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ตารางเวลาบินสายการบิน ภฎูานแอรไ์ลน์ 

วนัเดินทาง เส้นทาง เท่ียวบิน เวลาออก เวลาถึง 
วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ-ปาโร B3701 06.30 09.50 
วนัท่ี 7 ปาโร-กรงุเทพฯ B3700 10.50 16.00 

**เวลาบนิของสายการบนิมกีารปรบัเปลีย่นตลอด ดงันัน้กรุณาสอบถามก่อนท าการจองตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศในกรณีทีท่่านเดนิทางมาจาก
ต่างจงัหวดัและแนะน าใหจ้องเทีย่วบนิทีห่่างกนักบัเทีย่วบนิต่างประเทศอย่างน้อย 3-4 ชัว่โมง เพือ่ป้องกนัเทีย่วบนิล่าชา้ค่ะ** 
 
รายละเอียดการเดินทาง  
วนัแรก               กรงุเทพฯ – พาโร – เมืองทิมพ ู
04.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบินสุวรรณภมิู // สายการบนิภูฏานแอรไ์ลน์ เคา้เตอร ์k ประตู  5 พบกบัเจา้หน้าทีบ่รษิทั

ฯใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มบรกิารกระเป๋าเขา้เชค็อนิ 
06.30 น. 
//06.50 น. 
 

ออกเดนิทางสู่เมืองพาโร เมอืงหน้าด่านสาํคญัก่อนเดนิทางสู่ดนิแดนอื่นๆในประเทศภฏูาน โดยสายการบนิ สาย
การบนิภูฏานแอรไ์ลน์เทีย่วบนิที ่B 3700 (06.30-09.50) มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง 

09.45 น. 
//09.50 น. 
 
10.30 น. 

เดนิทางถงึสนามบนิเมืองพาโร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง กรณุาปรบันาฬกิาของท่าน) เป็น
สนามบนินานาชาตแิห่งเดยีวของภฏูานและยงัไดช้ื่อว่าเป็นสนามบนิทีสุ่ดยอดของการบนิอนัดบั 1 ของโลกอกี
ดว้ยผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระ แลกเงนินูทรมัทีส่นามบนิ 
 น าทา่นชม พิพิธภณัฑ์สถานแหง่ชาต ิ(National Museum of Bhutan) ซึง่ในอดีตเคยเป็นหอสงัเกตการณ์ หรือ ตา
ซอง (Ta Dzong) ให้แก่พาโร ริงปงุ ซอง แตถ่กูเปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑ์ในปี ค.ศ. 1968 มีทัง้หมด 6 ชัน้ พิพิธภณัฑ์
แหง่นีเ้ป็นท่ีเก็บรวมรวม ภาพพระบฏ อาวธุ เหรียญกษาปณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ไม้สอย สตัว์ป่าแถบเทือกเขาหิมาลยั 
ตลอดจน ดวงตราไปรษณีย์ท่ีสวยงามมากมายหลายรูปแบบ ต่อมานําท่านไปยงั พาโรริงปงุซอง (Paro Ringpung 
Dzong) สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1646 โดยฉับดรุง งาวงั นมัเกล ถกูสร้างบนพืน้ท่ี ท่ีเดน่ตระหง่านอยูใ่นหบุเขาพาโร 
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ทางเข้าตวัซองจะมีสะพานไม้ท่ีสวยงามพาดผา่นแมน่ า้เพ่ือเข้าสู่ตวัซอง ปัจจบุนัพาโรซองเป็นทัง้สถานท่ีส าหรับสว่น
บริหารเมืองพาโรและสว่นท่ีเป็นวดั ซึง่มีพระสงฆ์จ าพรรษาอยู่ประมาณ 200 รูป และยงัเป็นสถานท่ีหนึง่ท่ีเคยใช้ถ่าย
ท าภาพยนต์ เร่ือง The Little Buddha 
จากนัน้ออกเดนิทางสูเ่มืองทิมพ ู(Thimphu) เมืองหลวงของประเทศภฏูาน ระยะทาง 65 ก.ม. แวะชมวิวทิวทศัน์
ท่ี วดัตมัช ู(TamchoeMonastery) ซึง่มีสะพานโซเ่หล็กเก่าแก่อยูด้่านหน้าวดั ตอ่มาน าทา่นชม จดุชมวิวแมน่ า้ 
CHUZOM ซึง่เป็นจดุรวมของแมน่ า้พาโรและแมน่ า้ทิมพท่ีูไหลมาบรรจบกนั ก่อนท่ีจะไหลลงสูป่ระเทศอินเดีย 
ระหวา่งทางทา่นจะได้ชมวิวทิวทศัน์ของทะเลภเูขา ถึง เมืองทิมพ ูท่ีระดบัความสงู 2,400 เมตร 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย น าทา่นชม ท่ีท าการไปรษณีย์ภฏูาน (Post Office) ซึง่ทา่นสามารถเลือกซือ้ดวงตราไปรษณียากรท่ีงดงามของภฎูาน 

