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ภฏูาน ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลยั 
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เดินทาง ธนัวาคม 62 – พฤษภาคม 63 

พาโร | ทิมพ ู|วดัชิมลิาคงั | โดชลูาพาส | พนูาคา | วดัทกัซงั  

 

 

 

วนัท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B3701 06.30 - 09.55) - พาโร - พาโรซอง - พิพิธภัณฑ์

สถานแห่งชาติ - วดัคิชู ลาคงั - เมืองทิมพ ู- ท่ีทาํการไปรษณีย ์

04.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร ์K สายการบิน ภูฏาน

แอรไ์ลน ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

06.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองพาโร ประเทศภูฏาน โดยสายการบิน ภฏูานแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี B3-701 

 ประเทศภูฏาน (Bhutan)  หรือ ช่ืออยา่งเป็นทางการว่าราชอาณาจกัรภูฏาน (Kingdom of Bhutan) 

ตั้งอยู่ทางตะวนัออกของเทือกเขาหิมาลัย(Himalayas) มีพรหมแดนติดกบัทิเบต (Tibet) และ อินเดีย 

(India) ท่ีน่ีมีเทือกเขาจาํนวนมากจึงเป็นอีกประเทศหน่ึงท่ีไดร้บัการขนานนามว่าเป็น “สวิตเซอรแ์ลนด์

แห่งเอเชีย” เป็นประเทศดินแดนรวมแหล่งอารยธรรมต่างๆ  ภฏูานน้ันมี 4 ฤด ูคือ  

ฤดใูบไมผ้ลิ ระหวา่งเดือน มีนาคม – พฤษภาคม เป็นชว่งดอกไมก้าํลงัเบ่งบานทั้งหบุเขา  

ฤดรูอ้นและฝน ระหวา่งเดือน มิถนายน – สิงหาคม พืนป่าเขียวขจ ีทอ้งฟ้าสีสนัสดใส น้ําตกสวยงาม 
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ฤดูใบไมร่้วง ระหวา่งเดือน กนัยายน – พฤศจิกายน เป็นช่วงใบไมเ้ปล่ียนสีเหลืองทองอร่าม อากาศปลอด

โปร่ง  

ฤดหูนาว ระหวา่งเดือน ธนัวาคม – กุมภาพนัธ ์อากาศหนาวเย็น ถึง อาจมีหิมะตกบา้ง ทอ้งฟ้าสีคราม 

โดยอุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 10 องศา โดยแต่ละฤดูกาลจะมีเทศกาลสําคัญต่างๆ ทําใหเ้ป็นจุดดึงดูด

นักท่องเท่ียวใหม้าเยอืนไดต้ลอดทั้งปี 

09.55 น. เดินทางถึง สนามบินพาโร ประเทศภูฏาน (Bhutan) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากน้ันเดินทาง

เขา้สู่เมืองพาโร (Paro) ประเทศภูฏาน เมืองพาโรซ่ึงเป็นเมืองท่ีถูกโอบอยู่ในวงลอ้มของขุนเขา บนระดบั

ความสูง 2,280 เมตร มีแม่น้ําปาชูไหลผ่าน อาคารบา้นเรือนจะเป็นสไตล์ภูฏานแท ้กรอบหน้าต่างไม้

ลวดลายสีสนัสดใส นาํชมพาโรซอง (Paro Dzong) หรือ รินปุงซอง (Rinpung Dzong) ป้อมปราการและ

วิหารหลวงแห่งเมืองพาโร พาโรซองนับเป็นตวัอยา่งสถาปัตยกรรมแบบภฏูานท่ีสมบรูณแ์บบท่ีสุด ทุกท่าน

จะเห็นถึงกาํแพงสีขาวท่ีกอ่ตวัข้ึนเป็นป้อมปราการสามารถเห็นไดช้ดัเจนเป็น Landmark ของเมืองพาโร ตวั

ซองสรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1644 โดย ท่านซบัดรุง งาวงั นัมเกล พระอริยสงฆ ์ซ่ึงเป็นผูนํ้าทางจิตวิญญานและ

เป็นผูร้วบรวมประเทศภูฏานใหเ้ป็นปึกแผ่น รวมถึงเป็นผูว้างระบบการบริหารงานและระบอบปกครอง

