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พิสูจนจ์ติมหากุศล พิชิตวดัถ ้าพยคัฆเ์หิรวดัทกัซงั บนยอดหนา้ผาสูงจากระดบัน ้าทะเล 2,900 ม. 

ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแหง่ภฏูาน 

ขอพรศกัด์ิสิทธ์ิองคพ์ระศรีสจัธรรม พระพุทธรปูท่ีประดิษฐาน ณ จดุสูงที่สุดในโลก 

เพ่ือความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง 16-20  / 20-24  / 23-27 ก.พ. 62 
                                     27 ก.พ. - 03 มี.ค. 62 , 02-06 / 06-10 / 09-13 ม.ีค. 62 
                                     13-17 / 16-20 / 20-24 / 23-27 / 27-31 มี.ค. 62 
                                     03-07 / 06-10 / 11-15 / 13-17 เม.ย. 62 ( วนัสงกรำนต์ ) 
                                     20-24 / 24-28  เม.ย. 62 , 27 เม.ย.-01 พ.ค. 62 
                                     02-06 / 09-13 / 23-27 / 26-30  พ.ค. 62 
 

 

ทิมพู–พูนาคา–พาโร–วดัทกัซงั  5 วนั 4 คืน  
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พิเศษ!!!                     

 น ้ำด่ืมบริกำรใหต้ลอดวนั 

 ระบ ำหนำ้กำก Mask Dance                   จดัแสดงเฉพำะคณะเรำเท่ำน้ัน 

 อำหำรเสริมจำกเมืองไทยทุกม้ือ 

 บริกำร ชำ/กำแฟ หลงัอำหำร 

 ฟรี!!! ค่ำมำ้ ขึ้ นวดัทกัซงั 

 ชุดประจ ำชำติเพ่ือใสเ่ดินชมเมือง 

หมายเหตุ  

1. โปรดระมดัระวงัรำยกำรท่องเท่ียวบำงรำยกำรท่ีใสโ่ปรแกรมสถำนท่ีเท่ียวมำกเกินกวำ่จะสำมำรถเขำ้ชมไดจ้ริง  

2. รำยกำรของเรำสำมำรถเพ่ิมสถำนท่ีท่องเท่ียวนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำรได ้ในกรณีท่ีมีเวลำเหลือ   

 

 



(BT-PBH5D-B3)         

 
 

วันแรก สุวรรณภูมิ – พาโร – พาโรซอง – National Museum – ตาชิโชซอง 

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

เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกในการ Check-inสมัภาระต่างๆแก่ท่าน 

06.30 น. ออกเดินทำงสู่เมืองพำโร ประเทศภูฏำน โดยสำยกำรบิน Bhutan Airline เท่ียวบินท่ี B3-701(มีบริกำรอำหำรและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (เคร่ืองบินแวะรบัส่งผูโ้ดยสำรท่ีเมืองกลักตัตำ ประเทศอินเดียประมำณ 45 นำที ***ไม่ตอ้งลง

จำกเคร่ือง***)  

