา่ทวัรนี์ไ้ม่ไดร้วมคา่ขนสมัภาระสาํหรบัเขา้และออกจากโรงแรม  
• สาํหรบันํา้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรมั (สาํหรบั

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger) และการเรยีกค่าระวางนํา้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสาย
การบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หากสมัภาระของท่านมีนํา้หนกัเกินกวา่ท่ีกาํหนด 

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหน้าํขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีนํา้หนกัไม่เกิน 5 กิโลกรมั และมี
ความกวา้ง+ยาว+สงู  ขนาด 45 + 35 + 20 cm (17 + 13 + 8 inches). 

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

• บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูหาย, สูญเสียของกระเป๋าและสมัภาระของ
ผูโ้ดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน โดยทางสายการบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย ์ซึ่งสายการบินจะรบัผิดชอบต่อการสญูหาย หรือสญูเสียของสมัภาระในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีโหลดขึน้
เครื่อง ตามการพิจารณาการชดเชยเงินตามแตก่ฎของสายการบินนัน้ ๆ 

การสบูบหุรี่ (Smoking Area) : 
 ในประเทศภฎูาน มีการรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุรี่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมีขอ้กาํหนดท่ี

ชดัเจนในเรื่องการสบูบหุรี่ และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบหุรี่ ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครวั (Family) : 

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมีโรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 
ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 


