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ทิมพู – พนูาคา – พาโร – วดัทกัซงั 

พิสูจนจ์ติมหากุศล พิชิตวดัถ ้าพยคัฆเ์หิรวดัทกัซงั บนยอดหนา้ผาสูงจากระดบัน ้าทะเล 2,900 ม. 

ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน 

ขอพรศกัดิ์สทิธ์ิองคพ์ระศรสีจัธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก 

เพื่อความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน 
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พเิศษ!!! เฉพาะลกูคา้คนส าคญั 
 น ้ำดืม่บรกิำรใหต้ลอดวัน 
 ระบ ำหนำ้กำก Mask Dance และระบ ำพืน้เมอืง จัดแสดงเฉพำะคณะเรำเทำ่นัน้ 
 อำหำรเสรมิจำกเมอืงไทยทกุมือ้ 
 บรกิำร ชำ/กำแฟ หลงัอำหำร 
 ฟร!ี!! คำ่มำ้ ขึน้วัดทักซงั 
 ชดุประจ ำชำตเิพือ่ใสเ่ดนิชมเมอืง 

หมายเหต ุ 

1. โปรดระมดัระวงัรายการท่องเท่ียวบางรายการท่ีใส่โปรแกรมสถานท่ีเท่ียวมากเกินกวา่จะสามารถเขา้ชมไดจ้ริง  

2. รายการของเราสามารถเพ่ิมสถานท่ีท่องเท่ียวนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการได ้ในกรณีท่ีมีเวลาเหลือ   

วนัแรก สุวรรณภูมิ – พาโร – พาโรซอง – National Museum – ตาชิโชซอง 

04.30 น. คณะพบกนั ณ จุดนดัหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเ์ตอรส์ายการบิน Bhutan Airlines (B3) 

โดยจะมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกในการ Check-inสมัภาระตา่งๆแก่ท่าน 

06.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองพาโร ประเทศภูฏาน โดยสายการบิน Bhutan Airline เท่ียวบินท่ี B3-701(มีบริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (เคร่ืองบินแวะรบัส่งผูโ้ดยสารท่ีเมืองกลักตัตา ประเทศอินเดียประมาณ 45 

นาที ***ไม่ตอ้งลงจากเคร่ือง***)  

09.55 น. เดินทางถึงสนามบินพาโร ประเทศภูฏาน น าท่านผ่านพิธี

การตรวจคนเขา้เมือง จากน้ันแต่ละท่านรบักระเป๋า

สมัภาระท่ีโหลดตรวจเช็คใหเ้รียบรอ้ยและออกเดิน

ทางเขา้สู่ตวั เมืองพาโรประเทศภูฏาน เป็นประเทศ

เล็กๆท่ีเป็นดินแดนรวมแหล่งอารยธรรมต่างๆในออ้ม

กอดแห่งขุนเขาหิมาลยั เป็นประเทศท่ีพุทธศาสนาแบ่ง

บานอยูท่่ามกลางเทือกเขาหิมาลยั ประชาชนชาวภูฏานมี

ธรรมมะเป็นส่ิงยึดเหน่ียวทางจิตใจ ประชาชนด ารงชีวิตกนัอยู่อยา่ง

เรียบง่ายไมวุ่่นวาย และความสุขของคนภูฏานวดักนัไดท่ี้ใจ..

ความสุขอยูท่ี่จิตใจท่ีมีแต่รอยยิ้ ม..และความเป็นมิตรแก่ผูค้นทั้งโลก 

ทุกท่านจะไดส้มัผสับา้นเมืองท่ี เมืองพาโรซ่ึงเป็นเมืองท่ีถูกโอบอยู่

ในวงลอ้มของขุนเขา บนระดบัความสูง 2,280 เมตร มีแมน่ ้าปาชู

ไหลผ่าน อาคารบา้นเรือนจะเป็นสไตลภ์ูฏานแท ้กรอบหนา้ต่างไม้

ลวดลายสีสนัสดใส 

เที่ยง   รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร  

  น าทุกท่านชม พาโรซอง หรือ พาโรริงปูซอง ป้อมปราการและวิหารหลวงแห่งเมือง

  พาโร พาโรซองนับเป็นตวัอยา่งสถาปัตยกรรมแบบภูฏานท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุด ทุกท่าน

