(PU-541) ภูฏาน 5 วัน - พาโร ทิมพู ปูนาคา วัดทักซัง โชว์ ระบาภูฏาน
พาโรซอง ตาชิโชซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสั ตว์ ภฏู าน
(พักโรงแรมภูฎาน 4 คืน)
ขอเชิญท่านสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่กบั โปรแกรมทัวร์ภฏู าน ดินแดนแห่งขุนเขาอันลึกลับ มนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติ
และความสงบสุข รวมทังกลิ
้ ่นอายของวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบทอดกันมารุ่นสูร่ ุ่น ที่มใี ห้ เห็นเป็นรูปงานศิลปะและ
สถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีปรากฏอยู่ให้ เห็นทัว่ ทุกหนแห่ง กับรอยยิ ้มแห่งความเป็ นมิตรที่จริงใจและซื่อบริสทุ ธิ์ของ
ผู้คนที่สามารถพบได้ ทวั่ ไป สิ่งเหล่านี ้ที่ทาให้ ภฏู านแตกต่างจากทุก ๆ ประเทศแห่งโลกใบนี ้









รถขนกระเป๋ าบริการและเช็คอินให้ ก่อนโดยที่ท่านไม่ต้องรอ
ระบาพื ้นเมืองและระบาหน้ ากาก
อาหารเสริมจากเมืองไทยอย่างน้ อยมื ้อละ 1 อย่าง
อาหารแต่ละมื ้อจะมีเนื ้อสัตว์อย่างน้ อย 2อย่าง ยกเว้ นที่บนเขาทักซัง
ทุกมื ้อเช้ าเราจัดเตรียมข้ าวต้ มและเครื่องเคียงสาหรับท่าน
น ้าดื่มวันละ 3 ขวด
บริการชา กาแฟหลังอาหารเที่ยงหรือเย็นวันละ 1 ครัง้
รวมค่าม้ าขึ ้นวัดทักซัง

• โปรแกรมการเดินทาง (รับกรุ๊ป 16 ท่ าน)
• วันที่ 12 - 16 เมษายน 2562 (ท่ านละ 55,995.-บาท ) // วันที่ 13 - 17 เมษายน 2562 (ท่ านละ 55,995.-บาท )

วันแรกของการเดินทาง
03.30 น.
06.30 น.
09.55 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ – พาโร – พิพธิ ภัณฑ์ ภูฏาน – พาโรซอง ทิมพูสวนสั ตว์ ตาชิโชซอง - ระบาหน้ ากาก

พร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าที่ 6 แถว K เคาน์ เตอร์ สาย
บินภูฏานแอร์ ไลน์ เจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ ประเทศภูฏาน โดยสายการบินภูฏานแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ B3 701
(บนเครื่องมีบริการอาหาร)
ถึง สนามบินพาโร เมืองพาโร
(Paro) ที่ระดับความสูง 2,200 เมตร
เหนือระดับน ้าทะเล หลังจากผ่านพิธี
การเข้ าประเทศ ให้ ท่านแลกเงินงุ

ลดรัม (Ngultrum) ที่สนามบินพาโร (เวลาของประเทศภูฏาน ช้ ากว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) จากนันเดิ
้ นทางสู่
ตัวเมืองพาโร (Paro) นาท่านชม พิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติ (National Museum of Bhutan) ซึ่งในอดีตเคย
เป็ นหอสังเกตการณ์ หรือ ตาซอง (Ta Dzong) ให้ แก่พาโร ริงปุง ซอง
แต่ถกู เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1968 มี ทังหมด
้
6 ชัน้
พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้เป็ นที่เก็บรวมรวม ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญ
กษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ไม้ สอย สัตว์ป่าแถบเทือกเขาหิมาลัย
ตลอดจน ดวงตราไปรษณีย์ที่สวยงามมากมายหลายรูปแบบ จากนัน้

12.00 น.

