
              

 

    

 

 
 

ทิมพ ู– พนูาคา – พาโร – วดัทกัซงั 

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

ขอพรศกัดิ4สิทธิ4องคพ์ระศรีสจัธรรม พระพทุธรูปที/ประดิษฐาน ณ จดุสูงที/สุดในโลก 
เพื/อความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน 



              

 

    

 

 
 

 
 
พิเศษ!!! เฉพาะลกูคา้คนสาํคญั 

• นํ�าดื�มบริการใหต้ลอดวนั 

• ระบาํหนา้กาก Mask Dance และระบาํพื� นเมือง จดัแสดงเฉพาะคณะเราเท่านั�น 

• อาหารเสริมจากเมืองไทยทุกมื� อ 

• บริการ ชา/กาแฟ หลงัอาหาร 



              

 

    

 

• ฟรี!!! ค่ามา้ ขึ� นวดัทกัซงั 

• ชุดประจาํชาติเพื�อใส่เดินชมเมือง 
หมายเหต ุ 

1. โปรดระมดัระวงัรายการท่องเที�ยวบางรายการที�ใส่โปรแกรมสถานที�เที�ยวมากเกินกวา่จะสามารถเขา้ชมไดจ้ริง  
2. รายการของเราสามารถเพิ�มสถานที�ท่องเที�ยวนอกเหนือจากที�ระบุในรายการได ้ในกรณีที�มีเวลาเหลือ   

วนัแรก สุวรรณภมิู – พาโร – พาโรซอง – National Museum – ตาชิโชซอง 

04.30 น. คณะพบกนั ณ จุดนดัหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ ชั�น J เคานเ์ตอรส์ายการบิน Bhutan Airlines (B3) โดยจะมี
เจา้หนา้ที/ของบริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกในการ Check-inสมัภาระตา่งๆแก่ท่าน 

06.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองพาโร ประเทศภูฏาน โดยสายการบิน Bhutan Airline เที�ยวบินที� B3-701(มีบริการอาหารและ

เครื�องดื�มบนเครื�อง) (เครื�องบินแวะรบัส่งผูโ้ดยสารที�เมืองกลักตัตา ประเทศอินเดียประมาณ DE นาที ***ไมต่อ้งลงจาก

เครื�อง***)  

 
09.55 น. เดินทางถึงสนามบินพาโร ประเทศภูฏาน นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนั�นแต่ละท่านรบักระเป๋าสัมภาระที�

โหลดตรวจเช็คใหเ้รียบรอ้ยและออกเดินทางเขา้สู่ตวั เมืองพาโร  
ประเทศภูฏาน เป็นประเทศเล็กๆที�เป็นดินแดนรวมแหล่งอารยธรรมต่างๆในออ้มกอดแหง่ขุนเขาหิมาลยั เป็นประเทศที�พุทธศาสนาแบ่งบาน
อยู่ท่ามกลางเทือกเขาหิมาลยั ประชาชนชาวภูฏานมีธรรมมะเป็นสิ�งยึดเหนี�ยวทางจิตใจ ประชาชนดํารงชีวิตกนัอยู่อยา่งเรียบง่ายไม่วุ่นวาย 
และความสุขของคนภูฏานวดักนัไดที้�ใจ..ความสุขอยู่ที�จิตใจที�มีแต่รอยยิ� ม..และความเป็นมิตรแก่ผูค้นทั�งโลก ทุกท่านจะไดส้มัผสับา้นเมืองที� 
เมืองพาโรซึ�งเป็นเมืองที�ถูกโอบอยูใ่นวงลอ้มของขุนเขา บนระดบัความสูง N,NPQ เมตร มีแม่นํ�าปาชูไหลผ่าน อาคารบา้นเรือนจะเป็นสไตล์
ภูฏานแท ้กรอบหน้าต่างไมล้วดลายสีสนัสดใส 

