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�พาโร-พาโรซอง-พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ-วดัคิชลูาคงั-พิชิตวดัตั�กซงั-วดัตมัช ู
�ทิมพ-ูทาชิโชซอง-เมมโมเรยีลโชเต็น-วดันนันาร-ีสวนสตัวท์าคิน-วดัชนักงัคา-พิพิธภณัฑผ์า้ทอ-ไปรษณียภ์ฏูาน –เขา้รว่มพิธีวนัชาติภฎูาน  
�ปนูาคา – โดจลูา่พาส – 108 สถปู – ปนูาคาซอง  

กาํหนดการเดินทาง : 14-18 ธนัวาคม 2557 
ราคาท่านละ 52,900 บาท  
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ตารางเวลาบินสายการบิน ภฏูานแอรไ์ลน์ 
วนัเดินทาง เส้นทาง เที�ยวบิน เวลาออก เวลาถึง 
วนัที� 1 กรงุเทพฯ-ปาโร B3-701 06.30 10.20 
วนัที� 5 ปาโร-กรงุเทพฯ B3-700 11.15 16.55 

**เครื �องจะแวะรบั-ส่งผูโ้ดยสารที �สนามบนิกลักตัตา้ ประมาณ 30 นาท ีผูโ้ดยสารนั �งรออยูบ่นเครื �องค่ะ** 
**เวลาบนิของสายการบนิมกีารปรบัเปลี �ยนตลอด ดงันั �นกรุณาสอบถามก่อนทาํการจองตั �วเครื �องบนิภายในประเทศในกรณีที �ท่านเดนิทางมาจาก
ต่างจงัหวดัและแนะนําใหจ้องเที �ยวบนิที �ห่างกนักบัเที �ยวบนิต่างประเทศอย่างน้อย 3-4 ชั �วโมง เพื �อป้องกนัเที �ยวบนิล่าชา้ค่ะ** 
 
รายละเอียดการเดินทาง  
14 ธ.ค.57               กรงุเทพฯ – พาโร  
04.30 น. คณะพรอ้มกนัที�สนามบินสุวรรณภมิู  ประตู 5 แถว K เคาน์เตอรส์ายการบนิ Bhutan Airlines (เคา้เตอรอ์าจมี

การเปลี�ยนแปลง) พบกบัเจา้หน้าที�บรษิทัฯใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มบรกิารกระเป๋าเขา้เชค็อนิ 
06.30 น.  
 

�ออกเดนิทางสูเ่มืองพาโร เมอืงหน้าด่านสาํคญัก่อนเดนิทางสู่ดนิแดนอื�นๆในประเทศภฏูาน โดยสายการบนิ
Bhutan Airlines  เที�ยวบนิ ที� B3-701  �มอีาหารบรกิารบนเครื�อง 

10.20 น. 
 

เดนิทางถงึสนามบนิเมืองพาโร (เวลาทอ้งถิ �นชา้กว่าประเทศไทย 1 ชั �วโมง กรณุาปรบันาฬกิาของท่าน) เป็น
สนามบนินานาชาตแิห่งเดยีวของภฏูานและยงัไดช้ื�อว่าเป็นสนามบนิที�สุดยอดของการบนิอนัดบั 1 ของโลกอกี
ดว้ย ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระ แลกเงนินูทรมัที�สนามบนิ จากนั /นนําท่านชม ปาโรซอง แปลว่า
ป้อมเนินอญัมณ ีปจัจบุนัป้อมนี/เป็นศูนยก์ลางการปกครองพาโรและเป็นที�ตั /งของอารามหลวงมพีระจาํวดักว่า 
200 รปูและยงัเป็นสถานที�หนึ�งที�เคยใชถ่้ายทําภาพยนตร ์เรื�อง The Little Buddha นําท่านชมพิพิธภณัฑส์ถาน
แห่งชาติ ซึ�งในอดตีเคยเป็นหอสงัเกตการณ์และป้อมเพื�อปกป้องเมอืงพาโร แต่ต่อมาภายหลงัไดถู้กเปลี�ยนเป็น
พพิธิภณัฑใ์นปี ค.ศ. 1968 มทีั /งหมด 7 ชั /น พพิธิภณัฑแ์ห่งนี/เป็นที�เกบ็รวมรวม ภาพพระบฏ อาวุธ เหรยีญ
กษาปณ์ เครื�องมอืเครื�องใชไ้มส้อย สตัวป์า่แถบเทอืกเขาหมิาลยั ตลอดจนดวงตราไปรษณยีท์ี�สวยงามมากมาย
หลายรปูแบบ 

