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02.00 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ระหว่างประเทศขาออก 
ชั้น 4 ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 10 พบกับ
เจ้าหน้าที่ ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์หมายเลข V

04.30 น. 
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินดรุ๊กแอร์
เที่ยวบินที่ KB121 

08.10 น.
เดินทางถึง สนามบินพาโร เมืองที่ตั้งท่าอากาศยานของ
ภูฏาน (เวลาท้องถิ่นภูฏานช้ากว่าที่ประเทศไทย 1 ช.ม.) 
ชมอาคารที่พักผู้โดยสาร ซึ่งออกแบบด้วยศิลปะ
สถาปัตยกรรมเอกลักษณ์ของภูฏาน เป็นอาคารไม้
ประดับภาพจิตรกรรมและภาพแกะสลักวิจิตร ปลิว 

DAY 1



จากนั้นชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองพาโร (Paro National Museum) 
ตั้งอยู่บนอาคารทรงกลม ซึ่งเคยเป็น “หอสังเกตการณ์รบ” มีอายุเก่าแก่กว่า 350 ปี

น าท่านชม พาโร ซอง (Paro Dzong) ชมพาโรซอง ภายนอกจะเห็นสะพานไม้
ข้ามล าน้ าพาโรสู่ตัวซองอันงามสง่า



เดินทางด้วยรถมินิบัส สู่ เมืองหลวงทิมพู แวะถ่ายรูป ส านักสงฆ์ตัมโช (Tamchoe Monastery) ที่มีสะพานแขวนทอดข้ามแม่น้ าซึ่งสร้างโดยพระโยคีลามะ 
น าเดินทางต่อไปผ่านชมเจดีย์สามองค์ริมฝั่งแม่น้ า ซึ่งเป็นเจดีย์แบบทิเบต ภูฏาน และเนปาลที่จุดบรรจบของแม่น้ าพาชูกับแม่น้ าทิมพูชู เดินทางสู่ นครหลวงทิมพู 
ที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเล 2,350 เมตร   หลังจากนั้นน าเข้าชมภายใน “ทิมพู ซอง” เป็นป้อมปราการที่ตั้งของส านักพระราชวังและท าเนียบรัฐบาล

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร



ทีพ่ัก Le Meridian Thimphu
ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม



เดินทางเข้าสู่เทือกเขาสูงที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าสนกึ่งป่าดงดิบ จนถึงช่องเขา 
โดชูลาพาส ที่มีระดับความสูง 3,145 เมตร น าชมสถูป ดรุค วังเกล หรือสถูปแห่ง
ความเป็นสิริมงคลและสันติสุขของแผ่นดิน ขอเชิญทุกท่านแวะชิมชา กาแฟและขนม
ว่างท่ามกลางบรรยากาศแสนสวยสุดแสนโรแมนติค ณ จุดชมวิวบนเขา 

น าท่านสู่เมืองหลวงเก่า ปูนาคา ที่มีภูมิประเทศสูงจากระดับน้ าทะเล 1,300 
เมตร และมีอากาศที่อบอุ่นกว่าเมืองทิมพู  น าท่านเข้าชม ปูนาคา ซอง (Punakha 
Dzong)  ซึ่งเป็นซองขนาดใหญ่ส าคัญที่สุด เป็นสถานที่เก็บพระอัฐิของท่านธรรม
ราชาซับดรุง งาวัง นัมเกล ผู้รวมชาติ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
DAY 2



น าท่านสู่ วัดชิมิ (Chimi Lhakhang)หรือ วัดแห่งการเกิด ที่สร้างโดยท่าน Drukpa Kuenley นักบวชลามะผู้ที่เต็มไปด้วยเวทย์มนต์พลังลึกลับและอิทธิปาฏิหาริย์ 
ชาวภูฏานจึงนิยมมาขอพรเพื่อเพิ่มพลังให้ชีวิตและการขอบุตรกันที่วัด “ชิมลิาคัง”  ซึ่งในโบสถ์จะมีรูปบูชาของท่าน และจะมีพระลามะท าพิธีให้พรด้วยการใช้เครื่องหมาย
เพศชายและคันธนูเคาะเบาๆที่ศีรษะ  จากนั้นจะรินน้ ามนต์ ซึ่งตามธรรมเนียมเราต้องใช้ฝ่ามือทั้งสองรับน้ ามนต์มาแตะที่รมิฝีปากก่อนที่จะน าไปลูบที่ศรีษะ