09.55 น. เดินทำงถึงสนำมบินพำโร ประเทศภูฏำน น ำท่ำนผ่ำนพิธีกำรตรวจ

คนเขำ้เมือง จำกน้ันแต่ละท่ำนรบักระเป๋ำสมัภำระท่ีโหลดตรวจเช็ค

ใหเ้รียบรอ้ยและออกเดินทำงเขำ้สู่ตวั เมืองพาโร ประเทศภูฏาน 

เป็นประเทศเล็กๆท่ีเป็นดินแดนรวมแหล่งอำรยธรรมต่ำงๆในออ้ม

กอดแห่งขุนเขำหิมำลยั เป็นประเทศท่ีพุทธศำสนำแบ่งบำนอยู่

ท่ำมกลำงเทือกเขำหิมำลยั ประชำชนชำวภูฏำนมธีรรมมะเป็นส่ิง

ยึดเหน่ียวทำงจิตใจ ประชำชนด ำรงชีวิตกนัอยู่อย่ำงเรียบง่ำยไม่

วุ่นวำย และควำมสุขของคนภูฏำนวดักนัไดท่ี้ใจ..ควำมสุขอยูท่ี่จิตใจ

ท่ีมีแต่รอยยิ้ ม..และควำมเป็นมิตรแก่ผูค้นทั้งโลก ทุกท่ำนจะได้

สมัผสับำ้นเมืองท่ี เมืองพำโรซึ่งเป็นเมืองท่ีถูกโอบอยู่ในวงลอ้มของ

ขุนเขำ บนระดบัควำมสงู 2,280 เมตร มีแม่น ้ำปำชูไหลผ่ำน อำคำร

บำ้นเรือนจะเป็นสไตลภ์ูฏำนแท ้กรอบหน้ำต่ำงไมล้วดลำยสีสนัสดใส 

เที่ยง             รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

น ำทุกท่ำนชม พาโรซอง หรือ พาโรริงปูซอง ป้อมปราการและ

วิหารหลวงแห่งเมืองพาโร พำโรซองนับเป็นตวัอย่ำงสถำปัตยกรรม

แบบภูฏำนท่ีสมบรูณแ์บบท่ีสุด ทุกท่ำนจะเห็นถึงก ำแพงสีขำวท่ีก่อตวั

ขึ้ นเป็นป้อมปรำกำรสำมำรถเห็นไดช้ดัเจนเป็น Landmark 

             ตวัซองสรำ้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1644 โดย ท่านซบัดรุง งาวัง นัมเกล พระอริยสงฆ ์ซึ่งเป็นผูน้ ำทำงจิต

วิญญำนและเป็นผูร้วบรวมประเทศภูฏำนใหเ้ป็นปึกแผ่น รวมถึงเป็นผูว้ำงระบบกำรบริหำรงำนและระบอบปกครอง

ประเทศ ปัจจุบนัเป็นสถำนท่ีท ำงำนของรฐับำล รวมทั้งเป็นท่ีตั้งขององคก์รบริหำรสงฆป์ระจ ำเขตปกครองน้ันๆ 

ทำงเขำ้พำโรซองมี สะพานแขวนไมท้อดผ่านขา้มแม่น ้า เป็นอีกจุดท่ีควรถ่ำยรูปเก็บภำพควำมประทบัใจ 

หลงัจำกน้ัน น ำท่ำนเดินทำงไม่ไกล ชม พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาติ พิพิธภณัฑแ์หง่น้ีเป็นท่ี

เก็บรวบรวมหน้ำกำกศิลปะแบบพุทธมหำยำน นิกำยตนัตระ ภำพพระบฏ อำวุธ เหรียญ

กษำปณ ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชไ้มส้อยต่ำงๆ รวมถึงจดัแสดงควำมหลำกหลำยทำงธรรมชำติอนั

สมบรูณข์องประเทศเพ่ือใหทุ้กท่ำนไดรู้จ้กัภูฏำนมำกขึ้ น ตรงขำ้มกบัอำคำรพิพิธภณัฑ ์เป็น

อำคำรทรงกลมสีขำว เรียกว่ำ ตาซอง (Ta Dzong)            

                                                                           

                                                                       ขณะน้ี Ta 

Dzong ก ำลงั              
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หลงัอำหำร น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองทิมพ ูเมืองหลวงของประเทศภูฏำนตั้งแต่

ปี ค.ศ. 1961 ใชเ้วลำกำรเดินทำงประมำณ 1 ชม. ระหว่ำงทำงผ่ำนชม 

วัดตมัชู Tamchoe Monastery คือ จุดชมวิววดัตมัช ูตรงจดุบรรจบของแม่น ้ำ

ปำโรชกูบัแม่น ้ำทิมพชูู คือวดัตมัชู หรือวดัเขำยอดอำชำ จะตั้งอยู่บนฝัง่ซำ้ย

ท่ำมกลำงทิวทศัน์ท่ีมีแม่น ้ำสองสำยมำบรรจบกนั ท่ำนลำมะทงัทนเกลโป ซ่ึง

เป็นผูส้รำ้งวดัน้ีขึ้ นพรอ้มสะพำนเหล็กอีกสำยหน่ึงขึ้ นท่ีน่ี แต่สะพำนถูกน ้ำพดั

ท ำลำยลงในปี ค.ศ. 1969 สะพำนท่ีเห็นในปัจจุบนัเป็นของท่ีใชโ้ซ่เหล็กสรำ้งขึ้ นใหม่ในปี ค.ศ. 2005 โดย

เลียนแบบสะพำนสำยเดิม 

ต่อจำกน้ันเดินทำงอีกไม่ไกล น ำท่ำนเดินทำงเขำชม ตาชิโชซอง มหาปราการแห่งศานาและวิหารหลวงแห่ง

เมืองทิมพ ู(วันธรรมดาเปิดหลงั16.30น. / เสาร-์อาทิตย ์เปิดทั้ง

วัน)  ตาซิโซซอง หมำยถึง ป้อมแหง่ศำสนำอนัเป็นมงคล สรำ้งในสมยั

ศตวรรษท่ี 12 โดยท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล ปัจุบนัเป็นสถำนท่ีท ำงำน

ของพระมหำกษัตริย ์สถำนท่ีท ำกำรของกระทรวงต่ำงๆ และวดั รวมทั้ง

เป็นพระรำชวงัฤดรูอ้นของพระสงัฆรำช  และบริเวณอนัใกลท่้ำนจะไดเ้ห็น

วงัท่ีประทบัส่วนพระองคข์องพระรำชำธิบดีจิกมี่ดว้ย  

ค า่             รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

จากนั้นเชิญทุกท่านพกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Gyelsa Hotel เมืองทิมพ ูระดบั 3 ดาว หรอืเทียบเท่า 