เที/ยง  รบัประทานอาหารเที/ยง ณ ภตัตาคาร  
นําทุกท่านชม พาโรซอง หรือ พาโรริงปูซอง ป้อมปราการและวิหารหลวงแห่งเมืองพาโร พาโรซองนับเป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมแบบ
ภูฏานที�สมบูรณ์แบบที�สุด ทุกท่านจะเห็นถึงกาํแพงสีขาวที�ก่อตวัขึ� นเป็นป้อมปราการสามารถเห็นไดช้ดัเจนเป็น Landmark ของเมืองพาโร ตวั
ซองสรา้งขึ� นในปี ค.ศ. WXDD โดย ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล พระอริยสงฆ ์ซึ�งเป็นผูนํ้าทางจิตวิญญานและเป็นผูร้วบรวมประเทศภูฏานให้
เป็นปึกแผ่น รวมถึงเป็นผูว้างระบบการบริหารงานและระบอบปกครองประเทศ ปัจจุบนัเป็นสถานที�ทํางานของรฐับาล รวมทั�งเป็นที�ตั�งของ
องคก์รบริหารสงฆป์ระจาํเขตปกครองนั�นๆ ทางเขา้พาโรซองมี สะพานแขวนไมท้อดผ่านขา้มแม่นํ�า เป็นอีกจุดที�ควรถ่ายรูปเก็บภาพความ
ประทบัใจ 



              

 

    

 

 
หลังจากนั�น นําท่านเดินทางไม่ไกล ชม พิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์แห่งนี� เป็นที�เก็บรวบรวมหน้ากากศิลปะแบบพุทธมหายาน 
นิกายตนัตระ ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ ์เครื�องมือเครื�องใชไ้มส้อยต่างๆ รวมถึงจดัแสดงความหลากหลายทางธรรมชาติอนัสมบูรณ์
ของประเทศเพื�อใหทุ้กท่านไดรู้จ้กัภูฏานมากขึ� น ตรงขา้มกบัอาคารพิพิธภณัฑ ์เป็นอาคารทรงกลมสีขาว เรียกว่า ตาซอง (Ta Dzong) หรือ 
หอคอย เดิมใช้เป็นหอสังเกตุการณ์ขา้ศึกศัตรู เนื� องจากตัว Dzong สร้างอยู่บนเนินสูง สามารถมองวิวตัวเมืองพาโรได้ครอบคลุม 
(นําทุกท่านถ่ายรูปดา้นนอก เนื�องจากขณะนี�  Ta Dzong กาํลงัปิดปรบัปรุง)  

หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองทิมพู เมืองหลวงของประเทศภูฏานตั�งแต่ปี ค.ศ. W`XW ใชเ้วลาการเดินทางประมาณ W ชม. 
ระหวา่งทางผ่านชม วดัตมัชู Tamchoe Monastery คือ จุดชมวิววดัตมัชู ตรงจุดบรรจบของแม่นํ�าปาโรชูกบัแม่นํ�าทิมพชูู คือวดัตมัชู หรือวดัเขา
ยอดอาชา จะตั�งอยู่บนฝั�งซา้ยท่ามกลางทิวทัศน์ที�มีแม่นํ� าสองสายมาบรรจบกนั ท่านลามะทังทนเกลโป ซึ�งเป็นผูส้รา้งวดันี� ขึ� นพรอ้มสะพาน
เหล็กอีกสายหนึ�งขึ� นที�นี�  แต่สะพานถูกนํ�าพดัทําลายลงในปี ค.ศ. 1969 สะพานที�เห็นในปัจจุบันเป็นของที�ใชโ้ซ่เหล็กสรา้งขึ� นใหม่ในปี ค.ศ. 
2005 โดยเลียนแบบสะพานสายเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต่อจากนั�นเดินทางอีกไม่ไกล นําท่านเดินทางเขาชม ตาชิโชซอง มหาปราการแห่งศานาและวิหารหลวงแห่งเมืองทิมพู (วัน

ธรรมดาเปิดหลงัab.c*น. / เสาร-์อาทิตย ์เปิดทั�งวัน)  ตาซิโซซอง หมายถึง ป้อมแห่งศาสนาอนัเป็นมงคล สรา้งในสมยัศตวรรษที� WN 
โดยท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล ปัจุบันเป็นสถานที�ทํางานของพระมหากษัตริย์ สถานที�ทําการของกระทรวงต่างๆ และวัด รวมทั�งเป็น
พระราชวงัฤดูรอ้นของพระสงัฆราช  และบริเวณอนัใกลท่้านจะไดเ้ห็นวงัที�ประทบัส่วนพระองคข์องพระราชาธิบดีจิกมี�ดว้ย  



              

 

    

 

