
         

 

 

ทิมพ ู– พนูาคา – พาโร – วดัทกัซงั 

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

ขอพรศกัดิ4สทิธิ4องคพ์ระศรสีจัจธรรม พระพุทธรูปที/ประดิษฐาน ณ จุดสูงที/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 สุวรรณภูมิ – พาโร – พาโรซอง – National Museum – ตาชิโชซอง 

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

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

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

จากเครื�อง***)  

09.55 น. เดินทางถึงสนามบินพาโร ประเทศภูฏาน นําท่านผ่าน
พิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนั�นแต่ละท่านรบักระเป๋าสัมภาระที�โหลด
ตรวจเช็คใหเ้รียบรอ้ยและออกเดินทางเขา้สู่ตวั เมืองพาโร  
ประเทศภูฏาน เป็นประเทศเล็กๆที�เป็นดินแดนรวมแหล่งอารยธรรม
ต่างๆในออ้มกอดแห่งขุนเขาหิมาลัย เป็นประเทศที�พุทธศาสนาแบ่งบาน
อยู่ท่ามกลางเทือกเขาหิมาลัย ประชาชนชาวภูฏานมีธรรมมะเป็นสิ�งยึด
เหนี�ยวทางจิตใจ ประชาชนดํารงชีวิตกันอยูอ่ยา่งเรียบง่ายไม่วุน่วาย และ
ความสุขของคนภฏูานวดักนัไดที้�ใจ..ความสุขอยูที่�จิตใจที�มีแต่รอยยิ� ม..และ
ความเป็นมิตรแก่ผูค้นทั�งโลก ทุกท่านจะไดส้ัมผัสบา้นเมืองที� เมืองพาโร

ซึ�งเป็นเมืองที�ถกูโอบอยูใ่นวงลอ้มของขุนเขา บนระดับความสูง N,NPQ เมตร มีแม่นํ�าปาชูไหล
ผ่าน อาคารบา้นเรือนจะเป็นสไตลภ์ฏูานแท ้กรอบหน้าต่างไมล้วดลายสีสนัสดใส 

เที/ยง  รบัประทานอาหารเที/ยง ณ ภตัตาคาร  
นําทุกท่านชม พาโรซอง หรือ พาโรริงปูซอง ป้อมปราการและวิหารหลวงแห่งเมืองพาโร 
พาโรซองนับเป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมแบบภูฏานที�สมบูรณ์แบบที�สุด ทุกท่านจะเห็นถึง
กาํแพงสีขาวที�ก่อตัวขึ� นเป็นป้อมปราการสามารถเห็นไดช้ดัเจนเป็น Landmark ของเมืองพาโร 
ตวัซองสรา้งขึ� นในปี ค.ศ. WXDD โดย ท่านซบัดรุง งาวงั นัมเกล พระอริยสงฆ ์ซึ�งเป็นผูนํ้าทาง
จิตวิญญานและเป็นผูร้วบรวมประเทศภูฏานใหเ้ป็นปึกแผ่น รวมถึงเป็นผูว้างระบบการบริหารงานและระบอบปกครองประเทศ ปัจจุบัน
เป็นสถานที�ทาํงานของรฐับาล รวมทั�งเป็นที�ตั�งขององคก์รบริหารสงฆป์ระจาํเขตปกครองนั�นๆ ทางเขา้พาโรซองมี สะพานแขวนไมท้อด
ผ่านขา้มแม่นํ�า เป็นอีกจุดที�ควรถ่ายรปูเก็บภาพความประทบัใจ 



         

 

 

หลังจากนั�น นําท่านเดินทางไม่ไกล ชม พิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์แห่งนี� เป็นที�เก็บรวบรวม
หน้ากากศิลปะแบบพุทธมหายาน นิกายตนัตระ ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื�องมือเครื�องใชไ้มส้อย
ต่างๆ รวมถึงจดัแสดงความหลากหลายทางธรรมชาติอนัสมบรูณ์ของประเทศเพื�อใหทุ้กท่านไดรู้จ้กัภูฏานมา
กขึ� น ตรงขา้มกบัอาคารพิพิธภณัฑ์ เป็นอาคารทรงกลมสีขาว เรียกว่า ตาซอง (Ta Dzong) หรือ หอคอย 
เ ดิ ม ใ ช้ เ ป็ น ห อ สั ง เ ก ตุ ก า ร ณ์ ข ้ า ศึ ก ศั ต รู  เ นื� อ ง จ า ก ตั ว  D z o n g  ส ร้ า ง อ ยู่ บ น เ นิ น สู ง 
สามารถมองวิวตัวเมืองพาโรไดค้รอบคลุม (นําทุกท่านถ่ายรปูดา้นนอก เนื�องจากขณะนี�  Ta Dzong กําลัง
ปิดปรบัปรุง)  
 

หลงัอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองทิมพู เมืองหลวงของประเทศภูฏานตั�งแต่ปี ค.ศ. W`XW 
ใชเ้วลาการเดินทางประมาณ W ชม. ระหวา่งทางผ่านชม วัดตมัชู Tamchoe Monastery คือ 
จุดชมวิววดัตัมชู ตรงจุดบรรจบของแม่นํ�าปาโรชูกบัแม่นํ�าทิมพชูู คือวดัตัมชู หรือวดัเขายอด
อาชา จะตั�งอยูบ่นฝั�งซา้ยท่ามกลางทิวทัศน์ที�มีแม่นํ�าสองสายมาบรรจบกนั ท่านลามะทังทน
เกลโป ซึ�งเป็นผูส้รา้งวดันี� ขึ� นพรอ้มสะพานเหล็กอีกสายหนึ�งขึ� นที�นี�  แต่สะพานถูกนํ�าพดัทําลาย
ลงในปี ค.ศ. 1969 สะพานที�เห็นในปัจจุบันเป็นของที�ใชโ้ซ่เหล็กสรา้งขึ� นใหม่ในปี ค.ศ. 
2005 โดยเลียนแบบสะพานสายเดิม 

ต่อจากนั�นเดินทางอีกไม่ไกล นําท่านเดินทางเขาชม ตาชิโชซอง มหาปราการแห่งศานา
และวิหารหลวงแห่งเมืองทิมพู (วันธรรมดาเปิดหลงัab.c*น. / เสาร-์อาทิตย ์เปิด
ทั�งวนั)  ตาซิโซซอง หมายถึง ป้อมแห่งศาสนาอนัเป็นมงคล สรา้งในสมยัศตวรรษที� WN 
โดยท่านซบัดรุง งาวงั นัมเกล ปัจุบนัเป็นสถานที�ทํางานของพระมหากษัตริย ์สถานที�ทํา
การของกระทรวงต่างๆ และวัด รวมทั�งเป็นพระราชวงัฤดูรอ้นของพระสังฆราช  และ

บริเวณอนัใกลท่้านจะไดเ้ห็นวงัที�ประทบัส่วนพระองคข์องพระราชาธิบดีจิกมี�ดว้ย  
คํ /า  รบัประทานอาหารคํ /า ณ ภตัตาคาร  
จากนั�นเชิญทุกท่านพกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Gyelsa Hotel เมืองทิมพ ูระดบั c ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัที/สอง  ทิมพ ู– National Memorial Chorten – โดชูลาพาส – วดัชิมิลาคงั – พนูาคาซอง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที/พกั 
นําท่านชม National Memorial Chorten อนุสรณ์มหาสถานแด่กษัตริยร์ชักาลที� d แห่งประเทศภูฏานส
รา้งในปี ค.ศ.W`eD มีผูค้นมากมายเดินทางมาแสวงบุญและสวดมนตป์ระกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ  
นําท่านเดินทางสู่ เมืองพูนาคา (Punakha) พนูาคา เป็นเมืองหลวงเก่าของภูฏานจนถึงปี ค.ศ. W`EE 
ก่อนที�จะยา้ยเมืองหลวงไปที�เมืองทิมพู ระยะทางประมาณ eN กิโลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ d ชั �วโมง) 
ระหวา่งทางท่านจะไดช้มววิทิวทศัน์ของทุ่งนาขั�นบนัไดและดอกไมที้�บานตลอดเสน้ทางสวยงามเป็นอยา่ง
มาก ผ่านชม ป้อมซิมโตคาซอง สรา้งในปี ค.ศ.1629 ป้อมแห่งนี� มีชยัภูมิที�ถือเป็นยุทธศาสตรที์�สาํคญั
แหง่เมืองทิมพ ูถือเป็นป้อมปราการแห่งแรกที�ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล สรา้งขึ� น เมืองพนูาคาอยูร่ะดับ
ความสงู W,NQQ เมตรจากระดบันํ�าทะเล ทาํใหเ้มืองพนูาคามีอากาศอบอุ่นกวา่เมืองพาโรและเมืองทิมพ ู 