วันท่ีสอง  ทิมพ ู– National Memorial Chorten – โดชูลาพาส – วัดชิมิลาคงั – พนูาคาซอง 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น ำท่ำนชม National Memorial Chorten อนุสรณม์หำสถำนแด่กษัตริยร์ชักำลท่ี 3 แห่ง

ประเทศภูฏำนสรำ้งในปี ค.ศ.1974 มีผูค้นมำกมำยเดินทำงมำแสวงบุญและสวดมนต์

ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำต่ำงๆ  

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองพนูาคา (Punakha) พูนำคำ เป็นเมอืงหลวงเก่ำของภูฏำนจนถึง

ปี ค.ศ. 1955 ก่อนท่ีจะยำ้ยเมืองหลวงไปท่ีเมืองทิมพู ระยะทำงประมำณ 72 กิโลเมตร 

(ใชเ้วลำประมำณ 3 ชัว่โมง) ระหว่ำงทำงท่ำนจะไดช้มวิวทิวทศัน์ของทุ่งนำขั้นบนัได

และดอกไมท่ี้บำนตลอดเสน้ทำงสวยงำมเป็นอย่ำงมำก ผ่ำนชม ป้อมซิมโตคาซอง 

สรำ้งในปี ค.ศ.1629 ป้อมแห่งน้ีมชียัภูมิท่ีถือเป็นยทุธศำสตรท่ี์ส ำคญัแห่งเมืองทิมพู 

ถือเป็นป้อมปรำกำรแหง่แรกท่ีท่ำนซับดรุง งาวัง นัมเกล สรำ้งขึ้ น เมืองพูนำคำอยู่

ระดบัควำมสงู 1,200 เมตรจำกระดบัน ้ำทะเล ท ำใหเ้มืองพนูำคำมีอำกำศอบอุ่นกว่ำเมืองพำโรและเมืองทิมพู  

น ำท่ำนแวะชม โดชูลาพาส ชมควำมงำมของ เจดียด์รุกวังเยลลาคงั สถูปแห่ง

ชยัชนะ ชม 108 สถูป อนุสรณส์ถำนท่ีมีต่อกองก ำลงักลุ่มหวัรุนแรงท่ียึดพ้ืนท่ี

ทำงภำคใตข้องภูฏำน ตั้งอยู่บนระดบัควำมสูง 3,150 

เมตร จำกระดบัน ้ำทะเล  พรอ้มด่ืมด ำ่ธรรมชำติ

ทิวทศัน์ของภูเขำหิมำลยัดำ้นตะวนัตกอนัตระกำรตำ 

และยอดเขำต่ำงๆเรียงรำยกนั รวมไปถึงยอดเขำท่ีสงู

ท่ีสุดอย่ำงกงักำพุนซุม ซึง่มีควำมสงูถึง 7,540 เมตร จำกน้ันเดินทำงต่อสู่เมืองพูนำคำ 
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เที่ยง   รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

น ำท่ำนเดินขึ้ นเนินไปชม วัดชิมิลาคงั (ใชเ้วลำเดินประมำณคร่ึงชัว่โมง) วดัท่ีอยู่บนยอดเนินกลำงหุบเขำ สรำ้งขึ้ น

ในปี ค.ศ.1499 โดยลำมะท่ีมช่ืีอเสียงมำก นำมว่ำท่ำน Lama Drukpa Kunley ท่ีวดัแห่งน้ีชำวบำ้นเช่ือกนัว่ำหำกใคร

มำอธิษฐำนขอบุตรก็จะไดส้มใจ  

จำกน้ันน ำท่ำนชม พนูาคาซอง (Punakha Dzong)  ป้อมปรำกำร

ประจ ำเมืองพูนำคำ สรำ้งขึ้ นในปี 1637 โดยซบัดรุง งำวงันัมเกล  

ซึ่งไดร้บักำรขนำนนำมว่ำเป็น พระราชวังแห่งความสุขอนัยิง่ใหญ่  

Palace of Great Happiness” และเป็นหน่ึงในป้อมปรำกำรท่ี

สวยงำมท่ีสุดในภูฏำน เป็นป้อมท่ีสรำ้งเป็นอนัดบัสองของภฏูำน ใน

อดีตเมื่อครั้งเมืองพนูำคำยงัเป็นเมืองหลวง ป้อมแหง่น้ีไดถ้กูใชเ้ป็น

ท่ีท ำกำรของรฐับำล ปัจจุบนัเป็นท่ีพกัในฤดูหนำวของพระชั้นผูใ้หญ่ 

ป้อมน้ีตั้งอยู่ ณ บริเวณท่ีแม่น ้ำ Pho chu และ แม่น ้ำ Mo chu ไหล

มำบรรจบกนั อีกทั้งเป็นสถำนท่ีท่ำนซบัดรุง งำวงั นัมเกล มรณภำพท่ีน่ี และปัจจุบนัก็ไดเ้ก็บรกัษำร่ำงของท่ำนอยู่

