
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 วันแรกของการเดินทางเข้าประเทศภูฎาน  

เน่ืองจากชาวภูฏานมีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นในบางสถานท่ีท่องเท่ียว 
นกัท่องเท่ียวจะตอ้งแต่งกายใหสุ้ภาพ อยู่ในอิริยาบถท่ีสํารวม เพื่อใหเ้กียรติแก่สถานท่ีขอนําเรียนทุกท่านการ
ท่องเท่ียวในประเทศภูฐานโปรดแต่งกายสุภาพเพราะสถานท่ีส่วนใหญ่เป็นเขตพระราชฐานและสถานท่ีสําคญั ....
วนัแรกของเราจะนําพาคณะขา้ชมพระราชวงัทิมภู และอีกหน่ึงความประทบัใจแรก..เม่ือเคร่ืองบินลงจอดเพียง
เทา้สมัผสัถึงแผ่นดินภูฏานเสมือนท่านเป็นแขกจากต่างเมืองท่ีไดก้ารตอ้นรบัจากภาพพระบรมฉายาลกัษณท์ัง้ 
5พระองคเ์ลยทีเดียว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระบรมฉายาลกัษณ ์
สมเด็จพระราชาธบิดีอกุเยน วงัชกุ (พระมหากษตัริยร์ชักาลท่ี 1) 
สมเด็จพระราชาธบิดีจิกมี วงัชกุ(พระมหากษตัริยร์ชักาลท่ี 2) 
สมเด็จพระราชาธบิดีจิกมี ดอรจี์ วงัชกุ(พระมหากษตัริยร์ชักาลท่ี 3) 
สมเด็จพระราชาธบิดีจิกมี ซงิเย วงัชกุ(พระมหากษตัริยร์ชักาลท่ี 4 แห่งราชอาณาจกัรภูฎาน) 
พระองคมี์พระราชโอรสและพระราชธดิา 10 พระองคจ์ากสมเด็จพระราชนีิทัง้ 4 พระองค ์ โดยสมเด็จพระราชนีิทัง้ 4 พระองคน้ั์นทรงเป็น
พ่ีนอ้งกนั พระราชธดิาพระองคใ์หญ่คือเจา้หญิงโซเนม เดเชน มีพระชนัษามากกว่าพระราชโอรสพระองคใ์หญ่ซึง่เป็นพระมหากษตัริย ์
ภูฎานพระองคปั์จจบุนัคือสมเด็จพระราชาธบิดีจิกมี เคเซอร ์ นัมเกล วงัชกุ(พระมหากษตัริยร์ชักาลท่ี 5) 
 
รายการท่องเที่ยว 
วนัที่ (1)  กรุงเทพฯ – พาโร - ทิมพู - L D 
02.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 7  

สายการบิน Druk Air (KB)หรือ Bhutan Airlines (B3)  โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ 
คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระต่างๆ แก่ท่าน  

04.30 น. ออกเดินทางสู่  เมืองพาโร  โดยสายการบิน Druk Air (KB) KBหรือ Bhutan 
Airlines (B3)  

 เคร่ืองแวะจอดที่ ประเทศอินเดีย ประมาณ 40 นาที ผูโ้ดยสารที่จะไปพาโรไม่ตอ้ง
ลงจากเคร่ือง) 



 

 

 

 

 

 

08.10 น. ถึง...สนามบินแห่งชาติเมืองพาโร (Paro International Airport) ในเวลาทอ้งถ่ิน หลงั
ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระ เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาท่ีประเทศภูฏานชา้กว่า
ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 
น าท่านสู่ตวัเมืองพาโร ..“เมืองพาโร” (PARO)  ...เปิดประตมูุ่งสู่ภูฏานดินแดนแห่งสวรรค ์
"เมืองพาโร" (Paro) เมืองท่องเท่ียวท่ีมีชือ่เสียงท่ีอยู่ทางตะวนัตกของภูฏาน เป็นหน่ึงในเมือง
ท่องเท่ียวท่ีมีความเก่าแก่ท่ีสุดของภูฏาน เป็นเมืองประวติัศาสตรท่ี์มีความส าคญัมากแห่งหน่ึง
ของภฏูาน เป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีศกัดิสิ์ทธิ ์ อาคารประวติัศาสตร ์ ท่ีโอบลอ้มไปดว้ยหุบเขาเขยีว
ขจี และมีแม่น ้าสายส าคญัไหลผ่านจ านวน 3 สาย คือ แม่น ้าตอสา แม่น ้าวงั และแม่น ้าพู
นาซอง ก่อเกิดเป็นทศันียภาพอนังดงาม และสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวใหม้าเยือนไดเ้ป็น
จ านวนมาก... ท่านชม "พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติภูฏาน" (National Museum of 
Bhutan) (โปรดแต่งกายสุภาพ) ซึง่ต ัง้อยู่ใน เมืองพาโร ในอดีตเคยเป็นป้อมปราการ หรือ 
ตาซอง (Ta Dzong) แต่ถูกเปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑใ์นปีค.ศ.1968 มีทัง้หมด 6 ช ัน้ 
พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเป็นท่ีเก็บรวบรวม เครื่องแต่งกาย อาวุธ เหรียญกษาปณ ์ เครื่องมือเครื่องใช ้
ไมส้อย สตัวป่์าในแถบเทือกเขาหิมาลยั งานแสดงส่วนใหญ่เป็นงานท่ีเก่ียวกบัพุทธศาสนา ชม
ภาพพระบฏ ตัง้แต่สมยัโบราณจนถึงปัจจุบนั  นอกจากน้ียงัมีงานหตัถกรรมท่ีใชป้ระจ าวนั 
เครื่องแต่งกาย ชดุเสือ้เกราะ สตัวส์ตา๊ฟและดวงตราไปรษณียท่ี์สวยงามมากมายหลายรูปแบบ 
นําท่านชมความงดงาม "รินปุง ซอง" (Rinpung Dzong) (โปรดแต่งกายสุภาพ) 
หรือท่ีรูจ้กักนัในชือ่ว่า "พาโรซอง" (Paro Dzong) ซึง่แปลว่า ป้อมปราการแห่งอญัมณี เป็น
อาคารป้อมปราการขนาดใหญ่ท่ีไดร้บัความนิยมจากนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนเมืองพาโรเป็นอย่าง
มาก “พาโรซอง” ถูกสรา้งขึน้โดย ซบัดรุง นัมเกล (Shabdrung Ngawang Namgyal) 
ในปี ค.ศ. 1644 และหลงัจากน้ันก็ไดก้ลายเป็นท่ียอมรบัในฐานะเป็นศูนยก์ลางการบริหารและ
ส่วนท่ีเป็นวดัซึง่มีพระสงฆจ์ าพรรษามากกว่า 200 รปู นอกจากน้ีแลว้ พาโรซอง ยงัเคยถูกใช ้
เป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตรเ์รื่อง Little Buddha ภาพยนตรส์ารคดีอีกหน่ึงเรื่องท่ีชาวพุทธ
ตอ้งไม่พลาด 