  จะเห็นถึงก าแพงสีขาวท่ีก่อตวัข้ึนเป็นป้อมปราการสามารถเห็นไดช้ดัเจนเป็น Landmark 

  ของเมืองพาโร ตวัซองสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1644 โดย ท่านซบัดรุง งาวงั นัมเกล พระ

  อริยสงฆ ์ซ่ึงเป็นผูน้ าทางจิตวญิญานและเป็นผูร้วบรวมประเทศภูฏานใหเ้ป็นปึกแผ่น 

  รวมถึงเป็นผูว้างระบบการบริหารงานและระบอบปกครองประเทศ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ี

  ท างานของรฐับาล รวมทั้งเป็นท่ีตั้งขององคก์รบริหารสงฆป์ระจ าเขตปกครองน้ันๆ 

  ทางเขา้พาโรซองมี สะพานแขวนไมท้อดผ่านขา้มแม่น ้า เป็นอีกจุดท่ีควรถ่ายรูปเก็บ
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  ภาพความประทบัใจ 

  หลงัจากน้ัน น าท่านเดินทางไมไ่กล ชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเป็นท่ีเก็บรวบรวม 

  หนา้กากศิลปะแบบพุทธมหายาน นิกายตนัตระ ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชไ้มส้อย

  ต่างๆ รวมถึงจดั แสดงความหลากหลายทางธรรมชาติอนัสมบูรณข์องประเทศเพ่ือใหทุ้กท่านไดรู้จ้กัภูฏานมาก 

  ขึ้ น ตรงขา้มกบัอาคารพิพิธภณัฑ ์เป็นอาคารทรงกลมสีขาว เรียกวา่ ตาซอง (Ta Dzong) หรือ หอคอย เดิม 

  ใชเ้ป็นหอสงัเกตุการณข์า้ศึกศตัรู เน่ืองจากตวั Dzong สรา้งอยูบ่นเนินสูงสามารถมองวิวตวัเมืองพาโร ได ้ 

  ครอบคลุม (น าทุกท่านถ่ายรูปดา้นนอก เน่ืองจากขณะน้ี Ta Dzong ก าลงัปิดปรบัปรุง)  

  หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ เมืองทิมพู เมืองหลวงของประเทศภูฏาน

  ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1961 ใชเ้วลาการเดินทางประมาณ 1 ชม. ระหวา่ง 

  ทางผ่านชม วดัตมัชู Tamchoe Monastery คือ จุดชมวิววดัตมัชู ตรงจุด

  บรรจบของแม่น ้ าปาโรชูกับแม่น ้ าทิมพูชู คือวัดตัมชู หรือวดัเขายอด

  อาชา จะตั้งอยู่บนฝั่งซา้ยท่ามกลางทิวทศัน์ท่ีมีแม่น ้าสองสายมาบรรจบ

  กนั ท่านลามะทงัทนเกลโป ซ่ึงเป็นผูส้รา้งวดัน้ีขึ้ นพรอ้มสะพานเหล็กอีก

  สายหน่ึงข้ึนท่ีน่ี แต่สะพานถูกน ้าพดัท าลายลงในปี ค.ศ. 1969 สะพานท่ีเห็นในปัจจุบนัเป็นของท่ีใชโ้ซ่เหล็ก 

  สรา้งขึ้ นใหมใ่นปี ค.ศ. 2005 โดยเลียนแบบสะพานสายเดิม 

ต่อจากน้ันเดินทางอีกไม่ไกล น าท่านเดินทางเขาชม ตาชิโชซอง มหาปราการ

แห่งศานาและวิหารหลวงแห่งเมืองทิมพู (วันธรรมดาเปิดหลัง16.30น. / 

เสาร-์อาทิตย ์เปิดทั้งวนั)  ตาซิโซซอง หมายถึง ป้อมแห่งศาสนาอนัเป็นมงคล 

สรา้งในสมัยศตวรรษท่ี 12 โดยท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล ปัจุบันเป็นสถานท่ี

