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บริษัท โอชิทัวร์แอนด์ทราเวล จ ากัด ( ประเทศไทย ) 

 
โทร: 087-8423973 แฟกซ:์ 02-9545131 Email: info@oshitourandtravel.com Web : www.oshitourandtravel.com 

 
 

ตารางเวลาบินสายการบิน ดรุก๊แอร ์Drukair Royal Bhutan Airline 

วนัเดินทาง เส้นทาง เท่ียวบิน เวลาออก เวลาถึง 
วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ-ปาโร KB 141 05.35 09.10 
วนัท่ี 5 ปาโร-กรงุเทพฯ KB 130 16.05 21.35 

**เวลาบนิของสายการบนิมกีารปรบัเปลีย่นตลอด ดงันัน้กรุณาสอบถามก่อนท าการจองตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศในกรณีทีท่่านเดนิทางมาจาก
ต่างจงัหวดัและแนะน าใหจ้องเทีย่วบนิทีห่่างกนักบัเทีย่วบนิต่างประเทศอย่างน้อย 3-4 ชัว่โมง เพือ่ป้องกนัเทีย่วบนิล่าชา้ค่ะ** 
 
รายละเอียดการเดินทาง  
วนัแรก               กรงุเทพฯ – พาโร – เมืองทิมพ ู
03.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบินสุวรรณภมิู  สายการบนิดรุก๊แอร ์เคา้เตอร ์N ประตู 7 พบกบัเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯใหก้าร

ตอ้นรบัพรอ้มบรกิารกระเป๋าเขา้เชค็อนิ 
05.35 น. 
//05.35 น. 
 

ออกเดนิทางสู่เมืองพาโร เมอืงหน้าด่านส าคญัก่อนเดนิทางสู่ดนิแดนอื่นๆในประเทศภฏูาน โดยสายการบนิ  
สายการบนิ ดรุก๊แอร ์เทีย่วบนิที ่KB 141 (05.35-09.10) มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง 

09.10น. 
//09.30 น. 
 
 
9.45 น. 

เดนิทางถงึสนามบนิเมืองพาโร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง กรณุาปรบันาฬกิาของท่าน) เป็น
สนามบนินานาชาตแิห่งเดยีวของภฏูานและยงัไดช้ื่อว่าเป็นสนามบนิทีสุ่ดยอดของการบนิอนัดบั 1 ของโลกอกี
ดว้ยผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระ แลกเงนินูทรมัทีส่นามบนิ หลงัจากนัน้เดนิทางไกคจ์ะพาท่าน
ออกมายงันอกสนามบนิเดนิทางไปยงัรา้นอาหารระหว่างทางท่านจะไดพ้บบรรยากาศธรรมชาตขิองภูฎาน  
น ำทำ่นชม พำโรริงปงุซอง (Paro Ringpung Dzong) สร้ำงขึน้ในปี ค.ศ. 1646 โดยฉับดรุง งำวงั นมัเกล ถกูสร้ำงบน
พืน้ท่ี ท่ีเดน่ตระหง่ำนอยูใ่นหบุเขำพำโร ทำงเข้ำตวัซองจะมีสะพำนไม้ท่ีสวยงำมพำดผำ่นแมน่ ำ้เพ่ือเข้ำสู่ตวัซอง 
ปัจจบุนัพำโรซองเป็นทัง้สถำนท่ีส ำหรับส่วนบริหำรเมืองพำโรและสว่นท่ีเป็นวดั ซึง่มีพระสงฆ์จ ำพรรษำอยู่ประมำณ 
200 รูป และยงัเป็นสถำนท่ีหนึง่ท่ีเคยใช้ถ่ำยท ำภำพยนต์ เร่ือง The Little Buddha 