ประเทศ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีทาํงานของรฐับาล รวมทั้งเป็นท่ีตั้งขององคก์รบริหารสงฆป์ระจาํเขตปกครอง

น้ันๆ ทางเขา้พาโรซองมี สะพานไมง้ามิ ซมั (Nyami Zam) ทอดผ่านขา้มแม่น้ําท่ีสวยงามพาดผ่านแม่น้ํา

พาโร ท่ีไหลมาจากตน้น้ําในภูเขาจูโมลฮารี (Jumolhari)  ท่ีซ่ึงเคยเป็นฉากถ่ายทาํในภาพยนตรฮ์อลลีวูด้

ชื่อดงั เร่ือง Little Buddha เป็นอีกจุดท่ีควรถ่ายรปูเก็บภาพความประทบัใจ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากน้ันนําท่านชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ (National Museum) พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเป็นท่ีเก็บรวบรวม

หน้ากากศิลปะแบบพุทธมหายาน นิกายตนัตระ ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชไ้ม้

สอยต่างๆ รวมถึงจดัแสดงความหลากหลายทางธรรมชาติอนัสมบรูณ์ของประเทศเพื่อใหทุ้กท่านไดรู้จ้กั

ภฏูานมากข้ึน นําท่านชมวดัคิชู ลาคงั (Kyichu Lhakhang) หน่ึงในวดัท่ีเก่าแก่ในประเทศภูฏาน สมยั

ศตวรรษท่ี 7 วดัน้ีเป็นวดัท่ีมีความเชื่อวา่สรา้งไวเ้พือ่ตรึงเทา้ซา้ยของนางยกัษ์ตนหน่ึงท่ีนอนทอดร่างปิดทบั

ประเทศทิเบตและเทือกเขาหิมาลัยไว ้โดยวดัคิชู ลาคงั เป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในภูฏาน จากน้ันเดินทางสู่

เมืองทิมพู (Thimphu) เมืองหลวงของประเทศภฏูานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1961 นําท่านชมท่ีทาํการไปรษณีย์

ภูฏาน (Bhutan Post Office) ท่านสามารถถ่ายรปูทาํแสตมป์ท่ีระลึก และเลือกซ้ือดวงตราไปรษณียากร

ของภฎูาน มีใหเ้ลือกหลาย มีทั้งรปูววิทิวทศัน์ธรรมชาติ, รปูวดั,ป้อมปราการ, รปูสตัว ์,รปูดอกไมต่้างๆ  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL PEDLING หรือเทียบเท่า  

วนัท่ี 2 
ทิมพู - สกัการะองคห์ลวงพ่อสจัจธรรม – จุดชมวิวชงัเกกงั – โดชูลาพาส - วดัชิมิลาคงั - พูนาคา 

พนูาคาซอง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่าน สกัการะองคห์ลวงพ่อสจัจธรรม (Buddha Dordenma Statue) ท่ีตั้งอยูส่งูท่ีสุดในโลก โดยไดร้บั

ความแรงศรัทธาจากมหาเศรษฐีชาวสิงค์โปร์ ท่ีบริจาคเงินซ้ือท่ีดินและสรา้งพระพุทธรูปใหแ้ก่รัฐบาล
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ประเทศภูฏาน มีเวลาให้ท่านไหว้ขอพรเพื่อเป็นศิริมงคล จากน้ันนําท่านชมจุดชมวิวชังเกกัง 

(Sangaygang) เป็นจุดชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของหุบเขาเมืองทิมพ ูใหท่้านไดอิ้สระเก็บภาพอนัสวยงาม  

จากน้ันนําท่านชมป้อมซิมโตคาซอง (Semtokha Dzong) สรา้งในปี ค.ศ.1629 ป้อมแหง่น้ีมีชยัภมูิท่ีถือ

เป็นยุทธศาสตรท่ี์สาํคญัแห่งเมืองทิมพ ูถือเป็นป้อมปราการแห่งแรกท่ีท่านซบัดรุง งาวงั นัมเกล สรา้งข้ึน 

เมืองพนูาคาอยูร่ะดบัความสงู 1,200 เมตร จากระดบัน้ําทะเล  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําท่านเดินทางต่อไปยงั วดัชิมิลาคงั (Chimi Lhakhang) โดยวดัท่ีตั้งอยู่บนเนินเขา สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.

