
 

 

          

 

 
 

 
 

 
 
 

ทิมพ ู– พนูาคา – พาโร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิสูจนจ์ติมหากุศล พิชิตวดัถํ�าพยคัฆเ์หิร วดัทกัซงั บนยอดหนา้ผาสูงจากระดบันํ�าทะเล ',)** ม. 
ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที/สวยที/สุดแห่งภูฏาน 

ขอพรศกัดิ4สทิธิ4องคพ์ระศรสีจัจธรรม พระพุทธรูปที/ประดิษฐาน ณ จุดสูงที/สุดในโลก 
เพื/อความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน 

กาํหนดการเดินทาง : 29 ก.ค. – *' ส.ค. / *?-A' ส.ค. / AA-AB ส.ค. 
เดินทางไดท้ั�งปี เริ/มเตน้เดินทาง D ท่านขึ� นไป (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์  

แต ่มีไกดท์อ้งถิ/นคอยใหบ้ริการ 
 



 

 

          

 

 

Complimentary 

 
 

พิเศษ!!! เฉพาะลกูคา้คนสาํคญั 

• นํ�าดื�มบริการใหต้ลอดวนั 

• รถบริการขนกระเป๋าเพื�อความสะดวกสบายของทุกท่าน 

• ระบาํหน้ากาก Mask Dance และระบาํพื� นเมือง จดัแสดงเฉพาะคณะเราเท่านั�น 

• อาหารเสริมจากเมืองไทยทุกมื� อ 

• บริการ ชา/กาแฟ หลงัอาหาร 

• ฟรี!!! ค่ามา้ ขึ� นวดัทกัซงัจนถึงจุดชมววิ 

• ชุดประจาํชาติเพื�อใสเ่ดินชมเมือง 
หมายเหต ุ 

1. โปรดระมดัระวงัรายการท่องเที�ยวบางรายการที�ใส่โปรแกรมสถานที�เที�ยวมากเกินกวา่จะสามารถเขา้
ชมไดจ้ริง  

2. รายการของเราสามารถเพิ�มสถานที�ท่องเที�ยวนอกเหนือจากที�ระบุในรายการได ้ในกรณีที�มีเวลา
เหลือ   

วนัแรก สุวรรณภูมิ – พาโร – พาโรซอง – National Museum – ที/ทาํการไปรษณีย ์– ตาชิโชซอง 

0U.V0 น. คณะพบกนั ณ จุดนดัหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ ชั�น U เคานเ์ตอรส์ายการบิน Bhutan Airlines (B3) 
โดยจะมีเจา้หนา้ที/ของบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกในการ Check-inสมัภาระตา่งๆแก่ท่าน 

*D.V* น. ออกเดินทางสู่เมืองพาโร ประเทศภฏูาน โดยสายการบิน Bhutan Airline เที�ยวบินที� B3-701(มีบริการ

อาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) (เครื�องบินแวะรบัส่งผูโ้ดยสารที�เมืองกลักตัตา ประเทศอินเดียประมาณ EF 

นาที ***ไม่ตอ้งลงจากเครื�อง***)  

10.*B น. เดินทางถึงสนามบินพาโร ประเทศภูฏาน นําท่านผ่าน
พิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนั�นแต่ละท่านรบักระเป๋าสมัภาระที�โหลด
ตรวจเช็คใหเ้รียบรอ้ยและออกเดินทางเขา้สู่ตวั เมืองพาโร  
ประเทศภูฏาน เป็นประเทศเล็กๆที�เป็นดินแดนรวมแหล่งอารยธรรม
ต่างๆในออ้มกอดแห่งขุนเขาหิมาลยั เป็นประเทศที�พุทธศาสนาแบ่งบาน
อยู่ท่ามกลางเทือกเขาหิมาลยั ประชาชนชาวภูฏานมีธรรมมะเป็นสิ�งยึด
เหนี�ยวทางจิตใจ ประชาชนดาํรงชีวิตกนัอยูอ่ยา่งเรียบง่ายไม่วุ่นวาย และ
ความสุขของคนภูฏานวดักนัไดที้�ใจ..ความสุขอยู่ที�จิตใจที�มีแต่รอยยิ� ม..
และความเป็นมิตรแก่ผูค้นทั�งโลก ทุกท่านจะไดส้มัผัสบา้นเมืองที� เมือง