ตอ่มำเดนิทำงน ำทำ่นชม พิพิธภณัฑ์สถำนแหง่ชำติ (National Museum of Bhutan) ซึง่ในอดีตเคยเป็นหอ

mailto:info@oshitourandtravel.com
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สงัเกตกำรณ์ หรือ ตำซอง (Ta Dzong) ให้แก่พำโร ริงปงุ ซอง แตถ่กูเปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑ์ในปี ค.ศ. 1968 มีทัง้หมด 
6 ชัน้ พิพิธภณัฑ์แหง่นีเ้ป็นท่ีเก็บรวมรวม ภำพพระบฏ อำวธุ เหรียญกษำปณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ไม้สอย สตัว์ป่ำแถบ
เทือกเขำหิมำลยั ตลอดจน ดวงตรำไปรษณีย์ท่ีสวยงำมมำกมำยหลำยรูปแบบ จำกนัน้ออกเดนิทำงสู่เมืองทิมพ ู
(Thimphu) เมืองหลวงของประเทศภฏูำน ระยะทำง 65 ก.ม. 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย หลงัจำกทำนอำหำรเสร็จ  น ำทำ่นชม เมมโมเรียลโชเตน (Memorial Chorten) เป็นมหำสถปูท่ีสร้ำงขึน้ในปี 1974 

ตำมแนวพระรำชด ำริของพระเจ้ำจิกมี ดอร์จิ วงัชกุ กษัตริย์องค์ท่ี 3 แหง่รำชวงค์วงัชกุ ซึง่เสดจ็สวรรคตในปี 1972 
สร้ำงขึน้เพ่ือสนัตสิขุและควำมรุ่งเรืองของโลก  จำกนัน้ น ำทำ่นชม ท่ีท ำกำรไปรษณีย์ภฏูำน (Post Office) ซึง่ทำ่น
สำมำรถเลือกซือ้ดวงตรำไปรษณียำกรท่ีงดงำมของภฎูำน มีให้เลือกหลำยรูปแบบและรำคำ ทัง้รูปวิวทิวทศัน์
ธรรมชำต ิรูปวดัและปอ้มปรำกำรท่ีเรียกวำ่ ซอง (Dzong) รูปสตัว์ รูปดอกไม้ตำ่งๆ รวมทัง้ยงัมีสแตมป์ 3 มิตอีิกด้วย 
และท่ีไปรษณีย์ภฏูำนทำ่นสำมำรถถ่ำยรูปตวัเองเป็นตรำไปรษณีย์สง่กลบัมำประเทศไทยได้ด้วย หลงัจำกถ่ำยรูปเรำ

ให้ทำ่นถ่ำยรูปโดยเสียคำ่ธรรมเนียม ประมำณ 300 NU  และเลือกชอปปิง้ท่ี  ร้านซ้ือของฝาก  จำกนัน้ น ำทำ่นไปยงั 
พิพิธภณัฑโ์รงงานทอผา้ ( Weaving Center ) ท่านสามารถชมและซ้ือเส้ือผา้ประจ าประเทศภูฎาน จำกนัน้ 
น ำทำ่นชม ทำชิโชซอง (Tashichho Dzong) ซึง่สร้ำงขึน้ใหมใ่นปี 1962 ปัจจบุนัปอ้มปรำกำรแหง่นีถ้กูใช้เป็นสถำนท่ี
ท ำงำนของกษัตริย์ สถำนท่ีท ำกำรของกระทรวงตำ่งๆ และวดั รวมทัง้เป็นพระรำชวงัฤดรู้อนของพระสงัฆรำช 
นอกจำกนีก้ษัตริย์จิกมีทรงพ ำนกัภำยในบริเวณปอ้มปรำกำรนีด้้วย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ทีโ่รงแรม 
ทีพ่กั PHUNSHO PELRI หรอืเทยีบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีสอง             ทิมพ-ูพนูาคา – โดจลู่า 108 สถปู – วดัชิมิลาคงั – ปนูาคาซอง 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ทีโ่รงแรม  
สาย หลงัอำหำรออกเดนิทำงสู่ เมืองปนูำคำ(Punakha) ระยะทำงประมำณ 75 กิโลเมตร แวะชม โดจลูำ่ (DochuLa) ท่ี
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ระดบัควำมสงู 3,150 เมตร ให้ทำ่นชม สถปู 108 องค์ ท่ีถกูโดยรำชินีองค์ท่ี 1 ในพระเจ้ำจิกม่ีซิงเก วงัชกุ กษัตริย์
องค์ท่ี 4 แหง่รำชวงศ์วงัชกุ เพ่ือเป็นกำรขอบคณุพระสวำมีและบตุรชำยในกำรชนะสงครำมและเดินทำงกลบัมำ
อยำ่งปลอดภยั และสถำนท่ีนีใ้นวนัท่ีอำกำศแจม่ใสท่ำนสำมำรถมองเห็นวิวของ เทือกเขำหิมำลยั ท่ีงดงำม 
รวมถึง ยอดเขำกงัก้ำพนุซุม (Gangkhar Phuensum) ซึง่เป็นยอดเขำท่ีสงูท่ีสดุในโลก (ท่ียงัไมมี่ผู้ใดสำมำรถปีนขึน้
ไปได้) ซึง่สงูถึง 7,500 เมตร ระหวำ่งทำง ทำ่นจะได้ชมวิวทิวทศัน์ของทุง่นำขัน้บนัไดและดอกไม้ท่ีบำนตลอดเส้นทำง 
 

กลำงวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  

บำ่ย 
 
 
 
 
 
 

น าท่านไปยงั วดัชิมิลำคงั(Chimi Lhakhang) วดันีไ้ด้ถกูค้นพบในปี 1499 โดยพระงำหวงั ชอคเยล ชำวภฏูำนนิยม
มำไหว้ขอพรในเร่ืองครอบครัว อำทิ ขอพรให้ประสบควำมส ำเร็จในเร่ืองควำมรัก ขอพรให้ลกูหรือมำให้พระตัง้ช่ือให้

ลกู  จากนั้น น าท่านชม ปนูาคาซอ็ง ป้อมปราการประจ าเมอืงปนูาคา  สรา้งขึน้ในปี 1637 โดยฉบัดรุง งาวงั นมั
เกล ตัง้อยู ่ระหว่างแมน่ ้าโพ (แมน่ ้าพ่อ) และแม่น ้าโม (แมน่ ้าแม)่ ปัจจบุนัเป็นพระราชวงัฤดหูนาวของ
พระสงัฆราช ป้อมปราการแห่งนี้ถูกท าลายหลายครัง้ จากไฟไหมแ้ละภยัธรรมชาตแิต่ไดร้บัการบรูณะอยา่ง
ต่อเนื่อง   
 หลงัจำกนัน้พำท่ำนเข้ำโรงแรมพกัผอ่นตำมอธัยำศยั 

เย็น   รบัประทานอาหารค ่า  

โรงแรม   VARA HOTEL หรือ เทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีสาม             ปนูาคา  – ทิมพ ู  - ชมระบ าหน้ากาก – ใส่ชุดประจ าชาติ -  อาบน ้าแร่ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
สาย หลงัรบัประทานอาหารมือ้เชา้เสรจ็ เราจะพาท่านเดนิทางกลบัมายงั ทมิพู ใช้เวลำ 2 ชัว่โมงคร่ึง เดนิทำง 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลาง 
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บ่าย ต่อมาพาท่านไปเยีย่มชม จุดชมววิเมืองทิมพู บุดดา้พอ้ย ( Bodha Point )  ซ่ึงท่านจะไดพ้บกบัพระองคเ์จา้รูป
หล่อขนาดใหญ่ท่ีสุดของภูฏาน ซ่ึงชาวภูฏาน สามารถมองเห็นไดจ้ากท่ีบา้นของพวกเขา พาท่านไป  สถำนอนรัุกษ์สตัว์
ประจ ำชำติของภฏูำน ท่ีเรียกวำ่ ทำคนิ (Takin)   ต่อมาน าท่านชม พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติภูฏาน ( Simply Bhutan 