คํ /า  รบัประทานอาหารคํ /า ณ ภตัตาคาร  
จากนั�นเชิญทุกท่านพกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Gyelsa Hotel เมืองทิมพู ระดบั c ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัที/สอง  ทิมพู – National Memorial Chorten – โดชูลาพาส – วดัชิมิลาคงั – พูนาคาซอง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที/พกั 
นําท่านชม National Memorial Chorten อนุสรณ์มหาสถานแด่กษัตริย์รัชกาลที� d แห่งประเทศ
ภูฏานสรา้งในปี ค.ศ.W`eD มีผูค้นมากมายเดินทางมาแสวงบุญและสวดมนตป์ระกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาต่างๆ  
นําท่านเดินทางสู่ เมืองพูนาคา (Punakha) พูนาคา เป็นเมืองหลวงเก่าของภูฏานจนถึงปี ค.ศ. 
W`EE ก่อนที�จะยา้ยเมืองหลวงไปที�เมืองทิมพู ระยะทางประมาณ eN กิโลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 
d ชั �วโมง) ระหว่างทางท่านจะไดช้มวิวทิวทัศน์ของทุ่งนาขั�นบันไดและดอกไมที้�บานตลอดเสน้ทาง
สวยงามเป็นอย่างมาก ผ่านชม ป้อมซิมโตคาซอง สรา้งในปี ค.ศ.1629 ป้อมแห่งนี� มีชยัภูมิที�ถือ
เป็นยุทธศาสตรที์�สําคญัแห่งเมืองทิมพู ถือเป็นป้อมปราการแห่งแรกที�ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล 
สรา้งขึ� น เมืองพนูาคาอยูร่ะดบัความสูง W,NQQ เมตรจากระดบันํ�าทะเล ทาํใหเ้มืองพนูาคามีอากาศ
อบอุน่กวา่เมืองพาโรและเมืองทิมพ ู 
นําท่านแวะชม โดชูลาพาส ชมความงามของ เจดียด์รุกวังเยลลาคัง สถูปแห่งชัยชนะ ชม 108 
สถูป อนุสรณ์สถานที�มีต่อกองกาํลังกลุ่มหวัรุนแรงที�ยึดพื� นที�ทางภาคใตข้องภูฏาน ตั�งอยู่บนระดับ
ความสูง 3,150 เมตร จากระดบันํ�าทะเล  พรอ้มดื�มดํ �าธรรมชาติทิวทศัน์ของภูเขาหิมาลยัดา้นตะวนัตกอนัตระการตา และยอดเขา
ต่างๆเรียงรายกนั รวมไปถึงยอดเขาที�สูงที�สุดอยา่งกงักาพุนซุม ซึ�งมีความสูงถึง 7,540 เมตร จากนั�นเดินทางต่อสู่เมืองพนูาคา 

 



              

 

    

 

 
 

เที/ยง   รบัประทานอาหารเที/ยง ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดินขึ� นเนินไปชม วดัชิมิลาคงั (ใชเ้วลาเดินประมาณครึ�งชั �วโมง) วดัที�อยูบ่นยอดเนินกลางหุบเขา สรา้งขึ� นในปี ค.ศ.1499 โดยลามะ
ที�มีชื�อเสียงมาก นามวา่ท่าน Lama Drukpa Kunley ที�วดัแหง่นี� ชาวบา้นเชื�อกนัวา่หากใครมาอธิษฐานขอบุตรก็จะไดส้มใจ  
จากนั�นนําท่านชม พูนาคาซอง (Punakha Dzong)  ป้อมปราการประจาํเมืองพนูาคา สรา้งขึ� นในปี WXde โดยซบัดรุง งาวงันัมเกล  ซึ�งไดร้บั
การขนานนามว่าเป็น พระราชวังแห่งความสุขอนัยิ/งใหญ่  “Palace of Great Happiness” และเป็นหนึ�งในป้อมปราการที�สวยงามที�สุดใน
ภูฏาน เป็นป้อมที�สรา้งเป็นอนัดับสองของภูฏาน ในอดีตเมื�อครั�งเมืองพูนาคายงัเป็นเมืองหลวง ป้อมแห่งนี� ไดถู้กใชเ้ป็นที�ทําการของรฐับาล 
ปัจจุบันเป็นที�พักในฤดูหนาวของพระชั�นผูใ้หญ่ ป้อมนี� ตั�งอยู่ ณ บริเวณที�แม่นํ� า Pho chu และ แม่นํ� า Mo chu ไหลมาบรรจบกนั อีกทั�งเป็น
สถานที�ท่านซบัดรุง งาวงั นัมเกล มรณภาพที�นี�  และปัจจุบนัก็ไดเ้ก็บรกัษาร่างของท่านอยูภ่ายใน  ท่านจะไดเ้ห็น ลามะ (พระสงฆ)์ จาํนวน
มากที�กาํลงัศึกษาพระธรรมและสวดมนต ์ 



