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ทิมพ ู– พนูาคา – พาโร – วดัทกัซงั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

พิสูจนจ์ติมหากุศล พชิิตวดัถาํพยคัฆเ์หิรวัดทกัซงั บนยอดหนา้ผาสูงจากระดบันาํทะเล 2,900 ม. 

ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พนูาคาซอง ทสีวยทีสุดแห่งภฏูาน 

ขอพรศกัดิสิทธิองคพ์ระศรสีจัจธรรม พระพุทธรูปทปีระดิษฐาน ณ จุดสูงทสุีดในโลก 

เพอืความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน 
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พิเศษ!!! เฉพาะลกูคา้คนสาํคญั 

 นําดืมบริการใหต้ลอดวนั 

 ระบาํหนา้กาก Mask Dance และระบาํพืนเมือง จดัแสดงเฉพาะคณะเราเท่านัน 

 อาหารเสริมจากเมืองไทยทุกมือ 

 บริการ ชา/กาแฟ หลงัอาหาร 

 ฟรี!!! ค่ามา้ ขึนวดัทกัซงั 

 ชุดประจาํชาติเพือใส่เดินชมเมือง 

หมายเหตุ  

1. โปรดระมดัระวงัรายการท่องเทียวบางรายการทีใส่โปรแกรมสถานทีเทียวมากเกินกว่าจะสามารถเขา้ชมไดจ้ริง  

2. รายการของเราสามารถเพิมสถานทีท่องเทียวนอกเหนือจากทีระบุในรายการได ้ในกรณีทีมีเวลาเหลือ   

วันแรก สุวรรณภูมิ – พาโร – พาโรซอง – National Museum – ตาชิโชซอง 

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

เจา้หนา้ทีของบริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกในการ Check-inสมัภาระตา่งๆแก่ทา่น 

06.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองพาโร ประเทศภูฏาน โดยสายการบิน Bhutan Airline เทียวบินที B3-701(มีบริการอาหารและ

เครืองดืมบนเครอืง) (เครืองบินแวะรบัส่งผูโ้ดยสารทีเมืองกลักตัตา ประเทศอินเดียประมาณ 45 นาที ***ไม่ตอ้งลง

จากเครอืง***)  

09.55 น. เดินทางถึงสนามบินพาโร ประเทศภูฏาน นําท่านผ่านพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมือง จากนันแต่ละท่านรบักระเป๋าสมัภาระทีโหลด

ตรวจเช็คใหเ้รียบรอ้ยและออกเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองพาโร 

ประเทศภูฏาน เป็นประเทศเล็กๆทีเป็นดินแดนรวมแหล่ง

อารยธรรมต่างๆในออ้มกอดแห่งขุนเขาหิมาลยั เป็นประเทศที

พุทธศาสนาแบ่งบานอยู่ท่ามกลางเทือกเขาหิมาลยั ประชาชน

ช า ว ภู ฏ า น มี

ธรรมมะเป็นสิง

ยึด เหนียวทาง

จิตใจ ประชาชนดํารงชีวิตกันอยู่อย่างเรียบง่ายไม่ วุ่นวาย และ

ความสุขของคนภูฏานวดักนัไดที้ใจ..ความสุขอยูที่จิตใจทีมีแต่รอยยมิ

..และความเป็นมิตรแก่ผูค้นทังโลก ทุกท่านจะได้สัมผัสบา้นเมืองที 

เมืองพาโรซึงเป็นเมืองทีถูกโอบอยู่ในวงลอ้มของขุนเขา บนระดับ

ความสูง 2,280 เมตร มีแม่นําปาชูไหลผ่าน อาคารบา้นเรือนจะเป็น

สไตลภู์ฏานแท ้กรอบหน้าต่างไมล้วดลายสีสนัสดใส 

เทียง   รบัประทานอาหารเทียง ณ ภตัตาคาร  

นําทุกท่านชม พาโรซอง หรือ พาโรริงปูซอง ป้อมปราการและวิหารหลวงแห่งเมืองพาโร พาโรซองนับเป็น

ตัวอย่างสถาปัตยกรรมแบบภูฏานทีสมบูรณ์แบบทีสุด ทุกท่านจะเห็นถึงกําแพงสีขาวทีก่อตัวขึนเป็นป้อมปราการ

สามารถเห็นไดช้ดัเจนเป็น Landmark ของเมืองพาโร ตัวซองสรา้งขึนในปี ค.ศ. 1644 โดย ท่านซับดรุง งาวัง นัม