พาโรซึ�งเป็นเมืองที�ถูกโอบอยู่ในวงลอ้มของขุนเขา บนระดบัความสูง K,KMN เมตร มีแม่นํ�าปาชูไหลผ่าน อาคารบา้นเรือนจะ
เป็นสไตลภ์ฏูานแท ้กรอบหนา้ต่างไมล้วดลายสีสนัสดใส 

� คนพร้อมออก

เดนิทางโดยไม่

ต้องเพิ�มเงนิ 



 

 

          

 

นําทุกท่านชม พาโรซอง หรือ พาโรริงปูซอง ป้อมปราการและวิหารหลวงแห่ง
เมืองพาโร พาโรซองนับเป็นตวัอย่างสถาปัตยกรรมแบบภูฏานที�สมบรูณแ์บบที�สุด 
ทุกท่านจะเห็นถึงกําแพงสีขาวที�ก่อตัวขึ� นเป็นป้อมปราการสามารถเห็นไดช้ัดเจน
เป็น Landmark ของเมืองพาโร ตวัซองสรา้งขึ� นในปี ค.ศ. TUEE โดย ท่านซับดรุง 
งาวัง นัมเกล พระอริยสงฆ ์ซึ�งเป็นผูนํ้าทางจิตวิญญานและเป็นผูร้วบรวมประเทศ
ภูฏานใหเ้ป็นปึกแผ่น รวมถึงเป็นผูว้างระบบการบริหารงานและระบอบปกครอง
ประเทศ ปัจจุบนัเป็นสถานที�ทาํงานของรฐับาล รวมทั�งเป็นที�ตั�งขององคก์รบริหาร
สงฆป์ระจาํเขตปกครองนั�นๆ ทางเขา้พาโรซองมี สะพานแขวนไมท้อดผ่านขา้มแม่นํ�า เป็นอีกจุดที�ควรถ่ายรูปเก็บภาพความ
ประทบัใจ 

หลังจากนั�น นําท่านเดินทางไม่ไกล ชม พิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์แห่งนี� เป็นที�เก็บ
รวบรวมหน้ากากศิลปะแบบพุทธมหายาน นิกายตันตระ ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ ์
เครื�องมือเครื�องใชไ้มส้อยต่างๆ รวมถึงจัดแสดงความหลากหลายทางธรรมชาติอันสมบูรณ์ของ
ประเทศเพื�อใหทุ้กท่านไดรู้จ้กัภูฏานมากขึ� น ตรงขา้มกบัอาคารพิพิธภณัฑ ์เป็นอาคารทรงกลมสีขาว 
เรียกวา่ ตาซอง (Ta Dzong) หรือ หอคอย เดิมใชเ้ป็นหอสงัเกตุการณข์า้ศึกศตัร ูเนื�องจากตวั Dzong 
สรา้งอยูบ่นเนินสงู สามารถมองวิวตวัเมืองพาโรไดค้รอบคลุม (นําทุกท่านถ่ายรูปดา้นนอก เนื�องจาก
ขณะนี�  Ta Dzong กาํลงัปิดปรบัปรุง)  

