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ทวัรภ์ูฏาน - ทิมพ ู– พนูาคา – พาโร – วดัทกัซงั 

พิสูจน์จิตมหากศุล พิชิตวดัถ า้พยคัฆเ์หิรวดัทกัซงั บนยอดหนา้ผาสูงจากระดบัน ้าทะเล 2,900 ม. 

ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พนูาคาซอง ท่ีสวยท่ีสุดแห่งภูฏาน 

ขอพรศกัด์ิสิทธ์ิองคพ์ระศรีสจัธรรม พระพุทธรปูท่ีประดิษฐาน ณ จุดสูงท่ีสุดในโลก 

เพ่ือความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน 
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พิเศษ!!! เฉพาะลูกคา้คนส าคญั 

• น ้าด่ืมบริการใหต้ลอดวนั 

• ระบ  าหนา้กาก Mask Dance และระบ าพ้ืนเมือง จดัแสดงเฉพาะคณะเราเทา่น้ัน 

• อาหารเสริมจากเมืองไทยทุกม้ือ 

• บริการ ชา/กาแฟ หลงัอาหาร 

• ฟรี!!! คา่มา้ ข้ึนวดัทกัซงั 

• ชุดประจ าชาติเพ่ือใสเ่ดินชมเมือง 

หมายเหต ุ 

1. โปรดระมดัระวงัรายการทอ่งเที่ ยวบางรายการท่ีใสโ่ปรแกรมสถานท่ีเที่ ยวมากเกินกวา่จะสามารถเขา้ชมไดจ้ริง  

2. รายการของเราสามารถเพ่ิมสถานท่ีทอ่งเที่ ยวนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการได ้ในกรณีท่ีมีเวลาเหลือ   

วนัแรกของการเดินทาง (1) สุวรรณภูมิ – พาโร – พาโรซอง – National Museum – ตาชิโชซอง 

04.30 น. คณะพบกนั ณ จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบิน Bhutan Airlines (B3) โดย

จะมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกในการ Check-inสมัภาระตา่งๆแกท่า่น 

06.30 น. ออกเดินทางสู ่เมืองพาโร ประเทศภูฏาน โดย สายการบิน Bhutan Airline เท่ียวบินท่ี B3-701 (มีบริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (เคร่ืองบินแวะรับสง่ผูโ้ดยสารท่ีเมืองกลักตัตา ประเทศอินเดียประมาณ 45 นาที 

***ไมต่อ้งลงจากเคร่ือง***)  

 

 

 

 

 

 

 

09.55 น. เดินทางถึง สนามบินพาโร ประเทศภูฏาน น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากน้ันแตล่ะทา่นรับกระเป๋า

สมัภาระท่ีโหลดตรวจเช็คใหเ้รียบรอ้ยและออกเดินทางเขา้สูต่วั เมืองพาโร ประเทศภูฏาน เป็นประเทศเล็กๆท่ี

เป็นดินแดนรวมแหลง่อารยธรรมตา่งๆในออ้มกอดแห่งขุนเขาหิมาลัย เป็นประเทศท่ี พุทธศาสนาแบง่บานอยู่

ทา่มกลางเทือกเขาหิมาลยั ประชาชนชาวภูฏานมีธรรมมะเป็นส่ิงยึดเหน่ียวทางจิตใจ ประชาชนด ารงชีวิตกนัอยู่

อยา่งเรียบงา่ยไมวุ่น่วาย และความสุขของคนภูฏานวดักนัไดท่ี้ใจ..ความสุขอยูท่ี่จิตใจท่ีมีแตร่อยย้ิม..และความเป็น

มิตรแกผู่ค้นทัง้โลก ทุกทา่นจะไดส้มัผสับา้นเมืองท่ี เมืองพาโรซ่ึงเป็นเมืองท่ีถูกโอบอยูใ่นวงลอ้มของขุนเขา บน

