แพ็คเกจภูฏาน พาโร - ทิมพู - พูนาคา - ทักซัง 5 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน ภูฏานแอร์ไลน์
พิชิตวัดถ้้าพยัคฆ์เหิรทักซัง วัดดังระดับโลก ชมป้อมปราการสวยที่สดุ ทั้งสามเมือง
สักการะพระใหญ่ตั้งอยู่สูงที่สุด ชมวัดเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ของภูฏาน จุดชมวิวเทือกเขาหิมาลัย
พิเศษ!!! เฉพาะลูกค้าคนสาคัญ
ออกเดินทางตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป ไม่ต้องรอกรุ๊ปเต็ม (กรณีที่จอง15 ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์ไทย นาคณะเดินทางไปด้วย)
ไกด์น้าเที่ยวชาวภูฏานบรรยายภาษาอังกฤษ คอยบริการและดูแลท่านตลอดการเดินทาง
พิธีต้อนรับตามธรรมเนียมของชาวภูฏาน
ฟรี!!! ค่าม้า ขึ้นวัดทักซัง / ฟรี !!! ชุดประจ้าชาติเพื่อใส่เดินชมเมือง
อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถท้องถิ่น
โดยเฉลี่ยไกด์ท้องถิ่น 3 USD ต่อท่าน ต่อวัน, คนขับรถ 2 USD ต่อท่าน ต่อวัน และ ไม่รวมค่าอาบน้้าแร่หิน

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการ
ทั้งหมดหลังจากท่านท้าการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
เลือกวันเดินทางได้เอง มีไกด์พูดอังกฤษรับภูฏาน และพาเที่ยวตามรายการ เข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้-31ธ.ค. 62 ราคา 57,900.Day 1:
04.30 น.
06.30 น.

09.55 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ - พาโร - พาโรริงปูซอง - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - วัดคิชู ลาคัง - ทิมพู - ทิมพูซอง
(-/L/D)
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 5 แถว K
เคาน์เตอร์สายการบินภูฎานแอร์ไลน์ (Bhutan Airlines)
ออกเดินทางสู่ประเทศภูฏาน โดยสายการบินภูฎานแอร์ไลน์ (Bhutan Airlines)
เที่ยวบินที่ B3-701 (แวะรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศ)
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงสนามบินพาโร เมืองพาโร ซึง่ เป็นเมืองเดียวในประเทศภูฏานที่มีสนามบินระหว่างประเทศ ทุกท่านจะได้รับการ
ต้อนรับจากไกด์ท้องถิ่นที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ สถานที่แรกนาท่านเดินทางสู่ พาโรริงปูซอง หรือ พาโร
ซอง ซอง ภาษาภูฏาน แปลว่า ป้อมปราการ ซึ่งสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2189 โดยท่านซับดุง งาวัง นัมเกล พระอริยสงฆ์
พาโรซอง สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานจากศัตรู แต่ปัจจุบันได้เป็นสถานที่ทางานของรัฐบาล และตอนนี้เป็นที่ตั้ง
ขององค์กรบริหารสงฆ์ประจาเขตปกครองนั้นๆ
จากนั้นนาคณะเดินทางต่อไปยัง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ที่ตรงนี้เป็นที่เก็บรวบรวมภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญ
กษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอย รวมถึงตราไปรษณีย์เก่าแก่มากมาย
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จากนั้นเดินทางต่อไปยัง วัดคิชู ลาคัง ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏาน โดยวัดนี้มีความเชื่อว่าสร้างไว้เพื่อ
ตรึงเท้าซ้ายของนางยักษ์ตนหนึ่งที่นอนทอดร่างปิดทับประเทศทิเบตและเทือกเขาหิมาลัยไว้

