
 

   

 

 

  

  

 

 

 

ทิมพ ู– พนูาคา – พาโร – วดัทกัซงั 

พิสูจนจ์ติมหากุศล พิชิตวดัถํ�าพยคัฆเ์หิรวดัทกัซงั บนยอดหนา้ผาสูงจากระดบันํ�าทะเล ',)** ม. 
ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พนูาคาซอง ที/สวยที/สุดแห่งภูฏาน 

ขอพรศกัดิ4สิทธิ4องคพ์ระศรีสจัธรรม พระพทุธรูปที/ประดิษฐาน ณ จดุสูงที/สุดในโลก 
เพื/อความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน 

 



 

   

 

 

  

  

 

 

 
 

 

พเิศษ!!! เฉพาะลกูคา้คนสําคญั 
• นํ�าดื�มบรกิารใหต้ลอดวนั 
• ระบําหนา้กาก Mask Dance และระบําพื�นเมอืง จัดแสดงเฉพาะคณะเราเทา่นั�น 
• อาหารเสรมิจากเมอืงไทยทกุมื�อ 
• บรกิาร ชา/กาแฟ หลงัอาหาร 
• ฟร!ี!! คา่มา้ ขึ�นวดัทกัซงั 
• ชดุประจําชาตเิพื�อใสเ่ดนิชมเมอืง 

 
หมายเหต ุ 



 

   

 

 

  

  

 

 

1. โปรดระมดัระวงัรายการทอ่งเที�ยวบางรายการที�ใสโ่ปรแกรมสถานที�เที�ยวมากเกนิกวา่จะสามารถเขา้ชม
ไดจ้รงิ  

2. รายการของเราสามารถเพิ�มสถานที�ทอ่งเที�ยวนอกเหนอืจากที�ระบใุนรายการได ้ในกรณีที�มเีวลาเหลอื  
  

วนัแรก สวุรรณภมู ิ– พาโร – พาโรซอง – National Museum – ตาชโิชซอง 

04.30 น. คณะพบกนั ณ จดุนดัหมาย สนามบนิสวุรรณภมู ิช ั0น 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Bhutan 
Airlines (B3) โดยจะมเีจา้หนา้ที;ของบรษิทัฯ คอยอํานวยความสะดวกในการ Check-in
สมัภาระตา่งๆแกท่า่น 

06.30 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงพาโร ประเทศภฏูาน โดยสายการบนิ Bhutan Airline เที�ยวบนิที� B3-701(มี
บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) (เครื�องบนิแวะรับสง่ผูโ้ดยสารที�เมอืงกลักตัตา ประเทศ
อนิเดยีประมาณ 45 นาท ี***ไมต่อ้งลงจากเครื�อง***)  

 
 
09.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิพาโร ประเทศภฏูาน นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนั�นแตล่ะทา่นรับ

กระเป๋าสมัภาระที�โหลดตรวจเชค็ใหเ้รยีบรอ้ยและออกเดนิทางเขา้สูต่วั เมอืงพาโร  
ประเทศภูฏาน เป็นประเทศเล็กๆที�เป็นดนิแดนรวมแหล่งอารยธรรมต่างๆในออ้มกอดแห่งขุนเขา
หมิาลัย เป็นประเทศที�พุทธศาสนาแบ่งบานอยู่ท่ามกลางเทอืกเขาหมิาลัย ประชาชนชาวภูฏานมี
ธรรมมะเป็นสิ�งยดึเหนี�ยวทางจติใจ ประชาชนดํารงชวีติกันอยูอ่ยา่งเรยีบงา่ยไมวุ่น่วาย และความสขุ
ของคนภูฏานวัดกันไดท้ี�ใจ..ความสุขอยู่ที�จติใจที�มแีต่รอยยิ�ม..และความเป็นมติรแก่ผูค้นทั �งโลก 
ทกุท่านจะไดส้ัมผัสบา้นเมอืงที� เมอืงพาโรซึ�งเป็นเมอืงที�ถกูโอบอยูใ่นวงลอ้มของขนุเขา บนระดับ
ความสงู 2,280 เมตร มแีม่นํ�าปาชไูหลผ่าน อาคารบา้นเรอืนจะเป็นสไตลภ์ูฏานแท ้กรอบหนา้ต่าง
ไมล้วดลายสสีนัสดใส 

