ทัวร์ภฏ
ู าน 4 วัน 3 คืน
Ramo World Co., Ltd.
20 Soi Huamark 3, Huamark Rd., Huamark , Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand
T: +66 (0) 2 730 8022

M: +66 (0) 91 536 2445

Info@greentravelthailand.com,

F: +66 (0) 2 730 8002

http://th.greentravelthailand.com

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – พาโร – ทิมพู ( -,L,D )
04.00

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เพื่อทาการเช็คอินที่เคาน์เตอร์ โซน
K สายการบินภูฏานแอร์ไลน์

06:30

ออกเดินทางสู่เมืองพาโร ประเทศภูฏาน เทีย
่ วบินที่ B3701
(เครื่องจะแวะจอดประมาณ 30 นาที ที่เมืองกัลกัตต้า ประเทศอินเดีย โดยท่านไม่ต้องลงจากเครื่อง)

09.55

เดินทางถึงพาโร ( Paro ) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทาง พบเจ้าหน้าที่
ของบริษัทรอรับคณะที่ประตูทางออก
นาท่านเที่ยวชมวัดคิชู

(Kichu

Temple)

ซึ่งเป็นวัด

เก่าแก่
ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศภูฏาน สักการะ
พระพุทธรูปเก่าแก่ที่
สวยงามในรูปแบบที่ธิเบตที่
ประดิษฐานภายในวัด โดยวัดนี้อยู่ใน พระอุปถัมภ์ของ
พระราชชนนี ซึ่งท่านจะเสด็จมาทาบุญและวิปัสสนาที่วัด
นี้เป็นประจา

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองทิมพู ระยะทาง 80 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. ระหว่างทางท่านจะ
เพลิดเพลินกับทิวทัศน์สองข้างทางของถนนที่ลัดเลาะไปตามแนวเขา
มีลาธารไหลขนาบข้างไป
ตลอดทาง ท่านจะได้รับอากาศบริสุทธิ์สัมผัสกับน้าเย็นฉ่าที่มาจากเทือกเขาหิมาลัย
เมื่อเดินทางถึงเมืองทิมพูพาท่านเข้าเช็คอินโรงแรม
หลังจากนั้นพาท่านเดินเล่นชมเมืองทิมพู

ค่า

รับประทานอาหารค่าที่โรงแรมหรือ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักที่ Gyelsa Boutique Hotel หรือเทียบเท่า
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วันที่ 2 :
เช้า

ทิมพู – ดอชูลา – ทิมพู ( B,L,D )
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางไปที่ดอชูลา (Dochula Pass)
ที่เป็นจุดสูงสุดของเส้นทางทิมพู-พูนาคา
ที่อยู่ในระดับความสูงราว 3,100 เมตร
เพื่อให้นักท่องเที่ยวออกไปยืดเส้นยืดสาย
และชมทิวทัศน์อันงดงามของเทือกเขาหิมาลัย
ด้านตะวันออก ซึ่งหากวันไหนท้องฟ้าเป็นใจ
ก็จะได้เห็นทะเลภูเขา(หิมาลัย)
กว้างไกลสุดสายตาและปุยเมฆขาวระเรี่ยยอด
เขา
(ขึ้นกับภูมิอากาศขณะนั้น)
นอกจากนี้ที่บริเวณดอชูลาจะเต็มไปด้วยธงหลากหลายสีสันที่ปลิวพัดโบกไสว
ทั้งนี้ชาวภูฏานได้
นามาปักไว้เพื่อบูชาเจ้าป่าเจ้าเขาแห่งดอชูลาโดยละแวกนั้นจะมีสถูป(ซอร์เตน)องค์ใหญ่แบบภูฏาน
ตั้งตระหง่านอยู่
ซึ่งชาวภูฏานเชื่อว่านี่คือสถูปที่ช่วยสยบฤทธิ์เดชของภูตผีปีศาจและวิญญาณชั่ว
ร้าย อีกทั้งยังช่วยคุ้มภัยให้กับผู้ที่เดินทางผ่านไป-มา
บริเวณนี้ยังถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ด้วยพระราชินีในกษัตริย์องค์ก่อน (King Jigme Singye
Wang Chuck) โปรดให้สร้างเจดีย์จานวน 108 องค์ ไว้ที่บริเวณเพื่อเป็นที่ระลึกถึงที่กษัตริย์องค์
ก่อนได้เสด็จไปปราบจราจลด้วยพระองค์เองที่ชายแดนภูฏานและอินเดีย เมื่อปี พ.ศ. 2003