นาท่านชม พาโรริงปุงซอง (Paro Ringpung Dzong) สร้ างขึ ้น
ในปี ค.ศ. 1646 โดยฉับดรุง งาวัง นัมเกล ถูกสร้ างบนพื ้นที่ ที่เด่น
ตระหง่านอยูใ่ นหุบเขาพาโร ทางเข้ าตัวซองจะมีสะพานไม้ที่
สวยงามพาดผ่านแม่น ้าเพื่อเข้ าสูต่ วั ซอง ปัจจุบนั พาโรซองเป็ นทัง้
สถานที่สาหรับส่วนบริหารเมืองพาโรและส่วนที่เป็ นวัด ซึ่งมี
พระสงฆ์จาพรรษาอยู่ประมาณ 200 รูป และยังเป็นสถานที่หนึ่ง
ที่เคยใช้ ถ่ายทาภาพยนต์ เรื่อง The Little Buddha (การเข้าไปในป้อมหรือซองทุกแห่งจะต้ องแต่งกายสุภาพ
เรียบร้ อย ไม่เป็ นชุดสัน้ ไม่ใส่เสื ้อยืดแขนสัน้ ไม่กางร่ม และไม่สวมหมวก ส่วนชาวภูฏานทุกคนจะต้ องสวมชุด
ประจาชาติ)
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 1)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองหลวงทิมพู (Thimphu) (ระยะทาง 65 ก.ม.) แวะชมวิวทิวทัศน์ที่ วัดตัมชู (Tamchoe
Monastery) ซึ่งมีสะพานโซ่เหล็กเก่าแก่อยู่ ด้ านหน้ าวัด นาท่าน
ชม จุดชมวิวแม่ นา้ วังชู ซึ่งเป็ นจุดรวมของแม่น ้าพาโรและแม่น ้า
ทิมพูที่ไหลมาบรรจบกัน ก่อนที่จะไหลลงสูป่ ระเทศอินเดีย นา
เดินทางต่อไป ผ่ านชมเจดีย์สามองค์ ริมฝั่งแม่น ้า ซึ่งเป็ นเจดีย์
แบบทิเบต ภูฏาน และเนปาลที่จดุ บรรจบของแม่น ้าพาชูกบั
แม่น ้าทิมพูชู ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของทะเลภูเขา
ถึง เมืองทิมพู ที่ระดับความสูง 2,400 เมตร นาท่านชม
สถานอนุรักษ์ สัตว์ ประจาชาติของภูฏาน ที่เรียกว่า
ทาคิน (Takin) ซึ่งปัจจุบนั หาดูได้ยากมาก จากนันน
้ าเข้ า
ชมภายใน ทิมพู ซอง Thimpu Dzong หรือมีชื่อเป็ น

19.00 น.

ทางการว่า “ตาชิโช ซอง” (Tashicho Dzong) ซึ่งเป็นป้อมปราการที่ตงของส
ั้
านักพระราชวังและทาเนียบรัฐบาล
มีห้องทางานมาก กว่า 100 ห้ อง ในส่วนของมหาอารามนันจะมี
้
ตาหนักที่ประทับฤดูร้อนของสมเด็จ
พระสังฆราช ในส่วนของซองแห่งนี ้จะอนุญาตให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ าชม ได้ เฉพาะในส่วนของบริเวณวัด ซึง่ ที่ใน
โบสถ์มีพระประธานเป็ นพระพุทธเจ้ าศรีศากยมุนี พระโพธิสตั ว์ ท่านคุรุปัทมสัมภวะ และท่านซับดรุง งาวัง นัม
เกลซึง่ เป็นผู้รวบรวมชนเผ่าจนเกิดเป็ นประเทศภูฏาน ชม
การตกแต่งภาพจิตรกรรมผาผนัง และผ้ าพระบทที่เล่า
เรื่องราวในพุทธศาสนา พิเศษ นาท่านร่วมทาบุญในแบบ
ภูฏานพร้ อมทัง้ รับศีลรับพรจากพระสงฆ์ระดับริน โปเช ซึง่
เชื่อว่ามีการกลับชาติมาเกิดหลายครัง้ เพื่อปฏิบตั ิพทุ ธ
บารมี จากนันน
้ าท่านชมนาฏศิลป์ ภูฏานในชุดจากนันน
้ า
ท่านชม ระบาหน้ ากาก ที่ใช้ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเป็ นอยูช่ าวภูฏาน
บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื ้อที่ 2)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ HOTEL PHUNSHO PELRI หรือระดับเดียวกัน

วันที่สองของการเดินทาง
07.00 น.

12.00 น.