เที;ยง   รบัประทานอาหารเที;ยง ณ ภตัตาคาร  
นําทกุทา่นชม พาโรซอง หรอื พาโรรงิปซูอง ป้อมปราการและวหิารหลวงแหง่เมอืงพาโร พา
โรซองนับเป็นตัวอยา่งสถาปัตยกรรมแบบภฏูานที�สมบรูณ์แบบที�สดุ ทกุทา่นจะเห็นถงึกําแพงสขีาว
ที�กอ่ตัวขึ�นเป็นป้อมปราการสามารถเห็นไดช้ดัเจนเป็น Landmark ของเมอืงพาโร ตัวซองสรา้งขึ�น
ในปี ค.ศ. 1644 โดย ท่านซบัดรุง งาวงั นมัเกล พระอรยิสงฆ ์ซึ�งเป็นผูนํ้าทางจติวญิญานและ
เป็นผูร้วบรวมประเทศภฏูานใหเ้ป็นปึกแผน่ รวมถงึเป็นผูว้างระบบการบรหิารงานและระบอบปกครอง
ประเทศ ปัจจุบันเป็นสถานที�ทํางานของรัฐบาล รวมทั �งเป็นที�ตั �งขององคก์รบรหิารสงฆป์ระจําเขต
ปกครองนั�นๆ ทางเขา้พาโรซองม ีสะพานแขวนไมท้อดผา่นขา้มแมนํ่ 0า เป็นอกีจุดที�ควรถ่ายรูป
เก็บภาพความประทบัใจ 



 

   

 

 

  

  

 

 

 
 

หลังจากนั�น นําท่านเดนิทางไม่ไกล ชม พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิพพิธิภัณฑแ์ห่งนี�เป็นที�เก็บ
รวบรวมหนา้กากศิลปะแบบพุทธมหายาน นิกายตันตระ ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ 
เครื�องมือเครื�องใชไ้มส้อยต่างๆ รวมถงึจัดแสดงความหลากหลายทางธรรมชาตอิันสมบูรณ์ของ
ประเทศเพื�อใหท้กุทา่นไดรู้จั้กภฏูานมากขึ�น ตรงขา้มกบัอาคารพพิธิภณัฑ ์เป็นอาคารทรงกลมสขีาว 
เรยีกวา่ ตาซอง (Ta Dzong) หรอื หอคอย เดมิใชเ้ป็นหอสังเกตกุารณ์ขา้ศกึศัตรู เนื�องจากตัว 
Dzong สรา้งอยูบ่นเนนิสงู สามารถมองววิตัวเมอืงพาโรไดค้รอบคลมุ (นําทุกท่านถา่ยรูปดา้นนอก 
เนื�องจากขณะนี� Ta Dzong กําลงัปิดปรับปรงุ)  

 
หลังอาหาร นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงทมิพู เมืองหลวงของประเทศภูฏานตั �งแต่ปี ค.ศ. 1961 ใช ้
เวลาการเดนิทางประมาณ 1 ชม. ระหว่างทางผ่านชม วดัตมัชู Tamchoe Monastery คอื จุด
ชมววิวัดตัมช ูตรงจุดบรรจบของแมนํ่�าปาโรชกูับแมนํ่�าทมิพูช ูคอืวัดตัมช ูหรอืวัดเขายอดอาชา จะ
ตั �งอยูบ่นฝั�งซา้ยท่ามกลางทวิทัศน์ที�มแีมนํ่�าสองสายมาบรรจบกัน ทา่นลามะทังทนเกลโป ซึ�งเป็น
ผูส้รา้งวัดนี�ข ึ�นพรอ้มสะพานเหล็กอกีสายหนึ�งขึ�นที�นี� แตส่ะพานถกูนํ�าพัดทําลายลงในปี ค.ศ. 1969 
สะพานที�เห็นในปัจจุบันเป็นของที�ใชโ้ซเ่หล็กสรา้งขึ�นใหม่ในปี ค.ศ. 2005 โดยเลยีนแบบสะพาน
สายเดมิ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 

  

  

 

 

 
 

ต่อจากนั�นเดนิทางอกีไม่ไกล นําท่านเดนิทางเขาชม ตาชโิชซอง มหาปราการแหง่ศานาและ
วหิารหลวงแหง่เมอืงทมิพ ู(วนัธรรมดาเปิดหลงั16.30น. / เสาร-์อาทติย ์เปิดท ั0งวนั)  ตาซิ
โซซอง หมายถงึ ป้อมแห่งศาสนาอันเป็นมงคล สรา้งในสมัยศตวรรษที� 12 โดยทา่นซบัดรุง งา
วงั นมัเกล ปัจุบันเป็นสถานที�ทํางานของพระมหากษัตรยิ ์สถานที�ทําการของกระทรวงตา่งๆ และ
วัด รวมทั �งเป็นพระราชวังฤดูรอ้นของพระสังฆราช  และบรเิวณอันใกลท้่านจะไดเ้ห็นวังที�ประทับ
สว่นพระองคข์องพระราชาธบิดจีกิมี�ดว้ย  