มีให้เลือกหลายรูปแบบและราคา ทัง้รูปวิวทิวทศัน์ธรรมชาต ิรูปวดัและป้อมปราการท่ีเรียกวา่ ซอง (Dzong) รูปสตัว์ 
รูปดอกไม้ตา่งๆ รวมทัง้ยงัมีสแตมป์ 3 มิตอีิกด้วย และท่ีไปรษณีย์ภฏูานทา่นสามารถถ่ายรูปตวัเองเป็นตราไปรษณีย์
สง่กลบัมาประเทศไทยได้ด้วย ตอ่มาน าทา่นไป เมมโมเรียลโชเตน (Memorial Chorten) เป็นมหาสถปูท่ีสร้างขึน้ใน
ปี 1974 ตามแนวพระราชด าริของพระเจ้าจิกมี ดอร์จิ วงัชกุ กษัตริย์องค์ท่ี 3 แหง่ราชวงค์วงัชกุ ซึง่เสดจ็สวรรคตในปี 

1972 สร้างขึน้เพ่ือสนัตสิขุและความรุ่งเรืองของโลก  ต่อมาไกคจ์ะพาท่านไป  สถานอนรัุกษ์สตัว์ประจ าชาติของ
ภฏูาน ท่ีเรียกว่า ทาคนิ (Takin) ซึง่ปัจจบุนัหาดไูด้ยากมาก และพาท่านไปยงั พิพิธภณัฑโ์รงงานทอผา้ ( 
Weaving Center ) ท่านสามารถชมและซ้ือเส้ือผา้ประจ าประเทศภูฎาน ต่อมาพาท่านไปเยีย่มชม จุดชมววิ
เมืองทิมพ ูบุดดา้พอ้ย ( Bodha Point )  ซ่ึงท่านจะไดพ้บกบัพระองคเ์จา้รูปหล่อขนาดใหญ่ท่ีสุดของภูฏาน ซ่ึง
ชาวภูฏาน สามารถมองเห็นไดจ้ากท่ีบา้นของพวกเขา ตอ่มาพาทา่นชม ทาชิโชซอง (Tashichho Dzong) ซึง่สร้างขึน้
ใหมใ่นปี 1962 ปัจจบุนัป้อมปราการแหง่นีถ้กูใช้เป็นสถานท่ีท างานของกษัตริย์ สถานท่ีท าการของกระทรวงตา่งๆ 
และวดั รวมทัง้เป็นพระราชวงัฤดรู้อนของพระสงัฆราช นอกจากนีก้ษัตริย์จิกมีทรงพ านกัภายในบริเวณป้อมปราการ
นีด้้วย 
 

 
คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ทีโ่รงแรม 
ทีพ่กั  PHUNTSHO PELRI หรอืเทยีบเท่า 
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วนัท่ีสอง             ทิมพ ู– โดโจล่า 108 สถปู – วดัชิมิราคงั – ปนูาคาซอง                              
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ทีโ่รงแรม  
สาย หลงัอาหารออกเดนิทางสู่ เมืองปนูาคา(Punakha) ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร แวะชม โดจลูา่ (DochuLa) ท่ี