 
เที/ยง  รบัประทานอาหารเที/ยง ณ ภตัตาคาร  
 

หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองทิมพู เมืองหลวงของประเทศภูฏานตั�งแต่ปี ค.ศ. 
T]UT ใชเ้วลาการเดินทางประมาณ T ชม. ระหว่างทางผ่านชม วัดตัมชู Tamchoe 
Monastery คือ จุดชมวิววดัตัมชู ตรงจุดบรรจบของแม่นํ�าปาโรชูกบัแม่นํ�าทิมพูชู คือ
วดัตมัชู หรือวดัเขายอดอาชา จะตั�งอยู่บนฝั�งซา้ยท่ามกลางทิวทศัน์ที�มีแม่นํ�าสองสายมา
บรรจบกนั ท่านลามะทงัทนเกลโป ซึ�งเป็นผูส้รา้งวดันี� ขึ� นพรอ้มสะพานเหล็กอีกสายหนึ�ง

ขึ� นที�นี�  แต่สะพานถูกนํ�าพดัทาํลายลงในปี ค.ศ. 1969 สะพานที�เห็นในปัจจุบนัเป็นของที�ใชโ้ซ่
เหล็กสรา้งขึ� นใหมใ่นปี ค.ศ. 2005 โดยเลียนแบบสะพานสายเดิม 
พาทุกท่านชม ที/ทาํการไปรษณียภู์ฏาน ทุกท่านสามารถถ่ายรูปทําแสตมป์ที�ระลึก อีกทั�ง
สามารถเลือกซื� อดวงตราไปรษณียากรที�งดงามของภฎูาน มีใหเ้ลือกหลายรูปแบบและราคา ทั�ง
รูปวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ รูปวัดและป้อมปราการที�เรียกว่าซอง (Dzong) รูปสัตว ์รูปดอกไม้
ต่างๆ ซึ�งดวงตราไปรษณียกรของภฏูานถือเป็นหนึ�งในของน่าซื� อที�ทุกท่านไมค่วรพลาด  

ต่อจากนั�นเดินทางอีกไม่ไกล นําท่านเดินทางเขาชม ตาชิโชซ่ง มหาปราการ
แห่งศานาและวิหารหลวงแห่งเมืองทิมพู (วันธรรมดาเปิดหลงัAD.V*น. / 
เสาร-์อาทิตย ์เปิดทั�งวัน)  ตาซิโซซ่ง หมายถึง ป้อมแห่งศาสนาอนัเป็นมงคล 
สรา้งในสมยัศตวรรษที� TK โดยท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล ปัจุบนัเป็นสถานที�
ทํางานของพระมหากษัตริย ์สถานที�ทําการของกระทรวงต่างๆ และวดั รวมทั�ง

เป็นพระราชวงัฤดรูอ้นของพระสงัฆราช  และบริเวณอนัใกลท่้านจะไดเ้ห็นวงัที�ประทบัส่วนพระองคข์องพระราชาธิบดีจิกมี�ดว้ย  



 

 

          

 

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

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

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที/พกั 
นําท่านชม National Memorial Chorten อนุสรณ์มหาสถานแด่กษัตริยร์ชักาลที� e แห่งประเทศ
ภูฏานสรา้งในปี ค.ศ.T]fE มีผูค้นมากมายเดินทางมาแสวงบุญและสวดมนต์ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาต่างๆ  
นําท่านเดินทางสู่ เมืองพูนาคา (Punakha) พูนาคา เป็นเมืองหลวงเก่าของภูฏานจนถึงปี ค.ศ. 
T]FF ก่อนที�จะยา้ยเมืองหลวงไปที�เมืองทิมพ ูระยะทางประมาณ fK กิโลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 
e ชั �วโมง) ระหว่างทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์ของทุ่งนาขั�นบนัไดและดอกไมที้�บานตลอดเสน้ทาง

สวยงามเป็นอย่างมาก ผ่านชม ป้อมซิมโตคาซอง สรา้งในปี ค.ศ.1629 ป้อมแห่งนี� มี
ชยัภูมิที�ถือเป็นยุทธศาสตรที์�สาํคญัแห่งเมืองทิมพู ถือเป็นป้อมปราการแห่งแรกที�ท่านซับ
ดรุง งาวงั นมัเกล สรา้งขึ� น เมืองพนูาคาอยูร่ะดบัความสูง T,KNN เมตรจากระดบันํ�าทะเล 
ทาํใหเ้มืองพนูาคามีอากาศอบอุ่นกว่าเมืองพาโรและเมืองทิมพ ูนําท่านแวะชม โดชูลาพาส 
ชมความงามของ เจดียด์รุกวงัเยลลาคงั สถูปแห่งชยัชนะ ชม 108 สถูป อนุสรณส์ถานที�มี