เที�ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นําท่านชม วดัคิชูลาคงั  สรา้งขึ/นในปี ค.ศ. 659  โดยกษตัรยิช์าวทเิบตพระนามว่าซงเซน็ กมัโป พระองคส์รา้ง

วหิารหลงัแรกขึ/นที�คชีใูนศตวรรษที� 7 เป็นหนึ�งใน 2 วดั ที�เก่าแก่ที�สุดของประเทศภูฏาน  
อกีวดัตั /งอยูท่ี�เมอืงปมุทงั คอื จมัเบล้ากงั วหิารหลงัใหม่นี/สรา้งเพื�อถวายคุรุรนิโปเชภายในวหิารมรีปูจาํลองของ
ท่านและท่านดลิโก เคน็เซรนิโปเชที�งดงามและยิ�งใหญ่ สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสูเ่มืองพาโร เขตพาโร
เมอืงเศรษฐกจิของประเทศภฏูาน เป็นถิ�นที�อยูด่ ั /งเดมิของชาวภฏูานตั /งแต่สรา้งอาณาจกัรพาโรมปีระชากรที�เป็น
ชาวพื/นเมอืงภฏูานแท้ๆ มากที�สุด พาท่านชม วดัดงุเช่ ราคงั เป็นวนัที�เก่าแก่อกีวดันึงในเมอืงปาโร 
สถาปตัยกรรมแบบภฏูาน วดัถูกสรา้งขึ/นใน 1421 โดยลามะทเิบตที�มชีื�อเสยีงชื�อ Thangtong Gyalpo ยงัเป็นที�
รูจ้กักนัในนาม Chagzampa ที�เป็นผูส้รา้งสะพานเหลก็แปดแห่งในภฏูาน เหตุผลการสรา้งวดัในรปูแบบ Chorten 
เพราะจะไดต้รงึปีศาจและประกาศชยัชนะของพระพุทธศาสนา และในปี 1841 ท่านเจเคนโป , Sherab Gyeltsen 
ไดบ้รูณะวดัขึ/นมาใหมจ่ากการบรจิาคเงนิของชาวบา้นในทอ้งถิ�นและทําการแกะสลกัชื�อของพวกเขาบนต้นไมใ้น
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ชั /นล่าง สมควรแก่เวลานําท่านชมตลาดเมืองปาโร ซึ�งท่านสามารถเลอืกซื/อของฝากของที�ระลกึได ้
คํ�า เชค็อนิเขา้สู่โรงแรมที�พกั �รบัประทานอาหารคํ�า และพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
ที�พกั � KHANGKHU RESORT/HOTEL OLATHANG หรอืเทยีบเท่า 
15 ธ.ค.57             พาโร-วดัตั �กซงั-ทิมพ ู-ระบาํพื�นเมือง  
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม  

