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Bhutan The Land of Happiness  
เข้าร่วมเทศกาลระบ าหน้ากากอันศักดิ์สิทธ์  
พาโร – ธิมพ ู– ปนูาคา 
วันที่ 4 – 8 เมษายน พ.ศ.2563 (5 วัน 4 คืน) 
ที่พักระดับ VIP พัก DUSITD2 YARKAY THIMPU และ LE MERIDEIN PARO 
 

 
 

 
 
 
Happiness Insights 

 สขุ กบั การเย่ียมชม 3 เมืองหลวงส าคัญของภฎูานผ่านเส้นทางธรรมชาติอันงดงาม 
 สขุสงบกบัการสักการะส่ิงศักดิ์สิทธ์ิในวดัวาอารามท่ีเก่าแก่ในพุทธศาสนาแบบวัชรยานของชาวภฏูาน  
 สขุ กบั การเรียนรู้วิถีชีวิตของประชาชนชาวภฎูานที่ยังคงเอกลักษณ์ดัง้เดิม 
 สขุ กบั ฤดูกาลอันแสนสดช่ืน เขียวขจีทัง้ป่าเขา ทุ่งข้าว และดอกไม้  
 สขุ กบั การแสดงพืน้เมืองของชาวภฎูานที่เรียบง่ายแต่งดงาม และการร่ายร าระบ าหน้ากาก ระบ า
ศักดิ์สิทธ์ิเพื่อความเป็นสิริมงคล  
 แตง่ชุดพืน้เมืองชุดโกะ – กีรา เพื่อเข้าชมเทศกาลระบ าหน้ากากอันศักดิ์สิทธ์ิ 

 
วันแรกของการเดนิทาง  กรุงเทพฯ – พาโร – ธิมพู – ธิมพูซอง       (1) 
 
04.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบนิสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 แถว K ประตู 5 เคาน์เตอร์ สายการบนิภูฎานแอร์ไลน์ เจ้าหน้าสขุนิยม

ทวัร์คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

06.30 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองพาโร ภูฏาน โดย สายการบนิภูฎานแอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี B3 701 

08.30 น.  เดนิทางถึง สนามบนิพาโร ท่าอากาศยานของภูฏาน ซึ่งตัง้อยู่ใน หุบเขาพาโร ท่ีระดบัความสงู 2,250 เมตร จาก
ระดบัน า้ทะเลปานกลาง (เวลาท้องถิ่นของประเทศภูฏาน ช้ากว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 
หลงัจากผา่นขัน้ตอนตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เดนิทางสู ่ธิมพู (THIMPHU) ท่ีมีความสงูจากระดบัน า้ทะเล 2,350 เมตร  
(ดอยอินทนนท์ 2,565 เมตร  เมืองมรดกโลกล่ีเจียง 2,200 เมตร จงเตีย้น (แชงกรีลลา่) 3,300 เมตร) แวะถ่ายรูป 
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ส านักสงฆ์ตัมโช (TAMCHOE MONASTERY) ท่ีมีสะพานแขวนทอดข้ามแมน่ า้ซึ่งสร้างโดยพระโยคีลามะ ใน
ศตวรรษท่ี15 ช่ือ THANGTONG GYALPO ท่ีเดนิทางมาจากทิเบตเพ่ือต้องการมาหาแร่เหลก็ และท่านได้คดิค้นการ
ท าโซ่เหลก็เป็นครัง้แรก น าเดนิทางตอ่ไปผา่นชมเจดีย์สามองค์ริมฝ่ังแมน่ า้  ซึ่งเป็นเจดีย์แบบทิเบต ภฏูาน และเนปาล
ท่ีจดุบรรจบของแมน่ า้พาชกูบัแมน่ า้ธิมพชู ู ท่ีบริเวณดา่น ชูซอม (CHUZOM)  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถิ่น 
บา่ย ชม ธิมพูซอง  หรือช่ือทางการวา่ “ตาชโิช ซอง” (TASHICHO DZONG) ปอ้มปราการขนาดใหญ่ ปัจจบุนัแบง่เป็น