พักดื่มชา กาแฟ ที่ Cafeteria ดอชูลา
เมื่อถึงเวลาอันสมควรพาท่านเดินทางกลับเมืองทิมพู ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

จากนั้นชมที่ทาการไปรษณีย์ภูฏาน (Bhutan Post Office) ถ่ายรูปทาสแตมป์ที่ระลึก(บริการฟรีโดย
กรีนแทรเวลไทยแลนด์)และเลือกซื้อดวงตราไปรษณียากรที่งดงามของภูฏานที่ถูกจัดแสดงที่นี่
ภูฏานจัดเป็นประเทศ

“เจ้าแห่งสแตมป์” แหงหนึ่งของโลก สแตมป์ของภูฏานมีให้เลือกในหลาย

รูปแบบและราคา ทั้งรูปวิว, ทิวทัศน์ธรรมชาติ, รูปวัดและป้อมปราการที่เรียกว่า ซ็อง ( Dzong) รูป
สัตว์รูปดอกไม้ต่างๆรวมทั้งยังมีสแตมป์ 3 มิติด้วย
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านชมความงามของทิมพูซองหรือทาชิโชซอง
(Thimphu Dzong /Tashichho Dzong) ซึ่งเป็นซอง
หลักและใหญ่ที่สุดของภูฏาน เทียบได้กับวัดพระแก้ว
ของเรา ซองไม่ใช่เป็นเพียงศาสนสถานเท่านั้น แต่ยัง
เป็นสถานที่ทาการของรัฐบาลและองค์ประมุข จึงเป็น
ศูนย์กลางแห่งการบริหารราชอาณาจักรและเป็นเสมือน
หัวใจที่รวมแห่งจิตวิญญาณของภูฏานทั้งหมด

จากนั้นพาท่านชมพิพิธภัณฑ์สิ่งทอ(Textile Museum)
ผ้าทอภูฏานเป็นสิง่ ที่เชิดหน้าชูตาของภูฏาน
ศิลปะการทอผ้าแบบดั้งเดิมของภูฏาน

ค่า

และชม

รับประทานอาหารค่าที่โรงแรมหรือ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักที่ Gyelsa Boutique Hotel หรือเทียบเท่า
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วันที่ 3 : ทิมพู – พาโร
เช้า

( B,L,D )

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
พาท่านไปเดินตลาดนัดเมืองทิมพู (มีเฉพาะ วันเสาร์ – อาทิตย์)
ในตลาดมีขายทั้งผักสดและผลไม้ตามฤดูกาล ชาวภูฏานมักเอา
พริกสดกองโตๆมาขาย นอกจากอาหารแล้วยังมีสินค้าอื่นๆ เช่น
เสื้อผ้าและงานหัตถศิลป์ฝีมือชาวบ้านที่ใช้เวลาว่างจากงานใน
ไร่นา ประดิดประดอยทาขึ้นมาขาย สินค้ามักจะมีเพียงชิ้นหรือ
สองชิ้น
หลังจากนั้นพาท่านสักการะ Memorial Chorten สถูปสีขาว
ยอดสีทองความสูง200เมตรที่สามารถมองเห็นได้จาระยะไกล
สร้างในปีคศ.1974 สร้างขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงกษัตริย์
องค์ที่ 3 (King Jigme Dorji Wangchuck)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านขึ้น Buddha Point เพื่อสักการะพระใหญ่ซึ่งมี
ขนาดใหญ่ที่สุดในภูฏานและตั้งอยู่บนเขาซึ่งเป็นจุดชมวิวที่
สวยงามที่สุดของทิมพู
เพื่อให้ท่านได้ชื่นชมความงามตาม
ธรรมชาติของเมืองทิมพูทั่วทั้งเมือง

เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนาท่านเดินทางสู่เมืองพาโร ใช้เวลาประมาณ 1.5 ชม.
นาท่านเดินเล่นชมเมืองพาโร สบายๆ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกจากร้านค้าต่างๆ
ค่า

รับประทานอาหารค่าที่โรงแรมหรือ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักที่ Drukchen Hotel หรือเทียบเท่า
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วันที่ 4 : พาโร – กรุงเทพฯ
เช้า

( B,-,- )

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เมื่อได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางไปยังสนามบินพาโรเพื่อทาการเช็คอิน