)  เพื่อชมความเป็นอยูส่มยัก่อนของภูฏาน ก่อนท่ีจะ เปล่ียนชุดประจ าชาติ เพื่อถ่ายรูป ตอ่มำรับชม ระบ ำหน้ำกำก 
ระบ ำภฏูำน ทำ่นสำมำรถร่วมกำรระบ ำกบัคนภฏูำนได้ โดยระหว่ำงชมกำรแสดงทำงทีมงำน มีชำและเคร่ืองดื่มตำ่ง ๆ 
แบบภฏูำน มำเสิร์ฟให้แก่ทำ่น จำกนัน้เรำจะพำทำ่นมำ อำบน ำ้แร่ Hot Stone Bath 
เป็นบอ่น ำ้จำกพืน้เมือง ท ำมำจำกแร่ในก้อนหิน เพ่ือท ำให้ร่ำงกำยผ่อนคลำย โดยควำมเช่ือกำรอำบน ำ้แร่จะสำมำรถ
ดดูสำรพิษท่ีอยูใ่นบริเวณใต้ผิวหนงัออกไปได้   ( กำรอำบน ำ้แร่ลกูทวัร์จะต้อฃออกคำ่ใช้จำ่ยเอง รำคำ 2500 NU หรือ
รำว 40 กวำ่ ดอลลำ่ ) ทำ่นสำมำรถเลือกท่ีจะกลบัโรงแรมได้ ) ไมไ่ด้บงัคบั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า  และพกัผ่อนตามอธัยาศยัทีโ่รงแรม 
ทีพ่กั PHUNSHO PELRI หรอืเทยีบเท่า 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีส่ี             ทิมพ ู– จดุชมวิวแม่น ้าชูโซม – วดัตมัชู - พาโร- ภเูขาทกัซงั  Tiger nest – ตลาดพาโร 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม   
สาย น ำทำ่นชม จดุชมวิวแมน่ ำ้ CHUZOM ซึง่เป็นจดุรวมของแมน่ ำ้พำโรและแมน่ ำ้ทิมพท่ีูไหลมำบรรจบกนั ก่อนท่ีจะไหล

ลงสูป่ระเทศอินเดีย ระหว่ำงทำงทำ่นจะได้ชมวิวทิวทศัน์ของทะเลภเูขำ  ตอ่มำ แวะชมวิวทิวทศัน์ท่ี วดัตมัช ู
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(TamchoeMonastery) ซึง่มีสะพำนโซเ่หล็กเก่ำแก่อยูด้่ำนหน้ำวดั  ต่อมาไกคจ์ะพาท่านไปยงั รัมทกัขะ ( 
Ramthangkha ) เพ่ือน ำทำ่นเดนิทำงขึน้สู่    วดัทกัซงั (Taktshang ) หรือ รังเสือ (Tiger Nest) ซึง่ตัง้อยูบ่นหน้ำ
ผำสงู 900 เมตร วดัทกัซงัเป็นสถำนท่ีแสวงบญุท่ีชำวภฏูำนเล่ือมใสศรัทธำกนัมำกท่ีสดุ น ำทำ่นเดนิขึน้สู่ยอดเขำจำก
ระดบัน ำ้ 2,300 เมตรสูย่อดเขำ 3,100 เมตร ใช้เวลำประมำณ 2.30 - 3 ชัว่โมง (บริเวณตีนเขำมีม้ำบริกำรให้ข่ีขึน้เขำ 
คำ่ข่ีม้ำไมร่วมในรำยกำรทวัร์ รำคำ 2000 Nu หรือประมำณ  30 ดอลล่ำ ) หรือท่ำนต้องกำรท่ีจะเดนิขึน้ก็ได้    

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  กลางทาง ระหว่างขึน้วดั 
บ่าย  
เยน็ 

ระหวำ่งเดนิทำงลงมำจำกวดัถ ำ้เสือ 
ตอ่มำน ำทำ่นเดนิชม  เพ่ือถ่ำยรูปสถำนท่ีตำ่งๆของเมืองพำโร  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าทีโ่รงแรม หลงัอาหารพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั  พกัที ่โรงแรม  Olathang  hotel หรอื เทยีบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีห้า             พาโร- วดัคิชุลาคงั - กรงุเทพ  ( อิสระช่วงบ่าย ) 
เช้ำ รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม  