              

 

    

 

 
 

พิเศษ!!! พาทุกท่านสมัผสัประสบการณแ์ปลกใหม่เรา้ใจกว่าเดิม ดว้ยการล่องแก่งที/แม่นํ�า Mo Chu วิวอนัตระการตา
กบัขุนเขารูปชา้งหมอบ และ Punaka Dzong ที/สวยงาม เพียงท่านละ  
กรณีล่องเรือ '-J คน ราคา c,t** บาท / ท่าน / เรือ a ลาํ 
กรณีล่องเรือ J-b คน ราคา ',t** บาท / ท่าน / เรือ a ลาํ 
กรณีล่องเรือ b-u คน ราคา ',*** บาท / ท่าน / เรือ a ลาํ 
(ล่องแก่งไม่ไดร้วมในค่าทวัร ์แตเ่ป็น Optional ทวัร ์เพื/อจดัให ้สาํหรบัลกูคา้ ที/สนใจเท่านั�น ไม่ไดเ้ป็นการบงัคบัขาย
แต่อย่างใด ส่วนท่านใดไม่สะดวกหรือไม่ประสงคล์่องแก่ง ทางบริษัทฯ จะนาํทุกท่านไปชมตลาดพื� นเมือง และ ไป
ชุดชมวิว ที/สวยที/สุดในเมืองพูนาคาแทน โดยไม่มีค่าใชจ้า่ยเพิ/มเตมิ) 

คํ /า  รบัประทานอาหารคํ /า ณ ภตัตาคาร 
จากนั�นเชิญทุกท่าน พกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Meri Puensum Hotel เมืองพูนาคา ระดบั c ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วนัที/สาม พูนาคา – ทิมพู – พระศรีสจัจธรรม – สวนสตัวแ์ห่งชาต ิ– หอ้งสมุดแห่งชาต ิ– พาโร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที/พกั 
นําท่านเดินทางกลบัสู่เมืองทิมพ ูตามเสน้ทางเดิม ชมทศันียภาพสองขา้งทางและเทือกเขาหิมาลยัที�มีความสวยงาม ที�จะเป็นประสบการณที์�ดี
ที�ไดม้าเยอืนภูฏาน 

เที/ยง   รบัประทานอาหารเที/ยง ณ ภตัตาคาร 
พาทุกท่านชม ที/ทาํการไปรษณียภู์ฏาน ทุกท่านสามารถถ่ายรูปทําแสตมป์ที�ระลึก อีกทั�งสามารถเลือกซื� อ
ดวงตราไปรษณียากรที�งดงามของภูฎาน มีใหเ้ลือกหลายรูปแบบและราคา ทั�งรูปวิวทิวทศัน์ธรรมชาติ รูปวดั
และป้อมปราการที�เรียกว่าซอง (Dzong) รูปสัตว ์รูปดอกไมต่้างๆ ซึ�งดวงตราไปรษณียกรของภูฏานถือเป็น
หนึ�งในของน่าซื� อที�ทุกท่านไมค่วรพลาด  

 

นําท่านชม สวนสตัวแ์ห่งชาตขิองประเทศภฏูาน และชมสตัวป์ระจาํชาติทาคิน ที�มี
รูปร่างลกัษณะพิเศษผสมระหวา่งแพะกบัววั มีแห่งเดียวในประเทศภูฏานเท่านั�น ซึ�งครั�งนึ�ง



              

 

    

 