เกล พระอริยสงฆ ์ซึงเป็นผูนํ้าทางจิตวิญญานและเป็นผูร้วบรวมประเทศภูฏานใหเ้ป็นปึกแผ่น รวมถึงเป็นผูว้างระบบ

การบริหารงานและระบอบปกครองประเทศ ปัจจุบันเป็นสถานทีทํางานของรฐับาล รวมทังเป็นทีตังขององค์กร

บริหารสงฆ์ประจาํเขตปกครองนันๆ ทางเขา้พาโรซองมี สะพานแขวนไมท้อดผ่านขา้มแม่นาํ เป็นอีกจุดทีควร

ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ 
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หลังจากนัน นําท่านเดินทางไม่ไกล ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์แห่งนีเป็นทีเก็บ

รวบรวมหน้ากากศิลปะแบบพุทธมหายาน นิกายตันตระ ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ 

เครืองมือเครืองใชไ้มส้อยต่างๆ รวมถึงจัดแสดงความหลากหลายทางธรรมชาติอันสมบูรณ์ของ

ประเทศเพือใหทุ้กท่านไดรู้จ้กัภูฏานมากขนึ ตรงขา้มกบัอาคารพิพิธภณัฑ ์เป็นอาคารทรงกลมสีขาว 

เรียกวา่ ตาซอง (Ta Dzong) หรือ หอคอย เดิมใชเ้ป็นหอสังเกตุการณ์ขา้ศึกศัตรู เนืองจากตัว 

Dzong สรา้งอยูบ่นเนินสูง สามารถมองวิวตัวเมืองพาโรไดค้รอบคลุม (นําทุกท่านถ่ายรูปดา้นนอก 

เนืองจากขณะนี Ta Dzong กาํลงัปิดปรบัปรุง)  

 

หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองทิมพู เมืองหลวงของประเทศ

ภูฏานตังแต่ปี ค.ศ. 1961 ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 1 ชม. ระหว่าง

ทางผ่านชม วัดตมัชู Tamchoe Monastery คือ จุดชมววิวดัตัมชู ตรงจุดบรรจบ

ของแม่นําปาโรชูกบัแม่นําทิมพูชู คือวดัตัมชู หรือวดัเขายอดอาชา จะตังอยูบ่น

ฝังซา้ยท่ามกลางทิวทัศน์ทีมีแม่นําสองสายมาบรรจบกนั ท่านลามะทังทนเกล

โป ซึงเป็นผูส้รา้งวดันีขนึพรอ้มสะพานเหล็กอีกสายหนึงขนึทีนี แต่สะพานถูกนํา

พดัทําลายลงในปี ค.ศ. 1969 สะพานทีเห็นในปัจจุบันเป็นของทีใชโ้ซ่เหล็ก

สรา้งขนึใหม่ในปี ค.ศ. 2005 โดยเลียนแบบสะพานสายเดิม 

ต่อจากนันเดินทางอีกไม่ไกล นําท่านเดินทางเขาชม ตาชิโชซอง มหาปราการแหง่ศา

นาและวิหารหลวงแห่งเมืองทิมพ ู(วนัธรรมดาเปิดหลงั16.30น. / เสาร-์อาทิตย ์

เปิดทังวัน)  ตาซิโซซอง หมายถึง ป้อมแห่งศาสนาอันเป็นมงคล สร้างในสมัย

ศตวรรษที 12 โดยท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล ปัจุบันเป็นสถานทีทํางานของ

พระมหากษัตริย ์สถานทีทําการของกระทรวงต่างๆ และวดั รวมทังเป็นพระราชวงัฤดู

รอ้นของพระสงัฆราช  และบริเวณอนัใกลท่้านจะไดเ้ห็นวงัทีประทับส่วนพระองคข์องพระราชาธิบดีจิกมีดว้ย  

คาํ   รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  

จากนนัเชิญทุกท่านพกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Gyelsa Hotel เมืองทิมพ ูระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

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

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพกั 

นําท่านชม National Memorial Chorten อนุสรณ์มหาสถานแด่กษัตริยร์ชักาลที 3 แห่ง

ประเทศภูฏานสรา้งในปี ค.ศ.1974 มีผู ้คนมากมายเดินทางมาแสวงบุญและสวดมนต์

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ  

นําท่านเดินทางสู่ เมืองพูนาคา (Punakha) พูนาคา เป็นเมืองหลวงเก่าของภูฏานจนถึงปี 

ค.ศ. 1955 ก่อนทีจะยา้ยเมืองหลวงไปทีเมืองทิมพู ระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร (ใช้