ต่อกองกาํลงักลุ่มหวัรุนแรงที�ยึดพื� นที�ทางภาคใตข้องภูฏาน ตั�งอยู่บนระดบัความสูง 3,150 เมตร จากระดบันํ�าทะเล  พรอ้ม
ดื�มดํ �าธรรมชาติทิวทัศน์ของภูเขาหิมาลยัดา้นตะวนัตกอนัตระการตา และยอดเขาต่างๆเรียงรายกนั รวมไปถึงยอดเขาที�สูง
ที�สุดอยา่งจโูมฮารี ซึ�งมีความสงูถึง 7,328 เมตร จากนั�นเดินทางต่อสู่เมืองพนูาคา 

เที/ยง   รบัประทานอาหารเที/ยง ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดินขึ� นเนินไปชม วัดชิมิลาคงั (ใชเ้วลาเดินประมาณครึ�งชั �วโมง) วดัที�อยู่บนยอดเนิน
กลางหุบเขา สรา้งขึ� นในปี ค.ศ.1499 โดยลามะที�มีชื�อเสียงมาก นามว่าท่าน Lama Drukpa 

Kunley ที�วดัแห่งนี� ชาวบา้นเชื�อกนัว่าหากใครมา
อธิษฐานขอบุตรก็จะไดส้มใจ  
จากนั�นนําท่านชม พูนาคาซอง (Punakha Dzong)  ป้อมปราการประจาํเมืองพู
นาคา สรา้งขึ� นในปี TUef โดยฉับดรุง งาวงันัมเกล  ซึ�งไดร้บัการขนานนามว่า
เป็น พระราชวงัแห่งความสุขอนัยิ/งใหญ่  “Palace of Great Happiness” และ
เป็นหนึ�งในป้อมปราการที�สวยงามที�สุดในภูฏาน เป็นป้อมที�สรา้งเป็นอนัดบัสอง
ของภูฏาน ในอดีตเมื�อครั�งเมืองพูนาคายงัเป็นเมืองหลวง ป้อมแห่งนี� ไดถู้กใช้

เป็นที�ทาํการของรฐับาล ปัจจุบนัเป็นที�พกัในฤดูหนาวของพระชั�นผูใ้หญ่ ป้อมนี� ตั�งอยู่ ณ บริเวณที�แม่นํ�า Pho chu และ แม่นํ�า 
Mo chu ไหลมาบรรจบกนั อีกทั�งเป็นสถานที�ท่านซบัดรุง งาวงั นัมเกล มรณภาพที�นี�  และปัจจุบนัก็ไดเ้ก็บรกัษาร่างของท่าน
อยูภ่ายใน  ท่านจะไดเ้ห็น ลามะ (พระสงฆ)์ จาํนวนมากที�กาํลงัศึกษาพระธรรมและสวดมนต ์ 
นาํทุกท่านเขา้ที/พกั ณ โรงแรม Meri Puensum Hotel เมืองพูนาคา 

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



 

 

          

 