 
 
 
 
 
 
 
12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนัในภตัตาคารพืน้เมือง 
13.30 น. นําท่านเดินทางสู่เมืองทิมพู (THIMPHU) เมืองหลวงของภูฏาน (ระยะทาง 53 ก.ม. 

ใชเ้วลา 1.30 ช ัว่โมง) 



 

 

 

 

 

 

เมืองทิมพู โลกแห่งความเป็นจริงของภูฏาน ทิมพูเป็น... จึงเป็นศูนยร์วมของสถานท่ี
ส าคญัต่างๆ เป็นจุดรวมการคา้ขาย มีโรงแรมช ัน้น า หา้งสรรพสินคา้เล็กๆ รวมถึงมีจ านวน
ประชากรและนักธุรกิจมากกว่าเมืองอื่นๆ ท่ีส าคญัคือ ทิมพู เป็นท่ีประทบัของของสมเด็จ
พระราชาธิบดี และพระบรมวงศานุวงศแ์ห่งภฏูาน เราสามารถมองเห็นพระราชวงัของพระราชาธิ
บดีไดอ้ย่างชดัเจน ซึง่จะว่าไปแลว้หากไกดไ์ม่บอก เราก็คงไม่รูว่้าเป็นพระราชวงั ดว้ยมองดู
เหมือนอาคารทัว่ๆไป ไม่ไดมี้ความหรูหรา ย่ิงใหญ่ หรือแปลกไปจากอาคารอื่นๆในภูฏานเลย 
พระราชวงัอยู่ใกล ้ๆ กบัทิมพูซอง..ระหว่างทางชมทศันียภาพอนัสวยงามของภูฏาน ต่ืนตาต่ืนใจกบั
สถาปัตยกรรมท่ีมีรูปแบบ และเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัของภูฏาน ตลอดสองขา้งทาง..จนถึงเมือง
หลวงทิมพู 

16.30 น. ชม ทิมพูซอง (Thimphu Dzong) หรือ ตาชิโชซอง (Tashicho Dzong)  (โปรด
แต่งกายสุภาพ) ซึง่เป็นสญัลกัษณแ์ห่งเมืองหลวงทิมพู ซองแห่งน้ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ี
สวยงามมากและใหญ่โต ปัจจุบนัถูกใชแ้ยกเป็นส่วนต่างๆ เช่น สถานท่ีท างานของกษตัริย ์
สถานท่ีพกัในฤดรูอ้นของสมเด็จพระสงัฆราช ตลอดจนสถานท่ีท าการของรฐับาล  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
19.30 น. รบัประทานอาหารเย็น และพกัผ่อนตามอธัยาศยั ณ โรงแรมในเมืองทิมพู
  พกัที่ ณ  HOTEL RIVERVIEW, THIMPHU หรือเทียบเท่า พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
วนัที่ (2)  ทิมพู- พูนาคา -ทิมพู B L D 
07.00 น. รบัประทาน อาหารเชา้ ณ โรงแรม  
08.00 น. วนัน้ีนําท่านสู่มณฑลพูนาคา (Punakha)  เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของภูฏาน ห่างจากทิม

พไูป 70 กม. (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม) สถานท่ีส าคญัในเมืองน้ีคือพูนาคาซอง 
เป็นซองแห่งท่ีสองท่ีสรา้งขึน้ในภูฏานโดยซบัดรุง นัมเกล เม่ือสรา้งเสร็จแลว้ไดนิ้มนตพ์ระสงฆ ์
จากวดัเชอรีมาจ าพรรษาถึง 600 องค ์ มีรปูจ าลองของซบัดรุง นัมเกล อยู่ในโบสถล์ามะ เมือง
พูนาคา อดีตราชธานีของภูฏาน (ต ัง้แต่ปี ค.ศ. 1639 – 1955) สรา้งและปกครอง
โดย ชบัดรุง งาวงั นัมเกล (Shabdrung Ngawang Namgyal) พูนาคาจะเป็นเมือง
เล็กๆ แต่กลบัมีบทบาทส าคญัในหน้าประวติัศาสตรข์องภูฏาน เพราะท่ีน่ีเคยเป็นเมืองหลวง
ในชว่งฤดหูนาวมานานถึง 300 ปีท่านซบัดรงุ งาวงั นัมเกล ด าริใหส้รา้งพูนาคาขึน้ในปี พ.ศ.  

 
 
 
 

 
 
2180 โดยก่อนหนา้น้ีมีวดัท่ีท่านงากี รินเซน็ ไดส้รา้งขึน้ไวก่้อนแลว้ตัง้แต่ปี พ.ศ.1871 ปัจจุบนั
จึงกลายเป็นป้อมเล็กและป้อมใหญ่หนัหน้าเขา้หากนั ในอดีตท่านคุรุรินโปเชเคยเสด็จมาท่ีน่ี 



 

 

 

 

 

 