Le Meridian Thimphu
ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม



น าชม ซิมโทกาซอง (Simtokha Dzong) ซึ่งเป็น
ซองที่เก่าแก่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศ สร้างขึ้นใน
สมัยรวมชาติ  ใช้เป็นโรงเรียนสอนภาษา “ซองคา” 
ซึ่งเป็นภาษาประจ าชาติขอเชิญชมความเก่าแก่ของวัด  
สักการะพระพุทธรูปและพระโพธิสตัว์ภายในโบสถ์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

DAY 3



จากนั้นน าท่านเดินทางไปชม สวนสัตว์พื้นเมือง ชมตัว “ทาคิน” สัตว์ประจ าชาติของภูฏาน เป็นสัตว์บนภูเขาสูง

ที่มีลักษณะผสมระหว่างแพะกับวัว  ที่มีถิ่นอาศัยอยู่โดยเฉพาะในภูฏานและบางสว่นของมณฑลเฉฉวนของจีนเท่านั้น 

Takin



น าท่านชมวิวบนเนินเขา Kuenselphodrang เหนือตัวเมืองในจุดที่มีฮวงจุ้ยดีที่สุดในประเทศภูฏาน พร้อมนมัสการพระพุทธรูปหล่อสัมริดประทับ
นั่งกลางแจ้ง Big  Buddha สูง51.50 เมตรองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการรวมพลังของชาวพุทธจากทั่วโลก โดยได้ต้นแบบมาจาก
พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในสถูปพุทธคยา ประเทศอินเดีย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร



น าชม อนุสรณ์สถาน Memorial Chorten
หรือมหาสถูปที่พระเจ้าจิกมี  ดอร์จี  วังชุก  กษัตริย์
องค์ที่3  หรือพระบิดาแห่งภูฏานยุคใหม่ที่ปกครอง
ภูฏาน ในช่วงปีค.ศ.1952 – 1972  ทรงมีพระประสงค์
จะสร้างสถูปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แทนสัญลักษณ์ 
กาย วาจาและใจ ของพระพุทธศาสนา  แต่ท่านได้
เสด็จสวรรคตเสียก่อน สมเด็จพระราชินีจึงได้
ด าเนินการสร้างต่อจนแล้วเสร็จ (หากรายการทัวร์ไม่
ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์  จะน าผ่านชม ไปรษณีย์
ทิมพู  หากตรงกับวันศุกร์ เสาร์และวันอาทิตย์ 
จะน าท่านชม ตลาดนัดพื้นเมือง Weekend Market) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองพาโร

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร



ที่พัก Le Meridian Paro หรือ เทียบเท่า
ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม



น าท่านเดินเท้าขึ้นสู่ยอดเขา  ซึ่งแบ่งการเดินออกเป็น 2 ช่วง  ใช้เวลาช่วง
ละประมาณ 2 ชั่วโมง ที่ระดับความสูงเฉลี่ย 2,000-3,000เมตร ในเส้นทาง
แสวงบุญของชาวพุทธมหายานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก ขอเชิญแวะพักเหนื่อย
ชมภาพมหัศจรรย์ของวัดตั๊กซังที่เกาะเกี่ยวอยู่บนหน้าผาสูง ดื่มชากาแฟที่จุด
ชมวิวTaktshang Café ในช่วงที่1 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนภูเขา 