ภำยใน  ท่ำนจะไดเ้ห็น ลามะ (พระสงฆ)์ จ ำนวนมำกท่ีก ำลงัศึกษำพระธรรมและสวดมนต์  

พเิศษ!!! พาทุกท่านสมัผสัประสบการณแ์ปลกใหม่เรา้ใจกว่าเดิม ดว้ยการล่องแก่งท่ีแม่น ้า Mo Chu วิวอนั

ตระการตากบัขุนเขารูปชา้งหมอบ และ Punaka Dzong    สวยงาม เพยีงท่านละ  

กรณีล่องเรือ 2-4 คน ราคา 3,500 บาท /                   

กรณีล่องเรือ 4-6 คน ราคา 2,500 บาท /                   

กรณีล่องเรือ 6-8 คน ราคา 2,000 บาท /                   

(ล่องแก่งไม่ไดร้วมในค่าทวัร ์แตเ่ป็น Optional                                         ท่านั้น ไม่ไดเ้ป็นการ

บงัคบัขายแต่อยา่งใด สว่นท่านใดไม่สะดวกหรือไม่ประสงคล่์องแก่ง ทางบริษัทฯ จะน าทุกท่านไปชมตลาด

พื้ นเมือง และ ไปชุดชมวิว ท่ีสวยท่ีสุดในเมืองพนูาคาแทน โดยไม่มีค่าใชจ้่ายเพิม่เติม) 

ค า่             รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นเชิญทุกท่าน พกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Meri Puensum Hotel เมืองพนูาคา ระดบั 3 ดาว หรือ

เทียบเท่า 

 

วันท่ีสาม พนูาคา – ทิมพ ู– พระศรีสจัจธรรม – สวนสตัวแ์ห่งชาติ – หอ้งสมุดแห่งชาติ – พาโร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่เมืองทิมพู ตำมเสน้ทำงเดิม ชมทศันียภำพสองขำ้งทำงและเทือกเขำหิมำลยัท่ีมีควำมสวยงำม 

ท่ีจะเป็นประสบกำรณท่ี์ดีท่ีไดม้ำเยือนภูฏำน 

เที่ยง   รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

พำทุกท่ำนชม ท่ีท าการไปรษณียภู์ฏาน ทุกท่ำนสำมำรถถ่ำยรูปท ำแสตมป์ท่ีระลึก 

อีกทั้งสำมำรถเลือกซื้ อดวงตรำไปรษณียำกรท่ีงดงำมของภูฎำน มีใหเ้ลือกหลำย

รูปแบบและรำคำ ทั้งรูปวิวทิวทศัน์ธรรมชำติ รูปวดัและป้อมปรำกำรท่ีเรียกว่ำซอง 

(Dzong) รูปสตัว ์รูปดอกไมต่้ำงๆ ซึ่งดวงตรำไปรษณียกรของภูฏำนถือเป็นหน่ึงใน

ของน่ำซื้ อท่ีทุกท่ำนไม่ควรพลำด  
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น ำทุกท่ำนชม หอสมุดแห่งชาติ ซึง่ทุกท่ำนจะไดช้มหนังสือภำพถ่ำยของ

ประเทศภูฏำนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก รวบรวมภำพถ่ำยสถำนท่ีต่ำงๆในภูฏำน

ทั้งหมด ซึง่หำกท่ำนใดสนใจสำมำรถซื้ อเล่มย่อเป็นของท่ีระลึกได ้ซึ่งทำง

หอสมุดจดัจ ำหน่ำยในรำคำย่อยเยำ นอกจำกน้ีท่ำนยงัสำมำรถหำซื้ อหนังสือ

เกี่ยวกบัประเทศภูฏำนอ่ืนๆไดอี้กดว้ย  

น ำทุกท่ำนชม โรงเรียนสอนงานศิลปะ (School of Art & Craft) (โรงเรียนอาจมีการปิด

เน่ืองจากวันหยุดท่ีไม่แน่นอน) ซึ่งเป็นโครงกำรในพระรำชด ำริท่ีตอ้งกำรอนุรกัษ์และสืบทอดศิลปะของภูฏำนทั้ง 