กลางวัน

ค่้า
Day 2:
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้นท้าท่านเดินทางสู่ เมืองทิมพู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศภูฏาน โดยใช้เวลาเดินทางประมาน 1 ชั่วโมง
30 นาที จากนั้นนาชม ที่ท้าการไปรษณีย์ หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าประเทศภูฏานเป็นประเทศหนึ่งที่มี
แสตมป์สวยที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายรูปตนเองแล้วทาเป็นแสตมป์รูปของเราได้อีกด้วย ทั้งนี้ยังมีบริการ
ส่งกลับไทยอีกด้วย ส่วนราคานั้นก็ไม่แพงมาก (ค่าแสตมป์ 400 งุลตรัม ไม่รวมในค่าแพ็คเกจ) จากนั้น เดินทาง
ต่อไปที่ สถานที่ทรงงานของ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก “ตาชิโชซอง.หรือ ทิมพูซอง ถ้าใคร
โชคดี จะมีโอกาสได้เจอท่านจิกมี่ทรงออกมาทักทายปวงชนอย่างเป็นกันเอง นอกจากนี้สถานที่แห่งนี้ยังเป็น
พระราชวังฤดูร้อนของพระสังฆราชอีกด้วย
รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
จากนั้นทุกท่านพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Amodhara เมืองทิมพู (3 ดาว) หรือระดับเทียบเท่า
ทิมพู - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ National Memorial Chorten - พูนาคา - ป้อมชิมโตคาซอง จุดชมวิวโดชูลาพาส - เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง - วัดชิมิลาคัง - พูนาคาซอง (B/L/D)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ National Memorial Chorten ซึ่งเป็นอนุสรณ์มหาสถานแด่
กษัตริย์รัชกาลที่ 3 แห่งประเทศภูฏาน ท่านประสงค์จะสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แทนสัญลักษณ์ กาย วาจา และ
ใจ หรือตรีภาคขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เดินทางสู่เมืองพูนาคาซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของภูฏาน ก่อนที่
จะย้ายเมืองหลวงไปยังเมืองทิมพู (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) โดยระหว่างทางทุกท่านจะได้ชมทิวทัศน์ทุ่งนา
ขั้นบันไดตลอดเส้นทาง ซึ่งสวยงาม น่าประทับใจเป็นอย่างมาก อีกทั้งท่านจะได้ผ่านชม ป้อมชิมโตคาซอง ซึ่งเป็น
ป้อมที่มีชัยภูมิถือเป็น ยุทธศาสตร์ที่สาคัญแห่งหนึ่งของเมืองทิมพูอีกด้วย
จากนั้นแวะชม จุดชมวิวโดชูลาพาส (Dochula Pass) ที่นี่มีสถูปแห่งชัยชนะ 108 สถูป ตั้งอยู่บนเนินที่ความสูง
3,150 เมตรจากระดับน้าทะเล สร้างขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคล ปกป้องคุ้มครองผู้ที่เดินทางไปมาให้ปลอดภัย ถ้าวันไหนฟ้า
เปิด อากาศดี จะมีโอกาสได้ชมความงามของเทือกเขาหิมาลัยจากจุดนี้อีกด้วย รวมถึงชมความงาม เจดีย์ดรุกวังเยล
ลาคัง อารามหลวงที่ราชินีในรัชกาลที่ 4 อาชิ โดร์จิ วังโม วังชุก ภายในวัดมีภาพจิตรกรรมฝาผนังของเจ้าหญิงและ
เจ้าชายทุกพระองค์ในรูปของนางฟ้าและเทวดา และยังเป็นสถานที่ก่อนเข้าพิธีอภิเษกสมรส เจ้าหญิงจะต้องมา
ปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ก่อนทุกครั้ง จากนั้นน้าท่านเดินทางต่อเข้าสู่เมืองพูนาคา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินขึ้นเนินไปชม วัดชิมิลาคัง (ใช้เวลาเดินประมาณครึ่งชั่วโมง) วัดนี้อยู่บนยอดเนินใจกลางหุบเขา ใครที่มี
บุตรยาก ตั้งใจขอพรอธิษฐานที่วัดนี้ให้ดี เพราะเชื่อกันว่า หากใครมาอธิษฐานขอบุตรก็จะได้สมใจ จากนั้นเราจะ
เยี่ยมชม พูนาคาซอง ซึ่งเป็นป้อมปราการประจาเมืองพูนาคากัน ซึ่งได้รับการขนานนามว่า พระราชวังแห่งความสุข

BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423
LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire
www.facebook.com/eTravelWay

tour.bkk@etravelway.com

www.etravelway.com
VS220519

www.etravelway.com/+

Page 2 of 6

Emergency call only : 0853642449

อันยิ่งใหญ่ เป็น 1 ในป้อมปราการที่สวยที่สุดในภูฏาน ปัจจุบันเป็นที่พักในฤดูหนาวของพระชั้นผู้ใหญ่ นอกจากนี้
ป้อมนี้ยังตั้งอยู่บริเวณที่แม่น้าพ่อ (Phochu) และแม่น้าแม่ (Mochu) ไหลมาบรรจบกัน
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Meri Puensum Hotel เมืองพูนาคา (3 ดาว) หรือระดับเทียบเท่า