ระดบัความสงู 3,150 เมตร ให้ทา่นชม สถปู 108 องค์ ท่ีถกูโดยราชินีองค์ท่ี 1 ในพระเจ้าจิกม่ีซิงเก วงัชกุ กษัตริย์
องค์ท่ี 4 แหง่ราชวงศ์วงัชกุ เพ่ือเป็นการขอบคณุพระสวามีและบตุรชายในการชนะสงครามและเดินทางกลบัมา
อยา่งปลอดภยั และสถานท่ีนีใ้นวนัท่ีอากาศแจม่ใสท่านสามารถมองเห็นวิวของ เทือกเขาหิมาลยั ท่ีงดงาม 
รวมถึง ยอดเขากงัก้าพนุซุม (Gangkhar Phuensum) ซึง่เป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในโลก (ท่ียงัไมมี่ผู้ใดสามารถปีนขึน้
ไปได้) ซึง่สงูถึง 7,500 เมตร ระหวา่งทาง ทา่นจะได้ชมวิวทิวทศัน์ของทุง่นาขัน้บนัไดและดอกไม้ท่ีบานตลอดเส้นทาง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านไปยงั วดัชิมิลาคงั(Chimi Lhakhang) วดันีไ้ด้ถกูค้นพบในปี 1499 โดยพระงาหวงั ชอคเยล ชาวภฏูานนิยม

มาไหว้ขอพรในเร่ืองครอบครัว อาทิ ขอพรให้ประสบความส าเร็จในเร่ืองความรัก ขอพรให้ลกูหรือมาให้พระตัง้ช่ือให้
ลกู ต่อมาน าท่านชม ปนูาคาซอ็ง ป้อมปราการประจาํเมอืงปนูาคา  สรา้งขึน้ในปี 1637 โดยฉบัดรงุ งาวงั นัมเกล 
ตัง้อยู ่ระหว่างแม่น้ําโพ (แม่น้ําพ่อ) และแม่น้ําโม (แม่น้ําแม)่ ปจัจบุนัเป็นพระราชวงัฤดหูนาวของพระสงัฆราช 
ป้อมปราการแห่งนี้ถูกทําลายหลายครัง้ จากไฟไหมแ้ละภยัธรรมชาตแิต่ไดร้บัการบูรณะอย่างต่อเนื่อง   

คํ่า เชค็อนิเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั รบัประทานอาหารคํ่า  
ทีพ่กั   HOTEL VARA หรอืเทยีบเท่า 

 
 

วนัท่ีสาม             ปนัูคคา –ตองซ่า – บมุตงั 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
สาย  นําท่านเดนิทางต่อสู่บมูตงั ช่วงถนนระหว่างน้ีจะถอืเป็นเสน้ทางผ่านปา่ไมท้ีส่วยทีสุ่ดแห่งหมิาลยั ทุกท่านจะ ได้

พบกบัตน้ไมห้่มผา้ตัง้แต่ยอดจรดโคน เสมอืนหลุดเขา้ไปในป่าหมิพานต ์ระหว่างทางหากโชคดทุีกท่านอาจจะได้
เจอฝงูจามร ีหรอื Yak หางจามรถีอืว่าเป็นของหายาก จนกลายว่าเป็นของระดบัพระเจา้แผ่นดนิเท่านัน้ ถนนช่วงนี้
จะตดัผ่านป่าไมท้ีเ่ป็นสคีลํ้าทะมนึดว้ยความชืน้ในป่าสงูกว่าเขตอื่น ทาํใหต้น้ไมข้ึน้หนาทบึ เป็นทีม่าของชื่อหุบเขา
นิลกาฬ หรอื Black Mountain เมือ่ขา้มเขตหุบเขาจะเริม่เหน็ทุ่มนาขัน้บนัไดสลบักบัทุ่งมสัตารด์สเีหลอืงอรา่ม 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร  
บ่าย นําทุกท่าน แวะถ่ายรปูกบัChendebji Chorten เจดียท์รงเนปาลกลางป่า ทีส่รา้งขึน้โดยพระลามะ Shida เพื่อ

กําราบปีศาจทีร่งัควานผูค้นในหุบผา ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่18 จากนัน้นําทุกท่านเดนิทางต่อสู่บมูตงั 
เมือ่ทุกท่านถงึเมอืง บุมตงั ทุกท่านจะไดพ้บหุบเขา ทีส่ลบัซบัซอ้น มตีน้ไม ้ปกคลุม มคีวามสมบรูณ์ทางธรรมชาติ
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เป็นอยา่งมาก เป็นเมอืงทีเ่งยีบสงบ อากาศบรสิุทธิ ์เป็นเมอืงเลก็ๆ ทีน่่ารกั เป็นอกีเมอืงหน่ึงทีไ่ดร้บั ความนิยม 
จากนกัท่องเทีย่ว ทัว่โลกเป็นอยา่งมาก เป็นเมอืงทีค่่อนขา้งสวยทีสุ่ดและมวีวิทีน่กัท่องเทีย่วค่อนขา้งอยากไปแต่ก็
ไมไ่ดไ้ปเพราะว่าเมอืงนี้เป็นเมอืงทีอ่ยูไ่กลจากสนามบนิพาโร 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า  และพกัผ่อนตามอธัยาศยัทีโ่รงแรม 
ทีพ่กั พกัที ่โรงแรม Yu – Ghaling HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