ประเทศสหรฐัอเมริกาเคยเจรจาของไปเลี� ยงแต่ไดร้บัการปฏิเสธจากรฐับาลประเทศภฏูาน ทาคิน เป็นสตัวใ์นตาํนานประวติัศาสตร์
ของศาสนาพุทธ โดยเชื�อวา่ท่านลามะ Drukpa Kunley 
เป็นผูส้รา้งขึ� นจากซากโครงกระดูกของววัและแพะที�ท่านไดท้านเป็นอาหารไปแลว้ 
เมื�อท่านลามะทานอิ�มก็ไดนํ้าเอาหวัแพะไปต่อกบักระดูกววัและดีดนิ� วหนึ�งที กองกระดูกก็กลบัพลนัมีชีวติเป็น ตวัทาคิน 
วิ�งออกไปกินหญา้ในทุ่งหญา้และสืบพนัธุม์าจนถึงปัจจุบนันี�   

 
นําท่าน สกัการะองคห์ลวงพ่อสจัจธรรม ที�ตั�งอยูสู่งที�สุดในโลก และไดร้บัความร่วมมือจากเศรษฐีชาวสิงคโ์ปร ์บริจาคเงินซื� อที�ดิน

และสรา้งพระพุทธรูป ใหแ้ก่รฐับาลประเทศภูฏานใหท่้านไหวข้อพรเพื�อเป็นศิริมงคล นําท่านชม จุดชมวิวซังเกกงั (Sangaygang) จุดชมวิว
ทิวทศัน์ที�สวยงามของหุบเขาเมืองทิมพ ูเพื�อเก็บภาพประทบัใจ  

 

 
 
จากนั�นนาํทุกท่านเดินทางสู่เมืองพาโร ใชเ้วลาประมาณ a ชั /วโมง 

คํ /า  รบัประทานอาหารคํ /า ณ ภตัตาคาร 
จากนั�นเชิญทุกท่าน พกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Kichu Resort เมืองพาโร ระดบั c ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วนัที/สี/  พิชิตวดัถํ�าพยคัรเหิร  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที/พกั 
นําท่านออกเดินทางสู่ วัดถํ�าพยคัฆเ์หิร  ทกัซัง” เป็นมหาวิหารศกัดิo สิทธิo เป็นที�ที�องคกู์รูปัทมสมัภวะไดเ้ดินทางมาบาํเพ็ญภาวนา

และเจริญสมาธิอยูใ่นถํ�าบนชะง่อนเขา ตั�งแต่ศตวรรษที� P และท่านก็ยงัเป็นผูนํ้าเอาศาสนาพุทธเขา้มาเผยแผ่ยงัดินแดนแห่งนี�  ตามความเชื�อ
ของชาวภูฏาน กล่าวว่าท่านไดเ้หาะมาบนหลังเสือตัวเมีย มายงัหน้าผาแห่งนี� เพื�อทําวิปัสนากรรมฐาน จึงไดชื้�อว่า ถํ�าเสือ (Tiger Nest) 



              

 

    

 

หลงัจากที�สาํเร็จสมาธิแลว้ ท่านจึงไดส้รา้งศาสนสถานแห่งนี� ขึ� น ชาวภูฏานมีความเชื�อวา่ครั�งหนึ�งในชีวิต จะตอ้งไดขึ้� นมาแสวงบุญ เพื�อความ
เป็นสิริมงคลและเจริญกา้วหน้าของชีวิต 

 
การเดินทางมายงัสถานที�แห่งนี�  รถจะสามารถขึ� นไดแ้ค่เนินเขาเท่านั�น จากนั�นทุกท่านสามารถเลือกเดินทางได ้N แบบ คือ เดินเทา้ 

หรือ ขี�มา้ เท่านั�น (เนื/องจากปริมาณคนจูงมา้ไม่เพียงพอต่อจาํนวนนักท่องเที/ยว จึงอาจทาํใหเ้กิดอนัตรายในการเดินทางได ้ทั�งนี� ทาง
บริษัทฯจึงแนะนาํใหเ้ดินเทา้ขึ� นเขาจะปลอดภยักว่า แต่ถา้ท่านใด มีทกัษะในการขี/มา้ขึ� นเขา หรือ อยากผจญภยั รบกวนแจง้บริษัทฯ
ล่วงหนา้เพื/อทาํการจองมา้ใหท่้าน ไม่เสียค่าใชจ้่ายเพิ/มเติม) ขึ� นไปยงัวดั เสน้ทางเป็นเนินเขาและมีหน้าผาสูงชนัราว d,QQQ เมตรจาก
ดา้นล่าง แนะนํานักท่องเที�ยวค่อยๆ เดินขึ� นไปชา้ๆ ราว N ชม. จะถึงจุกพกัครึ�งทาง พกัดื�มนํ�าชา กาแฟ ) จากนั�นเดินทางต่ออีกราว W ชม.ก็
จะถึงสุดทางดินลูกรงัสุดทา้ย จากนั�นเสน้ทางจะเปลี�ยนเป็นบนัไดขึ� นลง eQQ ขั�น สู่ยงั วดัทกัซงั ดา้นใน นําทุกท่านสกัการะสิ�งศกัดิoสิทธิo และ 
ชมความงามของธรรมชาติที�สรรคส์รา้งอยา่งวิจิตรลงตวั 