และพยากรณไ์วว่้า “บนขนุเขาดา้นท่ีมีสณัฐานประดุจงวงชา้ง บุรุษผูมี้นามว่า นัมเกล จะมา
ท่ีน่ี”นอกจากน้ียงัมีเหตกุารณป์ระวติัศาตรเ์กิดขึน้ท่ีน่ีหลายครัง้ เชน่ในปี 1907 ใชเ้ป็นสถานท่ี
จดัราชาภิเษกกษัตริยอ์งคแ์รกของภูฏาน คือ สมเด็จพระราชาธิบดีท่ี 1 อูเก็น ว ังชุก 
(Ugyen Wangchuck) ในปี 1910 ใชเ้ป็นสถานท่ีลงนามสนธิสญัญาพูนาคาระหว่างภูฏาน
กบัองักฤษ ว่าดว้ยนโยบายต่างประเทศท่ีภูฏานยอมรบัการด าเนินนโยบายตามแนวทางองักฤษ 
ในขณะท่ีองักฤษตอ้งไม่กา้วก่ายกิจการภายในของภูฏานเชน่กนั. ระหว่างทางสองขา้ง วิวสวย
มาก สามารถมองไปไกลสดุลกูหลูกูตาจนเห็นถึงแนวเทือกเขาหิมาลยั…ระหว่างทางแวะถ่ายภาพ
ซมิโตคาซอง วิทยาลยัแห่งแรกในภฏูาน บนเสน้ทางสู่เมืองวงัดีโปดรงัและปูนาคา จะเป็นทิวทศัน์
ขอ ง ภู เ ข าสู ง ส ลับ กับ แ ม่ น ้ า ล า ธ า รใ สส ะ อ าด  ริ ม ท า ง อ า จ เ ห็ นดอกกุห ล าบพัน ปี 
(Rhododendron) การท าสวนแอปเป้ิล (ตามฤดูกาล ระหว่างเดือน Jul-Sep) และกงลอ้มน
ตราท่ีหมุนโดยใชพ้ลงัน ้า น าท่านแวะชม ดอรชู์ลา พาส (Dorchula Pass)..ระดบัความสูง 
3,150 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเลเป็นชอ่งเขาท่ีสามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลยัไดใ้นบางวนัอาจ
เห็นทะเลหมอกปกคลมุอยู่ท ัว่ไป ชมความงามของ เจดียด์รุกวงัเยลลาคงั สถูปแห่งชยัชนะ ชม 
108 สถปู อนุสรณส์ถานท่ีมีต่อกองก าลงักลุ่มหวัรุนแรงท่ียึดพืน้ท่ีทางภาคใตข้องภูฏาน ตัง้อยู่
บนระดบัความสูง 3,150 เมตร จากระดบัน ้าทะเล พรอ้มด่ืมด ่าธรรมชาติทิวทศันข์องภูเขา
หิมาลยัดา้นตะวนัตกอนัตระการตา และยอดเขาต่างๆเรียงรายกนั รวมไปถึงยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุ 
อย่างจโูมฮารี ซึง่มีความสงูถึง 7,328 เมตร จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองพูนาคา 

 
 
 
 
 
 
 
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง (พูนาคา)   ท่ามกลางออ้มกอด

ของขนุเขาและสายน ้า ล าธาร...เดินเทา้ผ่านหมู่บา้นโลเบซา่(Lobesa)ท่ีชาวบา้นส่วนใหญ่ได ้
ตกแต่งผนังอาคารบา้นเรือน ้าดว้ยรปูอวยัวะเพศชายตามความเชือ่เรื่องสิริมงคลแห่งการป้องกนัส่ิง
ช ัว่รา้ยและพลงัของการใหก้ าเนิดชวิีต เพลิดเพลินชมทอ้งทุ่งนากลางหบุเขา 

13.30 น.นําท่านชมป้อมปราการแห่งพูนาคา (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจ าเมืองพู
นาคา สรา้งขึน้ในปี 1637 โดยฉับดรงุ งาวงันัมเกล ซึง่ไดร้บัการขนานนามว่าเป็น  



 

 

 

 

 

 

พระราชวงัแห่งความสุขอนัย่ิงใหญ่ “Palace of Great Happiness” เป็นหน่ึงในป้อมปราการท่ี
สวยงามท่ีสดุในภูฏาน เป็นป้อมท่ีสรา้งเป็นอนัดบัสองของภูฏาน ในอดีตเม่ือคร ัง้เมืองพูนาคายงั
เป็นเมืองหลวง ป้อมแห่งน้ีไดถ้กูใชเ้ป็นท่ีท าการของรฐับาล ปัจจุบนัเป็นท่ีพกัในฤดูหนาวของพระ
ช ัน้ผูใ้หญ่ ป้อมน้ีตัง้อยู่ ณ บริเวณท่ีแม่น ้า Pho chu และ แม่น ้า Mo chu ไหลมาบรรจบกนั 
อีกทัง้เป็นสถานท่ีท่านซบัดรุง งาวงั นัมเกล มรณภาพท่ีน่ี และปัจจุบนัก็ไดเ้ก็บรกัษาร่างของ
ท่านอยู่ภายในท่านจะไดเ้ห็นลามะ (พระสงฆ)์ จ านวนมากท่ีก าลงัศึกษาพระธรรมและสวดมนต ์
และในปี 1988 ใชเ้ป็นท่ีประกอบพิธีอภิเษกสมรสของสมเด็จพระราชาธิบดีท่ี 4 จิกมี ซงิเย วงั
ชกุ (Jigme Singye Wangchuck)และรชักาลปัจจุบนั อีกดว้ย ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทาง
กลบัเมืองทิมพู อิสระชอ้ปป้ิงในเมืองทิมพใูนเสน้ทางเดิม 

ค ่า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัที่ ณ  HOTEL RIVERVIEW, THIMPHU หรือเทียบเท่า พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
วนัที่ (3)  ทิมพู-พาโร  B L D 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม แลว้ CHECK – OUT 

ทางบริษทัจดัชุกโกแลคีร่า (ชุดพืน้เมืองภูฏาน)ใหส้มาชิกทุกท่านไดใ้ส่ชมเมืองเก็บ
ภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวสไตนค์นทอ้งถิน่กนัตลอดทัง้วนั 