พระต าหนกัฤดรู้อนในสมเดจ็พระสงัฆราชภฏูาน พระอารามหลวง ส านกัพระราชวงั ท าเนียบรัฐบาล ห้องประชมุ
รัฐสภาแห่งชาต ิ โดยแบง่เป็นห้องกว่า 100 ห้อง แตอ่นญุาตให้นกัท่องเท่ียวเข้าชมเฉพาะท้องพระโรงใหญ่ ประดบั
ภาพจิตรกรรมฝาผนงั และผ้าพระบท เลา่เร่ืองราวในพทุธศาสนาสายวชัรยาน โดยเฉพาะต านานแห่ง “พระปัทม

สัมภวะ” (หรือ “พระปทมุสมภพ” แปลวา่ ผู้ก าเนิดจากดอกบวั) พระพทุธเจ้าท่ีชาวภฏูานนบัถือเป็นอาจารย์ใหญ่ผู้น า
ศาสนาพทุธนิกายวชัรยานตนัตระ มาเผยแผใ่นดนิแดนนี ้ เม่ือกวา่ 2,000 ปีก่อน และเรียกขานในภาษาทิเบตวา่ “กูรู 
รินโปเช”   

 จากนัน้น าท่านคารวะ “กงซู” (GONGZU) หรือ สถูปแห่งความทรงจ า (MEMORIAL CHORTEN) สร้างในปี พ.ศ.
2517 เพ่ือร าลกึถึงพระมหากรุณาธิคณุของสมเดจ็พระราชาธิบดี จิกม่ี ดอร์จิ วงัชกุ 

 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั DUSITD2 YARKAY HOTEL, THIMPU **** หรือเทียบเท่า (พักที่ น่ี 2 คืน) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สองของการเดนิทาง  ธิมพู – จุดชมววิโดชูล่า – ปูนาคา – ปูนาคาซอง – ธิมพู   (2) 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารน าท่านเดนิทางสู่ เมืองปูนาคา (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลา 3  ชัว่โมง) ผา่นช่องเขาโดชลู่า บนเส้น
ทางผา่นผืนป่าหิมพานต์ อนัอดุมด้วยต้นสน ดงแมก็โนเลีย และกหุลาบพนัปี 
ระหวา่งทางแวะชม กงล้อมนตรา ท่ีใช้พลงัน า้พดัให้หมนุอยู่ชัว่นาตาปี ให้
มนตร์กระจายไปปกปอ้งคุ้มครองคนในหมูบ้่านและผู้สญัจรผา่นทาง ระหวา่ง
ทางชม “โด ชูลา” (CHULA PASS) หรือช่องเขาศลิา ท่ีระดบัความสงู 3,145 
เมตร ซึ่งมีสถปู “ดรุค วังเกล” (DRUK WANGLE CHORTEN) หรือสถปู
แห่งความเป็นสริิมงคลและสนัติสขุของแผน่ดนิ 108 องค์ สร้างถวายพระ
โพธิสตัว์ของชาววชัรยาน 108 องค์ โดยสมเดจ็พระราชินีอะชิ ดอร์จิ วงัโม 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถิ่น 



 

3 
 

บา่ย  ถึงเมือง ปูนาคา (PUNAKHA) ท่ีระดบัความสงู 1,300 เมตร (ต ่ากวา่ธิมพรูาว 1,000 เมตร) จึงมีสภาพอากาศอบอุ่น
กวา่ธิมพ ูกษัตริย์ภฏูานและสมเดจ็พระสงัฆราชจะทรงแปรพระราชฐานในฤดหูนาว (ธ.ค.-ก.พ.) ปนูาคาจึงเป็น “เมือง
หลวงฤดูหนาว” (WINTER CAPITAL) ในขณะท่ีธิมพเูป็น “เมืองหลวงฤดรู้อน” และเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการ 