เวลาประมาณ 3 ชัวโมง) ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของทุ่งนาขันบันไดและ

ดอกไมที้บานตลอดเสน้ทางสวยงามเป็นอยา่งมาก ผ่านชม ป้อมซิมโตคาซอง สรา้งในปี 

ค.ศ.1629 ป้อมแห่งนีมีชัยภูมิทีถือเป็นยุทธศาสตรที์สําคัญแห่งเมืองทิมพู ถือเป็นป้อม

ปราการแห่งแรกทีท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล สร้างขึน เมืองพูนาคาอยู่ระดับความสูง 1,200 เมตรจาก

ระดบันําทะเล ทาํใหเ้มืองพูนาคามีอากาศอบอุ่นกวา่เมืองพาโรและเมืองทิมพู  

นําท่านแวะชม โดชูลาพาส ชมความงามของ เจดียด์รุกวงัเยลลาคงั สถูปแหง่ชยัชนะ ชม 108 

สถูป อนุสรณ์สถานทีมีต่อกองกําลังกลุ่มหัวรุนแรงทียึดพืนทีทางภาคใตข้องภูฏาน ตังอยู่บน

ระดับความสูง 3,150 เมตร จากระดับนําทะเล  พรอ้มดืมดําธรรมชาติทิวทัศน์ของภูเขา

หิมาลยัดา้นตะวนัตกอนัตระการตา และยอดเขาต่างๆเรียงรายกนั รวมไปถึงยอดเขาทีสูงทีสุด
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อยา่งกงักาพุนซุม ซึงมีความสูงถึง 7,540 เมตร จากนันเดินทางต่อสู่เมืองพูนาคา 

เทียง   รบัประทานอาหารเทียง ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินขึนเนินไปชม วัดชิมิลาคัง (ใชเ้วลาเดินประมาณครึงชวัโมง) วดัทีอยูบ่น

ยอดเนินกลางหุบเขา สรา้งขนึในปี ค.ศ.1499 โดยลามะทีมีชือเสียงมาก นามวา่ท่าน 

Lama Drukpa Kunley ทีวดัแหง่นีชาวบา้นเชือกนัวา่หากใครมาอธิษฐานขอบุตรก็จะได้

สมใจ  

จากนันนําท่านชม พูนาคาซอง (Punakha Dzong)  

ป้อมปราการประจาํเมืองพูนาคา สรา้งขึนในปี 1637 

โดยซับดรุง งาวงันัมเกล  ซึงได้รับการขนานนามว่า

เป็น พระราชวังแห่งความสุขอนัยิงใหญ่  “Palace of Great Happiness” และเป็น

หนึงในป้อมปราการทีสวยงามทีสุดในภูฏาน เป็นป้อมทีสรา้งเป็นอันดับสองของ

ภูฏาน ในอดีตเมือครงัเมืองพูนาคายงัเป็นเมืองหลวง ป้อมแห่งนีไดถู้กใชเ้ป็นทีทํา

การของรัฐบาล ปัจจุบันเป็นทีพักในฤดูหนาวของพระชันผู ้ใหญ่ ป้อมนีตังอยู่ ณ 

บริเวณทีแม่นํา Pho chu และ แม่นํา Mo chu ไหลมาบรรจบกัน อีกทงัเป็นสถานที

ท่านซับดรุง งาวงั นัมเกล มรณภาพทีนี และปัจจุบันก็ไดเ้ก็บรกัษาร่างของท่านอยู่ภายใน  ท่านจะไดเ้ห็น ลามะ 

(พระสงฆ)์ จาํนวนมากทีกาํลงัศึกษาพระธรรมและสวดมนต ์ 

พิเศษ!!! พาทุกท่านสมัผสัประสบการณแ์ปลกใหม่เรา้ใจกว่าเดิม ดว้ยการล่องแก่งทีแม่นาํ Mo Chu วิว

อนัตระการตากบัขุนเขารูปชา้งหมอบ และ Punaka Dzong ทีสวยงาม เพียงท่านละ  

กรณีล่องเรือ 2-4 คน ราคา 3,500 บาท / ท่าน / เรือ  ลาํ 

กรณีล่องเรือ 4-6 คน ราคา 2,500 บาท / ท่าน / เรือ  ลาํ 

กรณีล่องเรือ 6-8 คน ราคา 2,000 บาท / ท่าน / เรือ  ลาํ 

(ล่องแก่งไม่ไดร้วมในค่าทัวร ์แต่เป็น Optional ทวัร ์เพือจดัให ้สาํหรบัลูกคา้ ทีสนใจเท่านัน ไม่ไดเ้ป็นการ