08.00 น. นําท่านชม”เมืองหลวงเมืองทิมพู”เป็นเมืองหลวงของภูฏานมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1961 ในสมยั
ท่านซบัดรุง งาวงั นัมเยล เดินทางมาเผยแพร่ศาสนาพุทธในภูฏานเมืองทิมพูตัง้อยู่ทางฝ่ัง
ตะวนัตกของแม่น ้าวงั- Wang Chhu (Chhu แปลว่า น ้า) ในเมืองมีถนนหลายสายตดัขนานไป
กบัแม่น ้า และมีถนนเล็กๆแคบๆ อีกหลายสายแยกไปตามจุดๆต่างๆในเมือง ถนนเหล่าน้ีเป็น
เสน้ทางคดเคีย้วไปตามบา้นเรือน และวกวนขึน้เนินไปยงัอาคารท าเนียบรฐับาล ท่ีตัง้เด่นอยู่บน
เนินเขาในเขตมอติธงั (Motithang) ถ่ินคนรวยภูฏาน ย่านใจกลางเมืองทิมพู มีถนนหลาย
สายตดัผ่านไปยงัศูนยก์ารคา้ Zanto Pelri Shopping Complex อนัเป็นท่ีชมุนุมของรา้นคา้
และรา้นอาหาร นับเป็นย่านชมุชนใหม่ในเมืองหลวงของภูฏาน ซึง่ไดช้ื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่ง
เดียวในโลกท่ีไม่มีแมแ้ต่สญัญาณไฟจราจร (ยงัใชต้ ารวจจราจรใหส้ญัญาณมือตรงทางแยกใหญ่
ซึง่มีอยู่เพียง 2 แห่ง) ถนนสายหลกัของทิมพู คือ ถนน Norzine Lam (Lam แปลว่าถนน) 
ท่ีมีเสน้ทางตดัผ่านกลางเมือง สองขา้งทางบนถนนสายน้ีเป็นท่ีตัง้รา้นคา้ขนาดเล็กของชาวภูฏาน
และชาวอินเดีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
จุดเร่ิมตน้เขาเรา...น าท่าน สกัการะองคห์ลวงพ่อสจัจธรรมท่ีต ัง้อยู่สูงท่ีสุดในโลก และไดร้บัความ

ร่วมมือจากเศรษฐีชาวสิงคโ์ปร ์ บริจาคเงินซือ้ท่ีดินและสรา้งพระพุทธรูปใหแ้ก่รฐับาลประเทศ
ภูฏานใหท่้านไหวข้อพรเพ่ือเป็นศิริมงคลโดยไดต้น้แบบมาจากพระพทุธรปูท่ีประดิษฐานอยู่ใน
สถปูพุทธคยาประเทศอินเดีย 
นําท่านชม อนุสรณสถานแห่งชาติ (National 
Memorial Chorten) หรือมหาสถูปท่ีพระเจา้ จิกมี 
ดอรจ์ี วงัชกุ กษตัริยอ์งคท่ี์ 3 ท่ีปกครองภูฏาน ในชว่งปี 
ค.ศ. 1952 – 1972 ทรงไดร้บัพระฉายาว่า “พระบิดา



 

 

 

 

 

 

แห่งภฏูานยคุใหม่” (King of Modernization) เป็นมหาสถปูท่ีประดิษฐฐ์านพระบรมอฐัิของพระ
เจา้จิกมี ดอรจ์ิ วงัชกุ ซึง่ไดร้บัสมญาว่า เป็นพระบิดาแห่งภูฏานยุคใหม่สรา้งเพ่ือถวายเป็นพุทธ
บูชาพาทุกท่านชม ที่ทําการไปรษณียภู์ฏาน (Post Office) ทุกท่านสามารถถ่ายรูปท า
แสตมป์ท่ีระลึก อีกทัง้สามารถเลือกซือ้ดวงตราไปรษณียากรท่ีงดงามของภูฎาน มีใหเ้ลือกหลาย
รูปแบบและราคา ทัง้รูปวิวทิวทศันธ์รรมชาติ รูปวดัและป้อมปราการท่ีเรียกว่าซอง (Dzong) 
รปูสตัว ์ รูปดอกไมต่้างๆ ซึง่ดวงตราไปรษณียกรของภูฏานถือเป็นหน่ึงในของน่าซือ้ท่ีทุกท่านไม่
ควรพลาด ชมหอสมุดแห่งชาติ (The National Library) ซึง่ทุกท่านจะไดช้มหนังสือ
ภาพถ่ายของประเทศภูฏานท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก รวบรวมภาพถ่ายสถานท่ีต่างๆในภูฏานทัง้หมด 
ซึง่หากท่านใดสนใจสามารถซือ้เล่มย่อเป็นของท่ีระลึกได ้ ซึง่ทางหอสมุดจดัจ าหน่ายในราคาย่อย
เยา นอกจากน้ีท่านยงัสามารถหาซือ้หนังสือเก่ียวกบัประเทศภฏูานอื่นๆไดอ้ีกดว้ย  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
13.00 น นําท่านเดินทางสู่เมืองพาโร (ระยะทาง 53 ก.ม. ใชเ้วลา 1.30 ช ัว่โมง) ดินแดนแห่ง

สวรรคใ์ดในประเทศภูฏาน (Bhutan) จะงดงามเท่าท่ี "เมืองพาโร" (Paro) เมืองท่องเท่ียวท่ีมี
ชือ่เสียงท่ีอยู่ทางตะวนัตกของภูฏาน อยู่ห่างจากเมืองทิมพู (Thimphu) เมืองหลวงของภูฏาน 
ไปประมาณ 53 กิโลเมตร เป็นหน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีมีความเก่าแก่ท่ีสุดของภูฏาน และเป็น
หน่ึงในสถานท่ีท่ีสวยท่ีสุดในภูฏานอีกดว้ย และ เป็นเมืองประวติัศาสตรท่ี์มีความส าคญัมากแห่ง
หน่ึงของภูฏาน เป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีศกัดิสิ์ทธิ ์ อาคารประวติัศาสตร ์ ท่ีโอบลอ้มไปดว้ยหุบเขา
เขยีวขจี และมีแม่น ้าสายส าคญัไหลผ่านจ านวน 3 สาย คือ แม่น ้าตอสา แม่น ้าวงั และแม่น ้า
พูนาซอง ก่อเกิดเป็นทศันียภาพอนังดงาม และสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวใหม้าเยือนไดเ้ป็น
จ านวนมาก  

16.00 น. ถึงเมืองพาโร น าท่านเดินเล่นในตวัเมืองเก่าพาโร และอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมือง อาทิเช่น 
งานหตัถกรรม ผา้ทอ ทกัภาพเขยีนสี งานไมแ้กสลกั เครื่องประดบั เครื่องจกัรสาน กระดาษ
สา เป็นตน้ ก่อนรบัประทานอาหารเย็น  