ระดบัความสูง 2,280 เมตร มีแมน่ ้าปาชูไหลผา่น อาคารบา้นเรือนจะเป็นสไตล์ภูฏานแท ้กรอบหน้าตา่งไม ้

ลวดลายสีสนัสดใส 

เท่ียง   รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  

น าทุกทา่นชม พาโรซอง หรือ พาโรริงปซูอง ป้อมปราการและวิหารหลวงแห่งเมืองพาโร พาโรซองนับเป็น

ตวัอยา่งสถาปัตยกรรมแบบภูฏานท่ีสมบูรณ์แบบที่ สุด ทุกทา่นจะเห็นถึงก าแพงสีขาวท่ีกอ่ตวัข้ึนเป็นป้อมปราการ

สามารถเห็นไดช้ดัเจนเป็น Landmark ของเมืองพาโร ตวัซองสรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1644 โดย ท่านซบัดรงุ งาวงั 

นัมเกล พระอริยสงฆ ์ซ่ึงเป็นผูน้ าทางจิตวิญญานและเป็นผูร้วบรวมประเทศภูฏานใหเ้ป็นปึกแผน่ รวมถึงเป็นผูว้าง

ระบบการบริหารงานและระบอบปกครองประเทศ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท างานของรัฐบาล รวมทัง้เป็นท่ีตัง้ของ

องคก์รบริหารสงฆป์ระจ าเขตปกครองน้ันๆ ทางเขา้พาโรซองมี สะพานแขวนไมท้อดผ่านขา้มแม่น ้า เป็นอีกจุด

ท่ีควรถา่ยรูปเก็บภาพความประทบัใจ 
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หลงัจากน้ัน น าทา่นเดินทางไมไ่กล ชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ พิพิธภณัฑแ์หง่น้ีเป็นท่ีเก็บรวบรวมหนา้กาก

ศิลปะแบบพุทธมหายาน นิกายตนัตระ ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชไ้มส้อยตา่งๆ รวมถึง

จดัแสดงความหลากหลายทางธรรมชาติอนัสมบูรณ์ของประเทศเพ่ือใหทุ้กทา่นไดรู้จ้กัภูฏานมากข้ึน ตรงขา้มกบั

อ าค า ร พิ พิ ธ ภัณ ฑ์  เ ป็ น อ าค ารท รงก ลม สี ข า ว  เ รี ย ก ว่า  ต าซ อ ง  (Ta Dzong) ห รือ  ห อค อ ย 

เ ดิ ม ใ ช ้ เ ป็ น ห อ สั ง เ ก ตุ ก า ร ณ์ ข ้ า ศึ ก ศั ต รู  เ น่ื อ ง จ า ก ตั ว  D z o n g  ส ร้ า ง อ ยู ่ บ น เ นิ น สู ง 

สามารถมองวิวตวัเมืองพาโรไดค้รอบคลุม (น าทุกทา่นถ่ายรูปดา้นนอก เน่ืองจากขณะน้ี Ta Dzong ก าลัง

ปิดปรับปรุง)  

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองทิมพู เมืองหลวงของประเทศภูฏานตัง้แตปี่ ค.ศ. 1961 ใชเ้วลาการเดินทางประมาณ 1 

ชม. ระหวา่งทางผา่นชม วดัตมัชู Tamchoe Monastery คือ จุดชมวิววดัตมัชู ตรงจุดบรรจบของแมน่ ้าปาโรชู

กบัแมน่ ้าทิมพูชู คือวดัตมัชู หรือวดัเขายอดอาชา จะตัง้อยูบ่นฝั่งซา้ยทา่มกลางทิวทศัน์ท่ีมีแมน่ ้าสองสายมาบรรจบ

กนั ทา่นลามะทงัทนเกลโป ซ่ึงเป็นผูส้รา้งวดัน้ีข้ึนพรอ้มสะพานเหล็กอีกสายหน่ึงข้ึนท่ีน่ี แตส่ะพานถูกน ้าพดัท  าลาย