 
นําท่านแวะชม โดชูลาพาส ชมความงามของ เจดียด์รุกวังเยลลาคัง สถูปแห่งชัยชนะ ชม 108 
สถูป อนุสรณ์สถานที�มีต่อกองกําลังกลุ่มหวัรุนแรงที�ยึดพื� นที�ทางภาคใตข้องภูฏาน ตั�งอยู่บนระดับ
ความสูง 3,150 เมตร จากระดับนํ�าทะเล  พรอ้มดื�มดํ �าธรรมชาติทิวทัศน์ของภูเขาหิมาลัยดา้น
ตะวนัตกอนัตระการตา และยอดเขาต่างๆเรียงรายกัน รวมไปถึงยอดเขาที�สูงที�สุดอย่างกงักาพุนซุม 
ซึ�งมีความสงูถึง 7,540 เมตร จากนั�นเดินทางต่อสู่เมืองพนูาคา 

เที/ยง   รบัประทานอาหารเที/ยง ณ ภตัตาคาร 



         

 

 

นําท่านเดินขึ� นเนินไปชม วัดชิมิลาคัง (ใชเ้วลาเดินประมาณครึ�งชั �วโมง) วดัที�อยูบ่นยอดเนินกลางหุบ
เขา สรา้งขึ� นในปี ค.ศ.1499 โดยลามะที�มีชื�อเสียงมาก นามวา่ท่าน Lama Drukpa Kunley ที�วดัแห่งนี�
ชาวบา้นเชื�อกนัวา่หากใครมาอธิษฐานขอบุตรก็จะไดส้มใจ  

จากนั�นนําท่านชม พูนาคาซอง (Punakha Dzong)  
ป้อมปราการประจาํเมืองพูนาคา สรา้งขึ� นในปี WXde 
โดยซับดรุง งาวงันัมเกล  ซึ�งไดร้ับการขนานนามว่า
เป็น พระราชวงัแห่งความสุขอนัยิ/งใหญ ่ “Palace of 
Great Happiness” และเป็นหนึ�งในป้อมปราการที�สวยงามที�สุดในภฏูาน เป็นป้อมที�สรา้ง
เป็นอนัดบัสองของภฏูาน ในอดีตเมื�อครั�งเมืองพนูาคายงัเป็นเมืองหลวง ป้อมแหง่นี� ไดถู้ก
ใชเ้ป็นที�ทําการของรฐับาล ปัจจุบนัเป็นที�พกัในฤดูหนาวของพระชั�นผูใ้หญ่ ป้อมนี� ตั�งอยู ่
ณ บริเวณที�แม่นํ�า Pho chu และ แม่นํ�า Mo chu ไหลมาบรรจบกนั อีกทั�งเป็นสถานที�

ท่านซบัดรุง งาวงั นัมเกล มรณภาพที�นี�  และปัจจุบนัก็ไดเ้ก็บรกัษารา่งของท่านอยูภ่ายใน  ท่านจะไดเ้ห็น ลามะ (พระสงฆ)์ จาํนวนมาก
ที�กาํลงัศึกษาพระธรรมและสวดมนต ์ 

พิเศษ!!! พาทุกท่านสัมผัสประสบการณแ์ปลกใหม่เรา้ใจกว่าเดิม ดว้ยการล่องแก่งที/แม่นํ�า Mo Chu วิวอัน
ตระการตากบัขุนเขารูปชา้งหมอบ 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 ้สาํหรบัลูกคา้ ที/สนใจเท่านั�น ไม่ไดเ้ป็นการบงัคับ
ขายแต่อย่างใด ส่วนท่านใดไม่สะดวกหรือไม่ประสงคล่์องแก่ง ทางบริษัทฯ จะนาํทุกท่านไปชมตลาดพื� นเมือง 
และ ไปชุดชมวิว ที/สวยที/สุดในเมืองพนูาคาแทน โดยไม่มีค่าใชจ้า่ยเพิ/มเติม) 