 
  
 
 

วนัท่ีส่ี             บมุตงั – ตองส่า  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม   
สาย นําท่านเดนิทางสู่ เมืองตองส่า (Trongsa) ตัง้อยูใ่นภาคกลางของภฏูาน มคีวามหมายว่า “หมู่บา้นใหม”่  ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง  ชม Pelela Pass (3,300m)  ณ จดุนี้ท่านจะไดเ้หน็ภาพของหมูบ่า้นบนเทอืกเขา
หมิาลยั อย่างหมู่บา้น Rukubji และ Chendedji และยงัเป็นจดุสาํคญัในการแบ่งภูฎานตะวนัออกและภฎูาน
ตะวนัตก อาจจะไดเ้หน็จามรทีีน่ี่ดว้ย   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร  
บ่าย  นําท่านชม Chendbji Chorten สรา้งในสมยัศตวรรษที ่18 โดยลามะ Shida จากทเิบต มลีกัษณะคลา้ยกบั

สถูปสวยมัภวูนาททีเ่มอืงกาฐมาณฑ ุประเทศเนปาล สรา้งเพื่อสยบอํานาจมารรา้ย จากนัน้นําชม Ta Dzong เป็น
รปูทรงกระบอก สรา้งดว้ยหนิหา้ชัน้ ในปี 1652 โดย Chogyal Minjur Tempa ซึง่ท่านซบัดรงุ งาวงั นัมเกล เป็นผู้
มอบหมายใหท้ํา จดัทาํเป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชีวีติ แสดงออกถงึความผสมผสานของประเพณแีละความทนัสมยัเขา้
ดว้ยกนั จดัแสดงเกี่ยวกบัเครือ่งแต่งกาย พธิกีรรม วตัถุโบราณ หนงัสอืสวดมนต ์เป็นตน้ 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่าทีโ่รงแรม หลงัอาหารพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั  Yang khill HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
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วนัท่ีห้า             ตองส่า – ปนูาคา – ทิมพ ู– พาโร 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม   
สาย นําทุกท่านชมซองทีไ่ดช้ื่อว่ายิง่ใหญ่และสวยงามทีสุ่ด ตรองซ่าซอง (Choekhor Rabtenshey dzong)ซึง่ไดร้บั 

การยกยอ่งจากนกัท่องเทีย่วทัง้หลายว่านี้คอืสิง่ก่อสรา้งทีเ่ยีย่มยอดทีสุ่ด ตวัซองสรา้งอยูบ่นไหล่เขาทอดยาวไป
ตามแนวขนานของไหล่เขา จงึทําใหต้รองซ่าซองเป็นซองทีย่าวทีสุ่ดในภูฏาน ตรองซ่านบัเป็นเมอืงแห่งราชาอย่าง
แทจ้รงิเพราะเป็นจดุเริม่ต้นของราชวงศว์งัชุก ทีป่กครองอาณาจกัรภฏูานอยู่จวบจนปจัจบุนั เน่ืองจากสถานทีต่ ัง้
ของเมอืงทีเ่ป็นชุมชนใหญ่เพยีงแห่งเดยีวของภเูขานิลกาฬ เทอืกเขาทีแ่บ่งแยกภูฏานออกเป็นสองซกี เสน้ทาง
คมนาคมในสมยัก่อนจงึตอ้งผ่านตรองสา เมอืงนี้จงึเป็นศูนยก์ลางของเสน้ทางเชื่อมระหว่างตะวนัตกและตะวนัออก
เป็นเช่นน้ีมานบัรอ้ยปี ผูใ้ดไดค้รองเมอืงตรองสาจงึเสมอืนไดกุ้มหวัใจของภฏูานนัน้เอง ขา้งๆของตรองซ่าซองท่าน
จะไดเ้หน็ตน้สนไซเปรสต้นยกัษ์ทีเ่ป็นทีม่าของตน้ไมป้ระจาํชาตขิองภฏูานอกีดว้ย 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร 
บ่าย นําทุกท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงพาโรดว้ยเสน้ทางเดมิ ตลอดสองขา้งทางท่านจะไดช้ื่มชมกบัธรรมชาตอินัสวยงาม