10.35

ออกเดินทางโดยสายการบินภูฏานแอร์ไลน์ เที่ยวบิน B3700 เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

16.05

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ
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อัตราค่าบริการ รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินชั้น economy ไป-กลับกรุงเทพ-พาโร(ตั๋วราคาโปรโมชั่น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้)
- ค่า VISA เข้าประเทศ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามกาหนดในรายการ
- ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามระบุไว้ในรายการ
- ค่ายานพาหนะ และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
- น้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยตามเงื่อนไขของสายการบิน
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

1,500,000 บาท พร้อมประกันสุขภาพ

2,000,000 บาท ( ตาม

เงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันชีวิต )
- ค่าไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)
อัตราค่าบริการ ไม่รวม
- ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น เครื่องดื่ม , อาหาร, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด,
หรือค่าชดใช้ความเสียหายอื่นๆ
- ค่าทิปไกด์กรุ๊ปละ 20 USD/วัน และคนขับรถกรุ๊ปละ 20 USD/วัน
- ค่าปรับกรณีมีน้าหนักสัมภาระเกินจากที่สายการบินกาหนด
- ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
- ค่า VAT 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ท่านต้องการใบเสร็จรับเงิน ซึ่งบริษัทจะออกให้ภายหลัง
การเดินทาง
เงือ
่ นไขการให้บริการ
- จองทัวร์ชาระท่านละ 5,000 บาทเพื่อดาเนินการจองตั๋วเครื่องบิน
- กาหนดชาระเงินงวดที่ 1 ภายใน 45 วัน ก่อนวันเดินทาง หรือเมื่อสายการบินกาหนดให้ออกตั๋วเครื่องบิน
- กาหนดชาระเงินงวดที่ 2 ภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง
- เนื่องจากราคาค่าบริการนี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีชาระล่วงหน้าก่อนออกตั๋วเต็มจานวน ซึ่ ง
เมื่อจองแล้ว และต้องการยกเลิกภายหลัง จะไม่มีการคืนค่ามัดจาใดๆทั้งสิ้น และเมื่อออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หากมี
การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วหรือค่าบริการได้
- หากท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่งในตารางทัวร์หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์จากบริการ
หรือโปรแกรมดังกล่าว ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในโปรแกรมดังกล่าวคืนได้และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่
จะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายจากการยกเลิกบริการดังกล่าวตามความเป็นจริง
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ บริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
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การยกเลิก
- ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 2,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 16,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 70% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
- หากเป็นกลุ่มที่เดินทางช่วงวันหยุ ด ,เทศกาลหรือช่ วงที่ต้องการันตีมั ดจาหรือจ่ ายเต็ มจานวนกับสายการบิ น
หรือมีการการันตีค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรือผ่านตัวแทนทั้งในและต่างประเทศ และไม่สามารถเรียกเงินคืนได้
รวมถึ งเที่ ยวบิ นพิเศษ extra flight หรื อ chartered flight บริษั ท ขอสงวนสิท ธิ์ ไม่ คืนค่ า มัด จา หรือ ค่ าทั ว ร์
เนื่องจากค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาจ่ายของทั้งกลุ่ม
- การยกเลิกตั๋วเครื่องบินหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทางสายการบิน
หมายเหตุ
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในโปรแกรมนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยที่ บริษัทไม่
สามารถพาท่านไปเที่ยวตามโปรแกรมได้ เช่นจากภัยธรรมชาติ , ความล่าช้า, ความผิดพลาดจากสายการบิน
หรือการจราจร โดยจะคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก อย่างไรก็ตามบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืน
เงินใดๆทั้งสิ้น
- บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากสายการบินหรือพาหนะอื่นๆที่ให้บริการในการเดินทาง, ภัย
ธรรมชาติ, เหตุสุดวิสัยทางการเมือง หรือเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท รวมทั้งค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมที่เกิดทั้งทางตรง และทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย, การถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรืออุบัติเหตุ
ต่างๆ
- ราคานี้คิดตามราคาค่าตั๋วเครื่องบินตามปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับราคาสูงขี้น

บริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับราคาตามความเป็นจริง
- บริษัทจัดบริการการท่องเที่ยวดังกล่าวสาหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
- เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือ ทั้งหมดแล้ ว บริษัทถือ ว่าท่านได้รั บทราบและยอมรับเงื่ อนไขต่างๆ
ตามที่ระบุไว้แล้ว
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