หลงัอาหารนําท่านพชิติวดัตั �กซงัหรือวดัถํ�าเสือ Taktsang Monastery วดันี/เป็นวดัที�มชีื�อเสยีงมากที�สุดและ
ศกัดิ 9สทิธิ 9 ชาวภฏูานมคีวามตั /งใจว่าครั /งหนึ�งในชวีติตอ้งเดนิทางมาที�นี�ใหไ้ด ้ตํานาน ท่านกุร ุรนิโปเช่ ไดจ้ารกิมา
ที�นี�โดยขี�อยูห่ลงัแมเ่สอืและท่านไดม้าปฏบิตัธิรรมนั �งสมาธทิี�นี�และที�บรเิวณวดัแห่งนี/ จงึเป็นที�มาของถํ/าเสอื และ
ไดร้บัการยอมรบัว่าที�นี�เป็นสถานที�ศกัดิ 9สทิธิ 9มากๆทั /งของชาวภฏูาน สกิขมิ ธเิบต และในปี 1646 ท่านซบัดรงุ งา
วงั นมัเยล ท่านไดเ้ดนิทางมาที�นี� ตวัวดัสรา้งขึ/นเมื�อปี 1692 และวดันี/ไดเ้คยถูกไฟไหมเ้มื�อ 19 เม.ย. 1998 ต่อมา
ไดร้บัการซ่อมแซมจนสภาพด ีแต่วดัแห่งนี/กเ็กดิไฟไหมอ้กีครั /ง แต่คราวนี/ไฟไดเ้ผาสิ�งก่อสรา้งหลกัและเครื�อง
ตกแต่งภายในวดัไปจนหมด แต่กไ็ดร้บัการซ่อมแซมจากรฐับาลอกีครั /งในปีค.ศ. 2000 พรอ้มทั /งไดท้ําการจาํลอง
เครื�องใชต่้างๆในวดัใหเ้หมอืนเดมิ ในช่วงศตวรรษที� 16 วดันี/เป็นสถานที�ศกัดิ 9สทิธิ 9ที�ชาวภูฏานเคารพนบัถอืมาก 
ตามปกต ิวดัจะไมเ่ปิดใหค้นทั �วไปเขา้ชมยกเวน้นกัท่องเที�ยวที�ตอ้งการมาไหวพ้ระและชม วดันี/จะตอ้งขออนุญาต
จากทางการเป็นพเิศษ 

เที�ยง �รบัประทานอาหารกลางวนั ณ จดุพกัชมววิ  
บ่าย เดนิทางสู่ เมืองทิมพ ู(Thimphu ) เมอืงหลวงของประเทศภฏูาน ระยะทาง 65 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1.30-2  ช.ม. ระหว่างทางแวะชมววิทวิทศัน์ที� วดัตมัชู (Tamchoe Monastery) ซึ�งมสีะพานโซ่เหลก็เก่าแก่อยู่
ดา้นหน้าวดั จากนั /นนําท่านชม จดุชมววิแม่นํ/าวงัชู ซึ�งเป็นจดุรวมของแม่นํ/าพาโรและแมนํ่/าทมิพทูี�ไหลมาบรรจบ
กนั ก่อนที�จะไหลลงสู่ประเทศอนิเดยี ระหว่างทางท่านจะไดช้มววิทวิทศัน์ของทะเลภเูขา ถงึ เมอืงทมิพู ที�ระดบั
ความสงู 2,400 เมตร ชม ตวัเมืองทิมพ ูเมอืงที�มกีารผสมผสานอยา่งลงตวัของประเพณดีั /งเดมิและความทนัสมยั 
โดยเอกลกัษณ์ที�โดดเด่น คอืสถาปตัยกรรมและวฒันธรรมการแต่งกาย ตลอดจนมติรไมตรจีติของผูค้น โดยชาว
ภฏูานส่วนใหญ่จะแต่งกายดว้ยชุดประจาํชาต ิผูช้ายจะแต่งชุดที�เรยีกว่า โก (Kho) ส่วนผูห้ญงิจะแต่งชุดที�เรยีกว่า 
กรีา่ (Kira)  

คํ�า �รบัประทานอาหารคํ�า  จากนั /นชมการแสดงพื/นบา้น สมควรแก่เวลาพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
ที�พกั �  HOTEL PHUNTSHOPELRI หรอืเทยีบเท่า 
16 ธ.ค.57         ทิมพ-ูปนัูคคา –ปนูาคาซอง - วดัชิมิลาคงั –เมมโมเรียลโชเตน็ – ทาชิโชซอ็ง -ทิมพ ู
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม  ออกเดนิทางต่อสูเ่มืองปนูาคา ระยะทางประมาณ 75 กโิลเมตร สงูเหนือ