ท างานของพระมหากษัตริย ์สถานท่ีท าการของกระทรวงต่างๆ และวดั รวมทั้งเป็น

  พระราชวงัฤดูรอ้นของพระสงัฆราช  และบริเวณอนัใกลท่้านจะไดเ้ห็นวงัท่ีประทบัส่วนพระองคข์องพระราชาธิ

  บดีจิกมี่ดว้ย  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  จากนั้นเชิญทุกท่านพกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Gyelsa Hotel เมืองทิมพู ระดบั 3 ดาว หรือ 

  เทียบเท่า 

วนัที่สอง  ทิมพู – National Memorial Chorten – โดชูลาพาส – วดัชิมิลาคงั – พูนาคาซอง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

  น าท่านชม National Memorial Chorten อนุสรณ์มหาสถานแด่กษัตริยร์ชักาลท่ี 3 

  แห่งประเทศภูฏานสรา้งในปี ค.ศ.1974 มีผูค้นมากมายเดินทางมาแสวงบุญและ

  สวดมนตป์ระกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ  

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองพูนาคา (Punakha) พูนาคา เป็นเมืองหลวงเก่าของภูฏาน

  จนถึงปี ค.ศ. 1955 ก่อนท่ีจะยา้ยเมืองหลวงไปท่ีเมืองทิมพู ระยะทางประมาณ 

  72 กิโลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง) ระหว่างทางท่านจะไดช้มวิวทิวทัศน์

  ของทุ่งนาขัน้บนัไดและดอกไมท่ี้บานตลอดเสน้ทางสวยงามเป็นอย่างมาก ผ่านชม 

  ป้อมซิมโตคาซอง สรา้งในปี ค.ศ.1629 ป้อมแห่งน้ีมีชยัภูมิท่ีถือเป็นยุทธศาสตรท่ี์ส าคญัแห่งเมืองทิมพ ูถือ 

  เป็นป้อมปราการแห่งแรกท่ีท่านซับดรุง งาวงั นัมเกล สรา้งขึ้ น เมืองพูนาคาอยู่ระดบัความสูง 1,200 เมตร

  จากระดบัน ้าทะเล ท าใหเ้มืองพนูาคามีอากาศอบอุ่นกวา่เมืองพาโรและเมืองทิมพ ู 
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  น าท่านแวะชม โดชูลาพาส ชมความงามของ เจดียด์รุกวงัเยลลาคงั สถูป 

  แห่งชยัชนะ ชม 108 สถูป อนุสรณส์ถานท่ีมีต่อกองก าลงักลุ่มหวัรุนแรงท่ี 

  ยึดพื้ นท่ีทางภาคใตข้องภูฏาน ตั้งอยูบ่นระดบัความสูง 3,150 เมตร จาก 

  ระดบัน ้าทะเล  พรอ้มด่ืมด า่ธรรมชาติทิวทศัน์ของภูเขาหิมาลยัดา้น 

  ตะวนัตกอนัตระการตา และยอดเขาต่างๆเรียงรายกนั รวมไปถึงยอดเขาท่ี 

  สูงท่ีสุดอยา่งกงักาพุนซุม ซ่ึงมีความสูงถึง 7,540 เมตร จากน้ันเดินทางต่อสู่เมืองพูนาคา 

เที่ยง   รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเดินขึ้ นเนินไปชม วดัชิมิลาคงั (ใชเ้วลาเดินประมาณคร่ึงชัว่โมง) วดั

  ท่ีอยู่บนยอดเนินกลางหุบเขา สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1499 โดยลามะท่ีมีช่ือเสียง

  มากนามวา่ท่าน Lama Drukpa Kunley ท่ีวดัแห่งน้ีชาวบา้นเช่ือกนัว่าหากใคร

  มาอธิษฐานขอบุตรก็จะไดส้มใจ  

  จากน้ันน าท่านชม พูนาคาซอง (Punakha Dzong)  ป้อมปราการประจ าเมืองพนูาคา สรา้งขึ้ นในปี 1637  