1499 โดยลามะท่ีมีชื่อเสียง นามวา่ท่าน Lama Drukpa Kunley วดัแห่งน้ีชาวภฏูาน กล่าวขานกนัว่าใครท่ี

มีบุตรยาก หากมาอธิษฐานขอบุตรท่ีวัดแห่งน้ีก็จะได้สมใจ จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมืองพูนาคา 

(Punakha) เป็นเมืองหลวงเก่าของภูฏานจนถึงปี ค.ศ. 1955 ก่อนท่ีจะยา้ยเมืองหลวงไปท่ีเมืองทิมพ ู

จากน้ันนําท่านชมพนูาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการขนาดใหญ่ประจาํเมืองพนูาคา สรา้งขึ้ นใน

ปี 1637 โดยฉับดรุง งาวงันัมเกล  ซ่ึงไดร้ับการขนานนามว่าเป็น พระราชวังแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่  

“Palace of Great Happiness” และเป็นหน่ึงในป้อมปราการท่ีสวยงามท่ีสุดในภฏูาน เป็นป้อมท่ีสรา้งเป็น

อันดับสองของภูฏาน ประกอบไปดว้ยหลายส่วน ทั้งพระตําหนัก ศาลาว่าการเมือง โบสถ์ และ วิหาร 

ปัจจุบนัเป็นท่ีพกัในฤดูหนาวของพระชั้นผูใ้หญ่ ป้อมน้ีตั้งอยู ่ณ บริเวณท่ีแม่น้ํา Pho chu และ แม่น้ํา Mo 

chu ไหลมาบรรจบกนั ท่านจะไดเ้ห็น ลามะ (พระสงฆ)์ จาํนวนมากถึง 6,000 รปู ท่ีกาํลงัศึกษาพระธรรม

และสวดมนต ์

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ 

ท่ีพกั เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL PEMA KARPO หรือเทียบเท่า  

วนัท่ี 3 พนูาคา – โดชูลาพาส - อนุสรณส์ถานแห่งชาต ิ– สวนสตัวแ์หง่ชาต ิ– ตาชิโชซอง – พาโร 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองทิมพ ู(Thimphu) ชมทศันียภาพสองขา้งทางและเทือกเขาหิมาลยัท่ีมีความสวยงาม 

ท่ีจะเป็นประสบการณท่ี์ดีท่ีไดม้าเยอืนภฏูาน  ระหวา่งทางแวะชม วดัดรุก๊วงัเกล (Drukwangyal Lhakhang 

Temple) ท่ีโดชูลาพาส (Dochula Pass) ท่านจะไดช้มความงามของเจดีย ์บนระดบัความสงู 3,150 เมตร 

จากระดบัน้ําทะเล  พรอ้มววิทิวทศัน์ของภเูขาหมิาลยัอนัตระการตา และยอดเขาต่างๆเรียงรายกนั จากน้ัน

เดินทางต่อสู่เมืองทิมพ ู 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําท่านชมอนุสรณส์ถานแห่งชาติ (National Memorial Chorten) อนุสรณแ์ห่งน้ีเป็นอนุสรณส์ถานแด่

กษัตริยร์ชักาลท่ี 3 แห่งประเทศภูฏานสรา้งในปี ค.ศ.1974 มีผูค้นมากมายเดินทางมาแสวงบุญและสวด

มนต์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ จากน้ันนําท่านชม สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน 

(National Zoo) ชมสตัวป์ระจาํชาตทิาคิน (Takin) ท่ีมีรปูร่างลกัษณะพิเศษผสมระหวา่งแพะกบัววั มีแห่ง

เดียวในประเทศภูฏานเท่าน้ัน ทาคินเป็นสัตวใ์นตํานานประวติัศาสตร์ของศาสนาพุทธ จากน้ันนําท่าน

เดินทางเขาชมตาชิโชซอง (Tashichho Dzong) มหาปราการแหง่ศานาและวหิารหลวงแหง่เมืองทิมพ ู ตาซิ

โซซอง หมายถึง ป้อมแห่งศาสนาอนัเป็นมงคล สรา้งในสมยัศตวรรษท่ี 12 ปัจุบนัเป็นสถานท่ีทาํงานของ
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พระมหากษัตริย ์สถานท่ีทาํการของกระทรวงต่างๆ และวดั รวมทั้งเป็นพระราชวงัฤดูรอ้นของพระสงัฆราช  