ลงในปี ค.ศ. 1969 สะพานท่ีเห็นในปัจจุบนัเป็นของท่ีใชโ้ซเ่หล็กสรา้งข้ึนใหมใ่นปี ค.ศ. 2005 โดยเลียนแบบ

สะพานสายเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอ่จากน้ันเดินทางอีกไมไ่กล น าทา่นเดินทางเขาชม ตาชิโชซอง มหาปราการแห่งศานาและวิหารหลวงแห่ง

เมืองทิมพู (วนัธรรมดาเปิดหลงั16.30น. / เสาร-์อาทิตย ์เปิดทัง้วนั)  ตาซิโซซอง หมายถึง ป้อมแหง่

ศาสนาอนัเป็นมงคล สรา้งในสมยัศตวรรษท่ี 12 โดย ท่านซบัดรงุ งาวงั นัมเกล ปัจุบนัเป็นสถานท่ีท างานของ

พระมหากษตัริย ์สถานท่ีท าการของกระทรวงตา่งๆ และวดั รวมทัง้เป็นพระราชวงัฤดูรอ้นของพระสงัฆราช  และ

บริเวณอนัใกลท้า่นจะไดเ้ห็นวงัท่ีประทบัสว่นพระองคข์องพระราชาธิบดีจิกม่ีดว้ย  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

จากนั้นเชิญทุกท่านพกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Gyelsa Hotel เมืองทิมพู ระดบั 3 ดาว หรือ 

เทียบเท่า 
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วนัท่ีสองของการเดินทาง (2) ทิมพู – National Memorial Chorten – โดชูลาพาส – วดัชิมิลาคงั – พูนาคาซอง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าทา่นชม National Memorial Chorten อนุสรณ์มหาสถานแดก่ษัตริยร์ัชกาลท่ี 3 

แหง่ประเทศภูฏานสรา้งในปี ค.ศ.1974 มีผูค้นมากมายเดินทางมาแสวงบุญและสวด

มนตป์ระกอบพิธีกรรมทางศาสนาตา่งๆ  

น าทา่นเดินทางสู่ เมืองพูนาคา (Punakha) พูนาคา เป็นเมืองหลวงเกา่ของภูฏาน

จนถึงปี ค.ศ. 1955 กอ่นท่ีจะยา้ยเมืองหลวงไปท่ีเมืองทิมพู ระยะทางประมาณ 72 

กิโลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มวิวทิวทศัน์ของทุง่นา

ขัน้บนัไดและดอกไมท่ี้บานตลอดเสน้ทางสวยงามเป็นอยา่งมาก ผา่นชม ป้อมซิมโต

คาซอง สรา้งในปี ค.ศ.1629 ป้อมแห่งน้ีมีชยัภูมิท่ีถือเป็นยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัแห่ง

เมืองทิมพู ถือเป็นป้อมปราการแหง่แรกท่ีทา่น ซบัดรงุ งาวงั นัมเกล สรา้งข้ึน เมืองพู

นาคาอยูร่ะดบัความสูง 1,200 เมตรจากระดบัน ้าทะเล ท าใหเ้มืองพูนาคามีอากาศ

อบอุน่กวา่เมืองพาโรและเมืองทิมพู  

น าทา่นแวะชม โดชูลาพาส ชมความงามของ เจดียด์รกุวงัเยลลาคงั สถูปแหง่ชยัชนะ ชม 108 สถูป อนุสรณ์สถานท่ี

มีตอ่กองก าลงักลุม่หัวรุนแรงท่ียึดพ้ืนท่ีทางภาคใตข้องภูฏาน ตัง้อยูบ่นระดบัความสูง 3,150 เมตร จากระดบัน ้าทะเล  

พรอ้มด่ืมด ่าธรรมชาติทิวทศัน์ของภูเขาหิมาลยัดา้นตะวนัตกอนัตระการตา และยอดเขาตา่งๆเรียงรายกนั รวมไปถึงยอดเขา

ท่ีสูงท่ีสุดอยา่งกงักาพุนซุม ซ่ึงมีความสูงถึง 7,540 เมตร จากน้ันเดินทางตอ่สูเ่มืองพูนาคา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดินข้ึนเนินไปชม วดัชิมิลาคงั (ใชเ้วลาเดินประมาณคร่ึงชัว่โมง) วดัที่ อยูบ่นยอดเนินกลางหุบเขา สรา้งข้ึนในปี ค.ศ.