เมืองทิมพู - โดจูล่า - เมืองปูนาคา - วัดชิมิลาคัง - ปูนาคาซอง

บริ การอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 3)
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองปูนาคา (Punakha) ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร แวะชม โดจูล่า (DochuLa)
ที่ระดับความสูง 3,150 เมตร ให้ ท่านชม สถูปดรุค วังเกล (Druk Wangyel Chorten) หรือสถูปแห่งความเป็ น
สิริมงคลและ สันติสขุ สถูป 108 องค์ ที่ถกู
โดยราชินีองค์ที่ 1 ในพระเจ้ าจิกมี่ซิงเก วัง
ชุก กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์วงั ชุก เพื่อ
เป็ นการขอบคุณพระสวามีและบุตรชาย
ในการชนะสงครามและเดินทางกลับมา
อย่าง ปลอดภัย และสถานที่นี ้ในวันที่
อากาศแจ่มใสท่านสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขาหิมาลัยที่งดงาม รวมถึง ยอดเขากังก้ าพุนซุม (Gangkhar
Phuensum) ซึ่งเป็ นยอดเขาที่สงู ที่สดุ (ที่ยงั ไม่มีผ้ ใู ดสามารถปี นขึ ้นไปได้) ซึ่งสูงถึง 7,500 เมตร ระหว่างทาง
ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของทุ่งนาขันบั
้ นไดและดอกไม้ ที่บานตลอดทาง
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 4)

19.00 น.

นาท่าเดินทางสู่ หมู่บ้านโลเบซ่ า (Lobesa) ที่ชาวบ้ านส่วนใหญ่ได้ ตกแต่งผนังอาคารบ้ านเรือนด้ วยรูปอวัยวะ
เพศชายตามความเชื่อเรื่องสิริมงคลแห่งการป้องกันสิ่งชัว่ ร้ ายและพลังของการให้ กาเนิดชีวิต เพลิดเพลินชมท้ อง
ทุ่งนากลางหุบเขา ชม วัดชิมิลาคัง (Chimi Lhakhang) วัดนี ้ได้ ถกู ค้นพบในปี 1499 โดยพระงาหวัง ชอคเยล
ชาวภูฏานนิยมมาไหว้ ขอพรในเรื่องครอบครัว อาทิ ขอพร
ให้ ประสบความสาเร็จในเรื่องความรัก ขอพรให้ ลกู หรือมา
ให้ พระตังชื
้ ่อให้ ลกู จากนันน
้ าท่านชม จุดชมวิวแม่ นา้ โพ
และแม่ นา้ โม แม่น ้าสองสายที่ไหลมาบรรจบกัน และมี
ป้อมปูนาคาซองตังตระหง่
้
านอยู่ระหว่างแม่น ้าสองสาย
เป็ นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆ นาท่านเที่ยวชม ปูนาคา
ซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจาเมืองปูนาคา ซึ่งสร้ างขึ ้นในปี 1637 โดยฉับดรุง งาวังนัมเกล โดย
ตังอยู
้ ่ระหว่างแม่น ้าโพ และแม่น ้าโม ปัจจุบนั เป็ นพระราชวังฤดูหนาวของพระสังฆราช ป้อมปราการแห่งนี ้ถูกภัย
ธรรมชาติทาลายหลายครัง้ คือมีไฟไหม้ และน ้าท่วม แต่ได้ รับการบูรณะอย่างต่อเนื่อง
บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื ้อที่ 5)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ZHINGKHAM RESORT หรือระดับเดียวกัน

วันที่สามของการเดินทาง
07.00 น.

12.00 น.

เมืองปูนาคา – ซิมโทกาซอง - เมืองทิมพู – เมมโมเรียลโชเตน - BIG BUDDHA

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 6)
นาท่านเดินทางกลับเมืองทิมพู แวะชม ซิมโทกาซอง (Simtokha Dzong) ซึ่งเป็นซองที่เก่าแก่ที่สดุ อีกแห่งหนึ่ง
ของประเทศ สร้ างขึ ้นในสมัยรวมชาติ ใช้ เป็ นโรงเรียนสอนภาษา“ซองคา”ซึ่งเป็ นภาษาประจาชาติ และใช้ เป็ น
โรงเรียนสอนศาสนาสาหรับสามเณรลามะ ขอเชิญชมความเก่าแก่ของวัด สักการะพระพุทธรูปและพระโพธิสตั ว์
ภายในโบสถ์
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 7)
นาท่านเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็ นชุดประจาชาติของชาวภูฏานคือชุด โก สาหรับผู้ชายและชุด คีร่า สาหรับ
ผู้หญิง ได้ ใส่ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกัน (ทางบริษัทได้จดั เตรียมชุด
ไว้ สาหรับทุกท่านได้ แต่งชุดภูฏานเที่ยวในช่วงบ่าย ฟรี ครับ) นา
ท่านชม เมมโมเรียลโชเตน (Memorial Chorten) เป็ นมหา
สถูปที่สร้ างขึ ้นในปี 1974 ตามแนวพระราชดาริของพระเจ้ าจิก
มี ดอร์จิ วังชุก กษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งราชวงค์วงั ชุก ซึง่ เสด็จ
สวรรคตในปี 1972 สร้ าง ขึ ้นเพื่อสันติสขุ และความรุ่งเรืองของ