นาํทุกท่านเขา้ที/พกั ณ โรงแรม Meri Puensum Hotel เมืองพนูาคา 

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

วนัที/สาม พนูาคา – ทิมพ ู– พระศรีสจัจธรรม – สวนสตัวแ์ห่งชาติ – หอ้งสมุดแห่งชาติ – พาโร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที/พกั 
นําท่านเดินทางกลับสู่เมืองทิมพู ตามเส้นทางเดิม ชมทัศนียภาพสองขา้งทางและเทือกเขาหิมาลัยที� มีความสวยงาม ที�จะเป็น
ประสบการณ์ที�ดีที�ไดม้าเยอืนภฏูาน 

เที/ยง   รบัประทานอาหารเที/ยง ณ ภตัตาคาร 
พาทุกท่านชม ที/ทาํการไปรษณียภู์ฏาน ทุกท่านสามารถถ่ายรูปทําแสตมป์ที�ระลึก อีกทั�งสามารถ
เลือกซื� อดวงตราไปรษณียากรที�งดงามของภูฎาน มีใหเ้ลือกหลายรปูแบบและราคา ทั�งรูปวิวทิวทัศน์
ธรรมชาติ รปูวดัและป้อมปราการที�เรียกวา่ซอง (Dzong) รปูสตัว ์รปูดอกไมต่้างๆ ซึ�งดวงตราไปรษณี
ยกรของภฏูานถือเป็นหนึ�งในของน่าซื� อที�ทุกท่านไม่ควรพลาด  

นําทุกท่านชม หอสมุดแห่งชาติ ซึ�งทุกท่านจะได้ชมหนังสือ
ภาพถ่ายของประเทศภฏูานที�ใหญ่ที�สุดในโลก รวบรวมภาพถ่าย
สถานที�ต่างๆในภูฏานทั�งหมด ซึ�งหากท่านใดสนใจสามารถซื� อ
เล่มย่อเป็นของที�ระลึกได ้ซึ�งทางหอสมุดจัดจําหน่ายในราคา
ย่อยเยา นอกจากนี� ท่านยังสามารถหาซื� อหนังสือเกี�ยวกับ
ประเทศภฏูานอื�นๆไดอี้กดว้ย  



         

 

 

นําทุกท่านชม โรงเรียนสอนงานศิลปะ (School of Art & Craft) (โรงเรียนอาจมีการปิดเนื/องจากวันหยุดที/ไม่แน่นอน) ซึ�งเป็น
โครงการในพระราชดาํริที�ตอ้งการอนุรกัษ์และสืบทอดศิลปะของภฏูานทั�ง Wd แขนง โดยหลกัสตูรจะแบ่งเป็นตั�ง N -X ปี ที�โรงเรียนแหง่นี�  
ทุกท่านจะไดเ้ห็นนักเรียนกําลังวาดรูป ทอผา้ ตัดเย็บ แกะสลัก และทํางานปั� นต่างๆอย่างขมักเขมน้ รวมไปถึงทุกท่านยังสามารถ
สนับสนุนกิจการของนักเรียนไดโ้ดยการซื� อสินคา้หตัถกรรมจากฝีมือนักเรียนที�รา้นขายของที�ระลึกภายในโรงเรียนอีกดว้ย  

นําท่านชม สวนสตัวแ์ห่งชาติของประเทศภูฏาน และชมสตัวป์ระจาํชาติทาคิน ที�มีรปูรา่ง
ลกัษณะพิเศษผสมระหวา่งแพะกบัววั มีแหง่เดียวในประเทศภฏูานเท่านั�น ซึ�งครั�งนึ�งประเทศ
สหรฐัอเมริกาเคยเจรจาของไปเลี� ยงแต่ไดร้บัการปฏิเสธจากรฐับาลประเทศภฏูาน ทาคิน เป็น
สตัวใ์นตาํนานประวติัศาสตรข์องศาสนาพุทธ โดยเชื�อวา่ท่านลามะ Drukpa Kunley 
เป็นผูส้รา้งขึ� นจากซากโครงกระดกูของววัและแพะที�ท่านไดท้านเป็นอาหารไปแลว้ 
เมื�อท่านลามะทานอิ�มก็ไดนํ้าเอาหวัแพะไปต่อกบักระดกูววัและดีดนิ� วหนึ�งที 