  โดยซบัดรุง งาวงันัมเกล  ซ่ึงไดร้บัการขนานนามวา่เป็น 

  พระราชวังแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่   “Palace of 

  Great Happiness” และเป็นหน่ึงในป้อมปราการท่ี 

 สวยงามท่ีสุดในภูฏาน เป็นป้อมท่ีสรา้งเป็นอนัดับสอง

  ของภูฏาน ในอดีตเมื่อครั้งเมืองพูนาคายังเป็นเมือง

  หลวง ป้อมแห่งน้ีได้ถูกใช้เป็นท่ีท าการของรัฐบาล 

  ปัจจุบันเป็นท่ีพักในฤดูหนาวของพระชั้นผูใ้หญ่ ป้อมน้ี

  ตั้งอยู่ ณ บริเวณท่ีแม่น ้า Pho chu และ แม่น ้า Mo chu ไหลมาบรรจบกนั อีกทั้งเป็นสถานท่ีท่านซบัดรุง งาวงั 

  นัมเกล มรณภาพท่ีน่ี และปัจจุบนัก็ไดเ้ก็บรกัษาร่างของท่านอยูภ่ายใน  ท่านจะไดเ้ห็น ลามะ (พระสงฆ)์  

  จ านวนมากท่ีก าลงัศึกษาพระธรรมและสวดมนต ์ 

พิเศษ!!! พาทุกท่านสมัผัสประสบการณแ์ปลกใหม่เรา้ใจกว่าเดิม ดว้ยการล่องแก่งที่แม่น ้า Mo Chu วิว

อนัตระการตากบัขุนเขารูปชา้งหมอบ และ Punaka Dzong ทีส่วยงาม 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 ์เพื่อจดัให ้ส  าหรบัลูกคา้ ที่สนใจเท่านั้น ไม่ไดเ้ป็น

การบงัคบัขายแต่อย่างใด ส่วนท่านใดไม่สะดวกหรือไม่ประสงคล่์องแก่ง ทางบริษัทฯ จะน าทุกท่านไป

ชมตลาดพ้ืนเมือง และ ไปชุดชมวิว ที่สวยที่สุดในเมืองพูนาคาแทน โดยไม่มีค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเตมิ) 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  จากนั้นเชิญทุกท่าน พกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Meri Puensum Hotel เมืองพูนาคา ระดบั 3  

  ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่สาม พูนาคา – ทิมพู – พระศรีสจัจธรรม – สวนสตัวแ์ห่งชาต ิ– หอ้งสมุดแห่งชาต ิ– พาโร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

  น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองทิมพ ูตามเสน้ทางเดิม ชมทศันียภาพสองขา้งทางและเทือกเขาหิมาลยัท่ีมีความ 

  สวยงาม ท่ีจะเป็นประสบการณท่ี์ดีท่ีไดม้าเยือนภูฏาน 
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เที่ยง   รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

  พาทุกท่านชม ที่ท  าการไปรษณียภ์ูฏาน ทุกท่านสามารถถ่ายรูปท าแสตมป์ท่ี 

  ระลึก อีกทั้งสามารถเลือกซ้ือดวงตราไปรษณียากรท่ีงดงามของภูฎาน มีให ้ 

  เลือกหลายรูปแบบและราคา ทั้งรูปวิวทิวทศัน์ธรรมชาติ รูปวดัและป้อมปราการท่ี 

  เรียกว่าซอง (Dzong) รูปสตัว ์รูปดอกไมต่้างๆ ซ่ึงดวงตราไปรษณียกรของภูฏานถือ

  เป็นหน่ึงในของน่าซ้ือท่ีทุกท่านไมค่วรพลาด  

 น าทุกท่านชม หอสมุดแห่งชาติ ซ่ึงทุกท่าน 

  จะไดช้มหนังสือภาพถ่ายของประเทศภูฏาน

  ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก รวบรวมภาพถ่ายสถานท่ีต่างๆในภูฏานทั้งหมด 