ค่้า

Day 3:
เช้า

เที่ยง

ค่้า
Day 4:
เช้า

พูนาคา - ทิมพู - องค์หลวงพ่อสัจจธรรม - จุดชมวิวซังเกกัง สวนสัตว์แห่งชาติ - หอสมุดแห่งชาติ - พาโร (B/L/D)
รับประทานอาหารเช้าแสนอร่อย ณ ห้องอาหารในโรงแรม
หลังจากท้องอิ่มเรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินทางกลับสู่เมืองทิมพูตามเส้นทางเดิมค่ะ ซึ่งท่านจะได้ชมทัศนียภาพสอง
ข้างทางและเทือกเขาหิมาลัยที่สวยงามน่าประทับใจที่จะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้มาเยือนประเทศภูฏานแห่งนี้
รับประทานอาหารเที่ยงในแบบฉบับของชาวภูฏาน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางไปสักการะ องค์หลวงพ่อสัจจธรรม พระพุทธรูปที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลก โดยเศรษฐีชาว
สิงคโปร์ได้ร่วมบริจาคเงินซื้อที่ดินและสร้างพระพุทธรูปให้แก่รัฐบาลภูฏาน
จากนั้นเราจะไปชมและถ่ายรูปที่จุดชมวิวสวยๆ ที่เรียกกันว่า จุดชมวิวซังเกกัง จะได้เห็นวิวทิวทัศน์หุบเขาที่ตั้งของ
เมืองหลวงทิมพูที่สวยงาม
นาท่านเดินทางต่อสู่ สวนสัตว์แห่งชาติ ของประเทศภูฏานกันซึ่งตั้งอยู่ในเมืองทิมพู เป็นสถานที่อนุรักษ์ ทาคิน สัตว์
ประจาชาติของภูฏาน ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์หายากมาก เพราะพบที่ภูฏานเพียงแห่งเดียวเท่านั้น มีลักษณะพิเศษ คือมี
ลักษณะผสมระหว่างวัวกับแพะ มีเขา และลาตัวเป็นสีดา ชอบอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง นอกจากทาคินแล้ว ที่สวน
สัตว์แห่งนี้ยังมีสัตว์ชนิดอื่นๆ อีกมากมาย อาทิเช่น กวาง และนกอีกนานาพันธุ์
ชม หอสมุดแห่งชาติ ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมภาพถ่ายสถานที่ต่างๆ มากมายในประเทศภูฏานทั้งหมด ทุกท่านจะได้
ชมหนังสือภาพถ่ายของประเทศภูฏานที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ท่านยังสามารถหาซื้อหนังสือเกี่ยวกับประเทศ
ภูฏานอื่นๆ ได้อีกด้วย หากท่านใดสนใจสามารถซื้อเล่มย่อเป็นของที่ระลึกได้ซึ่งทางหอสมุดจัดจาหน่ายในราคา
ย่อมเยา จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองพาโร ซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Mandala Resort เมืองพาโร (3 ดาว) หรือระดับเทียบเท่า
พาโร - วัดทักซัง - ขี่ม้าขึ้นวัดทักซัง 1 ขา - ช้อปปิ้งที่พาโรสตรีท (B/L/D)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
เมืองพาโร (Paro)” เป็นเมืองที่ถูกโอบอยู่ในวงล้อมของขุนเขา บนระดับความสูง 2,280 เมตร มีแม่น้าปาชูไหล
ผ่าน อาคารบ้านเรือนจะเป็นสไตล์ภูฏานแท้ กรอบหน้าต่างไม้ลวดลายสีสันสดใส นาท่านชม ไฮไลท์ สาคัญของ
ประเทศภูฏานแห่งนี้ นั่นก็คือ วัดทักซัง วัดถ้าพยัคฆ์เหิร หรือ “ทักซัง” เป็นมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ที่องค์กูรูปัทม