กองกระดกูก็กลบัพลนัมีชีวติเป็น ตวัทาคิน วิ�งออกไปกินหญา้ในทุ่งหญา้และสืบพนัธุม์าจนถึงปัจจุบนันี�   
 
นําท่าน สักการะองคห์ลวงพ่อสัจจธรรม ที�ตั�งอยู่สูงที�สุดในโลก และได้รับความร่วมมือจาก
เศรษฐีชาวสิงคโ์ปร ์บริจาคเงินซื� อที�ดินและสรา้งพระพุทธรปู ใหแ้ก่รฐับาลประเทศภูฏานใหท่้าน
ไหวข้อพรเพื�อเป็นศิริมงคล นําท่านชม จุดชมวิวซังเกกัง (Sangaygang) จุดชมวิวทิวทัศน์ที�
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” เป็นมหาวิหารศักดิpสิทธิp เป็นที�ที�องคก์ูรูปัทมสัมภวะไดเ้ดินทางมาบาํเพ็ญภาวนาและ
เจริญสมาธิอยูใ่นถํ�าบนชะง่อนเขา ตั�งแต่ศตวรรษที� P และท่านก็ยงัเป็นผูนํ้าเอาศาสนาพุทธเขา้มาเผยแผ่ยงัดินแดนแห่งนี�  ตามความเชื�อ
ของชาวภูฏาน กล่าววา่ท่านไดเ้หาะมาบนหลงัเสือตัวเมีย มายงัหน้าผาแห่งนี� เพื�อทําวิปัสนากรรมฐาน จึงไดชื้�อวา่ ถํ�าเสือ (Tiger Nest) 

หลงัจากที�สาํเร็จสมาธิแลว้ ท่านจึงไดส้รา้งศาสนสถานแห่งนี� ขึ� น ชาวภูฏานมีค
วามเชื�อว่าครั�งหนึ�งในชีวิต จะตอ้งไดขึ้� นมาแสวงบุญ เพื�อความเป็นสิริมงคล
และเจริญกา้วหน้าของชีวติ 
การเดินทางมายงัสถานที�แหง่นี�  รถจะสามารถขึ� นไดแ้ค่เนินเขาเท่านั�น จากนั�น
ทุกท่านสามารถเลือกเดินทางได้ N แบบ คือ เดินเท้า หรือ ขี�ม้า เท่านั�น 
(เนื/องจากปริมาณคนจูงมา้ไม่เพียงพอต่อจาํนวนนักท่องเที/ยว จึงอาจทาํ
ใหเ้กิดอนัตรายในการเดินทางได ้ทั�งนี� ทางบริษัทฯจงึแนะนาํใหเ้ดินเทา้ขึ� น
เขาจะปลอดภัยกว่า แต่ถา้ท่านใด มีทักษะในการขี/มา้ขึ� นเขา หรือ อยาก
ผจญภัย รบกวนแจง้บริษัทฯล่วงหน้าเพื/อทาํการจองมา้ใหท่้าน ไม่เสีย

ค่าใชจ้า่ยเพิ/มเติม) ขึ� นไปยงัวดั เสน้ทางเป็นเนินเขาและมีหน้าผาสูงชนัราว d,QQQ เมตรจากดา้นล่าง แนะนํานักท่องเที�ยวค่อยๆ เดิน
ขึ� นไปชา้ๆ ราว N ชม. จะถึงจุกพกัครึ�งทาง พกัดื�มนํ�าชา กาแฟ ) จากนั�นเดินทางต่ออีกราว W ชม.ก็จะถึงสุดทางดินลกูรงัสุดทา้ย จากนั�น
เสน้ทางจะเปลี�ยนเป็นบนัไดขึ� นลง eQQ ขั�น สู่ยงั วัดทกัซัง ดา้นใน นําทุกท่านสักการะสิ�งศักดิp สิทธิp และ ชมความงามของธรรมชาติที�
สรรคส์รา้งอยา่งวจิิตรลงตวั 

เที/ยง  รบัประทานอาหารเที/ยง ณ ภตัตาคารดา้นบนระหว่างทางขึ� นทกัซงั  



         

 

 