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

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที/พกั 
นําท่านเดินทางกลบัสู่เมืองทิมพ ูตามเสน้ทางเดิม ชมทศันียภาพสองขา้งทางและเทือกเขาหิมาลยัที�มีความสวยงาม ที�จะเป็น
ประสบการณที์�ดีที�ไดม้าเยือนภฏูาน 
เที/ยง   รบัประทานอาหารเที/ยง ณ ภตัตาคาร 
นําท่าน สกัการะองคห์ลวงพ่อสจัจธรรม ที�ตั�งอยู่สูงที�สุดในโลก และไดร้บัความร่วมมือจาก
เศรษฐีชาวสิงคโ์ปร ์บริจาคเงินซื� อที�ดินและสรา้งพระพุทธรูป ใหแ้ก่รฐับาลประเทศภูฏานให้
ท่านไหวข้อพรเพื�อเป็นศิริมงคล นําท่านชม จุดชมวิวซังเกกัง (Sangaygang) จุดชมวิว
ทิวทศัน์ที�สวยงามของหุบเขาเมืองทิมพ ูเพื�อเก็บภาพประทบัใจ  

นําท่านชม สวนสตัวแ์ห่งชาตขิองประเทศภูฏาน และชมสตัวป์ระจาํชาติทาคิน 
ที�มีรปูร่างลกัษณะพิเศษผสมระหวา่งแพะกบัววั มีแห่งเดียวในประเทศภฏูาน
เท่านั�น ซึ�งครั�งนึ�งประเทศสหรฐัอเมริกาเคยเจรจาของไปเลี� ยงแต่ไดร้บัการปฏิเสธ
จากรฐับาลประเทศภฏูาน ทาคิน เป็นสตัวใ์นตาํนานประวติัศาสตรข์องศาสนา
พุทธ โดยเชื�อวา่ท่านลามะ Drukpa Kunley 
เป็นผูส้รา้งขึ� นจากซากโครงกระดกูของววัและแพะที�ท่านไดท้านเป็นอาหารไปแลว้ 

เมื�อท่านลามะทานอิ�มก็ไดนํ้าเอาหวัแพะไปต่อกบักระดกูววัและดีดนิ� วหนึ�งที กองกระดกูก็กลบัพลนัมีชีวิตเป็น ตวัทาคิน 
วิ�งออกไปกินหญา้ในทุ่งหญา้และสืบพนัธุม์าจนถึงปัจจุบนันี�   
 
นําทุกท่านชม หอสมุดแห่งชาติ ซึ�งทุกท่านจะไดช้มหนังสือภาพถ่ายของประเทศภูฏานที�
ใหญ่ที�สุดในโลก รวบรวมภาพถ่ายสถานที�ต่างๆในภูฏานทั�งหมด ซึ�งหากท่านใดสนใจ
สามารถซื� อเล่มย่อเป็นของที�ระลึกได้ ซึ� งทางหอสมุดจัดจําหน่ายในราคาย่อยเยา 
นอกจากนี� ท่านยงัสามารถหาซื� อหนังสือเกี�ยวกบัประเทศภฏูานอื�นๆไดอี้กดว้ย  

นําทุกท่านชม โรงเรียนสอนงานศิลปะ (School of Art & Craft) ซึ�งเป็นโครงการใน
พระราชดําริที�ตอ้งการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะของภูฏานทั�ง Te แขนง โดยหลักสูตรจะ
แบ่งเป็นตั�ง K -U ปี ที�โรงเรียนแห่งนี�  ทุกท่านจะไดเ้ห็นนักเรียนกาํลงัวาดรูป ทอผา้ ตัดเย็บ 
แกะสลกั และทาํงานปั� นต่างๆอย่างขมกัเขมน้ รวมไปถึงทุกท่านยงัสามารถสนับสนุนกิจการ
ของนักเรียนไดโ้ดยการซื� อสินคา้หัตถกรรมจากฝีมือนักเรียนที�รา้นขายของที�ระลึกภายใน
โรงเรียนอีกดว้ย  
 

จากนั�นนาํทุกท่านเดินทางสู่เมืองพาโร ใชเ้วลาประมาณ A ชั /วโมง 
คํ /า  รบัประทานอาหารคํ /า ณ ภตัตาคาร 
จากนั�นเชิญทุกท่าน พกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Ugyen Phendling เมืองพาโร ระดบั V ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วนัที/สี/  พิชิตวดัถํ�าพยคัรเหิร  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที/พกั 