เที/ยง  รบัประทานอาหารเที/ยง ณ ภตัตาคารดา้นบนระหว่างทางขึ� นทกัซงั  
นําทุกท่านเดินเทา้ลงจากเขา (ไมส่ามารถอนุญาติใหนั้�งมา้ลงมาดา้นล่างได ้เนื�องจาก อนัตรายเป็นอยา่งมากต่อตวัผูเ้ดินทาง) จากนั�นเดิทา
งต่อสู่ วดัคิชู ลาคงั หนึ�งในวดัที�เกา่แกใ่นประเทศภูฏาน สมยัศตวรรษที� e วดันี� เป็นวดัที�มีควมเชื�อวา่สรา้งไวเ้พื�อตรึงเทา้ซา้ยของนางยกัษ์ตน
หนึ�งที�นอนทอดร่างปิดทบัประเทศทิเบตและเทือกเขาหิมาลยัไว ้ 
 
จากนั�นเพลิดเพลินกบั การชอ้บปิ� ง ณ พาโร สตรีท ซื� อของฝากของที/ระลึก ตามอธัยาศยั 

คํ /า  รบัประทานอาหารคํ /า ณ ภตัตาคาร พรอ้มชม การแสดงทอ้งถิ/นของชาวภูฏาน แสดงวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของ
ชาวภูฏานในเทศกาลงานประเพณีตา่งๆ  
จากนั�นเชิญทุกท่าน พกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Kichu Resort Hotel เมืองพาโร ระดบั c ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วนัที/หา้  พาโร-กรุงเทพ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที/พกั 
นําท่านเดินทางสู่สนามบินพาโร เพื�อนําท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

1*.ct น.  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน Bhutan Airlines   เที�ยวบินที� B3-700 



              

 

    

 

(มีบริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) (เครื�องบินแวะรบัส่งผูโ้ดยสารที�เมืองกลักตัตา ประเทศอินเดียประมาณ DE นาที 

***ไมต่อ้งลงจากเครื�อง***)     

1b.*t น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจในการบริการ 

***หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทางบริษัทฯจะยึดถือประโยชน์ของลกูคา้เป็นสูงสุด*** 

 

 

 

ในกรณีที/ผูโ้ดยสารอยูต่า่งจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร,์ รถไฟ หรือตั ~วเครื/องบินภายในประเทศ  
กรุณาแจง้ใหเ้จา้หนา้ที/ของบริษัทฯทราบทุกครั�งก่อนทาํการออกตั ~วทุกประเภท  

มิฉะนั�นทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบความเสียหายที/เกิดขึ� นในกรณีที/ทวัรมี์การยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี/ยนแปลงเที/ยวบิน 
 

 

อตัราค่าบริการ 

*b ท่านออกเดินทางไม่มีหวัหนา้ทวัร ์| at ท่านออกเดินทางมีหวัหนา้ทวัร ์

กาํหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

(พกัหอ้งละ '-c ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตยีง  
(พกักบัผูใ้หญ่ ' ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  
(พกักบัผูใ้หญ่ ' ท่าน) 