1499 โดยลามะท่ีมีช่ือเสียงมาก นามวา่ทา่น Lama Drukpa Kunley ท่ีวดัแหง่น้ีชาวบา้นเช่ือกนัวา่หากใครมาอธิษฐานขอ

บุตรก็จะไดส้มใจ  
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จากน้ันน าทา่นชม พูนาคาซอง (Punakha Dzong)  ป้อมปราการประจ าเมืองพูนาคา สรา้งข้ึนในปี 1637 โดยซบัดรุง 

งาวงันัมเกล  ซ่ึงไดร้ับการขนานนามวา่เป็น พระราชวงัแห่งความสุขอนัย่ิงใหญ่  “Palace of Great Happiness” และ

เป็นหน่ึงในป้อมปราการท่ีสวยงามท่ีสุดในภูฏาน เป็นป้อมท่ีสรา้งเป็นอนัดบัสองของภูฏาน ในอดีตเม่ือครั้งเมืองพูนาคายงั

เป็นเมืองหลวง ป้อมแหง่น้ีไดถู้กใชเ้ป็นท่ีท  าการของรัฐบาล ปัจจุบนัเป็นท่ีพกัในฤดูหนาวของพระชัน้ผูใ้หญ ่ป้อมน้ีตัง้อยู ่ณ 

บริเวณที่ แมน่ ้า Pho chu และ แมน่ ้า Mo chu ไหลมาบรรจบกนั อีกทัง้เป็นสถานท่ีทา่นซบัดรุง งาวงั นัมเกล มรณภาพท่ีน่ี 

และปัจจุบนัก็ไดเ้ก็บรักษาร่างของทา่นอยูภ่ายใน  ทา่นจะไดเ้ห็น ลามะ (พระสงฆ์) จ านวนมากท่ีก าลงัศึกษาพระธรรม

และสวดมนต ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิเศษ!!! พาทุกท่านสมัผสัประสบการณแ์ปลกใหม่เรา้ใจกว่าเดิม ดว้ยการล่องแก่งท่ีแม่น ้า Mo Chu วิว

อนัตระการตากบัขุนเขารปูชา้งหมอบ และ Punaka Dzong ท่ีสวยงาม เพียงท่านละ  

กรณีล่องเรือ 2-4 คน ราคา 3,500 บาท / ท่าน / เรือ 1 ล า 

กรณีล่องเรือ 4-6 คน ราคา 2,500 บาท / ท่าน / เรือ 1 ล า 

กรณีล่องเรือ 6-8 คน ราคา 2,000 บาท / ท่าน / เรือ 1 ล า 

(ล่องแก่งไม่ไดร้วมในค่าทวัร ์แต่เป็น Optional ทวัร ์เพ่ือจดัให ้ส าหรบัลูกคา้ ท่ีสนใจเท่านั้น ไม่ไดเ้ป็น

การบงัคบัขายแต่อย่างใด ส่วนท่านใดไม่สะดวกหรือไม่ประสงคล่์องแก่ง ทางบริษทัฯ จะน าทุกท่านไป

ชมตลาดพ้ืนเมือง และ ไปชุดชมวิว ท่ีสวยท่ีสุดในเมืองพูนาคาแทน โดยไม่มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม) 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นเชิญทุกท่าน พกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Meri Puensum Hotel เมืองพูนาคา  

ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3)  พูนาคา – ทิมพู – พระศรีสจัจธรรม – สวนสตัวแ์ห่งชาติ – หอ้งสมุดแห่งชาติ – พาโร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าทา่นเดินทางกลบัสูเ่มืองทิมพู ตามเสน้ทางเดิม ชมทศันียภาพสองขา้งทางและเทือกเขา