คํ;า   รบัประทานอาหารคํ;า ณ ภตัตาคาร  
จากน ั0นเชญิทกุทา่นพกัผอ่นไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Gyelsa Hotel เมอืงทมิพ ูระดบั 3 
ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที;สอง  ทมิพ ู– National Memorial Chorten – โดชูลาพาส – วดัชมิลิาคงั – พนูาคาซอง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที;พกั 
 

นําท่านชม National Memorial Chorten อนุสรณ์มหาสถานแด่
กษัตริย์รัชกาลที� 3 แห่งประเทศภูฏานสรา้งในปี ค.ศ.1974 มีผูค้น
มากมายเดนิทางมาแสวงบุญและสวดมนตป์ระกอบพธิกีรรมทางศาสนา
ตา่งๆ  
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงพูนาคา (Punakha) พูนาคา เป็นเมอืงหลวง
เกา่ของภฏูานจนถงึปี ค.ศ. 1955 กอ่นที�จะยา้ยเมอืงหลวงไปที�เมอืงทมิพ ู
ระยะทางประมาณ 72 กโิลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชั�วโมง) ระหว่าง
ทางท่านจะไดช้มววิทวิทัศน์ของทุง่นาขั �นบันไดและดอกไมท้ี�บานตลอด
เสน้ทางสวยงามเป็นอย่างมาก ผ่านชม ป้อมซมิโตคาซอง สรา้งในปี 
ค.ศ.1629 ป้อมแหง่นี�มชียัภมูทิี�ถอืเป็นยทุธศาสตรท์ี�สําคัญแหง่เมอืงทมิ
พู ถือเป็นป้อมปราการแห่งแรกที�ท่านซบัดรุง งาวงั นมัเกล สรา้งขึ�น 
เมอืงพูนาคาอยูร่ะดับความสงู 1,200 เมตรจากระดับนํ�าทะเล ทําใหเ้มอืง
พนูาคามอีากาศอบอุน่กวา่เมอืงพาโรและเมอืงทมิพ ู 

 
นําทา่นแวะชม โดชูลาพาส ชมความงามของ เจดยีด์รกุวงัเยลลาคงั สถปูแหง่ชยัชนะ ชม 108 
สถปู อนุสรณ์สถานที�มตี่อกองกําลังกลุม่หัวรุนแรงที�ยดึพื�นที�ทางภาคใตข้องภูฏาน ตั �งอยูบ่นระดับ
ความสูง 3,150 เมตร จากระดับนํ�าทะเล  พรอ้มดื�มดํ�าธรรมชาตทิวิทัศน์ของภูเขาหมิาลัยดา้น
ตะวันตกอนัตระการตา และยอดเขาตา่งๆเรยีงรายกัน รวมไปถงึยอดเขาที�สงูที�สดุอยา่งกงักาพนุซมุ 
ซึ�งมคีวามสงูถงึ 7,540 เมตร จากนั�นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงพนูาคา 

 



 

   

 

 

  

  

 

 

 
 
เที;ยง   รบัประทานอาหารเที;ยง ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดนิขึ�นเนนิไปชม วดัชมิลิาคงั (ใชเ้วลาเดนิประมาณครึ�งชั�วโมง) วัดที�อยูบ่นยอดเนนิกลาง
หบุเขา สรา้งขึ�นในปี ค.ศ.1499 โดยลามะที�มชีื�อเสยีงมาก นามวา่ท่าน Lama Drukpa Kunley 
ที�วดัแหง่นี�ชาวบา้นเชื�อกนัวา่หากใครมาอธษิฐานขอบตุรก็จะไดส้มใจ  
จากนั�นนําท่านชม พูนาคาซอง (Punakha Dzong)  ป้อมปราการประจําเมอืงพูนาคา สรา้งขึ�น
ในปี 1637 โดยซับดรุง งาวังนัมเกล  ซึ�งไดรั้บการขนานนามวา่เป็น พระราชวงัแหง่ความสุขอนั
ยิ;งใหญ ่ “Palace of Great Happiness” และเป็นหนึ�งในป้อมปราการที�สวยงามที�สดุในภฏูาน 
เป็นป้อมที�สรา้งเป็นอนัดับสองของภฏูาน ในอดตีเมื�อครั �งเมอืงพนูาคายังเป็นเมอืงหลวง ป้อมแหง่นี�
ไดถู้กใชเ้ป็นที�ทําการของรัฐบาล ปัจจุบันเป็นที�พักในฤดูหนาวของพระชั �นผูใ้หญ่ ป้อมนี�ตั �งอยู่ ณ 
บรเิวณที�แมนํ่�า Pho chu และ แม่นํ�า Mo chu ไหลมาบรรจบกัน อกีทั �งเป็นสถานที�ท่านซับดรุง งา
วัง นัมเกล มรณภาพที�นี� และปัจจุบันก็ไดเ้ก็บรักษาร่างของท่านอยู่ภายใน  ท่านจะไดเ้ห็น ลามะ 
(พระสงฆ)์ จํานวนมากที�กําลงัศกึษาพระธรรมและสวดมนต ์ 