 ชม ปูนาคา ซอง (PUNAKHA DZONG) ท่ีมีต านานว่า “กรูู รินโปเช” หรือ “พระปทมุสมภพ” ทรงมีพทุธท านายวา่จะ
มีบรุุษนาม “นมัเกล” มาสร้างปอ้มปราการ หรือ “ซอง” บริเวณด้านหน้าเขา
รูปงวงช้างแห่งนี ้ ซึ่งค าท านายเป็นจริง เม่ือท่าน ซับดรุง งาวัง นัมเกล 
ประมขุฝ่ายอาณาจกัรและศาสนจกัร สร้าง “ปนูาคา ซอง” เป็นท่ีประทบัเม่ือ
ราว 350 ปีก่อน (ก่อนไปสร้าง “ตาชิโช ซอง” ท่ีธิมพ)ู ปนูาคา ซอง เป็นซอง
ขนาดใหญ่มาก นอกจากมีพระต าหนกั มีศาลาว่าการของเมืองแล้ว ยงัมี
โบสถ์ วหิารประดษิฐานในซองนีถ้ึง 21 แห่ง มีภิกษุสามเณรจ าพรรษากวา่ 
6,000 รูป แม้จะเคยเกิดไฟไหม้ถึง 6 ครัง้ น า้ท่วมและแผน่ดนิไหวอย่างละ
ครัง้ แตย่งัคงความสง่างามตราบจนวนันี ้กราบนมสัการ พระศรีศากยมนีุ พระปทมุสมภพ และรูปปัน้ท่านซบัดรุง ใน
วหิารประธาน อนัอลงัการด้วย ภาพจติรกรรมฝาผนัง เลา่เร่ืองพทุธประวตัศิลิปะภฏูาน วจิิตรตระการตา 

 ได้เวลาสมควรเดนิทางกลบัสูเ่มืองธิมพ ู
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
วันที่สามของการเดนิทาง  สวนสัตว์ทาคิน – พาโร – เทศกาลระบ าหน้ากาก    (3)  
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม “สวนสัตว์ทาคิน” (TAKIN ZOO) สตัว์ประจ าชาตภิฏูาน ท่ีเป็นสว่นผสมของแพะกบัววั 

จากนัน้นมสัการ พระใหญ่แห่งธิมพู องค์พระมีความสงูถึง 51.5 เมตร จากจดุท่ีตัง้ของพระพทุธรูป จะได้เห็นทิวทศัน์
ท่ีสวยงามของเมืองธิมพ ู
ได้เวลาสมควรเดนิทางสู ่เมืองพาโร 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถิ่น 
บา่ย วันนีล้องมาเปล่ียนบรรยากาศสวมชุดโกะ ชุดกีร่า ชุดแต่งกายประจ าชาตภูิฏาน น าท่านเข้าร่วมงาน เทศกาล

ระบ าหน้ากาก (TSECHU) ซึ่งเป็นเทศกาลท่ีจดัขึน้ท่ีพาโรซอง 
เพ่ือเฉลมิฉลองและระลกึถึงพระเดชพระคณุของท่านกรูู รินโปเช 
ภายในงานมีการจดัแสดงชดุต่างๆ (MONK DANCE) ท่ีมีเร่ืองราว
เนือ้หาเก่ียวข้องกบัศาสนา จดัแสดงกลางแจ้งในลาน
อเนกประสงค์ของซอง นกัแสดงคือพระ (ในวดั) และฆราวาสท่ีอยู่
ในท้องถิ่นนัน้ เร่ืองราวทีน ามาแสดงมกัเป็นเร่ืองเก่าแก่ซึ่งเป็น
ต านานในพทุธศาสนา 
  (การไปร่วมในพิธีส าคัญทางศาสนาดังกล่าว
นักท่องเที่ยวควรส ารวม กิริยาและให้ความเคารพสถานที่ เพ่ือเป็นการให้เกียรตชิาวภูฏานในการท า
พิธีกรรมที่ศักดิสิ์ทธ์ิในศาสนาพุทธ)  
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จากนัน้อิสระกบัการเลือกซือ้ของท่ีระลกึพืน้เมืองและเย่ียมชมตวัเมืองพาโรตามอธัยาศยั 

ค ่า น าท่านเข้าสูท่ี่พกั LE MERIDIEN HOTEL, PARO ***** หรือเทียบเท่า (พักที่ น่ี 2 คืน) 

 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อินเตอร์บฟุเฟต์)  
 

วันที่ ส่ีของการเดนิทาง   วัดถ า้เสือ หรือ CITY TOUR เมืองพาโร     (4)  
 

 วันนีเ้ตรียมฟิตร่างกายให้พร้อมลุยเส้นทางธรรมชาต ิข่ีลา ขึน้เขาสู่วัดทักซัง วัดที่สวยที่สุดในโลก   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านขึน้ วัดถ า้เสือ หรือ “ทักซัง ลาคัง” สถานท่ีซึ่ง “คุรุ รินโปเช” ผู้น า