ระดบันํ/าทะเล 1,300 เมตร  อดตีเมอืงหลวงเก่าของประเทศภฏูานและเป็นที�พกัตากอากาศในฤดหูนาว จากทมิพู
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท ีจะผ่านโดโจล่า ที�ระดบัความสงู 3,150 เมตร หากอากาศดจีะ
สามารถมองเหน็ววิของเทอืกเขาหมิาลยัที�งดงาม รวมถงึกงักา้ พุนซุม ยอดเขาที�สงูที�สุดแห่งหนึ�งของ
โลกที�ยงัไม่มผีูใ้ดสามารถปีนขึ/นไปได ้สงู 7,500 เมตร เหนือระดบันํ/าทะเล  แวะชม 108 สถปู 
ที�สรา้งโดยราชนิีองคท์ี� 1 ในพระเจา้จกิม ีซงิเก วงัชุก กษตัรยิอ์งคท์ี� 4 แห่งราชวงคว์งัชุก เพื�อเป็นการขอบคุณที�
พระสวามแีละบุตรชายชนะสงครามและเดนิทางกลบัมาอยา่งปลอดภยัในปี 2003 จากนั /นนําท่านชม ปนูาคาซอ็ง 
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ป้อมปราการประจาํเมอืงปนูาคา  สรา้งขึ/นในปี 1637 โดยฉบัดรงุ งาวงั นมัเกล ตั /งอยู ่ระหว่างแมนํ่/าโพ (แม่นํ/าพ่อ) 
และแมนํ่/าโม (แมนํ่/าแม)่ ปจัจบุนัเป็นพระราชวงัฤดหูนาวของพระสงัฆราช ป้อมปราการแห่งนี/ถูกทาํลายหลายครั /ง 
จากไฟไหมแ้ละภยัธรรมชาตแิต่ไดร้บัการบรูณะอยา่งต่อเนื�อง   

เที�ยง �รบัประทานอาหารกลางวนัที�ภตัตาคาร  
บ่าย  เดนิทางต่อสูว่ดัชิมิลาคงั ที�ตั /งตระหงา่นอยูบ่นเนินเขา ท่ามกลางทุ่งขา้วบาเล่ย ์เดนิเทา้ประมาณ 20-30 นาที

สมควรแก่เวลาเดนิทางกลบัเมอืงทมิพ ูชม เมมโมเรียลโชเตน (Memorial Chorten) เป็นมหาสถูปที�สรา้งขึ/นในปี 
1974  เพื�อเป็นอนุสรณ์แด่พระเจา้จกิม ีโดรน์ี วงัชุก รชักาลที� 3 พระองคเ์สดจ็สวรรคตเมื�อปี 1972  พระสถูปนี/
สรา้งขึ/นตามพระราชประสงคข์องพระองคใ์หป้รากฏเป็นจรงิคอื ทรงดํารจิะสรา้งสญัลกัษณ์แทนตรภีาคของพระ
พุทธองคข์ึ/นประดษิฐานไวใ้นโลก จงึโปรดฯใหจ้ารกึพระธรรมคําสอนลงบนแผ่นทองเป็นสญัลกัษณ์แทนภาควจ ี
สรา้งพระพุทธรปู 1000 องคข์ึ/นเป็นสญัลกัษณ์แทนภาคกาย ชมทาชิโชซอ็ง เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงทมิพ ูเป็น
สถาปตัยกรรมที�สวยงามและใหญ่โตมากปจัจบุนัถูกแบ่งใชเ้ป็นสถานที�ทํางานของกษตัรยิ ์
สถานที�ทําการของกระทรวงต่างๆ และวดัรวมทั /งเป็นพระราชวงัฤดรูอ้นของสมเดจ็พระสงัฆราช ใหท่้านได้
เดนิเล่นในตวัเมอืงทมิพ ูท่านจะรูส้กึไดถ้งึการผสมผสานอยา่งลงตวัของประเพณดีั /งเดมิและความทนัสมยั โดย
เอกลกัษณ์ที�โดดเด่น คอื สถาปตัยกรรมและวฒันธรรมการแต่งกาย ตลอดจนมติรไมตรจีติของผูค้น 

คํ�า �รบัประทานอาหารคํ�า หลงัอาหารพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
ที�พกั � HOTEL PHUNTSHOPELRI หรอืเทยีบเท่า 
17 ธ.ค.57         เข้าถวายพระพรกษตัริยภ์ฎูานองคปั์จจบุนัและราชวงศ-์ ทิมพ ู    
เชา้  �รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม   