และบริเวณอนัใกลท่้านจะไดเ้ห็นวงัท่ีประทบัส่วนพระองคข์องกษัตริยจิ์กมี่ดว้ย จากน้ันนําทุกท่านเดินทางสู่ 

เมืองพาโร (Paro) 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่  

ท่ีพกั นําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั MANDALA RESORT หรือเทียบเท่า  

วนัท่ี 4 พิชิตวดัทกัซงั(วดัถํ้าเสือ) – ชอ้ปป้ิง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านออกเดินทางสู่ วดัทกัซงั (Taktshang Monastery) หรือ วดัถํ้าเสือ (Tiger's Nest in Bhutan) มหา

วหิารศกัด์ิสิทธ์ิ สรา้งอยุบ่นหนา้ผาสงูกวา่ 900 เมตร ตั้งแต่ศตวรรษท่ี ชาวภฏูานมีความเช่ือวา่ครั้งหน่ึงใน

ชีวติ จะตอ้งไดข้ึ้นมาแสวงบุญ เพ่ือความเป็นสิริมงคลและเจริญกา้วหนา้ของชีวติ ส่วนช่ือเรียก "ถํ้าเสือ" ของ

วดัน้ีไดม้าจากตํานานท่ีเล่าขานต่อๆ กนัมาว่า พระรินโปเชผูเ้ผยแผ่นิกายมหายานในภูฏานไดข้ี่หลังเสือ

เหาะมายงัหน้าผาแห่งน้ี และเขา้ไปนัง่วิปัสสนากรรมฐานอยู่ในถํ้าเป็นเวลา 3 เดือน หลงัจากน้ันใน พ.ศ. 

2227 มีการสรา้งวดัขึ้ นท่ีน่ี และดว้ยความสูงของผา ทาํใหว้ดัน้ันอยู่ท่ามกลางเมฆหมอกสีขาวท่ีลอ้มรอบ

วดั การเดินทางมายงัสถานท่ีแห่งน้ี รถจะสามารถขึ้ นไดแ้คเ่นินเขาดา้นล่างเท่าน้ัน จากน้ันทุกท่านสามารถ

เลือกเดินทางได ้2 แบบ คือ เดินเทา้ หรือ ข่ีมา้,ขี่ลา ,ข่ีล่อ  เท่าน้ัน การเดินข้ึนไปยงัวดั จะแบ่งเป็นชว่งแรก

ใชเ้วลาเดินราว 2 ชม. จะถึงจุดแวะพกัแรก ใหท่้านไดพ้กัด่ืมน้ําชา กาแฟ  จากน้ันต่ออีกราว 1 ชม.ก็จะถึง

จุดชมวิวแวะท่ีสอง  จากน้ันเสน้ทางจะเปล่ียนเป็นบันไดข้ึนลง เขา้สู่วัดทักซัง นําทุกท่านสักการะส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิดา้นใน และ ชมความงามของธรรมชาติบริเวณรอบวดัอยา่งวจิติรลงตวั (การเดินทางข้ึนชมวดัทกั

ซงั ทางบริษัทแนะนําใหท่้านเดินเทา้ข้ึนจะสะดวกและปลอดภัยมากกว่า แต่ถา้หากท่านใดตอ้งการข่ีมา้ 

รบกวนแจง้กบัทางหวัหน้าทวัรล่์วงหน้าอย่างน้อยหน่ึงวนัล่วงหน้า เพ่ือทาํการจองมา้ใหท่้าน ค่าใชจ้่ายใน

การขี่มา้ไม่ไดร้วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ โดยประมาณ 200-300 บาท จะข่ึมา้ช่วงขาข้ึนเขาไดจ้นถึงจุดแวะพกัแรก

เท่าน้ัน) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย นําทุกท่านเดินเท้าลงจากเขา (ไม่สามารถอนุญาติให้นั่งมา้ลงมาด้านล่างได้)  จากน้ันใหท่้านได้

เพลิดเพลินกบัการชอ้บป้ิงท่ี พาโรสตรีท (Paro Street) ใหท่้านไดอิ้สระเลือกซ้ือของฝากท่ีระลึกตาม

อธัยาศยั 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่  

ท่ีพกั นําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั MANDALA RESORT หรือเทียบเท่า  

วนัท่ี 5 พาโร – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B3700 10.35 - 16.05) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่สนามบินพาโร เพือ่นําท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ 