 

 

          

 

นําท่านออกเดินทางสู่ วัดถํ�าพยัคฆเ์หิร  ทักซัง” เป็นมหาวิหาร
ศักดิw สิทธิw  เป็นที�ที�องคก์ูรูปัทมสมัภวะไดเ้ดินทางมาบาํเพ็ญภาวนา
และเจริญสมาธิอยู่ในถํ�าบนชะง่อนเขา ตั�งแต่ศตวรรษที� M และท่าน
ก็ยังเป็นผู ้นําเอาศาสนาพุทธเขา้มาเผยแผ่ยงัดินแดนแห่งนี�  ตาม
ความเชื�อของชาวภูฏาน กล่าวว่าท่านไดเ้หาะมาบนหลงัเสือตวัเมีย 
มายงัหน้าผาแห่งนี� เพื�อทําวิปัสนากรรมฐาน จึงไดชื้�อว่า ถํ�าเสือ 
(Tiger Nest) หลังจากที�สําเร็จสมาธิแลว้ ท่านจึงไดส้รา้งศาสน
สถานแห่งนี� ขึ� น ชาวภูฏานมีความเชื�อว่าครั�งหนึ�งในชีวิต จะตอ้งได้
ขึ� นมาแสวงบุญ เพื�อความเป็นสิริมงคลและเจริญกา้วหนา้ของชีวิต 
การเดินทางมายงัสถานที�แห่งนี�  รถจะสามารถขึ� นไดแ้ค่เนินเขาเท่านั�น จากนั�นทุกท่านสามารถเลือกเดินทางได ้K แบบ คือ 
เดินเทา้ หรือ ขี�มา้ เท่านั�น (เนื/องจากปริมาณคนจูงมา้ไม่เพียงพอต่อจาํนวนนักท่องเที/ยว จึงอาจทาํใหเ้กิดอนัตรายใน
การเดินทางได ้ทั�งนี� ทางบริษัทฯจึงแนะนาํใหเ้ดินเทา้ขึ� นเขาจะปลอดภยักว่า แต่ถา้ท่านใด มีทกัษะในการขี/มา้ขึ� นเขา 
หรือ อยากผจญภัย รบกวนแจง้บริษัทฯล่วงหนา้เพื/อทาํการจองมา้ใหท่้าน ไม่เสียค่าใชจ้่ายเพิ/มเติม) ขึ� นไปยังวัด 
เสน้ทางเป็นเนินเขาและมีหน้าผาสูงชนัราว e,NNN เมตรจากดา้นล่าง แนะนํานักท่องเที�ยวค่อยๆ เดินขึ� นไปชา้ๆ ราว K ชม. 
จะถึงจุกพกัครึ�งทาง พกัดื�มนํ�าชา กาแฟ ) จากนั�นเดินทางต่ออีกราว T ชม.ก็จะถึงสุดทางดินลกูรงัสุดทา้ย จากนั�นเสน้ทางจะ
เปลี�ยนเป็นบนัไดขึ� นลง fNN ขั�น สู่ยงั วัดทกัซัง ดา้นใน นําทุกท่านสกัการะสิ�งศกัดิw สิทธิw  และ ชมความงามของธรรมชาติที�
สรรคส์รา้งอยา่งวิจิตรลงตวั 
เที/ยง  รบัประทานอาหารเที/ยง ณ ภตัตาคารดา้นบนระหว่างทางขึ� นทกัซงั  
นําทุกท่านเดินเทา้ลงจากเขา (ไมส่ามารถอนุญาติใหนั้�งมา้ลงมาดา้นล่างได ้เนื�องจาก 
อนัตรายเป็นอยา่งมากต่อตวัผูเ้ดินทาง) จากนั�นเดิทางต่อสู่ วดัคิชู ลาคงั หนึ�งในวดัที�
เก่าแก่ในประเทศภฏูาน สมยัศตวรรษที� f วดันี� เป็นวดัที�มีควมเชื�อว่าสรา้งไวเ้พื�อตรึงเทา้
ซา้ยของนางยกัษ์ตนหนึ�งที�นอนทอดร่างปิดทบัประเทศทิเบตและเทือกเขาหิมาลยัไว ้ 
 