19.00 น.

โลก จากนันน
้ าท่าน ช้ อปปิ ง้ ของฝากจากเมืองทิมพู อาทิ ชุดประจาชาติภฏู าน ผ้ าทอต่างๆ และของฝากประเภท
งานไม้ หน้ ากาก นาท่านชมวิวบน เนินเขา Kuenselphodrang เหนือตัวเมืองในจุดที่มฮี วงจุ้ยดีที่สดุ ในประเทศ
ภูฏาน พร้ อมนมัสการพระพุทธรูปหล่อสัมริดประทับนัง่ กลางแจ้ ง Big Buddha สูง51.50 เมตร องค์ใหญ่ที่สดุ ใน
โลก ซึ่งเกิดขึ ้นมาจากการรวมพลังของชาวพุทธจากทัว่ โลก โดยได้ ต้นแบบมาจากพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่
ในสถูปพุทธคยา อินเดีย นาท่านช้ อปปิ ง้ ของฝากจากเมืองทิมพู อาทิ ชุดประจาชาติภฏู าน ผ้ าทอต่างๆ และของ
ฝากประเภทงานไม้ หน้ ากาก จากนันออกเดิ
้
นทางกลับสู่ เมืองพาโร
บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื ้อที่ 8)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ HOTEL OLATHANG หรือ ระดับเดียวกัน

วันที่สี่ของการเดินทาง
07.00 น.

เมืองพาโร - วัดทักซัง - วัดคิชูลาคัง

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 9)
นาท่านเดินทางขึ ้นสู่ วัดทักซัง (Taktshang Goemba) หรือ รังเสือ (Tiger Nest) ซึ่งตังอยู
้ ่บนหน้ าผาสูง 900
เมตร วัดทักซังเป็ นสถานที่แสวงบุญที่ชาวภูฏานเลื่อมใสศรัทธากันมากที่สดุ นาท่านเดินขึ ้นสูย่ อดเขาจากระดับ
น ้า 2,300 เมตรสูย่ อดเขา 3,100 เมตร ใช้ เวลาประมาณ 2.30 - 3 ชัว่ โมง (ค่าขี่ม้ารวมในรายการทัวร์ ไว้ แล้ ว)
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคารบนยอดเขา (มื ้อที่ 10)
นาท่านไปนมัสการพระพุทธรูปและรูปของคุรุรินโปเช่ ซึ่งชาวภูฏานถือว่าเป็ นพระพุทธเจ้ าองค์ที่ 2 จากนันน
้ า
ท่านเที่ยวชม คิชลู าคัง (Kyichu Lhakhang) หรือ วัดคิชู วัดเก่าแก่ที่สดุ แห่งหนึ่งของภูฏาน วัดนี ้สร้ างขึ ้นใน
ศตวรรษที่ 7 โดยกษัตริย์ซองเซน กัมโป (Songtsen Gampo) แห่งทิเบตซึ่งได้ นาพระพุทธศาสนาเข้ ามาใน
ประเทศภูฏานวัดหนึ่งในโครงการสร้ าง 108 แห่ง เพื่อตอกอวัยวะ 108 จุดของนางยักษ์ ชวั่ ร้ ายตนหนึ่ง ซึ่งนอนตี
แผ่ทวั่ เทือกเขาหิมาลัย เพื่อไม่ให้ พทุ ธศาสนาได้เปล่งรัศมีในบริเวณดังกล่าว จากนันท่
้ านช้ อปปิ ง้ ของฝากจาก
เมืองพาโร
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื ้อที่ 11)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ HOTEL OLATHANG หรือ ระดับเดียวกัน)
• หมายเหตุ : โปรแกรมขึน้ เขาเที่ยววัดทักซัง สาหรับท่ านที่ไม่ อยากขึน้ ไปเที่ยวบนเขา สามารถเปลี่ยนโปรแกรมนา
เที่ยวในเมืองพาโรได้ ครับ (เส้ นทางขึน้ วัดทักซังค่ อนข้ างชัน)

วันที่ห้าของการเดินทาง
07.00 น.