13 แขนง โดยหลกัสตูรจะแบ่งเป็นตั้ง 2 -6 ปี ท่ีโรงเรียนแห่งน้ี ทุกท่ำนจะไดเ้หน็นักเรียนก ำลงัวำดรูป ทอผำ้ ตดั

เย็บ แกะสลกั และท ำงำนป้ันต่ำงๆอยำ่งขมกัเขมน้ รวมไปถึงทุกท่ำนยงัสำมำรถสนับสนุนกิจกำรของนักเรียนไดโ้ดย

กำรซื้ อสินคำ้หตัถกรรมจำกฝีมือนักเรียนท่ีรำ้นขำยของท่ีระลึกภำยใน

โรงเรียนอีกดว้ย  

น ำท่ำนชม สวนสตัวแ์ห่งชาตขิองประเทศภูฏาน และชมสตัวป์ระจ ำชำติ

ทาคิน ท่ีมรีูปร่ำงลกัษณะพิเศษผสมระหว่ำงแพะกบัววั มีแหง่เดียวในประเทศ

ภูฏำนเท่ำน้ัน ซึง่ครั้งน่ึงประเทศสหรฐัอเมริกำเคยเจรจำของไปเล้ียงแต่ไดร้บั

กำรปฏิเสธจำกรฐับำลประเทศภูฏำน ทำคนิ เป็นสตัวใ์นต ำนำน

ประวติัศำสตรข์องศำสนำพุทธ โดยเช่ือว่ำท่ำนลำมะ Drukpa Kunle 

                                                                                   ำ

ม                                                                                                    

                                                          

น ำท่ำน สกัการะองคห์ลวงพอ่สจัจธรรม ท่ีตั้งอยูสู่งท่ีสุดในโลก และไดร้บัควำม

ร่วมมือจำกเศรษฐีชำวสิงคโ์ปร ์บริจำคเงินซื้ อท่ีดินและสรำ้งพระพุทธรูป ใหแ้ก่รฐับำล

ประเทศภูฏำนใหท่้ำนไหวข้อพรเพ่ือเป็นศิริมงคล น ำท่ำนชม จุดชมวิวซังเกกงั 

(Sangaygang) จุดชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงำมของหุบเขำเมืองทิมพู เพ่ือเก็บภำพประทบัใจ  

จากนั้นน าทุกท่านเดนิทางสูเ่มืองพาโร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 

ค า่             รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นเชิญทุกท่าน พกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Kichu Resort เมืองพาโร ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีสี ่  พชิิตวัดถ ้าพยคัรเหิร  

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ วดัถ ้าพยคัฆเ์หิร  ทกัซัง” เป็นมหำวิหำรศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นท่ีท่ีองคก์ูรูปัทม

สมัภวะไดเ้ดินทำงมำบ ำเพ็ญภำวนำและเจริญสมำธิอยู่ในถ ้ำบนชะง่อนเขำ ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 8 

และท่ำนกย็งัเป็นผูน้ ำเอำศำสนำพุทธเขำ้มำเผยแผ่ยงัดินแดนแห่งน้ี ตำมควำมเช่ือของชำวภูฏำน 

กล่ำวว่ำท่ำนไดเ้หำะมำบนหลงัเสือตวัเมีย มำยงัหนำ้ผำแหง่น้ีเพ่ือท ำวิปัสนำกรรมฐำน จงึไดช่ื้อ

ว่ำ ถ ้าเสอื (Tiger Nest) หลงัจำกท่ีส ำเร็จสมำธิแลว้ ท่ำนจงึไดส้รำ้งศำสนสถำนแหง่น้ีขึ้ น ชำว

ภูฏำนมีควำมเช่ือว่ำครั้งหน่ึงในชีวิต จะตอ้งไดข้ึ้ นมำแสวงบุญ เพ่ือควำมเป็นสิริมงคลและ

เจริญกำ้วหน้ำของชีวิต กำรเดินทำงมำยงัสถำนท่ีแหง่น้ี รถจะสำมำรถขึ้ นไดแ้ค่เนินเขำเท่ำน้ัน  
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จำกน้ันทุกท่ำนสำมำรถเลือกเดินทำงได ้2 แบบ คือ เดินเทำ้ หรือ ขี่มำ้ เท่ำน้ัน (เน่ืองจากปริมาณคนจูงมา้ไม่

เพยีงพอต่อจ านวนนักท่องเท่ียว จึงอาจท าใหเ้กิดอนัตรายในการเดินทางได ้ทั้งน้ีทางบริษัทฯจึงแนะน าใหเ้ดิน

เทา้ข้ึนเขาจะปลอดภยักว่า แต่ถา้ท่านใด มีทกัษะในการข่ีมา้ข้ึนเขา หรือ อยากผจญภยั รบกวนแจง้บริษัทฯ