นําทุกท่านเดินเทา้ลงจากเขา (ไม่สามารถอนุญาติใหนั้�งมา้ลงมาดา้นล่างได ้เนื�องจาก อนัตรายเป็นอยา่งมากต่อตวัผูเ้ดินทาง) จากนั�น
เดิทางต่อสู่ วดัคิชู ลาคงั หนึ�งในวดัที�เก่าแก่ในประเทศภฏูาน สมยัศตวรรษที� e วดันี� เป็นวดัที�มีควมเชื�อวา่สรา้งไวเ้พื�อตรึงเทา้ซา้ยของ
นางยกัษ์ตนหนึ�งที�นอนทอดรา่งปิดทบัประเทศทิเบตและเทือกเขาหิมาลยัไว ้ 
 
จากนั�นเพลิดเพลินกบั การชอ้บปิ� ง ณ พาโร สตรีท ซื� อของฝากของที/ระลึก ตามอธัยาศยั 

คํ /า  รบัประทานอาหารคํ /า ณ ภตัตาคาร พรอ้มชม การแสดงทอ้งถิ/นของ
ชาวภูฏาน แสดงวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของชาวภูฏานในเทศกาลงานประเพณี
ตา่งๆ  
จากนั�นเชิญทุกท่าน พกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Kichu Resort Hotel เมืองพา
โร 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 ทางบริษัทฯจะยึดถือประโยชน์ของลกูคา้เป็นสงูสุด*** 

 

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

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

 
 
สงวนสิทธิ4 

• ในการเปลี/ยนแปลงราคา เหตมุาจากอตัราแลกเปลี/ยนและราคาตั �วเครื/องบินหรือประกาศจากรฐับาลประเทศภูฎาน 

• เดินทางไม่ถึง at ท่าน แตไ่ม่ตํ /ากว่า b ท่าน จะไม่มี หวัหนา้ทวัร ์จากเมืองไทย แตทุ่กท่านยงัสามารถเดินทางดว้ยตวัเอง
ได ้โดยไม่ตอ้งจา่ยเงินเพิ/ม โดยที/มี ไกดท์อ้งถิ/น (English speaking guide) คอยใหบ้ริการทุกท่าน 

อตัราค่าบริการ :  
สิงหาคม 'tb* : 02-06 / 10-14 / 16-20 / 23-27  
กนัยายน 'tb* : 01-05 / 08-12 / 15-19 / 22-26  

ตลุาคม 'tb* : 04-08 / 11-15 / 18-22 / 25-') / ') ต.ค.-*c ธ.ค. 
ธนัวาคม 'tb* :  09-13 / '*-'J 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งละ '-c ทา่น) 49,900 บาท 
ราคาเด็กเสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ ' ทา่น) 48,900 บาท 
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ ' ทา่น) 47,)** บาท 
พกัเดียว เพิ/ม 4,9**   บาท 



         

 

 

อตัราดงันี�  
 

อตัรานี� รวม  
1. ค่าตั rวเครื�องบิน ไป-กลบั ชั�นประหยดัโดยสายการบิน Bhutan Airlines (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน NQ ก.ก. / ท่าน)  
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ ภาษีนํ�ามนั ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
3. ค่ารถนําเที�ยวภายในประเทศภฎูาน (ไกดท์อ้งถิ�นภาษาองักฤษ) และหวัหน้าทวัรจ์ากประเทศไทยคอยอาํนวยความสะดวกตลอด

การเดินทาง 
4. ค่าโรงแรมที�พกั มาตรฐาน Tourist Class N ท่าน ต่อ W หอ้ง  
5. ค่าวซี่าภฏูาน 
6. ค่าบตัรเขา้ชมสถานที� ค่าพาหนะ หรือรถรบั – ส่ง ระหวา่งนําเที�ยว 
7. ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ 
8. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล t**,*** บาท วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ 

(โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่านั�น”) (หมายเหต:ุ ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กที�มีอายุตํ �า
กวา่ X เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ eE ปี ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงครึ�งหนึ�งของสญัญาฯ) 

 
อตัรานี� ไม่รวม 

1. ค่าจดัทาํหนังสือเดินทาง 
2. ภาษีต่างๆ เช่น ภาษีมลูค่าเพิ�ม e% ภาษีหกั ณ ที�จา่ย d% ฯลฯ 
3. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอื�นๆนอกเหนือจากรายการทวัร ์
4. ค่านํ�าหนักกระเป๋าที�เกินกวา่สายการบินกาํหนด NQ กก. 
5. ค่าใชจ้า่ยอื�นๆที�ไม่ไดร้ะบุอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์
6. ค่าอาบนํ�าแรห่ิน (Hot Stone Bath) 
7. ค่าทิปค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ประมาณท่านละ d USD / ท่าน / วนั เทียบเท่ากบัไกดท์อ้งถิ�น แต่ทั�งนี� ขึ� นอยูก่บัความประทับใจของ