 

   

 

 

  

  

 

 

 
 

พเิศษ!!! พาทุกทา่นสมัผสัประสบการณ์แปลกใหมเ่รา้ใจกวา่เดมิ ดว้ยการลอ่งแกง่ที;แมนํ่ 0า 
Mo Chu ววิอนัตระการตากบัขุนเขารูปชา้งหมอบ และ Punaka Dzong ที;สวยงาม เพยีง
ทา่นละ  
กรณีลอ่งเรอื 2-4 คน ราคา 3,500 บาท / ทา่น / เรอื 1 ลํา 
กรณีลอ่งเรอื 4-6 คน ราคา 2,500 บาท / ทา่น / เรอื 1 ลํา 
กรณีลอ่งเรอื 6-8 คน ราคา 2,000 บาท / ทา่น / เรอื 1 ลํา 
(ล่องแก่งไม่ได้รวมในค่าท ัวร ์ แต่ เป็น  Optional ท ัวร ์ เพื;อจ ดั ให้ สํ าห รบัลูกค้า 
ที;สนใจเทา่น ั0น ไมไ่ดเ้ป็นการบงัคบัขายแตอ่ยา่งใด สว่นทา่นใดไมส่ะดวกหรอืไมป่ระสงค์
ล่องแก่ง ทางบรษิทัฯ จะนําทุกท่านไปชมตลาดพื0นเมอืง และ ไปชุดชมววิ ที;สวยที;สุดใน
เมอืงพนูาคาแทน โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิ;มเตมิ) 

คํ;า   รบัประทานอาหารคํ;า ณ ภตัตาคาร 
จากน ั0นเชญิทุกทา่น พกัผอ่นไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Meri Puensum Hotel เมอืงพู
นาคา ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที;สาม พนูาคา – ทมิพ ู– พระศรสีจัจธรรม – สวนสตัวแ์หง่ชาต ิ– หอ้งสมดุแหง่ชาต ิ– พาโร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที;พกั 
นําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงทมิพ ูตามเสน้ทางเดมิ ชมทัศนยีภาพสองขา้งทางและเทอืกเขาหมิาลัย
ที�มคีวามสวยงาม ที�จะเป็นประสบการณ์ที�ดทีี�ไดม้าเยอืนภฏูาน 

เที;ยง   รบัประทานอาหารเที;ยง ณ ภตัตาคาร 
พาทุกท่านชม ที;ทําการไปรษณียภ์ูฏาน ทุกท่านสามารถถ่ายรูปทํา
แสตมป์ที�ระลกึ อกีทั �งสามารถเลอืกซื�อดวงตราไปรษณียากรที�งดงามของ
ภฎูาน มใีหเ้ลอืกหลายรปูแบบและราคา ทั �งรปูววิทวิทัศนธ์รรมชาต ิรปูวัด
และป้อมปราการที�เรยีกวา่ซอง (Dzong) รปูสตัว ์รปูดอกไมต้า่งๆ ซึ�งดวง
ตราไปรษณียกรของภูฏานถือเป็นหนึ�งในของน่าซื�อที�ทุกท่านไม่ควร

พลาด  
นําทุกท่านชม หอสมุดแห่งชาต  ิซ ึ�งทุกท่านจะไดช้ม
หนังสือภาพถ่ายของประเทศภูฏานที�ใหญ่ที�สุดในโลก 
รวบรวมภาพถ่ายสถานที�ต่างๆในภูฏานทั �งหมด ซึ�งหาก



 

   

 

 

  

  

 

 

ทา่นใดสนใจสามารถซื�อเลม่ยอ่เป็นของที�ระลกึได ้ซึ�งทางหอสมดุจัดจําหน่ายในราคายอ่ยเยา นอกจากนี�ท่านยัง
สามารถหาซื�อหนังสอืเกี�ยวกบัประเทศภฏูานอื�นๆไดอ้กีดว้ย  

 
นําทุกท่านชม โรงเรยีนสอนงานศลิปะ (School of Art & Craft) (โรงเรยีนอาจมกีารปิด
เนื;องจากวนัหยุดที;ไม่แน่นอน) ซึ�งเป็นโครงการในพระราชดํารทิี�ตอ้งการอนุรักษ์และสบืทอด
ศลิปะของภูฏานทั �ง 13 แขนง โดยหลักสตูรจะแบ่งเป็นตั �ง 2 -6 ปี ที�โรงเรยีนแหง่นี� ทุกท่านจะได ้
เห็นนักเรยีนกําลงัวาดรปู ทอผา้ ตดัเย็บ แกะสลกั และทํางานปั�นตา่งๆอยา่งขมกัเขมน้ รวมไปถงึทกุ
ทา่นยังสามารถสนับสนุนกจิการของนักเรยีนไดโ้ดยการซื�อสนิคา้หัตถกรรมจากฝีมอืนักเรยีนที�รา้น
ขายของที�ระลกึภายในโรงเรยีนอกีดว้ย  