ล่วงหนา้เพือ่ท าการจองมา้ใหท่้าน ไม่เสยีค่าใชจ้่ายเพิม่เติม) ขึ้ นไปยงัวดั เสน้ทำงเป็นเนินเขำและมหีน้ำผำสูงชนั

รำว 3,000 เมตรจำกดำ้นล่ำง แนะน ำนักท่องเท่ียวค่อยๆ เดินขึ้ นไปชำ้ๆ รำว 2 ชม. จะถึงจุกพกัคร่ึงทำง พกัด่ืมน ้ำ

ชำ กำแฟ ) จำกน้ันเดินทำงต่ออีกรำว 1 ชม.ก็จะถึงสุดทำงดินลูกรงัสุดทำ้ย จำกน้ันเสน้ทำงจะเปล่ียนเป็นบนัไดขึ้ น

ลง 700 ขั้น สู่ยงั วดัทกัซัง ดำ้นใน น ำทุกท่ำนสกักำระส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และ ชมควำมงำมของธรรมชำติท่ีสรรคส์รำ้ง

อย่ำงวิจิตรลงตวั 

เที่ยง             รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคารดา้นบนระหว่างทางข้ึนทกัซัง  

น ำทุกท่ำนเดินเทำ้ลงจำกเขำ (ไม่สำมำรถอนุญำติใหนั้ง่มำ้ลงมำดำ้นล่ำงได ้

เน่ืองจำก อนัตรำยเป็นอยำ่งมำกต่อตวัผูเ้ดินทำง) จำกน้ันเดิทำงต่อสู่ วัดคิชู 

ลาคงั หน่ึงในวดัท่ีเกำ่แก่ในประเทศภูฏำน สมยัศตวรรษท่ี 7 วดัน้ีเป็นวดัท่ี

มีควมเช่ือว่ำสรำ้งไวเ้พ่ือตรึงเทำ้ซำ้ยของนำงยกัษ์ตนหน่ึงท่ีนอนทอดร่ำงปิดทบั

ประเทศทิเบตและเทือกเขำหิมำลยัไว ้ 

จำกน้ันเพลิดเพลินกบั การชอ้บป้ิง ณ พาโร สตรีท ซ้ือของฝากของท่ีระลึก ตามอธัยาศยั 

ค า่             รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชม การแสดงทอ้งถิ่นของชาวภูฏาน  

                      แสดงวัฒนธรรมประเพณีอนัดีงามของชาวภูฏานในเทศกาลงานประเพณีต่างๆ  

จากนั้นเชิญทุกท่าน พกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Kichu Resort Hotel  

เมืองพาโร ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีหา้  พาโร-กรุงเทพ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินพำโร เพ่ือน ำท่ำนเดินทำงสู่กรุงเทพฯ 

10.35 น.  เหิรฟ้ำสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน Bhutan Airlines   เท่ียวบินท่ี B3-700 

(มีบริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (เคร่ืองบินแวะรบัส่งผูโ้ดยสำรท่ีเมืองกลักตัตำ ประเทศอินเดียประมำณ 

45 นำที ***ไม่ตอ้งลงจำกเคร่ือง***)     

16.05 น.   เดินทำงถึงกรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภำพ พรอ้มควำมประทบัใจในกำรบริกำร 

 

***หมำยเหตุ                                               ม                                                  

 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร,์ รถไฟ หรือตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ 

กรุณาแจง้ใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภท 

มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบความเสยีหายที่เกิดขึ้ นในกรณีที่ทวัรม์ีการยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน 
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อตัราค่าบริการ 
*6 ท่านออกเดินทางไม่มีหวัหนา้ทวัร ์| 15 ท่านออกเดินทางมีหวัหนา้ทวัร  ์