หิมาลยัที่ มีความสวยงาม ท่ีจะเป็นประสบการณ์ท่ีดีท่ีไดม้าเยือนภูฏาน 

เท่ียง   รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

พาทุกทา่นชม ท่ีท าการไปรษณียภู์ฏาน ทุกทา่นสามารถถา่ยรูปท าแสตมป์ท่ีระลึก อีก

ทัง้สามารถเลือกซ้ือดวงตราไปรษณียากรท่ีงดงามของภูฎาน มีใหเ้ลือกหลายรูปแบบและ

ราคา ทัง้รูปวิวทิวทศัน์ธรรมชาติ รูปวดัและป้อมปราการท่ีเรียกวา่ซอง (Dzong) รูปสตัว ์

รูปดอกไมต้า่งๆ ซ่ึงดวงตราไปรษณียกรของภูฏานถือเป็นหน่ึงในของน่าซ้ือท่ีทุกทา่นไม่

ควรพลาด  
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น าทา่นชม สวนสตัวแ์ห่งชาติของประเทศภูฏาน และชมสตัวป์ระจ าชาติ ทาคิน ท่ีมีรูปร่างลกัษณะพิเศษผสม

ระหวา่งแพะกบัววั มีแหง่เดียวในประเทศภูฏานเทา่น้ัน ซ่ึงครั้งน่ึงประเทศสหรัฐอเมริกาเคยเจรจาของไปเล้ียงแต่

ไดร้ับการปฏิเสธจากรัฐบาลประเทศภูฏาน ทาคิน เป็นสตัวใ์นต านานประวติัศาสตร์ของศาสนาพุทธ โดยเช่ือวา่

ทา่นลามะ DrukpaKunley เป็นผูส้รา้งข้ึนจากซากโครงกระดูกของววัและแพะท่ีทา่นไดท้านเป็นอาหารไปแลว้ 

เม่ือทา่นลามะทานอ่ิมก็ไดน้ าเอาหวัแพะไปตอ่กบักระดูกววัและดีดน้ิวหน่ึงที กองกระดูกก็กลบัพลนัมีชีวิตเป็น  

ตวัทาคิน ว่ิงออกไปกินหญา้ในทุง่หญา้และสืบพนัธุม์าจนถึงปัจจุบนัน้ี  

น าทา่น สกัการะองคห์ลวงพ่อสจัจธรรม ท่ีต ัง้อยูสู่งท่ีสุดในโลก และไดร้ับความร่วมมือจากเศรษฐีชาวสิงคโ์ปร์ 

บริจาคเงินซ้ือท่ีดินและสรา้งพระพุทธรูป ใหแ้กร่ัฐบาลประเทศภูฏานใหท้า่นไหวข้อพรเพ่ือเป็นศิริมงคล น าทา่นชม 

จุดชมวิวซงัเกกงั (Sangaygang) จุดชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของหุบเขาเมืองทิมพู เพ่ือเก็บภาพประทบัใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่เมืองพาโร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นเชิญทุกท่าน พกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Kichu Resort เมืองพาโร ระดบั 3 ดาว  

หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง (4)  พิชิตวดัถ ้าพยคัรเหิร  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าทา่นออกเดินทางสู ่วดัถ ้าพยคัฆเ์หิร  ทกัซงั” เป็นมหาวิหารศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นท่ีท่ีองคกู์รูปัทมสมัภวะไดเ้ดินทางมา

บ าเพ็ญภาวนาและเจริญสมาธิอยูใ่นถ า้บนชะงอ่นเขา ตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 8 และทา่นก็ยงัเป็นผูน้ าเอาศาสนาพุทธเขา้

มาเผยแผย่งัดินแดนแหง่น้ี ตามความเช่ือของชาวภูฏาน กลา่ววา่ทา่นไดเ้หาะมาบนหลงัเสือตวัเมีย มายงัหนา้ผา