 
จากนั�นเพลิดเพลินกบั การชอ้บปิ� ง ณ พาโร สตรีท ซื� อของฝากของที/ระลึก ตามอธัยาศยั 

คํ /า  รบัประทานอาหารคํ /า ณ ภตัตาคาร พรอ้มชม การแสดงทอ้งถิ/น
ของชาวภูฏาน แสดงวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของชาวภูฏานในเทศกาลงาน
ประเพณีต่างๆ  
จากนั�นเชิญทุกท่าน พกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Ugyen phendling Hotel 
เมืองพาโร ระดบั V ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วนัที/หา้  พาโร-กรุงเทพ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที/พกั 
นําท่านเดินทางสู่สนามบินพาโร เพื�อนําท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

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



 

 

          

 

(มีบริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) (เครื�องบินแวะรบัส่งผูโ้ดยสารที�เมืองกลักตัตา ประเทศอินเดีย

ประมาณ EF นาที ***ไม่ตอ้งลงจากเครื�อง***)     

1B.BB น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจในการบริการ 

***หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทางบริษัทฯจะยึดถือประโยชน์ของลกูคา้เป็นสงูสุด*** 

สงวนสิทธิ4 
• ในการเปลี/ยนแปลงราคา เหตมุาจากอตัราแลกเปลี/ยนและราคาตั {วเครื/องบินหรือประกาศจากรฐับาลประเทศภฎูาน 

• เดินทางไม่ถึง AB ทา่น แตไ่ม่ตํ /ากว่า D ทา่น จะไม่มี หวัหนา้ทวัร ์จากเมืองไทย แตทุ่กทา่นยงัสามารถเดินทางดว้ยตวัเองได ้
โดยไม่ตอ้งเพิ/มเงิน โดยที/มี ไกดท์อ้งถิ/น (English speaking guide) คอยใหบ้ริการทุกทา่น 

อตัรานี� รวม  
1. ค่าตั yวเครื�องบิน ไป-กลบั ชั�นประหยดัโดยสายการบิน Bhutan Airlines (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน KN ก.ก. / ท่าน)  
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ภาษีนํ�ามนั ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
3. ค่ารถนําเที�ยวภายในประเทศภฎูาน (ไกดท์อ้งถิ�นภาษาองักฤษ) และหวัหน้าทวัรจ์ากประเทศไทยคอยอาํนวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง 
4. ค่าโรงแรมที�พกั มาตรฐาน Tourist Class K ท่าน ต่อ T หอ้ง  
5. ค่าวีซ่าภฏูาน 
6. ค่าบตัรเขา้ชมสถานที� ค่าพาหนะ หรือรถรบั – ส่ง ระหวา่งนําเที�ยว 
7. ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ 
8. ประกนัการเดินทาง ค่ารกัษาพยาบาลคุม้ครองวงเงินเป็นจาํนวน 5NN,NNN บาท และ ในกรณีเสียชีวิตเนื�องจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครอง

เป็นจาํนวนเงิน T,NNN,NNN บาท (คุม้ครองผูเ้อาประกนัภยั อายุระหว่าง TF-fF ปี เท่านั�น ในกรณีที�ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหว่าง 
TF-fF ปี ในกรณีที�ผูเ้อาประกนัภยัอายุตํ �ากวา่ TF ปี หรือ ระหว่าง fF-MF ปี คุม้ครอง FN% ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั ทั�งนี�
ขึ� นอยูก่บัเงื�อนไขของกรมธรรม ์ในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัที�อายุสงูกว่า MF ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwในการคุม้ครอง) 

 
 