 
นําท่าน สกัการะองคห์ลวงพ่อสจัจธรรม ที�ตั �งอยู่สูงที�สุดในโลก และไดรั้บความร่วมมือจาก
เศรษฐชีาวสงิคโ์ปร ์บรจิาคเงนิซื�อที�ดนิและสรา้งพระพุทธรูป ใหแ้ก่รัฐบาลประเทศภูฏานใหท้่าน
ไหวข้อพรเพื�อเป็นศริมิงคล นําท่านชม จุดชมววิซงัเกกงั (Sangaygang) จุดชมววิทวิทัศน์ที�
สวยงามของหบุเขาเมอืงทมิพ ูเพื�อเก็บภาพประทบัใจ  

 

 
 
จากน ั0นนําทกุทา่นเดนิทางสูเ่มอืงพาโร ใชเ้วลาประมาณ 1 ช ั;วโมง 
คํ;า   รบัประทานอาหารคํ;า ณ ภตัตาคาร 

จากน ั0นเชญิทกุทา่น พกัผอ่นไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Kichu Resort เมอืงพาโร ระดบั 
3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที;ส ี;  พชิติวดัถํ 0าพยคัรเหริ  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที;พกั 



 

   

 

 

  

  

 

 

นําท่านออกเดนิทางสู่ วดัถํ 0าพยคัฆเ์หริ  ทกัซงั” เป็นมหาวหิารศักดิeสทิธิe เป็นที�ที�องคก์ูรูปัทม
สัมภวะไดเ้ดนิทางมาบําเพ็ญภาวนาและเจรญิสมาธอิยูใ่นถํ�าบนชะงอ่นเขา ตั �งแตศ่ตวรรษที� 8 และ
ทา่นก็ยังเป็นผูนํ้าเอาศาสนาพทุธเขา้มาเผยแผย่ังดนิแดนแหง่นี� ตามความเชื�อของชาวภฏูาน กลา่ว
ว่าท่านไดเ้หาะมาบนหลังเสอืตัวเมยี มายังหนา้ผาแห่งนี�เพื�อทําวปัิสนากรรมฐาน จงึไดช้ื�อว่า ถํ 0า
เสอื (Tiger Nest) หลังจากที�สําเร็จสมาธแิลว้ ทา่นจงึไดส้รา้งศาสนสถานแหง่นี�ข ึ�น ชาวภฏูานมคี
วามเชื�อวา่ครั �งหนึ�งในชวีติ จะตอ้งไดข้ึ�นมาแสวงบญุ เพื�อความเป็นสริมิงคลและเจรญิกา้วหนา้ของ
ชวีติ 

 
 

การเดนิทางมายงัสถานที�แหง่นี� รถจะสามารถขึ�นไดแ้คเ่นนิเขาเทา่นั�น จากนั�นทกุทา่นสามารถเลอืก
เดนิทางได ้2 แบบ คอื เดนิเทา้ หรอื ขี�มา้ เท่านั�น (เนื;องจากปรมิาณคนจูงมา้ไมเ่พยีงพอตอ่
จาํนวนนกัทอ่งเที;ยว จงึอาจทาํใหเ้กดิอนัตรายในการเดนิทางได ้ท ั0งนี0ทางบรษิทัฯจงึแนะนํา
ใหเ้ดนิเทา้ขึ0นเขาจะปลอดภยักวา่ แตถ่า้ทา่นใด มทีกัษะในการขี;มา้ข ึ0นเขา หรอื อยากผจญ
ภยั รบกวนแจง้บรษิทัฯลว่งหนา้เพื;อทําการจองมา้ใหท้า่น ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยเพิ;มเตมิ) ขึ�นไป
ยังวัด เสน้ทางเป็นเนนิเขาและมหีนา้ผาสูงชันราว 3,000 เมตรจากดา้นล่าง แนะนํานักท่องเที�ยว
คอ่ยๆ เดนิขึ�นไปชา้ๆ ราว 2 ชม. จะถงึจุกพักครึ�งทาง พักดื�มนํ�าชา กาแฟ ) จากนั�นเดนิทางตอ่อกี
ราว 1 ชม.ก็จะถงึสดุทางดนิลกูรังสดุทา้ย จากนั�นเสน้ทางจะเปลี�ยนเป็นบันไดขึ�นลง 700 ขั �น สูย่ัง 
วดัทกัซงั ดา้นใน นําทุกท่านสักการะสิ�งศักดิeสทิธิe และ ชมความงามของธรรมชาตทิี�สรรคส์รา้ง
อยา่งวจิติรลงตวั 