19.00 น รบัประทานอาหาร คํ่า ณ ภตัตาคาร 
   พกัที่ ณ  JANKA RESORT  , PARO หรือเทียบเท่า พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัที่ (4)  พาโร (วดัต ัก๊ซงั)  B L D 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
08.00 น. ไฮไลท ์การเดินทางขึน้ไป วดัต ัก๊ซงัอนัศกัดิสิ์ทธิ ์ จะตอ้งใชส้องเทา้บวกพละกาํลงั 

และแรงศรทัธา อย่างมาก แต่นั่นก็ไม่ใชอุ่ปสรรคที่ขดัขวางนักท่องเที่ยวหรือชาว
พุทธแต่อย่างใด ตรงกนัขา้มกลบัเป็นส่ิงทา้ทายใหน้ักท่องเที่ยวอยากพิชิตยอดเขาสูง
เพื่อไปถึงวดัทกัซงัสกัครัง้ เชือ่เลยว่าภาพที่เหน็ตรงหน้าจะคุม้ค่ากบัความเหน่ือยยาก
แน่นอน 

 
 
 
 
 

 
 
นําท่านเดินเทา้ (หรือขี่มา้) ขึน้สู่ยอดเขา ซึง่แบ่งการเดินออกเป็น 2 ชว่งใชเ้วลาชว่งละ
ประมาณ ในเสน้ทางแสวงบุญของชาวพุทธมหายานท่ีย่ิงใหญ่ระดบัโลกเหมือนวิมานสวรรค ์
ล่องลอยอยู่เหนือกลุ่มเมฆนับเป็นวดัท่ีน่ามหศัจรรย1์ใน10ของโลกและมีความส าคญัท่ีสุดของ
ชาวภฏูาน ....นําท่านแวะพกัเหน่ือยชมภาพมหศัจรรยข์อง วดัต ัก๊ซงัที่เกาะเกี่ยวอยู่
บนหน้าผาสูงดื่มชากาแฟทีจุดชมวิวTaktshang Cafeในช่วงที่ 1 (เป็นจุดท่ีตัง้



 

 

 

 

 

 

ภตัตาคารอาหารกลางวนั) และออกเดินทางต่อ...ท่านท่ียงัมีพลงัศรทัธาแรงกลา้จะร่วมกนัเดินขา้ม
เขาในช่วงท่ีสอง (เดินประมาณ 1 ช.ม.) การเดินขึน้ไปถึงวดั ตัก้ซงั ตอ้งมีความพรอ้มทัง้
ร่างกายและจิตใจอากาศบนท่ีสูง ระดบัความสูงเฉล่ีย 2,000-3,000 เมตร อากาศเบาบางท่าน
จะไม่คุน้เคยและจะท าใหเ้หน่ือยง่ายท่านท่ีตอ้งการสละสิทธิก์ุรณาแจง้ล่วงหนา้ เพ่ือจดัเตรียมการ
ดแูลและจดัสรรรายการอื่นใหต่้อไป 

**รายการเสริม**  ท่านสามารถขีม่า้หรือลาค่าจา้งลาตวัละ ประมาณ 20 USD และมีคนจูง.. รายการ
ทวัรน้ี์ไม่รวมค่าขีม่า้**หากท่านตอ้งการโปรดแจง้ใหห้วัหนา้ทวัรห์รือไกดล่์วงหนา้เพ่ือจะไดจ้ดัเตรียม และเม่ือ
จองแลว้หากท่านยกเลิกไม่สามารถของคืนเงินไดน้ะคา้..เพราะเป็นเจา้ของมา้เป็นชาวบา้นและไดเ้ตรียมมา้ไว ้
ใหท่้านแลว้ ท่านบริษทัฯเป็นเพียงตวัแทนใหท่้านมิไดมี้ผลประโยชนอ์นัใด  (คนจูงมา้จะน าท่านไปประมาณ
ครึ่งทางจากน้ันตอ้งใชก้ารเดินเทา้เพ่ือขึน้สู่วดัตัก๊ซงั (Tiger’s Nest) เน่ืองจากเสน้ทางเดินเป็นหนา้ผาสูง
ชนั และขากลบัจะใชก้ารเดินเทา้ลงมาบริเวณลานจอดรถ) 

วดัต ัก๊ซงั (Taktshang Lhakhang) หรือวดัถ า้เสือ ซึง่เป็นวดัถา้13วดัท่ีสรา้งเกาะเก่ียวกนั
อยู่บนหนา้ผา..น าท่านขึน้นมสัการ...วดัทกัซงั หรือวดัรงัเสือ (Tiger's Nest in Bhutan) วดั
เก่าแก่ท่ีมีความสวยงามและความศกัดิสิ์ทธิค์วามงดงามในเมฆหมอกหิมาลยัเป็นวดัพุทธท่ีมีความ
เก่าแก่ท่ีสดุแห่งหน่ึงในภฏูาน โดยถูกสรา้งขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1962 ในเขตปาโร ดว้ยความสงู
เทียมฟ้าเชน่น้ีเองท าใหว้ดัน้ันอยู่ท่ามกลางเมฆหมอกสีขาวท่ีลอ้มรอบวดั อีกทัง้ยงัสามารถชมวิว
สวย ๆ ดา้นล่างไดอ้ย่างชดัเจนในวนัท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง โดยเฉพาะในชว่งฤดใูบไมผ้ลิท่ีหมู่มวล
ดอกไมต่้างพากนัชชูอ่สวยงาม.... 
มีตํานานเล่าว่า” ก่อนพืน้ท่ีบริเวณน้ีจะถูกสรา้งเป็นวดัน้ันมี คุรุรินโปเซ (Guru Rinpoche) 
ซึง่สามารถจ าแลงกายเป็นเสือไดม้าอาศยัอยู่ในถ า้แห่งน้ี คร ัน้จะเทศนาสัง่สอนผูค้นท่านจะกลาย
ร่างเป็นมนุษยเ์ชน่เดิม และเม่ือค าสอนไดผ้ลผูค้นต่างพากนัเส่ือมใสในพระพุทธศาสนา จึงท าให ้
สถานท่ีน้ีกลายเป็นสถานท่ีศกัดิสิ์ทธิ ์ ต่อมาจึงไดมี้การสรา้งวิหารขึน้เพ่ือแสดงถึงความนิยมดา้น
พระพุทธศาสนา และเม่ือเวลาผ่านไปเน่ินนานท าใหต้วัวิหารช ารุดทรุดโทรม จนทา้ยท่ีสุดในปี 
ค.ศ. 1962 จึงมีการสรา้งวดัทกัซงัหรือวดัรงัเสือขึน้มา และไดท้ าการบูรณปฏิสงัขรณค์ร ัง้ใหญ่
ในปี ค.ศ. 1998 จากเหตุเพลิงไหม ้ ดว้ยเหตุน้ีเองท่ีท าใหส้มบติัล า้ค่าทางพระพุทธศาสนาและ
ทางประวติัศาสตรไ์ดม้อดไหมไ้ปดว้ย......อย่างไรก็ตามการบูรณะครัง้ใหม่ก็ไม่ท าใหช้าวพุทธตอ้ง
ผิดหวงั ดว้ยความวิจิตรงดงามของตัววดัทัง้ภายในและภายนอกน้ันยงัเป็นท่ีกล่าวขานของ
นักท่องเท่ียวท่ีไดไ้ปเยือนวดัทกัซงั  