  ซ่ึงหากท่านใดสนใจสามารถซ้ือเล่มยอ่เป็นของท่ีระลึกได ้ซ่ึงทาง 

 หอสมุดจดัจ าหน่ายในราคายอ่ยเยา นอกจากน้ีท่านยงัสามารถหา 

  ซ้ือหนังสือเก่ียวกบัประเทศภูฏานอ่ืนๆไดอี้กดว้ย  

  น าทุกท่านชม โรงเรียนสอนงานศิลปะ (School of Art & Craft) (โรงเรียน

  อาจมีการปิดเน่ืองจากวนัหยุดที่ไม่แน่นอน) ซ่ึงเป็นโครงการในพระราช 

  ด าริท่ีตอ้งการอนุรกัษ์และสืบทอดศิลปะของภูฏานทั้ง 13 แขนง โดยหลกั 

  สูตรจะแบ่งเป็นตั้ง 2 -6 ปี ท่ีโรงเรียนแห่งน้ี ทุกท่านจะไดเ้ห็นนักเรียนก า 

  ลงัวาดรูป ทอผา้ ตดัเย็บ แกะสลกั และท างานป้ันต่างๆอยา่งขมกัเขมน้ รวม

  ไปถึงทุกท่านยงัสามารถสนับสนุนกิจการของนักเรียนไดโ้ดยการซ้ือสินคา้ 

  หตัถกรรมจากฝีมือนักเรียนท่ีรา้นขายของท่ีระลึกภายในโรงเรียนอีกดว้ย  

น าท่านชม สวนสตัวแ์ห่งชาตขิองประเทศภูฏาน และชมสตัวป์ระจ าชาติทาคิน ท่ีมี

รูปร่างลกัษณะพิเศษผสมระหวา่งแพะกบัววั มีแห่งเดียวในประเทศภูฏานเท่าน้ัน ซ่ึง

ครั้งน่ึงประเทศสหรฐัอเมริกาเคยเจรจาของไปเล้ียงแต่ไดร้บัการปฏิเสธจากรฐับาล

ประเทศภูฏาน ทาคิน เป็นสตัวใ์นต านานประวติัศาสตรข์องศาสนาพุทธ โดยเช่ือวา่

ท่านลามะ Drukpa Kunley  

เป็นผูส้รา้งข้ึนจากซากโครงกระดูกของววัและแพะท่ีท่านไดท้านเป็นอาหารไปแลว้ 

  เมื่อท่านลามะทานอ่ิมก็ไดน้ าเอาหวัแพะไปต่อกบักระดูกววัและดีดน้ิวหน่ึงที กองกระดูกก็กลบัพลนัมีชีวิตเป็น 

  ตวัทาคิน วิ่งออกไปกินหญา้ในทุ่งหญา้และสืบพนัธุม์าจนถึงปัจจุบนัน้ี  

  น าท่าน สกัการะองคห์ลวงพอ่สจัจธรรม ท่ีตั้งอยูสู่งท่ีสุดในโลก และไดร้บั

ความ  รว่มมือจากเศรษฐีชาวสิงคโ์ปร ์บริจาคเงินซ้ือท่ีดินและสรา้งพระพุทธรูป ใหแ้ก่ 

  รฐับาลประเทศภูฏานใหท่้านไหวข้อพรเพ่ือเป็นศิริมงคล น าท่านชม จุดชมวิว

ซงั  เกกงั (Sangaygang) จุดชมววิทิวทศัน์ท่ีสวยงามของหุบเขาเมืองทิมพู เพ่ือเก็บ 

  ภาพประทบัใจ  

 จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่เมืองพาโร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  จากนั้นเชิญทุกท่าน พกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Kichu Resort เมืองพาโร ระดบั 3 ดาว หรือ 

  เทียบเท่า 

วนัที่สี่  พิชิตวดัถ ้าพยคัรเหิร  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
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  น าท่านออกเดินทางสู่ วดัถ ้าพยคัฆเ์หิร  ทกัซงั” เป็น

  มหาวิหารศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นท่ีท่ีองคก์ูรูปัทมสมัภวะได ้