สำย 
  
 
 
เท่ียง 
บำ่ย 

จำกนัน้น ำทำ่นเท่ียวชม คชิลูำคงั (Kyichu Lhakhang) หรือ วดัคชิ ูวดัเก่ำแก่ท่ีสดุแหง่หนึง่ของภฏูำน วดันีส้ร้ำงขึน้ใน
ศตวรรษท่ี 7 โดยกษัตริย์ซองเซน กมัโป (Songtsen Gampo) แหง่ทิเบตซึง่ได้น ำพระพทุธศำสนำเข้ำมำในประเทศ
ภฏูำนวดัหนึง่ในโครงกำรสร้ำง 108 แหง่ เพื่อตอกอวยัวะ 108 จดุของนำงยกัษ์ชัว่ร้ำยตนหนึง่ ซึง่นอนตีแผท่ัว่เทือกเขำ
หิมำลยั เพ่ือไมใ่ห้พทุธศำสนำได้เปลง่รัศมีในบริเวณดงักลำ่ว 
รบัประทานอาหารกลางวนั 
อสิระ 1 ชัว่โมง เดนิชอปป้ิง ณ เมอืง พาโร 
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14.00 น. 
//15.00น.  
16.00 น 
21.35 น 
 
หมายเหตุ     

ออกเดนิทางไปสนามบนินานาชาตพิาโร 
ถงึสนามบนิพรอ้มบรกิารเช๊คอนิเดนิทางสู่กรงุเทพ  
ออกเดนิทางกลบั โดยสายการบนิ ดรุก๊แอร ์KB130 16.05 – 21.35 มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง 
ถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 
 
โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัความเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
ราคาน้ีรวม  
 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั กรงุเทพฯ-พาโร-กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง ค่าประกนัภยัสายการบนิ และค่าวซี่า 
 น ้าดื่มวนัละ 2 ขวด ต่อวนั/ท่าน 
 ค่า Development Fee ทีท่างรฐับาลภูฏาน เรยีกเกบ็กบันกัท่องเทีย่ว     
 ค่าทีพ่กัโรงแรม ระดบัมาตรฐาน  (พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมือ้ตามระบุ  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ  
 ค่าหวัหน้าทวัรไ์ทยทีค่อยบรกิารและดแูลตลอดการเดนิทาง ส าหรบัคณะทีเ่ดนิทาง 1 ท่านและ 15 ท่านขึน้ไป จงึจะมี
หวัหน้าทวัรไ์ทยเดนิทางไปดว้ย 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่พดูภาษาองักฤษทีค่อยบรกิารและดแูลตลอดการเดนิทาง 
 ค่าพาหนะตลอดการเดนิทาง ขึน้อยูก่บัขนาดกรุป๊ 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท ต่อท่าน(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 20 ท่านแรกเท่านัน้ 
 หากมลีกูทวัรไ์มค่รบ 10 คน ทางบรษิทัขอสงวนโปรแกรมระบ าหน้ากาก ( ถา้ทางลกูทวัรต์อ้งการตอ้งแชรภ์ายในกรุ๊ป ใน
เงนิจ านวน 4000 บาท  
หมายเหต ุ: ราคาน้ีไม่รวมค่า ทิป ไกค ์1300 บาท จ่าย ณ วนัเดินทาง ค่า ข่ีม้า อาบน ้าแร่ และค่าใช้จ่ายส่วนตวั 
เอกสารย่ืนวีซ่า 
1.หนังสือเดินทางท่ีมีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับแต่วนัเดินทาง แสกนสี ส่งอีเมล ์
และส่งหนงัสอืเดนิทางเล่มจรงิก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 7 วนั เพื่อท าการพรเีชก็อนิ ที่ 
 
 
 
 