สัมภวะได้เดินทางมาบาเพ็ญภาวนาและเจริญสมาธิอยู่ใน ถ้้าบนชะง่อนเขา ตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 และท่านก็ยังเป็นผู้
นาเอาศาสนาพุทธเข้ามาเผยแผ่ยังดินแดนแห่งนี้ ตามความเชื่อของชาวภูฏานกล่าวว่า ท่านได้เหาะมาบนหลังเสือตัว
เมีย มายังหน้าผาแห่งนี้เพื่อทาวิปัสนากรรมฐาน จึงได้ชื่อว่า ถ้้าเสือ (Tiger Nest) หลังจากที่สาเร็จสมาธิแล้ว ต่อมา
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จึงมีการสร้างศาสนสถานแห่งนี้ขึ้น ชาวภูฏานมีความเชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องได้ขึ้นมาแสวงบุญ เพื่อความเป็น
สิริมงคลและเจริญก้าวหน้าของชีวิต การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ วิธีการขึ้นมี 2 วิธีให้เลือก คือ เดินเท้า หรือ ขี่
ม้า ซึ่งม้าที่ใช้จะเป็นม้าตัวเล็ก ราคาทัวร์รวมค่าขี่ม้าขาขึ้น 1 ขา จาก Base Camp ถึงจุดพัก เท่านั้น
**ยังไม่รวมค่าทิปคนดูแลม้า** สาหรับการเดินขึ้นไปยังวัด เส้นทางเป็นเนินเขาและมีหน้าผาสูงชันราว 3,000
เมตรจากด้านล่าง แนะนาให้ทุกท่านค่อยๆ เดินขึ้นไปช้าๆ ราว 2 ชั่วโมง จะถึงจุกพักครึ่งทาง พักดื่มน้าชา กาแฟ
จากนั้นเดินทางต่ออีกราว 1 ชั่วโมง ก็จะถึงสุดทางดินลูกรังสุดท้าย จากนั้นเส้นทางจะเปลี่ยนเป็นบันไดขึ้นลง 700
ขั้น สู่ยังวัดทักซัง ด้านในทุกท่านจะได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และชมความงามของธรรมชาติที่สรรค์สร้างอย่างวิจิตร
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้านบนระหว่างทางขึ้นทักซัง
จากนั้นนาท่านเดินลงจากเขา โดยวิธีการเดินเท้า จากนั้นอิสระ ช้อปปิ้งที่พาโรสตรีท ซื้อของฝากที่ระลึก
ค่้า
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Mandala Resort เมืองพาโร (3 ดาว)
หรือระดับเทียบเท่า
Day 5 :
พาโร - สนามบินพาโร - กรุงเทพฯ (B/-/-)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่สนามบินพาโร
10.35 น.
เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Bhutan Airlines เที่ยวบินที่ B3-700
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (แวะรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศ)
16.05 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
กรณีที่ลูกค้าจอง15 ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์ไทย น้าคณะเดินทางไปด้วย
ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ท้าการจองไว้กับทาง
บริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการช้าระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก(มีเตียง) พักกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่ม