  เดินทางมาบ าเพ็ญภาวนาและเจริญสมาธิอยูใ่นถ ้าบน

  ชะง่อนเขา ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 8 และท่านก็ยงัเป็นผู ้

  น าเอาศาสนาพุทธเขา้มาเผยแผ่ยงัดินแดนแห่งน้ี ตาม

  ความเช่ือของชาวภูฏาน กล่าววา่ท่านไดเ้หาะมาบน

  หลงัเสือตวัเมีย มายงัหนา้ผาแห่งน้ีเพ่ือท าวิปัสสนา

  กรรมฐาน จึงไดช่ื้อวา่ ถ ้าเสือ (Tiger Nest) หลงัจากท่ี

  ส าเร็จสมาธิแลว้ ท่านจึงไดส้รา้งศาสนสถานแห่งน้ีขึ้ น 

  ชาวภูฏานมีความเช่ือวา่ครั้งหน่ึงในชีวิตจะตอ้งไดข้ึ้ นมาแสวงบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลและเจริญกา้ว หนา้ของ

  ชีวิตการเดินทางมายงัสถานท่ีแห่งน้ี รถจะสามารถขึ้ นไดแ้ค่เนินเขาเท่าน้ัน จากน้ันทุกท่านสามารถเลือก 

  เดินทางได ้2 แบบ คือ เดินเทา้ หรือ ขี่มา้ เท่าน้ัน (เน่ืองจากปริมาณคนจูงมา้ไม่เพียงพอต่อจ  านวนนกั 

  ท่องเที่ยว จงึอาจท าใหเ้กิดอนัตรายในการเดินทางได ้ทั้งน้ีทางบริษทัฯจงึแนะน าใหเ้ดินเทา้ข้ึนเขาจะ 

  ปลอดภยักว่า แต่ถา้ท่านใด มีทกัษะในการข่ีมา้ข้ึนเขา หรือ อยากผจญภยั รบกวนแจง้บริษทัฯล่วงหนา้

  เพ่ือท าการจองมา้ใหท้่าน ไม่เสียค่าใชจ้่ายเพ่ิมเตมิ) ขึ้ นไปยงัวดั เสน้ทางเป็นเนินเขาและมีหน้าผาสูงชนั 

  ราว 3,000 เมตรจากดา้นล่าง แนะน านักท่องเท่ียวค่อยๆ เดินขึ้ นไปชา้ๆ ราว 2 ชม. จะถึงจุกพกัคร่ึงทาง พกั

  ด่ืมน ้าชา กาแฟ ) จากน้ันเดินทางต่ออีกราว 1 ชม.ก็จะถึงสุดทางดินลกูรงัสุดทา้ย จากน้ันเสน้ทางจะเปล่ียน 

  เป็นบนัไดขึ้ นลง 700 ขั้น สู่ยงั วดัทกัซงั ดา้นใน น าทุกท่านสกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และ ชมความงาม  

  ของธรรมชาติท่ีสรรคส์รา้งอยา่งวิจิตรลงตวั 

เที่ยง   รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคารดา้นบนระหว่างทางข้ึน

  ทกัซงั น าทุกท่านเดินเทา้ลงจากเขา (ไมส่ามารถอนุญาตใหนั้ง่มา้ลงมา

  ดา้นล่างได ้เน่ืองจาก อนัตรายเป็นอยา่งมากต่อตวัผูเ้ดินทาง) จากน้ัน

  เดิทางต่อสู่ วดัคิชู ลาคงั หน่ึงในวดัท่ีเก่าแก่ในประเทศภูฏาน สมยั

  ศตวรรษท่ี 7 วดัน้ีเป็นวดัท่ีมีควมเช่ือวา่สรา้งไวเ้พ่ือตรึงเทา้ซา้ยของนาง

  ยกัษ์ตนหน่ึงท่ีนอนทอดร่างปิดทบัประเทศทิเบตและเทือกเขาหิมาลยัไว ้ 

  จากน้ันเพลิดเพลินกบั การชอ้บป้ิง ณ พาโร สตรีท ซ้ือของฝากของที่ระลึก ตามอธัยาศยั 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชม การแสดง 