เป็นประสบการณ์ทีด่ทีีไ่ดม้าเยอืน 
เยน็ รบัประทานอาหารคํ่าทีโ่รงแรม หลงัอาหารพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั  OLATHANG RESORT  หรอืเทยีบเท่า 
วนัท่ีหก             วดัถํา้เสือ ทกัซงํ – อาบน้ําแร่ – เดินตลาดพาโร – ชมระบาํหน้ากาก – ใส่ชุดประจาํชาติภฏูาน 
เชา้  
สาย 

หลงัจากทานอาหารเชา้ไกคจ์ะพาท่าน ต่อมาไกคจ์ะพาท่านไปยงั รัมทกัขะ ( Ramthangkha ) เพ่ือน าทา่น
เดนิทางขึน้สู่    วดัทกัซงั (Taktshang Goemba) หรือ รังเสือ (Tiger Nest) ซึง่ตัง้อยู่บนหน้าผาสงู 900 เมตร วดัทกัซงั
เป็นสถานท่ีแสวงบญุท่ีชาวภูฏานเล่ือมใสศรัทธากนัมากท่ีสดุ น าทา่นเดนิขึน้สูย่อดเขาจากระดบัน า้ 2,300 เมตรสู่
ยอดเขา 3,100 เมตร ใช้เวลาประมาณ 2.30 - 3 ชัว่โมง (บริเวณตีนเขามีม้าบริการให้ข่ีขึน้เขา คา่ข่ีม้าไมร่วมใน
รายการทวัร์ ราคาประมาณ 15 - 20 ดอลลา่) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย  จากนัน้น าทา่นเท่ียวชม คชิลูาคงั (Kyichu Lhakhang) หรือ วดัคชิ ูวดัเก่าแก่ท่ีสดุแหง่หนึง่ของภฏูาน วดันีส้ร้างขึน้ใน

ศตวรรษท่ี 7 โดยกษัตริย์ซองเซน กมัโป (Songtsen Gampo) แหง่ทิเบตซึง่ได้น าพระพทุธศาสนาเข้ามาในประเทศ
ภฏูานวดัหนึง่ในโครงการสร้าง 108 แหง่ เพื่อตอกอวยัวะ 108 จดุของนางยกัษ์ชัว่ร้ายตนหนึง่ ซึง่นอนตีแผท่ัว่เทือกเขา
หิมาลยั เพ่ือไมใ่ห้พทุธศาสนาได้เปลง่รัศมีในบริเวณดงักลา่ว จากนัน้เราจะพาทา่นมา อาบน า้แร่ Hot Stone Bath 
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เป็นบอ่น า้จากพืน้เมือง ท ามาจากแร่ในก้อนหิน เพ่ือท าให้ร่างกายผ่อนคลาย โดยความเช่ือการอาบน า้แร่จะสามารถ
ดดูสารพิษท่ีอยูใ่นบริเวณใต้ผิวหนงัออกไปได้ ( การอาบน า้แร่ลกูทวัร์ต้องจา่ยเองประมาน 20 ดอลล่า ) ตอ่มาน าท่าน
เดนิชม  ตลาดเมืองพาโร ซิตี ้ ( Paro City) เพ่ือถ่ายรูปสถานท่ีตา่งๆของเมืองพาโร ตอ่มาเราจะพาทา่นไปยงัโรงแรม
เพ่ือท าการ เปล่ียนเสือ้ประจ าชาตภิฏูาน เพ่ือเดนิออกนอกโรงแรมท าการถ่ายรูปทา่นกบัวิวๆตา่งๆ หลงัจากนัน้เราจะ
พาทา่น ชม ระบ าหน้ากาก ระบ าภฏูาน ทา่นสามารถร่วมการระบ ากบัคนภฏูานได้ โดยระหวา่งชมการแสดงทาง
ทีมงาน มีบริการเคร่ืองดื่ม ไวน์ เหล้า เบียร์ น า้ผลไม้ กบัแกล้ม ให้ทา่น 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า  
ทีพ่กั  OLATHANG RESORT  หรอืเทยีบเท่า 
วนัท่ีเจด็            พาโร  - กรงุเทพฯ  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม หลงัอาหารนําท่านเดนิทางสู่สนามบนิพาโร 
10.35 น. 
//11.00น. 

// สายการบนิภฎูานแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่B 3700 (10.50-16.00) 

15.50 น. 
//16.00น.  
หมายเหตุ     

ถงึสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัด ิ
 
โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัความเหมาะสม 
 

ราคาน้ีรวม  
 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั กรงุเทพฯ-พาโร-กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดัโดยสายการบนิภฏูานแอรไ์ลน์ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง ค่าประกนัภยัสายการบนิ และค่าวซี่า 
 ค่า Development Fee ทีท่างรฐับาลภูฏาน เรยีกเกบ็กบันกัท่องเทีย่ว     
 ค่าทีพ่กัโรงแรม ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมือ้ตามระบุ  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ  
 ค่าหวัหน้าทวัรไ์ทยทีค่อยบรกิารและดแูลตลอดการเดนิทาง สาํหรบัคณะทีเ่ดนิทาง 10+1 ท่านและ 15 ท่านขึน้ไป จงึจะมี
หวัหน้าทวัรไ์ทยเดนิทางไปดว้ย 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่พดูภาษาองักฤษทีค่อยบรกิารและดแูลตลอดการเดนิทาง 
 ค่าพาหนะตลอดการเดนิทาง ขึน้อยูก่บัขนาดกรุป๊ 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท ต่อท่าน(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 
เอกสารย่ืนวีซ่า 
1.หนังสือเดินทางท่ีมีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับแต่วนัเดินทาง แสกนสี ส่งอีเมล ์
และส่งหนงัสอืเดนิทางเล่มจรงิก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 7 วนั เพื่อทาํการพรเีชก็อนิ ที่ 
 
 
 
 

บรษิทั โอชทิวัรแ์อนดท์ราเวล จาํกดั oshitourandtravel@hotmail.com 
59/118 ซอยชนิเขต2 แขวงทุ่งสองหอ้ง งามวงศว์าน 
หลกัสี ่กรงุเทพ 10210 ใบอนุญาตนําเทีย่วเลขที ่11/07850 

mailto:oshitourandtravel@hotmail.com
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การชาํระเงิน 
1.ทางบรษิทัฯ ขอเกบ็เตม็จาํนวนราคา 66,900.- บาท ต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน   

 
เง่ือนไขการยกเลิก  
ถา้ทางบรษิทัไดท้ําการคอนเฟรมิแลว้ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิเตม็จาํนวน   
เง่ือนไขต่างๆ 
•บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
•บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
•รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิเหตุการณ์ทางการเมอืง และภยั
ธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯโดยจะคํานึงถงึความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 
•บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศเนื่องจากมสีิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศ 
เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใด ๆ กต็ามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง
พจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจาํนวนทัง้หมด หรอื บางส่วน 
•บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน
ต่างดา้วทีพ่ํานกัอยูใ่นประเทศไทย 
•บรษิทัขอสงวนสทิธิข์อบเขตความรบัผดิชอบกรณเีกดิเหตุจาํเป็นสุดวสิยั เช่น การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของเทีย่วบนิ การ
เกดิโรคระบาด การนัดหยดุงานประทว้ง ภยัธรรมชาต ิแผ่นดนิไหว สงคราม การจลาจลต่างๆ  เป็นตน้ แต่บรษิทัฯ จะพยายาม
ช่วยแกป้ญัหาใหด้ทีีสุ่ดเท่าทีจ่ะทาํไดจ้นสุดความสามารถ 
•บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดนิทางในกรณทีีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่าน 
•การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการไมส่ามารถขอหกัค่าบรกิารคนืไดเ้พราะการชําระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะ
เหมาจา่ย   
•รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้าํรองทีน่ัง่บนเครือ่ง 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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( OSHI TOUR & TRAVEL CO,LTD ) 

59/118 ซอยชนิเขต2 ถนนงามวงศว์าน 

แขวงทุง่สองหอ้ง หลกัสี ่กรงุเทพ10210 

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

EMAIL OSHITOURANDTRAVEL@HOTMAIL.COM ใบอนุญาตนิ าเทีย่วเลขที1่1/07850 
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