ศาสนาพทุธวชัรยานตนัตระมาเผยแผใ่นดนิแดนนี ้ เม่ือกวา่ 1,200 ปีก่อน 
เคยมาประทับนัง่วปัิสสนาในถ า้นีน้านถึง 3 เดือน จนเกิดต านานเลา่ขานวา่
ท่านแปลงร่างเป็นยกัษ์ประทับนัง่บนหลงัเสือ จึงเรียก “วัดถ า้เสือ” อยู่บน
หน้าผาสงูราว 800 เมตร จากระดบัพาโร หรือ 3,000 เมตรจาก
ระดบัน า้ทะเลปานกลาง ใช้เวลาเดนิขึน้ลงและช่ืนชมภายในวดัและ
ทศันียภาพโดยรอบประมาณคร่ึงวนั  (ใช้เวลาในการเดินขึน้-ลงประมาณ 5-
6 ชม.)  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถิ่น (อาหารมงัสวรัิติ) 

 โปรแกรมส าหรับท่านที่ไม่เดนิทางขึน้วัดถ า้เสือ 
สามารถเท่ียวชม วดัเก่าแก่ วัดคิชู ลาคัง  สร้างในปี ค.ศ.659 โดยรับสัง่ของ
กษัตริย์ ซองเซน กมัโป ให้สร้างวดั 108 แห่ง ภายใน 1 วนั เพ่ือตรึงร่างนางยกัษ์ 
ท่ีล้มลงนอนหลงัจากถกูปราบโดยกษัตริย์องค์นี ้ ไม่ให้ลกุขึน้มาแผลงฤทธ์ิได้อีก  
ในปี ค.ศ.1968 ได้มีการก่อสร้างอารามหลงัใหมอี่กหลงัโดยพระราชชนนีของ
กษัตริย์องค์ปัจจบุนั เป็นองค์อปุถมัภ์ ภายในประดษิฐานรูปปัน้ของท่านกรูู ริน
โปเช และท่านทารา – พระโพธิสตัว์   
ชม พพิธิภัณฑสถานแห่งชาตเิมืองพาโร ตัง้อยู่บนอาคารทรงกลม ซึ่งเคยเป็น “หอสังเกตการณ์รบ” หรือ “ตาซอง” 
(TA DZONG) อายเุก่าแก่กวา่ 350 ปี โดยท่านเจ้าเมือง ช่ือ “พาโร” สร้างไว้ตัง้แต ่พ.ศ.2192 (ร่วมสมยัพระเจ้าปราสาท
ทอง) ก่อนดดัแปลงเป็นพพิธิภณัฑ์ใน พ.ศ.2511  โดยกษัตริย์จิกม่ี ดอร์จิ วงัชกุ รัชกาลท่ี 3 ผู้ได้รับการยกย่องเป็น “บดิา
แห่งภูฏานยุคใหม่” และเป็นพระอยักาของกษัตริย์องค์ปัจจบุนั 

เย็น รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อินเตอร์บฟุเฟต์)  
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วันที่ห้าของการเดนิทาง          พาโร – กรุงเทพฯ                    (5)    
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 หลงัอาหารเช้าออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานเมืองพาโร 
10.35 น. เดนิทางกลบักรุงเทพมหานคร โดย สายการบนิภูฎานแอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี B3 700 

11.15 น. แวะพกัเคร่ืองท่ีโกลกตัต้า ประเทศอินเดีย (ประมาณ 40 นาที) 
16.05 น. ถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานครโดยสวสัดภิาพ 
 

Happiness is here and now 

 
อัตราค่าบริการรวม 

คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ เส้นทางระหวา่งประเทศ ชัน้ประหยัด สายการบนิภฎูานแอร์ไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ –พาโร– กรุงเทพ  
คา่ท่ีพกั 4 คืน ในโรงแรมระดบั 4-5 ดาว พกัห้องละ 2 ท่าน 
คา่อาหารและคา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบุในรายการ  
คา่ธรรมเนียมวีซ่า 
คา่พาหนะระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
 ประกนัอบุตัเิหตแุละรักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ (ผู้เดนิทางท่ี
อายตุ ่ากวา่ 16 ปีและมากกว่า 75 ปี วงเงินวงเงินท่านละ 500,000 บาท) 
คา่ไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์จากสขุนิยมทัวร์อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
คา่ทิปคนขบัรถ ร้านอาหาร ไกด์ท้องถิ่นและหวัหน้าทวัร์ 
คา่ธรรมเนียมท าหนงัสือเดนิทาง       
คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% / คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