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเดี่ยวเพิ่ม 

23-27 ม.ค. 62 

26-30 ม.ค. 62 
53,900 บาท 53,900 บาท 52,900 บาท 4,900 บาท 

02-06 ก.พ. 62 

06-10 ก.พ. 62 

09-13 ก.พ. 62 

13-17 ก.พ. 62 

16-20 ก.พ. 62 

20-24 ก.พ. 62 

23-27 ก.พ. 62 

27 ก.พ.-03 มี.ค. 62 

53,900 บาท 53,900 บาท 52,900 บาท 4,900 บาท 

02-06 มี.ค. 62 

06-10 มี.ค. 62 

09-13 มี.ค. 62 

13-17 มี.ค. 62 

16-20 มี.ค. 62 

20-24 มี.ค. 62 

23-27 มี.ค. 62 

27-31 มี.ค. 62 

54,900 บาท 54,900 บาท 53,900 บาท 4,900 บาท 

03-07 เม.ย. 62 

06-10 เม.ย. 62 

11-15 เม.ย. 62* 

54,900 บาท 54,900 บาท 53,900 บาท 4,900 บาท 

13-17 เม.ย. 62 50,900 บาท 50,900 บาท 49,900 บาท 4,900 บาท 

20-24 เม.ย. 62 

24-28 เม.ย. 62 

27 เม.ย.-01 พ.ค. 62* 

54,900 บาท 54,900 บาท 53,900 บาท 4,900 บาท 

02-06 พ.ค. 62 

09-13 พ.ค. 62 

23-27 พ.ค. 62 

26-30 พ.ค. 62 

54,900 บาท 54,900 บาท 53,900 บาท 4,900 บาท 
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** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน 
แปลงขนาดของพาหนะที่ใชใ้นการน าเที่ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือต า่กว่ามาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ  
ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มเตม็ ตามความเหมาะสม 

สงวนสทิธิ ์

 ในการเปล่ียนแปลงราคา เหตุมาจากอตัราแลกเปล่ียนและราคาตัว๋เครื่องบินหรอืประกาศจากรฐับาลประเทศภูฎาน 

 เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน แต่ไม่ต า่กว่า 6 ท่าน จะไม่มี หวัหนา้ทวัร ์จากเมืองไทย แต่ทุกท่านยงัสามารถเดินทางดว้ย

ตวัเองได ้โดยไม่ตอ้งจ่ายเงินเพิม่ โดยท่ีมี ไกดท์อ้งถิ่น (English speaking guide)  

 

อตัราน้ีรวม  

1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ชั้นประหยดัโดยสำยกำรบิน Bhutan Airlines (กระเป๋ำเดินทำง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก. / ท่ำน)  

2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง ภำษีน ้ำมนั ค่ำประกนัภยัทำงอำกำศ 

3. ค่ำรถน ำเท่ียวภำยในประเทศภูฎำน (ไกดท์อ้งถ่ินภำษำองักฤษ) และหวัหนำ้ทวัรจ์ำกประเทศไทยคอยอ ำนวยควำมสะดวก

ตลอดกำรเดินทำง 

4. ค่ำโรงแรมท่ีพกั มำตรฐำน Tourist Class 2 ท่ำน ต่อ 1 หอ้ง  

5. ค่ำวีซ่ำภูฏำน 

6. ค่ำบตัรเขำ้ชมสถำนท่ี ค่ำพำหนะ หรือรถรบั – ส่ง ระหว่ำงน ำเท่ียว 

7. ค่ำอำหำรมำตรฐำนตำมรำยกำร 

8. ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงิน 1,000,000 บำท ค่ำรกัษำพยำบำล 500,000 บำท วงเงินคุม้ครองอำหำรเป็น

พิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว่์ำ ”อำหำรเป็นพิษเท่ำน้ัน”) (หมายเหต:ุ ค่ำประกนัอุบิติเหตุส ำหรบัเด็กท่ีมี

อำยุต ำ่กว่ำ 6 เดือน และผูใ้หญ่อำยุมำกกว่ำ 75 ปี ทำงบริษทัประกนัฯจะชดใชค้ำ่สินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญำฯ) 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่ำจดัท ำหนังสือเดินทำง 

2. ภำษีต่ำงๆ เช่น ภำษีมลูค่ำเพ่ิม 7%                          

3. ค่ำใชจ้ำ่ยส่วนตวัอ่ืนๆนอกเหนือจำกรำยกำรทวัร ์

4. ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำท่ีเกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด 20 กก. 

5. ค่ำใชจ้ำ่ยอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุอยู่ในโปรแกรมทวัร ์

6. ค่ำอำบน ้ำแร่หิน (Hot Stone Bath) 

7.  ค่ำทิปส ำหรบัมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 3 USD ต่อวนั รวม 5 วนั = 15 USD 

     ค่ำทิปส ำหรบัคนขบัรถ 2 USD ต่อวนั รวม 5 วนั = 10 USD 

ค่ำทิปส ำหรบัหวัหนำ้ทวัรจ์ำกเมืองไทย 3 USD ต่อวนั รวม 5 วนั = 15 USD 

          รวมเป็น 40 USD / ท่ำน 

 

เอกสารท่ีใชย้ืน่วีซ่า 

 ไฟลส์แกนหนังสือเดินทำงท่ีมีอำยุใชง้ำนเหลือ มำกกว่ำ 6 เดือนก่อนเดินทำง  

 



(BT-PBH5D-B3)         

 
 

เงื่อนไขการจองทวัร ์

1. หลงัจำกกำรจอง ตอ้งช ำระ เงินมดัจ ำทนัที ท่ำนละ 20,000 บำท / ท่ำน เน่ืองจำก ตัว๋เคร่ืองบิน จะตอ้งออกทนัทีหลงัจำก มี