แหง่น้ีเพ่ือท าวิปัสนากรรมฐาน จึงไดช่ื้อวา่ ถ ้าเสือ (Tiger Nest) หลงัจากท่ีส าเร็จสมาธิแลว้ ทา่นจึงไดส้รา้งศา

สนสถานแหง่น้ีข้ึน ชาวภูฏานมีความเช่ือวา่ครั้งหน่ึงในชีวิต จะตอ้งไดข้ึ้นมาแสวงบุญ เพ่ือความเป็นสิริมงคลและ

เจริญกา้วหนา้ของชีวิต 

การเดินทางมายงัสถานท่ีแหง่น้ี รถจะสามารถข้ึนไดแ้คเ่นินเขาเทา่น้ัน จากน้ันทุกทา่นสามารถเลือกเดินทางได ้2 

แบบ คือ เดินเทา้ หรือ ขี่ มา้ เทา่น้ัน (เน่ืองจากปริมาณคนจูงมา้ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเท่ียว จึงอาจ

ท าใหเ้กิดอนัตรายในการเดินทางได ้ทัง้น้ีทางบริษทัฯจึงแนะน าใหเ้ดินเทา้ข้ึนเขาจะปลอดภยักว่า แต่ถา้

ท่านใด มีทกัษะในการข่ีมา้ข้ึนเขา หรือ อยากผจญภยั รบกวนแจง้บริษทัฯล่วงหนา้เพ่ือท าการจองมา้ให ้

ท่าน ไม่เสียค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม) ข้ึนไปยงัวดั เสน้ทางเป็นเนินเขาและมีหนา้ผาสูงชนัราว 3,000 เมตรจาก

ดา้นลา่ง แนะน านักทอ่งเที่ ยวคอ่ยๆ เดินข้ึนไปชา้ๆ ราว 2 ชม. จะถึงจุกพกัคร่ึงทาง พกัด่ืมน ้าชา กาแฟ ) จากน้ัน
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เดินทางตอ่อีกราว 1 ชม.ก็จะถึงสุดทางดินลูกรังสุดทา้ย จากน้ันเสน้ทางจะเปล่ียนเป็นบนัไดข้ึนลง 700 ข ัน้ สูย่งั 

วดัทกัซงั ดา้นใน น าทุกทา่นสกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และ ชมความงามของธรรมชาติท่ีสรรคส์รา้งอยา่งวิจิตรลงตวั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง   รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคารดา้นบนระหว่างทางข้ึนทกัซงั  

น าทุกทา่นเดินเทา้ลงจากเขา (ไมส่ามารถอนุญาติใหน่ั้งมา้ลงมาดา้นลา่งได ้เน่ืองจาก อนัตรายเป็นอยา่งมากตอ่

ตวัผูเ้ดินทาง) จากน้ันเดิทางตอ่สู ่วดัคิชู ลาคงั หน่ึงในวดัที่ เกา่แกใ่นประเทศภูฏาน สมยัศตวรรษท่ี 7 วดัน้ีเป็นวดัที่

มีควมเช่ือวา่สรา้งไวเ้พ่ือตรึงเทา้ซา้ยของนางยกัษต์นหน่ึงท่ีนอนทอดร่างปิดทบัประเทศทิเบตและเทือกเขาหิมาลยัไว ้

จากน้ันเพลิดเพลินกบั การชอ้บป้ิง ณ พาโร สตรีท ซ้ือของฝากของท่ีระลึก ตามอธัยาศยั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชม การแสดงทอ้งถ่ินของชาวภูฏาน แสดงวฒันธรรม

ประเพณีอนัดีงามของชาวภูฏานในเทศกาลงานประเพณีต่างๆ  

จากนั้นเชิญทุกท่าน พกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Kichu Resort Hotel เมืองพาโร ระดบั 3 ดาว  

หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง (5)  พาโร-กรงุเทพ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าทา่นเดินทางสูส่นามบินพาโร เพ่ือน าทา่นเดินทางสูก่รุงเทพฯ 