พกัเดี/ยวเพิ/ม 

ac-a� ก.ค. b' 
'*-'J ก.ค. b' 
'J-'u ก.ค. b' 

tc,)** บาท tc,)** บาท t',)** บาท J,)00 บาท 

ca ก.ค.-*J ส.ค. b' 
*�-aa ส.ค. b' 
a*-aJ ส.ค. b' 
aJ-au ส.ค. b' 
'a-'t ส.ค. b' 

tc,)** บาท tc,)** บาท t',)** บาท J,)00 บาท 

aa-at ก.ย. b' 
't-') ก.ย. b' 

tJ,)** บาท tJ,)** บาท tc,)** บาท J,)00 บาท 

*'-*b ต.ค. b' 
a'-ab ต.ค. b' 
a)-'c ต.ค. b' 
't-') ต.ค. b' 

tJ,)** บาท tJ,)** บาท tc,)** บาท J,)00 บาท 

*b-a* พ.ย. b' 
ac-a� พ.ย. b' 
'*-'J พ.ย. b' 
'� พ.ย.-*a ธ.ค. b' 

tJ,)** บาท tJ,)** บาท tc,)** บาท J,)00 บาท 

04-08 ธ.ค. b' 
*t-*) ธ.ค. b' 
*b-a* ธ.ค. b' 
'�-ca ธ.ค. b' 

tt,)** บาท tt,)** บาท tt,)** บาท J,)00 บาท 



              

 

    

 

'u ธ.ค.-*a ม.ค. bc 
') ธ.ค.-*' ม.ค. bc 
c* ธ.ค.-*c ม.ค. bc 

 

** ในกรณีที/คณะออกเดินทางตํ /ากว่า at ท่าน หรือมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปลี/ยน 

แปลงขนาดของพาหนะที/ใชใ้นการนาํเที/ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
สงวนสิทธิ4 

• ในการเปลี/ยนแปลงราคา เหตมุาจากอตัราแลกเปลี/ยนและราคาตั ~วเครื/องบินหรือประกาศจากรฐับาลประเทศภูฎาน 

• เดินทางไม่ถึง at ท่าน แตไ่ม่ต ํ /ากว่า b ท่าน จะไม่มี หวัหนา้ทวัร ์จากเมืองไทย แตทุ่กท่านยงัสามารถเดินทางดว้ยตวัเองได ้
โดยไม่ตอ้งจา่ยเงินเพิ/ม โดยที/มี ไกดท์อ้งถิ/น (English speaking guide)  
 

อตัรานี� รวม  
1. คา่ตั qวเครื�องบิน ไป-กลบั ชั�นประหยดัโดยสายการบิน Bhutan Airlines (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไมเ่กิน NQ ก.ก. / ท่าน)  
2. คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ ภาษีนํ�ามนั คา่ประกนัภยัทางอากาศ 
3. คา่รถนําเที�ยวภายในประเทศภูฎาน (ไกดท์อ้งถิ�นภาษาองักฤษ) และหวัหน้าทวัรจ์ากประเทศไทยคอยอาํนวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง 
4. คา่โรงแรมที�พกั มาตรฐาน Tourist Class N ท่าน ต่อ W หอ้ง  
5. คา่วีซา่ภูฏาน 
6. คา่บตัรเขา้ชมสถานที� คา่พาหนะ หรือรถรบั – ส่ง ระหวา่งนําเที�ยว 
7. คา่อาหารมาตรฐานตามรายการ 
8. คา่ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล t**,*** บาท วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดย

แพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่านั�น”) (หมายเหต:ุ คา่ประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กที�มีอายุตํ �ากวา่ X 
เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ eE ปี ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้า่สินไหมทดแทนเพียงครึ�งหนึ�งของสญัญาฯ) 

 
อตัรานี� ไม่รวม 

1. คา่จดัทาํหนังสือเดินทาง 
2. ภาษีต่างๆ เชน่ ภาษีมลูคา่เพิ�ม e% ภาษีหกั ณ ที�จา่ย d% ฯลฯ 
3. คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอื�นๆนอกเหนือจากรายการทวัร ์
4. คา่นํ�าหนักกระเป๋าที�เกินกวา่สายการบินกาํหนด NQ กก. 
5. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�ไมไ่ดร้ะบุอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์
6. คา่อาบนํ�าแร่หิน (Hot Stone Bath) 
7.  คา่ทิปสาํหรบัมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น 3 USD ต่อวนั รวม E วนั = 15 USD 
     คา่ทิปสาํหรบัคนขบัรถ N USD ต่อวนั รวม E วนั = WQ USD 

คา่ทิปสาํหรบัหวัหน้าทวัรจ์ากเมืองไทย 3 USD ต่อวนั รวม E วนั = 15 USD 
รวมเป็น DQ USD / ท่าน 