พาโร - สนามบินสุ วรรณภูมิ

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 12)
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินพาโร
10.35 น.
ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินภูฏานแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ B3 700 (บนเครื่องมีบริการอาหาร)
16.05 น.
เดินทางกลับถึง ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ
กาหนดการเดินทางอาจสลับปรับเปลีย่ นได้ และบริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้ าหรื อบริการทีบ่ กพร่ องของสายการบิน

• อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก เสริมเตียง
55,995.54,995.-

วันเดินทาง
เด็ก ไม่ มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
• วันที่ 12 - 16 เมษายน 2562
53,995
7,900.• วันที่ 13 - 17 เมษายน 2562
• เวลาของไฟลท์บินในแต่ละวัน จะมีเวลาแตกต่างกันบ้ าง กรุณาสอบถามเวลาก่อนเดินทางด้ วยนะครับ
• สาหรับท่านที่ตอ่ เครื่องไปต่างจังหวัด ต้ องเผื่อเวลาอย่างน้ อย 3 ชัว่ โมง เพราะต้ องผ่านตม. และรับกระเป๋ าด้ วยครับ
• ค่ าบริการนีร้ วม
• ตัว๋ เครื่องบิน กรุงเทพฯ-พาโร-กรุงเทพฯ และ ค่าภาษี สนามบิน
• ค่าอาหารทุกมื ้อตามระบุในรายการ
• ค่าที่พกั โรงแรม (พักห้ องละ 2 ท่าน) โดยใช้ โรงแรมที่ผา่ นการรับรองจากรัฐบาลภูฏาน
• ค่าวีซ่าเพื่อเข้ าประเทศ US$ 20 + ค่าพัฒนาการท่องเที่ยว US$ 10
• ค่าพาหนะในการนาเที่ยวและค่าเข้ าชมสถานที่ตามระบุไว้ ในโปรแกรม
• ค่าประกันอุบตั เิ หตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสารองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ประกันอุบตั เิ หตุแบบกลุม่ )
• ค่าทิปบริการยกกระเป๋ าของทุกโรงแรม
• ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์คนไทย
• ค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถภูฏาน (วันละ 6 ดอลล่า รวมทังทริ
้ ป 30 ดอลล่า)
2.ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ไทย (วันละ 60 บาท รวมทังทริ
้ ป 5 วัน รวม 300.-บาท)
• โรงแรมที่พกั : เราใช้ โรงแรมที่มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากรัฐบาลภูฏาน
• สิ่งที่ควรนาติดตัว : กล้ องถ่ายรูป, ของใช้ สว่ นตัว, ยารักษาโรคประจาตัว, รองเท้ าสวมใส่สบาย, เสื ้อกันหนาว
• การสารองที่น่ ัง
1.แจ้ งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทร/แฟกซ์ เพื่อทาประกันภัยการเดินทาง
2.วางมัดจาท่านละ 20,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (เพื่อทาการจองตัว๋ ครับ)
3.ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 15 วัน

• การยื่นขอวีซ่า
1.ทางบริษัทฯ เป็ นผู้ยื่นขอวีซ่าให้ โดยส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ตให้ กบั ทางบริษัทฯ
2.บริษัทฯ เป็นคนยื่นเอกสารขอวีซ่าจากการท่องเที่ยวภูฏานที่เมืองทิมพู (ซึ่งใช้ เวลาประมาณ 7-10 วัน)
• เงื่อนไขอื่นๆ
• ราคาทัวร์นี ้ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
• บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
• หากท่านถูกเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้ าหรือออกเมืองด้ วยเหตุผลใดๆ ก็
ตาม ทาให้ ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็ นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่
จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทังหมด
้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้ าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สญ
ู หายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ ้นเหนืออานาจความควบคุมของบริษัทฯ
• ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้ บริการใดๆ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้ องขอค่าบริการ
คืนได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการนาเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ตา่ งๆ ทังนี
้ ้ทางบริษัทฯ จะยึดถือ
และคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าเป็นสาคัญ