กำรยืนยนักำรจอง มฉิะน้ัน ท่ีนัง่จำกสำยกำรบิน จะไม่ Confirm และ จะตอ้ง โอนเงิน ก่อนกำรเดินทำง อย่ำงน้อย 14 วนั

ก่อนกำรเดินทำง 

2. เง่ือนไขกำรยกเลิก: หลงัจำกช ำระเงินมดัจ ำแลว้ ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน เน่ืองจำก ทำงบริษัทฯจะตอ้งออกตัว๋

เคร่ืองบิน ใหผู้โ้ดยสำรทนัที เพ่ือกำรยืนยนักำรเดินทำงกบัทำงสำยกำรบิน  

3. หลงัจำก จ่ำยเงินเต็มจ ำนวนแลว้ ทำงบริษทัฯจะคิดค่ำใชจ้ำ่ยตำมควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้ นในขณะน้ัน และจะท ำกำรคืนเงินท่ี

เหลือ หลงัจำกหกัคำ่ใชจ้ำ่ยแลว้ใหก้บัผูเ้ดินทำง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสยัจนไม่อำจแกไ้ขไดแ้ละจะ

ไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหำย สูญเสีย หรือไดร้บั บำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำมรบัผิดชอบของหวัหนำ้ทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยั

บำงประกำร เช่น กำรนัดหยุดงำน หรือ ภยัธรรมชำติ หรือ จลำจล เป็นตน้ 

5. เน่ืองจำกรำยกำรทวัรน้ี์เป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือ ถูกปฎิเสธกำรเขำ้

ประเทศไม่ว่ำ กรณีใดๆ ก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินทุกกรณี 

6. เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษัทฯ หรือ ช ำระโดยตรงกบัทำงบริษัทณ ทำง

บริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ำนไดร้บัทรำบและยอมรบัเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีบริษัทฯไดร้ะบุไวแ้ลว้ขำ้งตน้ 

7. ก ำหนดกำรเดินทำงอำจจะมกีำรเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือควำมเหมำะสม ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนควำม

ปลอดภยัของลกูคำ้เป็นหลกัส ำคญั 

8. ส ำหรบั ผูโ้ดยสำร ท่ีไม่ไดถื้อ Passport ไทย หรือ Passport ต่ำงดำ้ว ผูโ้ดยสำรตอ้งรบัผิดชอบเร่ืองเอกสำร Visa เขำ้ออก

เมืองไทยเอง หรือ กำรแจง้เขำ้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทำงบริษัทฯทัวร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ท่ีด่ำนตรวจคนเขำ้เมืองของ

ประเทศไทยปฏิเสธในกำรเขำ้และออกจำกประเทศ 

9. บริษัทจะไม่รบัผิดชอบ หรือ คืนเงินค่ำทวัร ์ในกรณีท่ีท่ำนถูกปฏิเสธในกำรใหวี้ซ่ำ หรือ ปฏิเสธเขำ้เมือง ในทุกกรณี 

10. ในกรณีท่ีท่ำนผูโ้ดยสำรตอ้งกำรใชพ้ำสปอรต์เล่มสีน ้ำเงิน (รำชกำร) ในกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ

ในกำรท่ีท่ำนอำจจะถูกปฏิเสธมิใหเ้ขำ้เมือง เพรำะโดยปกติในกำรท่องเท่ียวจะใชเ้ล่มสีเลือดหมู 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดไ้ม่ถึงจ ำนวนอย่ำงน้อย   15 

ท่ำนซึง่ในกรณีน้ีทำงบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหำคณะทวัรอ่ื์นใหถ้ำ้ตอ้งกำร 

12. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณท่ี์เกิดจำกสำยกำรบิน ภยัธรรมชำติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือกำรควบคุม

ของทำงบริษัทฯ หรือ ค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมท่ีเกิดขึ้ นทำงตรง หรือทำงออ้ม เช่น กำรเจ็บป่วย กำรถูกท ำรำ้ย กำรสูญหำย ควำมล่ำชำ้ 

หรืออุบติัเหตุต่ำง  

13. รำคำน้ีคิดตำมรำคำบัตรโดยสำรเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หำกมีกำรปรับรำคำบัตรโดยสำรสูงขึ้ น ตำมอตัรำค่ำน ้ำมันหรือ 

ค่ำเงินแลกเปล่ียน ทำงบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัรำคำ ตำมสถำนกำรณด์งักล่ำว 

14. ภำพท่ีใชใ้นกำรประกอบกำรท ำโปรแกรมใชเ้พ่ือควำมเขำ้ใจในมุมมองสถำนท่ีท่องเท่ียว ภำพใชเ้พ่ือกำรโฆษณำเท่ำน้ัน 

 

หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 

และมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสอืเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิม่เติม ** 

 