 
 
 
 
 
 
12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ Takshang café (อาหารมงัสวิรติั)  
17.00 น. น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาหรือวดัรงัเสือกลบัสู่ท่ีพกัอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
18.30 น. พิเศษ.. ชมโชวก์ารแสดงทางวฒันธรรมของชาวภูฏาน หรือระบ าหน้ากากเทซู  นาฏศิลป์

ภฏูานในชดุระบ าหนา้กากท่ีใชป้ระกอบพิธีกรรมทางศาสนาและชมการเตน้ร าพืน้เมืองของชนเผ่า
ท่ีอาศยัอยู่ท ัว่ประเทศภฏูาน   

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
19.30 น. รบัประทานอาหารเย็น และพกัผ่อนตามอธัยาศยั ณ โรงแรม 

พกัที่ ณ  JANKA RESORT , PARO หรือเทียบเท่า พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
วนัที่หา้ พาโร -กรุงเทพฯ B L x 
07.00 น รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางไปสนามบิน 
10.00 น. นําท่านไปชมวดัคิชู  วดัคิช ู (Kytchu Lhakhang) Lhakhang-ลาคงั แปลว่า วดัภฏูาน

เป็นประเทศเดียวในโลกท่ีผูค้นนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานลทัธิตนัตระหรือลามะ และถือ
เป็นศาสนาประจ าชาติ  
วดัคิชเูป็นวดัโบราณเก่าแก่ท่ีสุดของภูฏาน ตัง้อยู่ใจกลางหุบเขา พระเจา้ซองตเ์ซน กมัโป 
กษตัริยทิ์เบต ทรงสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 659 โดยท่ีในเวลาน้ันพืน้ท่ีของวดัยงัเป็นของทิเบตและ
ในพระอปุถมัภข์องพระราชชนนีโดยท่านจะมาท าบุญ 
และวิปัสสนาท่ีวดัน้ีเป็นประจ าภายในวดัประดิษฐานพระพุทธรปูท่ีงดงามในรูปทิเบต  
 
 

 
 
 
 
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
13.00 น. หลงัจากน้ันเดินทางสู่สนามบินพาโร เพ่ือเดินทางกลบักรงุเทพฯ 
16.05 น.เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Druk Air (KB) เที่ยวบินที่ KB…หรือ 

Bhutan Airlines (B3) B3… 
21.20 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ และความประทบัใจไม่รูลื้ม... 
หมายเหต ุ:  

1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัตจิริงอาจแตกตา่งกันเล็กน้อย ขอให้ท่านรับทราบค าแนะน าการเปลี่ยนแปลง 

 การนัด หมายเวลาในการท ากิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์  

2. บริษัทอาจท าการเปลี่ยนแปลงรายการ ได้ตามความจ าเปน็และเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั 

ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบนิ โรงแรมที่พัก ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะ 

ทาง เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองภายใน อันเป็นสาเหตุให้ต้องเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพา 

คณะท่องเที่ยว ไดต้ามรายการ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ  (โปรแกรมภูฏาน 5 วนั 4 คืน) เน่ืองจากเป็นตัว๋ราคาพิเศออกตัว๋แลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี 
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการออกทวัรก์รณีมีไม่ถึงกําหนด 

 
 

 

 

เมืองปาทัน 



 

 

 

 

 

 

กาํหนดการเดินทาง 
จํานวนผูเ้ดินทาง 10-15 ท่านขึน้ไป 

 

ผูใ้หญ่/ท่าน 
(หอ้งละ 2 - 3ท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

4-8, 11-15 เม.ย.2563 55,900 บาท 7,000.- 

1-5, 22-26 พ.ค.2563 
5-9, 19-23 มิ.ย.2563  

54,900 บาท 7,000.- 

 
เงื่อนไขการจองและการชําระเงิน ทวัรภู์ฐาน  
มดัจําเป็นจํานวนเงิน 25,000 บาท/ท่าน พรอ้มส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง แสกนสีใหช้ดัเจนส่งทางเมลหรือ
ไลน ์ หลงัการจองภายใน 3 วนัส่วนที่เหลือชําระท ัง้หมดก่อนเดินทางภายใน 25 วนั และส่งมอบเอกสารการ
เตรียมการยื่นขอวซี่าตามที่กําหนด *** 
 หมายเหต:ุ อน่ึงกรุณาแฟกซห์ลกัฐานการโอนเงินมาท่ีเบอร.์............หรือแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯทราบถึงการโอนเงินของท่านทาง

โทรศพัทห์ากท่านไม่สามารถแฟกซไ์ดจ้กัเป็นพระคณุย่ิง Passport มาท่ีบริษทัฯกรุณาช าระค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 25 วนัก่อน
การเดินทางหากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข เน่ืองจาก
เป็นกฎของสายการบินหากวางเงินมดัจําท่ีนั่งแลว้เสมือนออกตัว๋ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี 