10.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ภูฏานแอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี B3-700  

16.05 น. ถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพ 

 



BHU0202 – ภฏูาน ดินแดนแหง่ ขุนเขาหิมาลยั (5วนั4คืน) เอิรธ์แทรเวล 02 361 2955 www.earththaitravel.com  5 | P a g e  

ภฏูาน ดินแดนแห่งศรทัธาในออ้มกอดขุนเขาหิมาลยั 5 DAYS 4 NIGHTS 

โดยสายการบินภฏูานแอรไ์ลน ์(B3)  

กาํหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั 2-

3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี  

(เสริมเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 

ปี 

(ไม่เสริมเตยีง) 

ทา่นละ 

ไม่รวมตัว๋ 

ทา่นละ 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

ทา่นละ 

29 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 32,900.- 4,900.- 

18 – 22 ม.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 29,900.- 4,900.- 

08 – 12 ก.พ. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 29,900.- 4,900.- 

14 – 18 มี.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 29,900.- 4,900.- 

04 – 08 เม.ย. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 29,900.- 5,900.- 

11 – 15 เม.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 32,900.- 5,900.- 

12 – 16 เม.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 32,900.- 5,900.- 

01 – 05 พ.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 29,900.- 5,900.- 

06 – 10 พ.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 29,900.- 5,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เง่ือนไขการใหบ้รกิาร  

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 20,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัชี 071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัชี 221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ชื่อ-นามสกุล อายุ (เพ่ือใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

1. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน หากไม่ส่งสาํเนาหน้าพาสปอร์ตทาง

บริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั การยืน่ขอวซ่ีาใชเ้พียงสาํเนาหน้าหนังสือเดินทางเท่าน้ัน 

2. เมื่อไดร้บัการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวซ่ีาไดท้นัที 

3. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัร

โดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม ่รบัผิดชอบ คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน 

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจาํตวั หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเท่ียว ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็น

หมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1.  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 

2. คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 

 คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  

 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

 ลกูคา้ท่านใดสนใจ ซ้ือประกนัการเดินทางสาํหรบัครอบคลมุเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพ่ิมเตมิกบัทาง

บริษทัได ้ 

 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

 **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคุเทศกข์องบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคุเทศก)์  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 

10.  คา่ธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศภฏูาน 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนังสือเดินทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิเชน่ คา่เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ําหนักเกิน

จากทางสายการบินกาํหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค

ประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมคีา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน้ํามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 

4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

5. คา่ข้ึนมา้วดัทกัซงั 

6. คา่ทิปพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (25 USD ต่อท่านต่อทริป) 

7. คา่ทิปมคัคุเทศกจ์ากเมืองไทย (15 USD ต่อท่านต่อทริป) 

เง่ือนไขการชาํระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนการเดินทาง 

หากทา่นไม่ผา่นการอนุมตัวีิซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง 
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ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองตัว๋เครือ่งบินและท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้าํรองท่ีนัง่พรอ้มชาํระเงินมดัจาํคา่ตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและ

ชว่งเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินทาํการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึน

จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินกาํหนด เช่น 

ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉินได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ชผู่ท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอาํนาจในการใหท่ี้นัง่ Long 

leg ขึ้ นอยูก่บัทางเจา้หน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิก 55 วนั ขึ้ นไปกอ่นการเดินทาง คืนคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด 

2. แจง้ยกเลิกภายใน 40-54 วนักอ่นเดินทาง เก็บค่าใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลิกภายใน 26-39 วนักอ่นเดินทาง เก็บค่าใชจ้า่ย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 25 วนักอ่นเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จาํนวนท่ี บริษัทฯกาํหนดไว ้(30ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ

เดียวกนับริษัทตอ้งนําไปชาํระคา่เสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการเล่ือนการ

เดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดั

จาํตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซ่ีาตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัรห์รือมดัจาํมาแลว้ ทาง

บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋

เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) คา่ส่วนต่างในกรณีท่ีกรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจาํนวน  

8. กรณีวซ่ีาผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่นหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัรท์ั้งหมด 

9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง

บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ั้งหมด 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  

อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 
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เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

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

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID : @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 

 

 

 

 

 

 

 