เที;ยง   รบัประทานอาหารเที;ยง ณ ภตัตาคารดา้นบนระหวา่งทางขึ0นทกัซงั  
นําทกุทา่นเดนิเทา้ลงจากเขา (ไมส่ามารถอนุญาตใิหนั้�งมา้ลงมาดา้นลา่งได ้เนื�องจาก อนัตรายเป็น
อยา่งมากตอ่ตวัผูเ้ดนิทาง) จากนั�นเดทิางตอ่สู ่วดัคชิู ลาคงั หนึ�งในวดัที�เกา่แกใ่นประเทศภฏูาน 
สมยัศตวรรษที� 7 วดันี�เป็นวดัที�มคีวมเชื�อวา่สรา้งไวเ้พื�อตรงึเทา้ซา้ยของนางยกัษ์ตนหนึ�งที�นอน
ทอดรา่งปิดทบัประเทศทเิบตและเทอืกเขาหมิาลยัไว ้ 

 
จากนั�นเพลดิเพลนิกบั การชอ้บปิ0 ง ณ พาโร สตรที ซื0อของฝากของที;ระลกึ ตามอธัยาศยั 

คํ;า  รบัประทานอาหารคํ;า ณ ภตัตาคาร พรอ้มชม การแสดงทอ้งถิ;นของชาวภฏูาน แสดง
วฒันธรรมประเพณีอนัดงีามของชาวภฏูานในเทศกาลงานประเพณีตา่งๆ  



 

   

 

 

  

  

 

 

จากน ั0นเชญิทกุทา่น พกัผอ่นไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Kichu Resort Hotel เมอืงพาโร 
ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที;หา้  พาโร-กรงุเทพ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที;พกั 
นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิพาโร เพื�อนําทา่นเดนิทางสูก่รงุเทพฯ 

10.35 น.  เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบนิ Bhutan Airlines   เที�ยวบนิที� B3-700 
(มบีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) (เครื�องบนิแวะรับสง่ผูโ้ดยสารที�เมอืงกลักตัตา ประเทศ
อนิเดยีประมาณ 45 นาท ี***ไมต่อ้งลงจากเครื�อง***)     

16.05 น.   เดนิทางถงึกรงุเทพฯ  โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจในการบรกิาร 

***หมายเหต ุรายการทวัรอ์าจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
ทางบรษัิทฯจะยดึถอืประโยชนข์องลกูคา้เป็นสงูสดุ*** 

 
ในกรณีที;ผูโ้ดยสารอยูต่า่งจงัหวดั หากมกีารออกบตัรโดยสารรถทวัร,์ รถไฟ หรอืต ัtวเครื;องบนิ

ภายในประเทศ  
กรณุาแจง้ใหเ้จา้หนา้ที;ของบรษิทัฯทราบทกุคร ั0งกอ่นทาํการออกต ัtวทกุประเภท  

มฉิะน ั0นทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบความเสยีหายที;เกดิขึ0นในกรณีที;ทวัรม์กีารยกเลกิการเดนิทาง หรอื
เปลี;ยนแปลงเที;ยวบนิ 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
*6 ทา่นออกเดนิทางไมม่หีวัหนา้ทวัร ์| 15 ทา่นออกเดนิทางมหีวัหนา้ทวัร ์

กาํหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 
ทา่น) 

ราคาเด็กเสรมิ
เตยีง  

(พกักบัผูใ้หญ ่2 
ทา่น) 

ราคาเด็กไมเ่สรมิ
เตยีง  

(พกักบัผูใ้หญ ่2 
ทา่น) 

พกัเดี;ยวเพิ;ม 

17-21 ก.พ. 62 
20-24 ก.พ. 62 
23-27 ก.พ. 62 
27 ก.พ.-03 ม.ีค. 62 

53,900 บาท 53,900 บาท 52,900 บาท 4,900 บาท 

02-06 ม.ีค. 62 
06-10 ม.ีค. 62 
09-13 ม.ีค. 62 
13-17 ม.ีค. 62 
17-21 ม.ีค. 62 
20-24 ม.ีค. 62 
23-27 ม.ีค. 62 
27-31 ม.ีค. 62 

54,900 บาท 54,900 บาท 53,900 บาท 4,900 บาท 

03-07 เม.ย. 62 
06-10 เม.ย. 62 เต็ม 
11-15 เม.ย. 62 เต็ม 

54,900 บาท 54,900 บาท 53,900 บาท 4,900 บาท 

13-17 เม.ย. 62 เต็ม 50,900 บาท 50,900 บาท 49,900 บาท 4,900 บาท 



 