นําท่านเดนิทางสู่ สนามกฬีาภูฎาน เพื�อเขา้เฝ้าและถวายพระพรกษตัรยิอ์งคป์จัจุบนัและราชวงศ ์เนื�องในวนัชาติ
ภฏูาน วนัที� 17 ธนัวาคม ชมพธิกีารสวนสนาม ซึ�งประชาชนชาวภฎูานจะหลั �งไหลเขา้มารว่มพธิ ีในงานวนัชาต ิ
ท่านจะไดช้ม การสวนสนามในแบบฉบบัของทหารภูฎาน การแสดงระบําต่างๆ ในแต่ละภาค เพื�อถวายแก่กษตัยิ ์
และราชวงค ์  

เที�ยง �รบัประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย  หลงัอาหารนําท่านชม ที�ทาํการไปรษณียภ์ฏูาน (Post Office) ซึ�งท่านสามารถเลอืกซื/อดวงตราไปรษณียากรที�

งดงามของภูฎาน มใีหเ้ลอืกหลายรปูแบบและราคา ทั /งรปูววิทวิทศัน์ธรรมชาต ิรปูวดัและป้อมปราการที�เรยีกว่า 
ซอง (Dzong) รปูสตัว ์รปูดอกไมต่้างๆ รวมทั /งยงัมแีสตมป์ 3 มติอิกีดว้ย และที�ไปรษณยีภ์ฏูานท่านสามารถ
ถ่ายรปูตวัเองเป็นตราไปรษณยีส่์งกลบัมาประเทศไทยไดด้ว้ย ชมพิพิธภณัฑผ์้าทอ  สรา้งขึ/นในปี 2001 
โดยราชนิีองคท์ี� 4 ในพระเจา้จกิม ีซงิเก วงัชุก กษตัรยิอ์งคท์ี� 4 แห่งราชวงคว์งัชุก ภายใน
จดัแสดงผา้ทอและชุดประจาํชาตภิฏูานในภูมภิาคต่างๆ โดยส่วนใหญ่ไดม้าจากเชื/อพระวงคภ์ูฏาน  ท่านสามารถ
เลอืกซื/อผา้พื/นเมอืงที�เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถิ�นไดท้ี�นี� เที�ยวชม สถานอนุรกัษ์สตัวป์ระจาํชาติของภฏูาน ที�
เรยีกว่า ทาคิน (Takin) ซึ�งปจัจบุนัหาดไูดย้ากมาก และชม จดุชมวิวซงัเกกงั (Sangaygang) จดุชมววิทวิทศัน์ที�
สวยงามของหุบเขาเมอืงทมิพ ูเพื�อเกบ็ภาพประทบัใจ และนําท่านชมความสวยงามของ วดันันนารี ซึ�งเป็นวดัที�
สรา้งอยูบ่นเนินเขา ใกล้ๆ กบัจดุชมววิซงัเกกงั เที�ยวชม วดัชนักงัคา (Changangkha Temple) วดันี/เป็นวดัที�
เก่าแก่ซึ�งถูกสรา้งใน ค.ศ.ที� 14 วดัที�ศกัดิ 9สทิธิ 9และชาวภูฏานนิยมมาของไหวพ้ระขอพรและใหพ้ระตั /งชื�อใหล้กูของ
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ตวัเอง ที�วดันี/ท่านสามารถใหพ้ระตั /งชื�อเป็นแบบชาวภูฏานได ้รอบๆบรเิวณวดัท่านยงัสามารถชมววิทวิทศัน์ของ
เมอืงทมิพู 

คํ�า �รบัประทานอาหารคํ�า   
ที�พกั � HOTEL PHUNTSHOPELRI หรอืเทยีบเท่า 
18 ธ.ค.57          ทิมพ ู-  พาโร  - กรงุเทพฯ  
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม หลงัอาหารนําท่านเดนิทางสู่สนามบนิพาโร 
11.15 น.  ออกเดนิทางสู่กรงุเทพ โดยสายการบนิ Bhutan Airlines เที�ยวบนิที� B3-700  
16.55 น. ถงึสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสม 

 
อตัราค่าบริการท่านละ หน่วยบาท/ท่าน 

กาํหนดเดินทาง ผูใ้หญ่พกัสองท่านต่อห้อง พกัเดี�ยวเพิ�ม 
14-18 ธนัวาคม 2557 52,900.- 5,500.- 