  คา่ใช้จ่ายสว่นตวั เช่น อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ / คา่ซกัรีด / คา่โทรศพัท์ / มนิิบาร์ในห้องพกั ฯลฯ 
คา่น า้หนกักระเป๋าท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบนิก าหนด 

Happy price (ผู้ใหญ่ขัน้ต ่า) ขัน้ต ่า 10 ท่าน ขัน้ต ่า 15 ท่าน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่ 89,900 บาท 86,900 บาท 
เด็ก (อายตุ ่ากว่า 12 ปี) พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 86,900 บาท 83,900 บาท 
เด็ก (อายตุ ่ากว่า 12 ปี) พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไมม่ีเตียงเสริม 83,900 บาท 80,900 บาท 
ตัว๋เคร่ืองบนิชัน้ธุรกิจ ช าระเพิม่ เร่ิมต้น ท่านละ 10,000 บาท 10,000 บาท 
พกัห้องเด่ียวช าระเพิ่ม ท่านละ 23,500 บาท 23,500 บาท 
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หมายเหต ุ
1. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางหรือเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการในกรณีท่ีมีจ านวนผู้ ร่วมเดนิทางน้อยกวา่ท่ี

ก าหนดข้างต้น (ผู้ใหญ่)  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการน าเท่ียว สายการบนิ โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็น 

สดุวสิยั อนัเน่ืองมาจากการลา่ช้าของสายการบนิ เหตกุารณ์ประท้วงหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิโดยทัง้นี ้
จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากท่ีสดุ  

3. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ ไมรั่บผดิชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติ การประท้วง และอ่ืนๆท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรง  

4. เน่ืองจากการน าเท่ียวนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายให้แก่ตวัแทนในตา่งประเทศ บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินท่ีท่าน
ช าระมาแล้ว กรณีท่ีท่านปฏิเสธ หรือสละสทิธ์ิ ในบริการท่ีทางทวัร์จดัไว้ให้ เว้นแต่ได้ตกลงลว่งหน้าก่อนการเดินทางและ
ได้รับการยินยอมอย่างถกูต้องจากทางบริษัทฯเสียก่อน  

5. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บผดิชอบคา่ใช้จ่าย กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเข้าออกประเทศ 
6. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ ในการพจิารณาผู้ ร่วมเดนิทางเป็นกรณีพเิศษดงันี ้ 

6.1 ท่านท่ีสงสยัว่าอาจจะลกัลอบเข้าเมือง 
6.2 ท่านท่ีก าลงัตัง้ครรภ์ อนัเน่ืองจากความปลอดภยัความตวัท่าน  (โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนสมคัรทวัร์)  
6.3 เดก็ทารกท่ีอายตุ ่ากว่า 2 ขวบ เพราะอาจสง่เสียงรบกวนผู้ ร่วมเดนิทางท่านอ่ืนๆ  

(โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนสมคัรทวัร์) 
6.4 ท่านท่ีต้องใช้รถเขน็ในการท่องเท่ียวเดนิทาง (โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนสมคัรทวัร์) 

7. ท่านท่ีจะออกบตัรโดยสารเคร่ืองบนิภายในประเทศ เพ่ือตอ่ไป หรือกลบั จากทวัร์ขอให้ตรวจสอบ และยืนยนัการเดนิทาง
ของกรุ๊ปทวัร์นัน้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้  

8. อตัราคา่บริการทัวร์อาจปรับเปล่ียนขึน้ได้ จากการปรับราคาน า้มนัของสายการบนิ 
9. รูปภาพในโปรแกรมทัวร์ใช้ส าหรับโฆษณาเท่านัน้   

 
 บริษัท สขุนิยมทวัร์ จ ากดั ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
การเปล่ียนแปลงของสายการบนิ สภาพการเมือง ภยัธรรมชาต ิและเหตสุดุวสิยั โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็นส าคญั หากมี
เหตจุ าเป็นทางบริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใช้จ่ายต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตสุดุวสิยั เช่น การถกูห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้า
ประเทศ เน่ืองจากการพจิารณาของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง 
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/07369 