ในกรณทีีท่า่นโอนเงนิจากตา่งจงัหวดั****ราคาทวัรด์งักลา่วไมร่วมค่าธรรมเนยีมหรอืคา่บรกิารของ

ธนาคารนะคะ่ 

ภูมิอากาศ เน่ืองจากภูฏานเป็นประเทศขนาดเล็ก ลกัษณะภมิูอากาศจึงไม่แตกต่างกนัมากนัก โดยมากเป็นภูมิอากาศแบบ ก่ึงรอ้นมีฝน
ชกุ ยกเวน้ตอนเหนือซึง่เป็นภูเขาสงู ท าใหมี้อากาศแบบหนาวเทือกเขา 

 อณุหภูมิ กลางวนั 14–23 องศาเซลเซียส   กลางคืน   5 – 15  องศาเซลเซียส 
มี 4 ฤดู คือ 

 ฤดใูบไมผ้ลิจะอยู่ในชว่งเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ชว่งนีอ้ากาศจะอบอุ่นและอาจมีฝนประปราย  
 ฤดรูอ้นจะอยู่ในชว่งเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ชว่งนีอ้าจจะมีพายฝุน ตามเทือกเขาจะเขยีวชอุ่ม ฟ้าใส 
 ฤดใูบไมร่้วงจะอยู่ในชว่งเดือนกนัยายน-พฤศจิกายนชว่งนีอ้ากาศจะเย็น ทอ้งฟ้าแจ่มใส  
 ฤดหูนาวจะอยู่ในชว่งเดือนธนัวาคม- กมุภาพนัธ ์ อากาศจดัเย็นจดัตอนกลางคืนและรุ่งเชา้ และจะมีหมอกหนา 

บางครัง้โดยเฉพาะในชว่งเดือนมกราคม อาจมีหิมะตกบา้ง 
อตัราค่าบริการรวม : 

 ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-พาโร-กรุงเทพฯ ช ัน้ประหยดัโดยสายการบินดรุก๊แอร ์  
 ค่าภาษีสนามบินทกุแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน  
 ค่าวีซา่นักท่องเท่ียว 
 ค่าท่ีพกัโรงแรม โดยใชโ้รงแรมท่ีผ่านการรบัรองจากรฐับาลภูฏาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 ค่าอาหารทกุมือ้ตามระบใุนรายการ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามระบใุนรายการ 
 ค่าประกนัอบุติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาลวงเงิน 500,000 บาท) เง่ือนไขตามกรมธรรม ์
 ค่าพาหนะระหว่างการน าเท่ียวตามรายการระบตุลอดการเดินทาง 

อตัราค่าบริการไม่รวม : 
 ค่าขีม้า้ขึน้วดัตัก๊ซงั 20 เหรียญ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบไุวใ้นรายการ ค่าธรรมเนียมน า้มนัของสายการบิน(ถา้มี) 
 ค่าจดัท าหนังสือเดินทางและค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าวีซา่ท่ีมีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบไุวใ้นรายการ 
 ค่าน า้หนักเกินพิกดั 30 กิโลกรมั ต่อท่าน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการเชน่ ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีส ั่งเพ่ิมเอง ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น,พนักงานขบัรถ  20 USD / ทา่น ตลอดทริปการเดินทาง  
 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทยขึน้อยู่กบัความประทบัใจของท่าน  
 ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบิน ซึ่งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

การใหทิ้ปตามธรรมเนียมทางบริษทัฯมิไดมี้ผลประโยชนใ์ดๆทัง้สิน้ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของท่านเพื่อเป็นกําลงัใจ
ใหก้บัไกด ์ และคนขบัรถ 



 

 

 

 

 

 

 

การยกเลิก และการเปล่ียนแปลง 
การยกเลิก 

5.1 หากมีการช าระมดัจ าทวัรแ์ละตอ้งการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามตอ้งช าระค่าบริการ  ทา่นละ 2,000 บาท 
           5.2 ยกเลิก 30-45 วนั ก่อนการเดินทาง+ค่าวีซา่ (ถา้มี)  ตอ้งช าระ   ทา่นละ  5,000 บาท 
           5.3 ยกเลิก 15 - 29 วนั ก่อนการเดินทาง ตอ้งช าระ 50% ของราคาทวัร+์ค่าวีซา่ (ถา้มี) 
   5.4 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1 - 14 วนั ก่อนการเดินทาง ตอ้งช าระ 100% ของราคาทวัร ์
ยกเลิกช่วงเทศกาล  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งช าระทา่นละ  10,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งช าระทา่นละ 20,000+ค่าวีซา่ (ถา้มี)  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ช าระ 100% ของราคาทวัร ์
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจําแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเง่ือนไข ท่ีบริษทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
เงื่อนไขการใหบ้ริการ     

1. ท่านควรจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั ส าหรบัชว่งวนัหยดุเทศกาล 
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป คืนเงินทัง้หมด **เฉพาะชว่งท่ีไม่ใชเ่ทศกาลหรือวนัหยดุยาว**** 

(ยกเวน้ กรุป๊ท่ีมีการการนัตีค่ามดัจ ากบัสายการบิน)** 
- กรณียกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั เฉพาะชว่งเทศกาลหรือวนัหยดุยาว เก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด 
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่ีเกิดขึน้จริง 
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร ์
- อตัราค่าบริการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยูก่บัสถานการณต่์างๆระหว่างการเดินทางถา้ท่านแยกตวั

ออกจากคณะทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะไม่คืนเงินหรือลดค่าบริการใดๆทัง้สิน้ 
2. โรงแรมท่ีภฏูานส่วนใหญ่เป็นโรงแรมท่ีผ่านการรบัรองมาตรฐานจากรฐับาลภูฏาน (โรงแรมหรูระดบั5ดาวมีประมาณ 2-3 แหง่ใน

ภูฏานซึง่ราคาสงูมาก)  
3. เน่ืองจากภูฏานมีอากาศเย็นตลอดปี โรงแรมในภูฏานจึงไม่มีแอร ์ มีแต่ฮีตเตอร ์ ในหอ้งพกั  
4. รายการอาหารในภฏูานมีไม่หลากหลายดงัน้ันอาหารส่วนใหญจึ่งเหมือนกนัจึงควรเตรียมอาหารส ารองไปดว้ยเพ่ือชว่ยลดความ