บงัคับขายแต่อย่างใด ส่วนท่านใดไม่สะดวกหรือไม่ประสงคล่์องแก่ง ทางบริษัทฯ จะนาํทุกท่านไปชมตลาด

พนืเมือง และ ไปชุดชมวิว ทีสวยทีสุดในเมืองพนูาคาแทน โดยไม่มีค่าใชจ้า่ยเพมิเติม) 

คาํ   รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

จากนันเชิญทุกท่าน พักผ่อนไดต้ามอัธยาศัย ณ โรงแรม Meri Puensum Hotel เมืองพูนาคา ระดบั 3 ดาว หรือ

เทียบเท่า 

วันทีสาม พนูาคา – ทิมพู – พระศรีสจัจธรรม – สวนสตัวแ์หง่ชาติ – หอ้งสมุดแหง่ชาติ – พาโร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพกั 

นําท่านเดินทางกลบัสู่เมืองทิมพู ตามเสน้ทางเดิม ชมทศันียภาพสองขา้งทางและเทือกเขาหิมาลยัทีมีความสวยงาม 

ทีจะเป็นประสบการณ์ทีดีทีไดม้าเยือนภูฏาน 

เทียง   รบัประทานอาหารเทียง ณ ภตัตาคาร 

พาทุกท่านชม ทีทาํการไปรษณียภู์ฏาน ทุกท่านสามารถถ่ายรูปทําแสตมป์ทีระลึก อีกทงั

สามารถเลือกซือดวงตราไปรษณียากรทีงดงามของภูฎาน มีใหเ้ลือกหลายรูปแบบและ

ราคา ทังรูปวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ รูปวดัและป้อมปราการทีเรียกวา่ซอง (Dzong) รูปสตัว ์

รูปดอกไมต้่างๆ ซึงดวงตราไปรษณียกรของภูฏานถือเป็นหนึงใน

ของน่าซือทีทุกท่านไม่ควรพลาด  

นําทุกท่านชม หอสมุดแห่งชาติ ซึงทุกท่านจะได้ชมหนังสือ
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ภาพถ่ายของประเทศภูฏานทีใหญ่ทีสุดในโลก รวบรวมภาพถ่ายสถานทีต่างๆในภูฏานทังหมด ซึงหากท่านใดสนใจ

สามารถซือเล่มย่อเป็นของทีระลึกได ้ซึงทางหอสมุดจดัจาํหน่ายในราคาย่อยเยา นอกจากนีท่านยงัสามารถหาซือ

หนังสือเกียวกบัประเทศภูฏานอืนๆไดอ้ีกดว้ย  

นําทุกท่านชม โรงเรียนสอนงานศิลปะ (School of Art & Craft) (โรงเรียนอาจมี

การปิดเนืองจากวันหยุดทีไม่แน่นอน) ซึงเป็นโครงการในพระราชดําริทีตอ้งการ

อนุรกัษ์และสืบทอดศิลปะของภูฏานทัง 13 แขนง โดยหลกัสูตรจะแบ่งเป็นตัง 2 -6 

ปี ทีโรงเรียนแห่งนี ทุกท่านจะไดเ้ห็นนักเรียนกําลังวาดรูป ทอผา้ ตัดเย็บ แกะสลัก 

และทํางานปันต่างๆอย่างขมักเขมน้ รวมไปถึงทุกท่านยงัสามารถสนับสนุนกิจการ

ของนักเรียนไดโ้ดยการซือสินคา้หตัถกรรมจากฝีมือนักเรียนทีรา้นขายของทีระลึก

ภายในโรงเรียนอีกดว้ย  

นําท่านชม สวนสตัวแ์ห่งชาติของประเทศภูฏาน และชม

สตัวป์ระจาํชาติทาคิน ทีมีรูปร่างลกัษณะพิเศษผสมระหวา่งแพะกบัววั มีแห่งเดียวใน

ประเทศภูฏานเท่านัน ซึงครงันึงประเทศสหรฐัอเมริกาเคยเจรจาของไปเลียงแต่ไดร้บัการ

ปฏิเสธจากรฐับาลประเทศภูฏาน ทาคิน เป็นสตัวใ์นตาํนานประวติัศาสตรข์องศาสนาพุทธ 

โดยเชือวา่ท่านลามะ Drukpa Kunley 

เป็นผูส้รา้งขนึจากซากโครงกระดูกของววัและแพะทีท่านไดท้านเป็นอาหารไปแลว้ 

เมือท่านลามะทานอิมก็ไดนํ้าเอาหวัแพะไปต่อกบักระดูกววัและดีดนิวหนึงที กองกระดูกก็กลบัพลนัมีชีวิตเป็น 