   

 

 

  

  

 

 

20-24 เม.ย. 62 
24-28 เม.ย. 62 
27 เม.ย.-01 พ.ค. 
62 

54,900 บาท 54,900 บาท 53,900 บาท 4,900 บาท 

02-06 พ.ค. 62 
09-13 พ.ค. 62 
23-27 พ.ค. 62 
26-30 พ.ค. 62 

54,900 บาท 54,900 บาท 53,900 บาท 4,900 บาท 

01-05 ม.ิย. 62 
05-09 ม.ิย. 62 
12-16 ม.ิย. 62 
29-23 ม.ิย. 62 
26-30 ม.ิย. 62 

53,900 บาท 53,900 บาท 52,900 บาท 4,900 บาท 

03-07 ก.ค. 62 
10-14 ก.ค. 62 
13-17 ก.ค. 62 
20-24 ก.ค. 62 
24-28 ก.ค. 62 

53,900 บาท 53,900 บาท 52,900 บาท 4,900 บาท 

31 ก.ค.-04 ส.ค. 62 
07-11 ส.ค. 62 
10-14 ส.ค. 62 
14-18 ส.ค. 62 
21-25 ส.ค. 62 

53,900 บาท 53,900 บาท 52,900 บาท 4,900 บาท 

11-15 ก.ย. 62 
25-29 ก.ย. 62 

54,900 บาท 54,900 บาท 53,900 บาท 4,900 บาท 

02-06 ต.ค. 62 
10-14 ต.ค. 62 
19-23 ต.ค. 62 

54,900 บาท 54,900 บาท 53,900 บาท 4,900 บาท 

06-10 พ.ย. 62 
13-17 พ.ย. 62 
20-24 พ.ย. 62 
27 พ.ย.-01 ธ.ค. 62 

54,900 บาท 54,900 บาท 53,900 บาท 4,900 บาท 

 
** ในกรณีที;คณะออกเดนิทางตํ;ากวา่ 15 ทา่น หรอืมาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง จะมกีารเปลี;ยน 

แปลงขนาดของพาหนะที;ใชใ้นการนําเที;ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 
สงวนสทิธิy 

• ในการเปลี;ยนแปลงราคา เหตมุาจากอตัราแลกเปลี;ยนและราคาต ัtวเครื;องบนิหรอืประกาศจาก
รฐับาลประเทศภฎูาน 

• เดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น แตไ่มต่ํ;ากวา่ 6 ทา่น จะไมม่ ีหวัหนา้ทวัร ์จากเมอืงไทย แตท่กุทา่นยงั
สามารถเดนิทางดว้ยตวัเองได ้โดยไมต่อ้งจา่ยเงนิเพิ;ม โดยที;ม ีไกดท์อ้งถิ;น (English speaking 
guide)  
 

อตัรานี0รวม  
1. คา่ตัgวเครื�องบนิ ไป-กลบั ชั �นประหยดัโดยสายการบนิ Bhutan Airlines (กระเป๋าเดนิทาง น.น. ไมเ่กนิ 20 

ก.ก. / ทา่น)  



 

   

 

 

  

  

 

 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ ภาษีนํ�ามนั คา่ประกนัภยัทางอากาศ 
3. คา่รถนําเที�ยวภายในประเทศภฎูาน (ไกดท์อ้งถิ�นภาษาองักฤษ) และหวัหนา้ทวัรจ์ากประเทศไทยคอย

อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
4. คา่โรงแรมที�พัก มาตรฐาน Tourist Class 2 ทา่น ตอ่ 1 หอ้ง  
5. คา่วซีา่ภฏูาน 
6. คา่บตัรเขา้ชมสถานที� คา่พาหนะ หรอืรถรับ – สง่ ระหวา่งนําเที�ยว 
7. คา่อาหารมาตรฐานตามรายการ 
8. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงนิ

คุม้ครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรับรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพษิเทา่นั�น”) (หมายเหต:ุ 
คา่ประกนัอบุติเิหตสํุาหรับเด็กที�มอีายตํุ�ากวา่ 6 เดอืน และ ผูใ้หญอ่ายมุากกวา่ 75 ปี ทางบรษัิทประกนัฯจะ
ชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพยีงครึ�งหนึ�งของสญัญาฯ) 

 
อตัรานี0ไมร่วม 

1. คา่จัดทําหนังสอืเดนิทาง 
2. ภาษีตา่งๆ เชน่ ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% ภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% ฯลฯ 
3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอื�นๆนอกเหนอืจากรายการทวัร ์
4. คา่นํ�าหนักกระเป๋าที�เกนิกวา่สายการบนิกําหนด 20 กก. 
5. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�ไมไ่ดร้ะบอุยูใ่นโปรแกรมทวัร ์
6. คา่อาบนํ�าแรห่นิ (Hot Stone Bath) 
7.  คา่ทปิสําหรับมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น 3 USD ตอ่วนั รวม 5 วนั = 15 USD 
     คา่ทปิสําหรับคนขบัรถ 2 USD ตอ่วนั รวม 5 วนั = 10 USD 