  ทอ้งถิ่นของชาวภูฏาน แสดงวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของ 

  ชาวภูฏานในเทศกาลงานประเพณีต่างๆ  

  จากนั้นเชิญทุกท่าน พกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Kichu 

  Resort Hotel เมืองพาโร ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัที่หา้  พาโร-กรุงเทพ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางสู่สนามบินพาโร เพื่อน าท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

10.35 น.  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน Bhutan Airlines   เท่ียวบินท่ี B3-700 

(มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (เคร่ืองบินแวะรบัส่งผูโ้ดยสารท่ีเมืองกลักตัตา ประเทศอินเดีย

ประมาณ 45 นาที ***ไม่ตอ้งลงจากเคร่ือง***)     
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16.05 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจในการบริการ 

***หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทางบริษัทฯจะยึดถือประโยชน์ของลูกคา้เป็นสูงสุด*** 

 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสารอยูต่า่งจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร,์ รถไฟ หรือตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ  

กรุณาแจง้ใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษทัฯทราบทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภท  

มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบความเสียหายที่เกิดข้ึนในกรณีที่ทวัรมี์การยกเลิกการเดินทาง  

หรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน 

 

 

 

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน 
แปลงขนาดของพาหนะที่ใชใ้นการน าเที่ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือต  า่กว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั 
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมเตม็ ตามความเหมาะสม 

สงวนสิทธ์ิ 

 ในการเปล่ียนแปลงราคา เหตุมาจากอตัราแลกเปล่ียนและราคาตัว๋เคร่ืองบินหรือประกาศจากรฐับาลประเทศภูฎาน 

 เดินทางไมถึ่ง 15 ท่าน แต่ไมต่ า่กวา่ 6 ท่าน จะไมม่ี หวัหนา้ทวัร ์จากเมืองไทย แต่ทุกท่านยงัสามารถเดินทางดว้ย

ตวัเองได ้โดยไมต่อ้งจ่ายเงินเพ่ิม โดยท่ีมี ไกดท์อ้งถ่ิน (English speaking guide)  

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัโดยสายการบิน Bhutan Airlines(กระเป๋าเดินทาง น.น. ไมเ่กิน 20 ก.ก. / ท่าน)  

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ภาษีน ้ามนั ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

อตัราค่าบริการ : ขั้นต  า่ 15 ท่าน 

สิงหาคม 2561 : 01-05 / 08-12 / 15-19 / 22-26 / 29 ส.ค.-02 ก.ย. 

กนัยายน 2561 : 05-09 / 12-16 / 19-23 / 26-30 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 48,900 บาท 

ราคาเด็กเสริมเตยีง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 47,900 บาท 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 46,900 บาท 

พกัเดียว เพิ่ม 4,900   บาท 

อตัราค่าบริการ : ขั้นต  า่ 15 ท่าน 

ตลุาคม 2561 : 03-07 / 10-14 / 17-21 / 24-28  

พฤศจกิายน 2561 : 07-11 / 14-18 / 21-25 / 28 พ.ย.-02 ธ.ค. 

ธนัวาคม 2561 : 05-09 / 06-10 / 19-23 / 26-30  

ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 49,900 บาท 

ราคาเด็กเสริมเตยีง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 48,900 บาท 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 47,900 บาท 

พกัเดียว เพิ่ม 4,900   บาท 
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3. ค่ารถน าเท่ียวภายในประเทศภูฎาน(ไกดท์อ้งถ่ินภาษาองักฤษ) และหวัหนา้ทวัรจ์ากประเทศไทยคอยอ านวยความ

สะดวกตลอดการเดินทาง 

4. ค่าโรงแรมท่ีพกั มาตรฐาน Tourist Class 2 ท่าน ต่อ 1 หอ้ง  

5. ค่าวีซ่าภูฏาน 

6. ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ี ค่าพาหนะ หรือรถรบั – ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว 

7. ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ 

8. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ครองอาหาร

เป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”) (หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบิติเหตุ

ส าหรบัเด็กท่ีมีอายุต า่กวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 75 ปี ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียง

คร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง 

2. ภาษีต่างๆ เช่น ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ฯลฯ 

3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆนอกเหนือจากรายการทวัร ์

4. ค่าน ้าหนักกระเป๋าท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กก. 

5. ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆท่ีไมไ่ดร้ะบุอยูใ่นโปรแกรมทวัร์ 

6. ค่าอาบน ้าแร่หิน (Hot Stone Bath) 

7.  ค่าทิปส าหรบัมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 3 USD ต่อวนั รวม 5 วนั = 15 USD 

     ค่าทิปส าหรบัคนขบัรถ 2 USD ต่อวนั รวม 5 วนั = 10 USD 

ค่าทิปส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 3 USD ต่อวนั รวม 5 วนั = 15 USD 

รวมเป็น 40 USD / ท่าน 

เอกสารที่ใชย้ืน่วีซ่า 

 ไฟลส์แกนหนังสือเดินทางท่ีมีอายุใชง้านเหลือ มากกวา่ 6 เดือนก่อนเดินทาง  

เง่ือนไขการจองทวัร ์

1. หลงัจากการจอง ตอ้งช าระ เงินมดัจ าทนัที ท่านละ 20,000 บาท / ท่าน เน่ืองจาก ตัว๋เคร่ืองบิน จะตอ้งออกทนัที

หลงัจาก มีการยืนยนัการจอง มิฉะน้ัน ท่ีนัง่จากสายการบิน จะไม ่ Confirm และ จะตอ้ง โอนเงิน ก่อนการเดินทาง 

อยา่งนอ้ย 14 วนัก่อนการเดินทาง 

2. เง่ือนไขการยกเลิก: หลงัจากช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน เน่ืองจาก ทางบริษัทฯจะตอ้ง

ออกตัว๋เคร่ืองบิน ใหผู้โ้ดยสารทนัที เพ่ือการยืนยนัการเดินทางกบัทางสายการบิน  

3. หลงัจาก จ่ายเงินเต็มจ านวนแลว้ ทางบริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายตามความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในขณะน้ัน และจะท าการคืน

เงินท่ีเหลือ หลงัจากหกัค่าใชจ้่ายแลว้ใหก้บัผูเ้ดินทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้

และจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดร้ับ บาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละ

เหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน หรือ ภยัธรรมชาติ หรือ จลาจล เป็นตน้ 

5. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฎิเส

ธการเขา้ประเทศไมว่่า กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไมคื่นเงินทุกกรณี 

6. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือ ช าระโดยตรงกบัทาง

บริษัทณ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านไดร้บัทราบและยอมรบัเง่ือนไขต่างๆ ท่ีบริษัทฯไดร้ะบุไวแ้ลว้ขา้งตน้ 
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7. ก าหนดการเดินทางอาจจะมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจน

ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกัส าคญั 

8. ส าหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไมไ่ดถื้อ Passport ไทย หรือ Passport ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเร่ืองเอกสาร Visa เขา้

ออกเมืองไทยเอง หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯทวัร ์ จะไมร่บัผิดชอบในกรณี ท่ีด่านตรวจคน

เขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

9. บริษัทจะไมร่บัผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทวัร ์ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธในการใหว้ีซ่า หรือ ปฏิเสธเขา้เมือง ในทุกกรณี 

10. ในกรณีท่ีท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เล่มสีน ้าเงิน(ราชการ) ในการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบ

ใดๆในการท่ีท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกติในการท่องเท่ียวจะใชเ้ล่มสีเลือดหมู 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุป๊ไดไ้ม่ถึงจ านวนอยา่งน้อย   

15 ท่านซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

12. บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ

หาย ความล่าชา้ หรืออุบติัเหตุต่าง  

13. ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน ้ามนัหรือ 

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคา ตามสถานการณด์งักล่าว 

14. ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พ่ือความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน 

 

หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสอืเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเตมิ ** 

 