 
เอกสารที/ใชย้ื/นวีซ่า 

• ไฟลส์แกนหนังสือเดินทางที�มีอายุใชง้านเหลือ มากกวา่ X เดือนกอ่นเดินทาง  
 



              

 

    

 

เงื/อนไขการจองทวัร ์
1. หลงัจากการจอง ตอ้งชาํระ เงินมดัจาํทนัที ท่านละ NE,QQQ บาท / ท่าน เนื�องจาก ตั qวเครื�องบิน จะตอ้งออกทนัทีหลงัจาก มีการ

ยนืยนัการจอง มิฉะนั�น ที�นั�งจากสายการบิน จะไม ่Confirm และ จะตอ้ง โอนเงิน กอ่นการเดินทาง อยา่งน้อย WD วนักอ่นการ
เดินทาง 

2. เงื�อนไขการยกเลิก: หลงัจากชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิoในการคืนเงิน เนื�องจาก ทางบริษัทฯจะตอ้งออกตั qว
เครื�องบิน ใหผู้โ้ดยสารทนัที เพื�อการยนืยนัการเดินทางกบัทางสายการบิน  

3. หลงัจาก จา่ยเงินเต็มจาํนวนแลว้ ทางบริษัทฯจะคิดคา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจริงที�เกิดขึ� นในขณะนั�น และจะทาํการคืนเงินที�เหลือ 
หลงัจากหกัคา่ใชจ้า่ยแลว้ใหก้บัผูเ้ดินทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิo ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์�  เมื�อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่
รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสีย หรือไดร้บั บาดเจ็บ ที�นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับาง
ประการ เชน่ การนัดหยุดงาน หรือ ภยัธรรมชาติ หรือ จลาจล เป็นตน้ 

5. เนื�องจากรายการทวัรนี์� เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิoการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฎิเสธการเขา้ประเทศ
ไมว่า่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิo ไมคื่นเงินทุกกรณี 

6. เมื�อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั�งหมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือ ชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทณ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือวา่ท่านไดร้บัทราบและยอมรบัเงื�อนไขต่างๆ ที�บริษัทฯไดร้ะบุไวแ้ลว้ขา้งตน้ 

7. กาํหนดการเดินทางอาจจะมีการเปลี�ยนแปลงไดเ้พื�อความเหมาะสม ทั�งนี� ทางบริษัทฯ จะยดึถือผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยั
ของลกูคา้เป็นหลกัสาํคญั 

8. สาํหรบั ผูโ้ดยสาร ที�ไมไ่ดถื้อ Passport ไทย หรือ Passport ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเรื�องเอกสาร Visa เขา้ออกเมืองไทย
เอง หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯทวัร ์จะไมร่บัผิดชอบในกรณี ที�ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย
ปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

9. บริษัทจะไมร่บัผิดชอบ หรือ คืนเงินคา่ทวัร ์ในกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธในการใหว้ีซา่ หรือ ปฏิเสธเขา้เมือง ในทุกกรณี 

10. ในกรณีที�ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เล่มสีนํ�าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิoไม่รบัผิดชอบใดๆในการ

ที�ท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที�ยวจะใชเ้ล่มสีเลือดหม ู
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิoยกเลิกการเดินทางกอ่นล่วงหน้า 14 วนั ในกรณีที�ไมส่ามารถทาํกรุป๊ไดไ้มถึ่งจาํนวนอยา่งน้อย   15 ท่านซึ�งใน

กรณีนี� ทางบริษัทฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั�งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอื์�นใหถ้า้ตอ้งการ 

12. บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณที์�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื�น ๆ ที�นอกเหนือการควบคุมของทาง

บริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ�มที�เกิดขึ� นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรืออุบติัเหตุ

ต่าง  

13. ราคานี� คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื�องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ� น ตามอัตราค่านํ� ามันหรือ ค่าเงิน

แลกเปลี�ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิoที�จะปรบัราคา ตามสถานการณด์งักล่าว 

14. ภาพที�ใชใ้นการประกอบการทาํโปรแกรมใชเ้พื�อความเขา้ใจในมุมมองสถานที�ท่องเที�ยว ภาพใชเ้พื�อการโฆษณาเท่านั�น 

 
หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า b เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที/เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า ' หนา้ 
** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิ/มเตมิ ** 

 
 