10.35 น.  เหิรฟ้าสูก่รุงเทพฯ  โดยสายการบิน Bhutan Airlines   เที่ ยวบินท่ี B3-700 

(มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (เคร่ืองบินแวะรับสง่ผูโ้ดยสารที่ เมืองกลักตัตา ประเทศอินเดียประมาณ 

45 นาที ***ไมต่อ้งลงจากเคร่ือง***)     

16.05 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจในการบริการ 

 

      ***หมายเหตุ รายการทวัร์อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทางบริษทัฯจะยึดถือประโยชน์ของลูกคา้เป็นสูงสุด*** 

 

 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยู่ต่างจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร,์ รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ 

กรณุาแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯทราบทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภท มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนในกรณีท่ีทวัรมี์การยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน 
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อตัราค่าบริการ 

*6 ท่านออกเดินทางไม่มีหวัหนา้ทวัร ์| 15 ท่านออกเดินทางมีหวัหนา้ทวัร ์

ก าหนดการเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ่  

(พกัหอ้งละ 2-3 

ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

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 

12-16 ต.ค. 62 

19-23 ต.ค. 62 

25-29 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 

04-08 ธ.ค. 62 

05-09 ธ.ค. 62 

06-10 ธ.ค. 62 

27-31 ธ.ค. 62 

28 ธ.ค.-01 ม.ค. 63 

29 ธ.ค.-02 ม.ค. 63 

30 ธ.ค.-03 ม.ค. 63 

55,900 บาท 55,900 บาท 55,900 บาท 4,900 บาท 

 

** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปล่ียน 

แปลงขนาดของพาหนะท่ีใชใ้นการน าเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

สงวนสิทธ์ิ 

• ในการเปล่ียนแปลงราคา เหตุมาจากอตัราแลกเปล่ียนและราคาตัว๋เคร่ืองบินหรือประกาศจากรฐับาลประเทศ

ภูฎาน 

• เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน แต่ไม่ต า่กว่า 6 ท่าน จะไม่มี หวัหนา้ทวัร ์จากเมืองไทย แต่ทุกท่านยงัสามารถเดินทาง

ดว้ยตวัเองได ้โดยไม่ตอ้งจ่ายเงินเพ่ิม โดยท่ีมี ไกดท์อ้งถ่ิน (English speaking guide)  

 

อตัราน้ีรวม  

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ชัน้ประหยดัโดยสายการบิน Bhutan Airlines (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไมเ่กิน 20 ก.ก. / ทา่น)  
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2. คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ ภาษีน ้ามนั คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

3. คา่รถน าเที่ ยวภายในประเทศภูฎาน (ไกดท์อ้งถ่ินภาษาองักฤษ) และหวัหนา้ทวัร์จากประเทศไทยคอยอ านวยความสะดวก

ตลอดการเดินทาง 

4. คา่โรงแรมท่ีพกั มาตรฐาน Tourist Class 2 ทา่น ตอ่ 1 หอ้ง  

5. คา่วีซา่ภูฏาน 

6. คา่บตัรเขา้ชมสถานท่ี คา่พาหนะ หรือรถรบั – สง่ ระหวา่งน าเที่ ยว 

7. คา่อาหารมาตรฐานตามรายการ 

8. คา่ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ครองอาหารเป็น

พิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรับรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเทา่น้ัน”) 

(หมายเหตุ: คา่ประกนัอุบิติเหตุส าหรับเด็กท่ีมีอายุต ่ากวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญอ่ายุมากกวา่ 75 ปี ทางบริษทัประกนัฯจะ

ชดใชค้า่สินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. คา่จดัท  าหนังสือเดินทาง 

2. ภาษีตา่งๆ เชน่ ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% ฯลฯ 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืนๆนอกเหนือจากรายการทวัร์ 

4. คา่น ้าหนักกระเป๋าท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 20 กก. 
5. คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆท่ีไมไ่ดร้ะบุอยูใ่นโปรแกรมทวัร์ 