เบ่ือหน่ายในรสชาติของอาหาร 
5. การช าระค่าทวัรต์อ้งช าระค่าทวัรก่์อนเดินทาง20วนัก่อนเดินทางเพ่ือทางรฐับาลภฏูานจะออกเอกสารวีซา่ให ้
6. ราคาดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยน และการปรบัค่าโดยสารของสายการบิน 
7. ราคาดงักล่าวจะตอ้งออกตั๋วจากประเทศภูฏาน 
8. การจองตั๋ว Druk Air /Bhutan Airlines จะตอ้งออกตั๋วภายใน 24 ช ัว่โมงหลงัท่ีน่ังConfirm ตั๋วออกแลว้ไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลง หรือ Refund ตั๋วได ้
เง่ือนไขการเดินทาง 
1) บริษทัฯ มีสิทธิที์จ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่

พกัในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
3) บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณที์เ่กิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอบุติัเหตุต่างๆ 

4)  หากทา่นยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิแ์ละจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการที่
ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5)  บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืน่ๆ 

6) ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธิที์่จะปรบัราคาตั๋ว
เครือ่งบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษัทฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจดับริการทวัรอื์่น
ทดแทนให ้ แต่จะไม่คืนเงินใหส้าหรบัค่าบริการนั้นๆ 

8)  มคัคุเทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษทัฯ ก ากบัเทา่นั้น 



 

 

 

 

 

 

9) หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีที่ร่ะบใุนโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ท ัง้นี้ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิ ์
การจดัหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

10) เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ มิเชน่นั้นทาง
บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษทัฯจะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้ เชน่ค่าตั๋วเครื่องบินค่าหอ้ง 
ค่าธรรมเนียมวีซา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กิดขึน้ตามจริง ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดินทางได ้

13) กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระค่าทวัรห์รือมดัจามาแลว้ ทาง
บริษทัฯ คืนค่าทวัรห์รือมดัจาให ้ แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าบริการย่ืนวีซา่, ค่าวีซา่ และค่าใชจ้่ายบางส่วน
ที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเชน่ 
โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ้า่ยจริงทีเ่กิดขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

14) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แต่กรุป๊ออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางทา่นอืน่ในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซา่ หรือไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดๆ

ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ้า่ยจริงทีเ่กิดขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม

ทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั้น กรณี

ตอ้งการตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกคร ัง้ หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ ์ โปรด
สอบถามทางบริษทัอกีคร ัง้ 

18) ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯก่อนทุกคร ัง้มีเชน่นั้นทางบริษทัฯจะ 
ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

19) หากมีการยกเลิกการจองทวัรห์ลงัไดท้ าการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซา่
ในทกุกรณีไม่ว่าค่าใชจ้า่ยในการย่ืนวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

 
ขอ้ความซึ่งถือเป็นสาระสําหรบัทา่นผูมี้เกียรติซึง่ร่วมเดินทางกรุณาอ่านหมายเหตใุหล้ะเอียดท ัง้ 7 ขอ้ 

1. บริษทัฯ สงวนสทิธิท์ี่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคน
เขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 
2. บริษทัฯ สงวนสทิธิใ์นการที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัที่ทางบริษทัฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุด
งาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเที่ยวบิน 
3. บริษทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. บริษทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5.การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนไดเ้พราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 
6.ตั๋วเคร่ืองบินเม่ือออกตั๋วแลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเง่ือนไขของสายการบนิก าหนด 
7. กรณีทีค่ณะไมค่รบจาํนวน ตามทีบ่ริษทักาํหนด ทางบริษทัฯ สงวนสิทธิใ์นการปรบัราคา หรือ ยกเลิกการเดินทางเดินทางโดย
ทางบริษทัฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหน้า 14 วนักอ่นการเดินทาง 
*** ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าทีข่องบริษทัฯ กอ่นทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษทัฯ จะไมข่อ

รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิน้ *** 
 
ขอ้มูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 
ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
ท ัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูมี้เกียรติ ซึ่งร่วมเดินทาง
เป็นสําคญั 

เอกสารประกอบการขอวีซ่า ประเทศภูฏาน 
ส่งมอบใหบ้ริษทัภายใน 10-15 วนั เพือ่ส่งขอย่ืนเป็นวีซ่ากรุป๊ 

 
1.หนงัสือเดินทางทีมี่อายุใชง้านอย่างน้อย 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง (เล่มทีใ่ชเ้ดินทางจริง) 

 การเขา้ไปท่องเที่ยวในภูฏาน นักท่องเที่ยวตอ้งติดต่อกบับริษทัทวัรเ์พ่ือใหด้ าเนินการขอ Visa วีซา่จะถูกด าเนินการโดยบริษัทน าเที่ยวที่จด
ทะเบียนอย่างถูกตอ้งในภูฏานหรือบริษัทน าเที่ยวที่อยู่ในประเทศของท่าน เอกสารที่ใชใ้นการขอวีซ่ามีเพียงแค่หนา้ถ่ายเอกสารหนังสือ
เดินทาง วีซา่ของท่านจะถูกด าเนินหลงัทนัทีเม่ือบริษทัน าเที่ยวที่ท่านเลือกใชบ้ริการจา่ยเงินค่าแพ็คเก็จเต็มจ านวนไปยงัการท่องเที่ยวภูฏาน 
น้ันหมายความว่าท่านตอ้งท าการช าระค่าใชจ้า่ยทัง้หมดก่อนที่จะมีการด าเนินการเร่ืองวีซา่ (นี้เป็นกระบวนการที่บริษทัทวัรแ์ต่ละแห่งจะแจง้ให ้
ท่านทราบ) หากท่านท าการซือ้ทวัรก์บับริษทัในประเทศไทยท่านอาจจะไดร้บัวีซา่ภายใน 10-15 วนัหลงัจากที่มีการช าระค่าโปรแกรมทวัร ์
ทัง้หมด ในใบอนุญาตจะมีเลขรหสัส าหรบัแสดงต่อเจา้หนา้ที่ภูฏานในเวลาที่เดินทางเขา้ประเทศทางอากาศที่สนามบินพาโร 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

  
 
 
 
 