จากนั้นท่านที่ยังมีพลังศรัทธาแรงกล้าจะร่วมกันเดินข้ามเขา
ในช่วงที่สอง(เดินประมาณ2ช.ม.) เข้าสู่ วัดตั๊กซัง (Taktshang
Lhakhang) หรือวัดถ้ าเสือ ซึ่งเป็นวัดถ้ า13วัดที่สร้างเกาะเกี่ยวกันอยู่บน
หน้าผาที่ดูเหมือนวิมานสวรรค์ล่องลอยอยู่เหนือกลุ่มเมฆ  นับเป็นวัดที่น่า
มหัศจรรย์1ใน10ของโลก  และมีความส าคัญที่สุดของชาวภูฏานซึ่งทุกคน
จะต้องขึ้นไปให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิต การเดินขึ้นไปถึงวัดตั้กซัง ต้องมีความ
พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ อากาศบนที่สูงเบาบางซึ่งอาจจะท าให้เหนื่อย
ง่าย ท่านที่ต้องการสละสิทธิ์กรุณาแจ้งล่วงหน้า เพื่อจัดเตรียมการดูแล

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

DAY 4



ทีพั่ก Le Meridian Paro หรือเทียบเท่า
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม



เดินทางสู่ วัดคิชู (Kichu Temple) อายุ1,300 ปี วัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏาน น าเข้าชมวิหารเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกษัตริย์ ซองเซน กัมโป ซึ่งตรงบริเวณ
พื้นไม้เบื้องหน้าพระพุทธเจ้าศรีศากยมุนี มีร่องรอยบุ๋มลึกอย่างชัดเจน เนื่องจากมีผู้แสวงบุญจ านวนมากมายืนก้มลงกราบพระแบบ  “อัษฎางคประดิษฐ์” (ร่างกาย
แตะพื้น 8 จุด) ซ้ า ๆ กันเป็นเวลานานนับพันปี ขอเชิญชม  ต้นสนไซเปรสไม้ประจ าชาติต้นเก่าแก่ที่หน้าวัด  เพลิดเพลินชมวิวกว้างไกลของเทือกเขาหิมาลัย มองเห็น
ยอดเขาจูโมฮารี  สูงที่สุดในภูฏาน 7,340เมตร  ( จูโมฮารีจะเห็นได้เมื่ออากาศสดใสในฤดูหนาว )  หลังจากนั้นน าท่านช็อปปิ้ง ณ ตัวเมืองพาโร (หากมีเวลา)

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ  โรงแรม Olatang

DAY 5



จากนั้นน าเดินทางสู่สนามบินเมืองพาโร

16.05 น. 
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ด้วยสายการบินดรุ๊กแอร์

เที่ยวบินที่ KB 140

21.50 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ
พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม



อัตราค่าบริการ ส าหรับผู้เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป

ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ

ผู้ใหญ่  ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม )
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ราคาท่านละ (ประมาณ) 

55,500.-
52,500.-
50,500.-
26,900.-



เงื่อนไขการช าระเงิน : ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 30,000. - บาท   ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 14 วัน
• ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด
• ช าระโดยเงินสด
• ช าระด้วยการโอนเงนิผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายงัเบอร์ Fax 0-2661-8083)
ชื่อบัญชี บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์  เลขที่  639-1-00264-7 บัญชีกระแสรายวนั
หรือ ธนาคารกรุงไทย  สาขาย่อยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ เลขที่  081-6-00318-1 บัญชีกระแสรายวัน

“การจ่ายส่วนที่เหลอื” กรุณาช าระยอดทั้งหมดกอ่นการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วัน
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าที่พัก 4 คืน ห้องละ 2 ท่าน โรงแรมตามที่ระบุไว้ในรายการหรอืระดับเดียวกัน สัมภาระน้ าหนักไมเ่กนิ 20 กก.
2. ค่าธรรมเนียมวซี่า (ส าหรับผู้ถือหนังสือเดนิทางไทย)
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอ านวยความสะดวกใหก้ับท่านในตลอดการเดนิทาง
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงนิ ท่านละ  1,000,000.- บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบนิ ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  พร้อมภาษีสนามบินทุกแหง่ 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
4. ค่าท าหนังสือเดินทาง
5. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!