6. คา่อาบน ้าแร่หิน (Hot Stone Bath) 

7.  คา่ทิปส าหรับมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 3 USD ตอ่วนั รวม 5 วนั = 15 USD 

     คา่ทิปส าหรับคนขบัรถ 2 USD ตอ่วนั  รวม 5 วนั = 10 USD 

คา่ทิปส าหรับหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย 3 USD ตอ่วนั รวม 5 วนั = 15 USD 

รวมเป็น 40 USD / ทา่น 

 

เอกสารท่ีใชย่ื้นวีซ่า 

• ไฟลส์แกนหนังสือเดินทางท่ีมีอายุใชง้านเหลือ มากกวา่ 6 เดือนกอ่นเดินทาง  

 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

1. หลงัจากการจอง ตอ้งช าระ เงินมดัจ าทนัที ทา่นละ 30,000 บาท / ทา่น เน่ืองจาก ตัว๋เคร่ืองบิน จะตอ้งออกทนัทีหลงัจาก 

มีการยืนยนัการจอง มิฉะน้ัน ท่ีน่ังจากสายการบิน จะไม ่Confirm และ จะตอ้ง โอนเงิน กอ่นการเดินทาง อยา่งนอ้ย 14 

วนักอ่นการเดินทาง 

2. เง่ือนไขการยกเลิก: หลงัจากช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน เน่ืองจาก ทางบริษทัฯจะตอ้งออก

ตัว๋เคร่ืองบิน ใหผู้โ้ดยสารทนัที เพ่ือการยืนยนัการเดินทางกบัทางสายการบิน  

3. หลงัจาก จา่ยเงินเต็มจ านวนแลว้ ทางบริษทัฯจะคิดคา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในขณะน้ัน และจะท าการคืนเงินท่ี

เหลือ หลงัจากหกัคา่ใชจ้า่ยแลว้ใหก้บัผูเ้ดินทาง 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละ
จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดร้ับ บาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุ

สุดวิสยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน หรือ ภยัธรรมชาติ หรือ จลาจล เป็นตน้ 

5. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฎิเสธการเขา้

ประเทศไมว่า่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไมคื่นเงินทุกกรณี 

6. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือ ช าระโดยตรงกบัทางบริษทัณ 

ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ทา่นไดร้ับทราบและยอมรับเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีบริษทัฯไดร้ะบุไวแ้ลว้ขา้งตน้ 
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7. ก าหนดการเดินทางอาจจะมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนความ

ปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกัส าคญั 

8. ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ท่ีไมไ่ดถื้อ Passport ไทย หรือ Passport ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร Visa เขา้ออก

เมืองไทยเอง หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษทัฯทวัร์ จะไมร่ับผิดชอบในกรณี ท่ีดา่นตรวจคนเขา้เมือง

ของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

9. บริษทัจะไมร่ับผิดชอบ หรือ คืนเงินคา่ทวัร์ ในกรณีท่ีทา่นถูกปฏิเสธในการใหวี้ซา่ หรือ ปฏิเสธเขา้เมือง ในทุกกรณี 

10. ในกรณีท่ีทา่นผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเลม่สีน ้าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบใดๆ

ในการท่ีทา่นอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกติในการทอ่งเที่ ยวจะใชเ้ลม่สีเลือดหมู 

11. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุ๊ปไดไ้มถึ่งจ านวนอยา่งนอ้ย   15 

ทา่นซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินใหท้ ัง้หมด หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 

12. บริษทัฯ ไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความ

ลา่ชา้ หรืออุบติัเหตุตา่ง  

13. ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราคา่น ้ามนัหรือ 

คา่เงินแลกเปล่ียน ทางบริษทั สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคา ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

14. ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พ่ือความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีทอ่งเที่ ยว ภาพใชเ้พ่ือการโฆษณาเทา่น้ัน 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ** 

 