อตัรานี� ไม่รวม 

1. ค่าจดัทาํหนังสือเดินทาง 
2. ภาษีต่างๆ เช่น ภาษีมลูค่าเพิ�ม f% ภาษีหกั ณ ที�จา่ย e% ฯลฯ 
3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื�นๆนอกเหนือจากรายการทวัร ์
4. ค่านํ�าหนักกระเป๋าที�เกินกว่าสายการบินกาํหนด KN กก. 
5. ค่าใชจ้่ายอื�นๆที�ไม่ไดร้ะบุอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์
6. ค่าอาบนํ�าแร่หิน (Hot Stone Bath) 
7. ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถทอ้งถิ�น โดยเฉลี�ยไกดท์อ้งถิ�น e USD / ท่าน / วนั และคนขบัรถ 2 USD / ท่าน / วนั 
8. ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์โดยเฉลี�ย e USD / ท่าน / วนั 

 
เอกสารที/ใชย้ื/นวีซ่า 

• ไฟลส์แกนหนังสือเดินทางที�มีอายุใชง้านเหลือ มากกวา่ U เดือนก่อนเดินทาง  

อตัราค่าบริการ : 29 ก.ค. – *' ส.ค. / *?-A' ส.ค. / AA-AB ส.ค.  
ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งละ '-V ทา่น) U2,900 บาท 
ราคาเด็กเสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ ' ทา่น) U2,900 บาท 
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ ' ทา่น) U0,900 บาท 
พกัเดียว เพิ/ม U,9**   บาท 



 

 

          

 

เงื/อนไขการจองทวัร ์
1. หลงัจากการจอง ตอ้งชาํระ เงินมดัจาํทนัที ท่านละ KN,NNN บาท / ท่าน เนื�องจาก ตั yวเครื�องบิน จะตอ้งออกทนัทีหลงัจาก มีการ

ยนืยนัการจอง มิฉะนั�น ที�นั �งจากสายการบิน จะไม่ Confirm และ จะตอ้ง โอนเงิน ก่อนการเดินทาง อยา่งน้อย TE วนัก่อนการเดินทาง 
2. เงื�อนไขการยกเลิก: หลงัจากชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิwในการคืนเงิน เนื�องจาก ทางบริษัทฯจะตอ้งออกตั yวเครื�องบิน 

ใหผู้โ้ดยสารทนัที เพื�อการยนืยนัการเดินทางกบัทางสายการบิน  
3. หลงัจาก จา่ยเงินเต็มจาํนวนแลว้ ทางบริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายตามความเป็นจริงที�เกิดขึ� นในขณะนั�น และจะทาํการคืนเงินที�เหลือ 

หลงัจากหกัค่าใชจ้า่ยแลว้ใหก้บัผูเ้ดินทาง 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิw ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์�  เมื�อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สญูหาย สญูเสีย หรือไดร้บั บาดเจ็บ ที�นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการ 
เช่น การนัดหยุดงาน หรือ ภยัธรรมชาติ หรือ จลาจล เป็นตน้ 

5. เนื�องจากรายการทวัรนี์� เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิwการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฎเิสธการเขา้ประเทศ
ไม่ว่า กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิw ไม่คืนเงินทุกกรณี 

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

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

8. สาํหรบั ผูโ้ดยสาร ที�ไม่ไดถื้อ Passport ไทย หรือ Passport ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเรื�องเอกสาร Visa เขา้ออกเมืองไทยเอง 
หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ที�ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏเิสธใน
การเขา้และออกจากประเทศ 

ในกรณีที/ผูโ้ดยสาร มีไฟลทเ์ดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที/เกี/ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที/ท่านไดท้าํ
การจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที/ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั {วดงักล่าว ถา้เกิด

ขอ้ผิดพลาด  
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ4ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 

หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า D เดือน 
นบัจากวนัเดินทางและมีหนา้ ที/เหลือ ไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า ' หนา้ 

 