    ค่าบริการรวม : 
� ตั Hวเครื�องบนิไป-กลบั กรงุเทพฯ-พาโร-กรงุเทพฯ ชั /นประหยดัโดยสายการบนิทาชแิอร ์หรอื ดรุก๊แอร ์
� ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง ค่าประกนัภยัสายการบนิ และค่าวซี่า 
� ค่า Development Fee ที�ทางรฐับาลภูฏาน เรยีกเกบ็กบันกัท่องเที�ยว     
� ค่าที�พกัโรงแรม ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
� ค่าอาหารทุกมื/อตามระบุ  
� ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ  
� ค่าหวัหน้าทวัรไ์ทยที�คอยบรกิารและดแูลตลอดการเดนิทาง สาํหรบัคณะที�เดนิทาง 10+1 ท่านและ 15 ท่านขึ/นไป จงึจะมี
หวัหน้าทวัรไ์ทยเดนิทางไปดว้ย 
� ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิ�นพดูภาษาองักฤษที�คอยบรกิารและดแูลตลอดการเดนิทาง 
� ค่าพาหนะตลอดการเดนิทาง ขึ/นอยูก่บัขนาดกรุป๊ 
� ค่าประกนัภยัการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท ต่อท่าน (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
ค่าบริการไม่รวม : 
� ค่าทปิไกดท์อ้งถิ�น พนกังานขบัรถ พนกังานบรกิารยกกระเป๋าวนัละ  6 ดอลล่า รวม 30 เหรยีญดอลล่าสหรฐั/ท่าน 
� ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทยวนัละ 50 บาท รวม 250 บาทต่อท่าน 
� ค่าใชจ้า่ยอื�นๆ นอกเหนือจากที�ระบุไวใ้นรายการ 
� ค่าธรรมเนียมนํ/ามนัของสายการบนิ (ถา้ม)ี 
� ค่าทําเอกสารผูถ้อืต่างดา้ว 
� ค่าวซี่าที�มค่ีาธรรมเนียมแพงกว่าหนงัสอืเดนิทางไทย 
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� ค่านํ/าหนกัเกนิพกิดั 20 กโิลกรมั ต่อท่าน 
�ค่าบรกิารไม่รวมภาษ ี7 %  และภาษ ีหกั ณ ที�จา่ย 3 % กรณอีอกใบเสรจ็/ใบกํากบัภาษ ี
เอกสารยื�นวีซ่า 
1.หนังสือเดินทางที�มีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับแต่วนัเดินทาง แสกนสี ส่งอีเมล ์
2. การออกวซี่าภฏูานจะออกใหก้ต่็อเมื�อชาํระค่าแพค็เกจ็ครบ 100% เท่านั /น 
ส่งหนงัสอืเดนิทางเล่มจรงิเพื�อทาํการพรเีชก็อนิก่อนการเดนิทาง 7 วนั ที�  
  
 
 
 
 