เดินทางถึง 31 ธันวาคม 2562

57,900.-

57,900.-

5,900.-

* ผู้เดินทางสามารถก้าหนดวันเดินทางตามทีส่ ะดวกได้เอง
ค้าแนะน้า สาหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จาเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการเดินทาง
รูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือซื้อตั๋วรถ
โดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทางของทัวร์ที่
ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
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หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้า ที่เหลือ ไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า
FOOD
อาหารพื้นเมืองของชาวภูฏาน เช่น พริกอบชีส อาหารประจาชาติของภูฏาน ทางบริษัท ได้จัดให้ชิมกันอย่างแน่นอน อาหารที่ทาง
บริษัทจัดเตรียมให้ลูกค้านั้นเป็นอาหารปลอดสารพิษ เช่น ผักที่เตรียมให้ เป็นผักที่ปลูกโดยธรรมชาติ ไม่ฉีดยาฆ่าแมลง (Organic)
ส่วนข้าวนั้น ใช้ข้าวที่ยังไม่ขัดสี หรือ ที่เรียกกันง่ายๆ ว่า ข้าวแดงนั่นเอง นอกจากมีความสุขกับการท่องเที่ยวในประเทศแห่งความสุข
แล้ว ยังมีความสุขกับการรับประทานอาหารอีกด้วย สาหรับลูกค้าบางท่านมีความกังวลเรื่องอาหาร ทางบริษัทได้จัดเตรียมอาหารให้
ถูกปากคนไทยมากที่สุด เช่น ข้าวต้ม ไข่เจียว ผัดผัก ผัดไก่ก็มา แต่ถ้าใครชอบอาหารพื้นเมืองของชาวภูฏาน ก็จะได้อิ่ มหนาสาราญทุก
มื้อเหมือนกัน **ถ้ามีการแพ้อาหาร รบกวนแจ้งอีกครั้ง**
HOTEL
ทางประเทศภูฏานจะไม่มีการจัดอันดับดาวของโรงแรม ทางบริษัทจึงเลือกใช้โรงแรมที่ได้รับการอนุมัติและการันตีจาก Tourism
council of Bhutan (TCB) หรือ องค์การการท่องเที่ยวภูฏาน เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยโรงแรมที่ทางบริษัทเลือกใช้นั้น จะ
เน้นโรงแรมที่มีความสะอาด สะดวกสบาย พร้อมทั้งมี Free Wifi ไว้บริการอีกด้วย
***หมายเหตุ รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะทางบริษัทฯจะยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสูงสุด
สงวนสิทธิ์
 ในการเปลี่ยนแปลงราคา เหตุมาจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตั๋วเครื่องบินหรือประกาศจากรัฐบาลประเทศภูฎาน
อัตรานี้รวม :
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัดโดยสายการบิน Bhutan Airlines (กระเป๋าเดินทางน้าหนัก ไม่เกิน 30 ก.ก. / ท่าน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ภาษีน้ามัน ค่าประกันภัยทางอากาศ
3. ค่ารถนาเที่ยวภายในประเทศภูฎาน (ไกด์ท้องถิ่นภาษาอังกฤษ)
4. ค่าโรงแรมที่พัก มาตรฐาน Tourist Class 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง
5. ค่าวีซ่าภูฏาน
6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ ค่าพาหนะ หรือรถรับ–ส่ง ระหว่างนาเที่ยว
7. ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ
อัตรานี้ไม่รวม :
1. ค่าจัดทาหนังสือเดินทาง
2. ค่าประกันการเดินทาง
3. ภาษีตา่ งๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากรายการทัวร์
5. ค่าน้าหนักกระเป๋าที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 30 กก.
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
7. ค่าอาบน้าแร่หิน (Hot Stone Bath)
8. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น โดยเฉลี่ยไกด์ท้องถิ่น 3 USD/ท่าน/วัน, คนขับรถ 2 USD/ท่าน/วัน
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เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า
 ไฟล์สแกนหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือ มากกว่า 6 เดือนก่อนเดินทาง
เงื่อนไขการจองทัวร์
1. หลังจากการจอง ต้องชาระเงินมัดจาทันที ตามราคาตั๋วเครื่องบิน ณ เวลานั้น เนื่องจากตั๋วเครื่องบินจะต้องออกทันทีหลังจาก
มีการยืนยันการจอง มิฉะนั้นที่นั่งจากสายการบิน จะไม่ Confirm พร้อมส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน
นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทาการ (ในช่วงปกติ) หรือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 35 วันทา
การ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรือชาระไม่
ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

* กรณีจองทัวร์ล่วงหน้าน้อยกว่า 20 วันท้าการ โปรดช้าระค่าทัวร์ยอดเต็มจ้านวน
เงื่อนไขการยกเลิก:
* หลังจากชาระเงินมัดจาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน เนื่องจากทางบริษัทฯจะต้องออกตั๋วเครื่องบินให้ผู้โดยสารทันที
เพื่อการยืนยันการเดินทางกับทางสายการบิน
* หลังจาก จ่ายเงินเต็มจานวนแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้น และจะทาการคืนเงินที่เหลือ
หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วให้กับผู้เดินทาง
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ บาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน หรือ ภัยธรรมชาติ หรือ จลาจล เป็นต้น
* เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่า กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินทุกกรณี
* เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ชาระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทฯ
จะขอถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ที่บริษัทฯได้ระบุไว้แล้วข้างต้น
* กาหนดการเดินทางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัย
ของลูกค้าเป็นหลักสาคัญ
* สาหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ Passport ไทย หรือ Passport ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร Visa เข้าออกเมืองไทย
เอง หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย
ปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลง แก้ไขผู้เดินทาง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และ ระยะเวลาการท้างาน ของแต่ละสายการบิน, โรงแรม, รถไฟ ฯ
รวมถึงขึ้นอยู่กับช่วงเทศกาล ที่ท่านจะเดินทาง โปรดสอบถาม และขอรับค้าแนะน้าเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลการจองทัวร์

BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423
LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire
www.facebook.com/eTravelWay

tour.bkk@etravelway.com

www.etravelway.com
VS220519

www.etravelway.com/+
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Emergency call only : 0853642449