การยกเลิก  : กรุณาแจ้งล่วงหนา้อย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิมดัจ า
กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรบับริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัทา่นผู้เดนิทางทีเ่คยเดินทางแล้วมีประวติัความประพฤติไม่น่ารกั หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รงัเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจา  

หยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุน่วายในคณะทัวร ์ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางสว่นใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัทา่นผู้เดนิทางทีม่ีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภยัของทา่นผู้เดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัทา่นผู้เดนิทางทีม่ีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมใิช่การทอ่งเทีย่ว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรอืไม่ใหบ้รกิารแก่ทา่นที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บรษิัทฯ ทราบก่อนจองทัวรเ์พื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้อง

กราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดนิทางส าหรบัทา่นทีต่้องใช้รถเข็น ยกเว้นทวัรค์ณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรอืไม่ใหบ้รกิารแก่ทา่นที่มเีด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจ้งใหบ้ริษทัฯ ทราบก่อนจองทัวรเ์พือ่หาข้อสรุป

ร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวรค์ณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรอืไม่ใหบ้รกิารแก่ทา่นที่เปน็พระภิกษุสงฆห์รอืนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวรค์ณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านที่จองทัวรไ์ว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจง้ช่ือรอไว้ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของผู้

ร่วมเดินทางทา่นอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิการเดินทางในกรณีทีม่ีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งใหผู้้เดินทางทราบลว่งหนา้ก่อนเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะ

ทัวร์อื่นทดแทนหากทา่นต้องการ
9. ในกรณีที่ท่านยกเลกิการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงนิค่าใช้จ่าย 

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  21 วัน ขอหักร้อยละ    50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง   14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ



10. ในกรณีที่ทา่นขอเปลี่ยนตัวผู้เดนิทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่าและค่า 
เปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบนิที่ไม่อนุญาตให้เปลีย่นชื่อหรือคืนต๋ัว

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนยีมการยื่นวีซ่าในทกุกรณี หากมีการยื่นวซี่าแล้ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ดินทางเข้าหรอืออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่

ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสือ่มเสีย รวมถึงการที่มไิด้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลกิเที่ยวบิน
13. ส าหรับท่านผู้เดนิทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร ์) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งใหบ้รษิัทฯ ทราบ

ก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดนิทางของทัวรน์ั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรอืช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกลา่ว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออก
เดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายทีเ่กิดข้ึน

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการทอ่งเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านกอ่นการเดินทางไมน่้อยกวา่ 10 วัน หากท่านเห็นวา่รายการท่องเทีย่วดังกลา่วไมต่รงตามความประสงค์ของท่านไม่
ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลีย่นแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการทอ่งเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ปน็กรณีพิเศษ โดยแจ้งใหบ้รษิัทฯ ทราบก่อน
ออกเดินทางไม่น้อยกวา่ 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดนิทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกดิเหตุจ าเป็นหรอืสุดวสิยั อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ อุบัติเหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม
ทั้งนี้เพื่อค านึงถึงความปลอดภยั และรักษาผลประโยชน์ของท่านใหไ้ด้มากที่สดุ

15. สถานที่ท่องเที่ยวทีร่ะบใุนรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวปดิท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมใหแ้ก่ทา่นตามที่ระบุไว้ในเอกสารของ
สถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรบัเปลี่ยนรายการเพื่อใหท้่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มเีหตุล่าช้าหรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหวา่งการเดนิทางท าใหท้่านไมส่ามารถเข้าชมสถานที่
ท่องเที่ยวดงักล่าวได้ โดยมิใช่ความผดิของบรษิทัฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมใหแ้ก่ทา่น

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรอืเสยีหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพยส์ินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเทีย่วเอง
17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเปน็ส่วนลดเปน็ตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกลา่วในขณะร่วมเดินทางไปกับ

คณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย



18. ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเปน็ไปตามเงือ่นไขตั๋วเครื่องบนิแบบหมู่คณะของสายการบนิต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นัง่ไดเ้อง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายาม
จัดที่นั่งใหแ้ก่ทา่นและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดทีี่สดุภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นัง่แบบหมู่คณะที่สายการบินจัดใหม้า

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ใหบ้รกิารแก่ทา่นผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบรษิัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเทีย่วพักผ่อนแบบหมูค่ณะ และเข้าใจถึง 
วิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทา่นได้เดนิทางไป

20. เมื่อท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่นไขที่บริษทัฯ แจ้งแล้วข้างต้น