การชาํระเงิน 
ทางบรษิทัฯ ขอเกบ็เงนิแบ่งออกเป็น 3 งวด  
1. มดัจาํครั /งแรกท่านละ 10,000 บาท จากนั /นจะเกบ็เพิ�มอกีท่านละ 15,000 บาท ในวนัออกตั Hวเพื�อเป็นค่าตั Hวเครื�องบนิ  
2.ส่วนที�เหลอืชาํระก่อนการ เดนิทางอยา่งน้อย 30  วนั มฉิะนั /นทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ 9ในการคนืค่ามดัจาํทั /งหมด  
1. ธนาคารกสกิรไทย  สาขาโลตสั รามอนิทรา 109  ชื�อบญัช ี  น.ส.กนกวรรณ โพธิ 9นอก  
เลขที�บญัชอีอมทรพัย ์651-2-10610-0 
2. ธนาคารกรงุไทย สาขาย่อยถนนนวมนิทร ์161(สหฟารม์) ชื�อบญัช ีน.ส.กนกวรรณ โพธิ 9นอก  
เลขที�บญัชอีอมทรพัย ์575-0-05089-0   
3. ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาถนนวทิย ุ ชื�อบญัช ีน.ส.กนกวรรณ โพธิ 9นอก เลขที�บญัชอีอมทรพัย ์049-424294-7   
4. ธนาคารกรงุเทพ สาขาแฟชั �น ไอสแ์ลนด ์ชื�อบญัช ีน.ส.กนกวรรณ โพธิ 9นอก เลขที�บญัชอีอมทรพัย ์865-0-27019-5   
**พรอ้มส่งหลกัฐานการโอนเงนิมาที�เบอรแ์ฟ็กซ ์02-175-3251 (อตัโนมตั)ิ ระบุชื�อทรปิ วนัเดนิทาง ผูเ้ดนิทาง เพื�อจะไดอ้อก
ใบเสรจ็ใหต่้อไปค่ะ** 
เงื�อนไขการยกเลิก  
�ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั คนืค่าใชจ้า่ยทั /งหมด (ยกเวน้กรุป๊ที�เดนิทางช่วงวนัหยดุหรอืเทศกาลที�ตอ้งการนัต ีมดัจาํกบั
ทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปที�มกีารการนัตค่ีามดัจาํที�พกั โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจ
ขอคนืเงนิได)้ 
�ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 5,000 บาท หรอืคดิค่าใชจ้่ายตามจรงิ 
�ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-15 วนั เกบ็ค่าบรกิารทั /งหมด 100 %  
เงื�อนไขต่างๆ 
•บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 9การเปลี�ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื�อนไขทั /งหมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
•บรษิทัฯ มสีทิธิ 9ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี/ เมื�อเกดิเหตุสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
•รายการอาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบนิเหตุการณ์ทางการเมอืง และภยั
ธรรมชาต ิฯลฯ ที�อยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯโดยจะคํานึงถงึความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 

บจก.ทริปดีดี ดอทคอม (กรณุาระบชืุ�อทริป+วนัเดินทาง) 
89/123 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซอยพระยาสุเรนทร ์21 แยก 3 
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กทม. 10510 
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•บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีี�กองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศเนื�องจากมสีิ�งของหา้มนําเขา้ประเทศ 
เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตส่ิอไปในทางเสื�อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใด ๆ กต็ามที�กองตรวจคนเขา้เมอืง
พจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท่้านได ้ไมว่่าจาํนวนทั /งหมด หรอื บางส่วน 
•บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีี�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน
ต่างดา้วที�พํานกัอยูใ่นประเทศไทย 
•บรษิทัขอสงวนสทิธิ 9ขอบเขตความรบัผดิชอบกรณเีกดิเหตุจาํเป็นสุดวสิยั เช่น การยกเลกิเที�ยวบนิ การล่าชา้ของเที�ยวบนิ 
การเกดิโรคระบาด การนัดหยดุงานประทว้ง ภยัธรรมชาต ิแผ่นดนิไหว สงคราม การจลาจลต่างๆ  เป็นตน้ แต่บรษิทัฯ 
จะพยายามช่วยแกป้ญัหาใหด้ทีี�สุดเท่าที�จะทาํไดจ้นสุดความสามารถ 
•บรษิทัขอสงวนสทิธิ 9ที�จะเลื�อนการเดนิทางในกรณทีี�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่าน 
•การไม่รบัประทานอาหารบางมื/อไมเ่ที�ยวตามรายการไมส่ามารถขอหกัค่าบรกิารคนืไดเ้พราะการชําระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะ
เหมาจา่ย   
•รายการนี/เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครั /งหนึ�ง หลงัจากไดส้าํรองที�นั �งบนเครื�อง และโรงแรมที�พกัใน
ต่างประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แต่อยา่งไรกต็ามรายการนี/อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
สอบถามเพิ�มเติม : 
สาํนกังาน : 02-175-3272, 02-175-3295 ถงึ 6 โทรสาร : 02-175-3251 (อตัโนมตั)ิ  
โทรศพัทม์อืถอื : แอ๋ม 08-1818-0806  , ออ้ม 08-6142-6617 , ปารค์ 08-4467-7895 
อเีมล ์: tripdeedee@gmail.com , tripdeedee3@gmail.com , tripdeedee5@gmail.com 
 