บรษิทั โอชทิวัรแ์อนดท์ราเวล จ ากดั oshitourandtravel@hotmail.com 
59/118 ซอยชนิเขต2 แขวงทุ่งสองหอ้ง งามวงศว์าน 
หลกัสี ่กรงุเทพ 10210   www.oshitourandtravel.com 

mailto:oshitourandtravel@hotmail.com
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การช าระเงิน 

1.ทางบรษิทัฯ ขอเกบ็เงนิค่าตัว๋เครือ่งบนิจ านวน 20,000.- บาท ต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่าน  2.ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนการ เดนิทาง
อยา่งน้อย 30  วนั มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ าทัง้หมด  
พรอ้มส่งหลกัฐานการโอนเงนิมาทีเ่บอรแ์ฟ็กซ ์02 9545131 (อตัโนมตั)ิ ระบุชื่อทรปิ วนัเดนิทาง ผูเ้ดนิทาง เพื่อจะไดอ้อก
ใบเสรจ็ใหต่้อไปค่ะ 
เง่ือนไขการยกเลิก  
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั คนืค่าใชจ้า่ยทัง้หมด (ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัต ีมดัจ ากบั
ทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการนัตคี่ามดัจ าทีพ่กั โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจ
ขอคนืเงนิได)้ 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 5,000 บาท หรอืคดิค่าใชจ้่ายตามจรงิ 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-15 วนั เกบ็ค่าบรกิารทัง้หมด 100 %  
เง่ือนไขต่างๆ 
•บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
•บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
•รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิเหตุการณ์ทางการเมอืง และภยั
ธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯโดยจะค านึงถงึความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
•บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศเนื่องจากมสีิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ 
เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใด ๆ กต็ามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง
พจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมด หรอื บางส่วน 
•บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน
ต่างดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย 
•บรษิทัขอสงวนสทิธิข์อบเขตความรบัผดิชอบกรณเีกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั เช่น การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของเทีย่วบนิ การ
เกดิโรคระบาด การนัดหยดุงานประทว้ง ภยัธรรมชาต ิแผ่นดนิไหว สงคราม การจลาจลต่างๆ  เป็นตน้ แต่บรษิทัฯ จะพยายาม
ช่วยแกปั้ญหาใหด้ทีีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าไดจ้นสุดความสามารถ 
•บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดนิทางในกรณทีีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่าน 
•การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการไมส่ามารถขอหกัค่าบรกิารคนืไดเ้พราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะ
เหมาจา่ย   
•รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ัง่บนเครือ่ง และโรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อยา่งไรกต็ามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

981-576-4373 ธนาคาร กรงุไทย สาขา ชนิเขต2 ชือ่บัญช ีนายธนพงษ์ รูค้งประเสรฐิ 

909-027-0803 ธนาคาร กรงุเทพ สาขา ป้ินเกลา้2 ชือ่บัญช ีนายธนพงษ์ รูค้งประเสรฐิ 

726-238-2075 ธนาคาร กสกิรไทย สาขา เดอะมอลงามวงวานศ ์ชือ่บัญช ีนายธนพงษ์ รูค้งประเสรฐิ 

357-269-0907 ธนาคาร ไทยพานชิย ์สาขา เดอะมอลงามวงศว์าน ชือ่บัญชนีายธนพงษ์ รูค้งประเสรฐิ 
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•รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ัง่บนเครือ่ง และโรงแรมทีพ่กัใน 
ต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อยา่งไรกต็ามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

 
 

(OSHI TOUR & TRAVEL CO,LTD) 

59 / 118  SOI CHINAKET 2  THUNGSONGHING 

NGAMWONGWAN RD LAKSI BANGKOK 10210 

TEL/FAX 02 954 5131  MOBILE 087 842 3973 ตดิตอ่ คณุ ธนพงษ ์

EMAIL : INFO@OSHITOURANDTRAVEL.COM 

 

 
 

โทร: 087-8423973 แฟกซ:์ 02-9545131 Email: info@oshitourandtravel.com Web : www.oshitourandtravel.com 
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