คา่ทปิสําหรับหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 3 USD ตอ่วนั รวม 5 วนั = 15 USD 
รวมเป็น 40 USD / ทา่น 

 
เอกสารที;ใชย้ ื;นวซีา่ 

• ไฟลส์แกนหนังสอืเดนิทางที�มอีายใุชง้านเหลอื มากกวา่ 6 เดอืนกอ่นเดนิทาง  
 
เง ื;อนไขการจองทวัร ์

1. หลงัจากการจอง ตอ้งชาํระ เงนิมดัจําทนัท ีทา่นละ 20,000 บาท / ทา่น เนื�องจาก ตัgวเครื�องบนิ จะตอ้ง
ออกทนัทหีลังจาก มกีารยนืยนัการจอง มฉิะนั�น ที�นั�งจากสายการบนิ จะไม ่Confirm และ จะตอ้ง โอนเงนิ 
กอ่นการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 14 วนักอ่นการเดนิทาง 

2. เงื�อนไขการยกเลกิ: หลงัจากชาํระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิeในการคนืเงนิ เนื�องจาก ทาง
บรษัิทฯจะตอ้งออกตัgวเครื�องบนิ ใหผู้โ้ดยสารทนัท ีเพื�อการยนืยนัการเดนิทางกบัทางสายการบนิ  

3. หลงัจาก จา่ยเงนิเต็มจํานวนแลว้ ทางบรษัิทฯจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจรงิที�เกดิขึ�นในขณะนั�น และจะ
ทําการคนืเงนิที�เหลอื หลงัจากหกัคา่ใชจ้า่ยแลว้ใหก้บัผูเ้ดนิทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิe ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี� เมื�อเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไม่
อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีที�สญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บ บาดเจ็บ ที�นอกเหนอืความ
รับผดิชอบของหวัหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน หรอื ภยัธรรมชาต ิหรอื 
จลาจล เป็นตน้ 

5. เนื�องจากรายการทวัรน์ี�เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิeการใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื 
ถกูปฎเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิe ไมค่นืเงนิทกุกรณี 

6. เมื�อทา่นไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทั �งหมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอื ชาํระโดยตรงกบั
ทางบรษัิทณ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นไดรั้บทราบและยอมรับเงื�อนไขตา่งๆ ที�บรษัิทฯไดร้ะบไุวแ้ลว้
ขา้งตน้ 

7. กําหนดการเดนิทางอาจจะมกีารเปลี�ยนแปลงไดเ้พื�อความเหมาะสม ทั �งนี�ทางบรษัิทฯ จะยดึถอื
ผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกัสําคญั 



 

   

 

 

  

  

 

 

8. สําหรับ ผูโ้ดยสาร ที�ไมไ่ดถ้อื Passport ไทย หรอื Passport ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรื�อง
เอกสาร Visa เขา้ออกเมอืงไทยเอง หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯทวัร ์จะไม่
รับผดิชอบในกรณี ที�ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยปฏเิสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

9. บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีที�ทา่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ใน

ทกุกรณี 

10. ในกรณีที�ทา่นผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เลม่สนํี�าเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิe

ไม่รับผดิชอบใดๆในการที�ท่านอาจจะถูกปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการท่องเที�ยวจะใชเ้ล่มสี

เลอืดหม ู
11. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิeยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีที�ไมส่ามารถทํากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจํานวน

อยา่งนอ้ย   15 ทา่นซึ�งในกรณีนี�ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ั �งหมด หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ื�นใหถ้า้ตอ้งการ 

12. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอื�น ๆ ที�

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิ�มที�เกดิขึ�นทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย 

การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอือบุตัเิหตตุา่ง  

13. ราคานี�คดิตามราคาบัตรโดยสารเครื�องบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึ�น ตามอัตราคา่

นํ�ามนัหรอื คา่เงนิแลกเปลี�ยน ทางบรษัิท สงวนสทิธิeที�จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

14. ภาพที�ใชใ้นการประกอบการทําโปรแกรมใชเ้พื�อความเขา้ใจในมมุมองสถานที�ทอ่งเที�ยว ภาพใชเ้พื�อการ

โฆษณาเทา่นั�น 

 
หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 

และมหีนา้ที;เหลอืไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ 
** กรณี ถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มลูเพิ;มเตมิ ** 

 