ลกูคา้ ทางบริษัทมิไดมี้การบงัคบัแต่อยา่งใด 
 
เอกสารที/ใชย้ื/นวีซ่า 

• ไฟลส์แกนหนังสือเดินทางที�มีอายุใชง้านเหลือ มากกวา่ X เดือนก่อนเดินทาง  
 
เงื/อนไขการจองทวัร ์

1. หลงัจากการจอง ตอ้งชาํระ เงินมดัจาํทนัที ท่านละ NQ,QQQ บาท / ท่าน เนื�องจาก ตั rวเครื�องบิน จะตอ้งออกทนัทีหลงัจาก มี
การยนืยนัการจอง มิฉะนั�น ที�นั�งจากสายการบิน จะไม่ Confirm และ จะตอ้ง โอนเงิน ก่อนการเดินทาง อยา่งน้อย WD วนัก่อน
การเดินทาง 

2. เงื�อนไขการยกเลิก: หลงัจากชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิpในการคืนเงิน เนื�องจาก ทางบริษัทฯจะตอ้งออกตั rว
เครื�องบิน ใหผู้โ้ดยสารทนัที เพื�อการยนืยนัการเดินทางกบัทางสายการบิน  

3. หลงัจาก จา่ยเงินเต็มจาํนวนแลว้ ทางบริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยตามความเป็นจริงที�เกิดขึ� นในขณะนั�น และจะทาํการคืนเงินที�เหลือ 
หลงัจากหกัค่าใชจ้า่ยแลว้ใหก้บัผูเ้ดินทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิp ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์�  เมื�อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่
รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สญูหาย สญูเสีย หรือไดร้บั บาดเจ็บ ที�นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน หรือ ภยัธรรมชาติ หรือ จลาจล เป็นตน้ 

5. เนื�องจากรายการทวัรนี์� เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิpการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฎิเสธการเขา้
ประเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิp ไม่คืนเงินทุกกรณี 



         

 

 

6. เมื�อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั�งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือ ชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทณ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านไดร้บัทราบและยอมรบัเงื�อนไขต่างๆ ที�บริษัทฯไดร้ะบุไวแ้ลว้ขา้งตน้ 

7. กาํหนดการเดินทางอาจจะมีการเปลี�ยนแปลงไดเ้พื�อความเหมาะสม ทั�งนี� ทางบริษัทฯ จะยดึถือผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกัสาํคญั 

8. สาํหรบั ผูโ้ดยสาร ที�ไม่ไดถื้อ Passport ไทย หรือ Passport ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเรื�องเอกสาร Visa เขา้ออก
เมืองไทยเอง หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ที�ด่านตรวจคนเขา้เมืองของ
ประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

9. บริษัทจะไม่รบัผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทวัร ์ในกรณีที�ท่านถกูปฏิเสธในการใหว้ซี่า หรือ ปฏิเสธเขา้เมือง ในทุกกรณี 

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

การที�ท่านอาจจะถกูปฏิเสธมิใหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที�ยวจะใชเ้ล่มสีเลือดหม ู
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิpยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วนั ในกรณีที�ไม่สามารถทาํกรุป๊ไดไ้ม่ถึงจาํนวนอยา่งน้อย   15 ท่าน

ซึ�งในกรณีนี� ทางบริษัทฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั�งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอื์�นใหถ้า้ตอ้งการ 

12. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื�น ๆ ที�นอกเหนือการควบคุมของ

ทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ�มที�เกิดขึ� นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ

อุบติัเหตุต่าง  

13. ราคานี� คิดตามราคาบตัรโดยสารเครื�องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ� น ตามอตัราค่านํ�ามนัหรือ ค่าเงิน

แลกเปลี�ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิpที�จะปรบัราคา ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

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

 
หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า b เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที/เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า ' หนา้ 
** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ/มเติม ** 

 