ตวัทาคิน วงิออกไปกินหญา้ในทุ่งหญา้และสืบพนัธุม์าจนถึงปัจจุบนันี  

นําท่าน สักการะองคห์ลวงพ่อสัจจธรรม ทีตังอยู่สูงทีสุดในโลก และไดร้ับความ

ร่วมมือจากเศรษฐีชาวสิงค์โปร์ บริจาคเงินซือทีดินและสรา้งพระพุทธรูป ใหแ้ก่

รฐับาลประเทศภูฏานใหท่้านไหวข้อพรเพือเป็นศิริมงคล นําท่านชม จุดชมวิวซังเก

กัง (Sangaygang) จุดชมวิวทิวทัศน์ทีสวยงามของหุบเขาเมืองทิมพู เพือเก็บภาพ

ประทับใจ  

จากนนันาํทุกท่านเดินทางสู่เมืองพาโร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชวัโมง 

คาํ   รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

จากนนัเชิญทุกท่าน พกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Kichu Resort เมืองพาโร ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันทีสี  พิชิตวดัถาํพยคัรเหิร  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพกั 

นําท่านออกเดินทางสู่ วัดถาํพยคัฆเ์หิร  ทกัซงั” เป็นมหาวหิารศักดิสิทธิ เป็นทีทีองคกู์รูปัทมสมัภวะไดเ้ดินทางมา

บาํเพ็ญภาวนาและเจริญสมาธิอยูใ่นถําบนชะง่อนเขา ตงัแต่ศตวรรษที 8 และท่านก็ยงัเป็นผูนํ้าเอาศาสนาพุทธเขา้

มาเผยแผ่ยงัดินแดนแห่งนี ตามความเชือของชาวภูฏาน กล่าววา่ท่านไดเ้หาะมาบนหลงัเสือตวัเมีย มายงัหน้าผาแห่ง

นีเพือทําวิปัสนากรรมฐาน จึงไดชื้อวา่ ถาํเสือ (Tiger Nest) หลังจากที

สําเร็จสมาธิแลว้ ท่านจึงไดส้รา้งศาสนสถานแห่งนีขึน ชาวภูฏานมีความ

เชือว่าครงัหนึงในชีวิต จะตอ้งไดข้ึนมาแสวงบุญ เพือความเป็นสิริมงคล

และเจริญกา้วหน้าของชีวิต 

การเดินทางมายังสถานทีแห่งนี รถจะสามารถขึนได้แค่เนินเขาเท่านัน 

จากนันทุกท่านสามารถเลือกเดินทางได ้2 แบบ คือ เดินเทา้ หรือ ขีมา้ 

เท่านัน (เนืองจากปริมาณคนจูงมา้ไม่เพียงพอต่อจาํนวนนักท่องเทียว 

จงึอาจทาํใหเ้กิดอนัตรายในการเดินทางได ้ทงันีทางบริษัทฯจึงแนะนาํ

ใหเ้ดินเทา้ขึนเขาจะปลอดภยักว่า แตถ่า้ท่านใด มีทกัษะในการขีมา้ขึน
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เขา หรอื อยากผจญภยั รบกวนแจง้บริษัทฯล่วงหนา้เพือทาํการจองมา้ใหท้่าน ไม่เสียค่าใชจ้า่ยเพิมเติม) ขึน

ไปยงัวดั เสน้ทางเป็นเนินเขาและมีหน้าผาสูงชนัราว 3,000 เมตรจากดา้นล่าง แนะนํานักท่องเทียวค่อยๆ เดินขึน

ไปชา้ๆ ราว 2 ชม. จะถึงจุกพักครึงทาง พักดืมนําชา กาแฟ ) จากนันเดินทางต่ออีกราว 1 ชม.ก็จะถึงสุดทางดิน

ลูกรงัสุดทา้ย จากนันเสน้ทางจะเปลียนเป็นบันไดขึนลง 700 ขนั สู่ยงั วัดทักซัง ดา้นใน นําทุกท่านสักการะสิง

ศกัดิสิทธิ และ ชมความงามของธรรมชาติทีสรรคส์รา้งอยา่งวิจิตรลงตวั 

เทียง   รบัประทานอาหารเทียง ณ ภตัตาคารดา้นบนระหว่างทางขึนทกัซงั  

นําทุกท่านเดินเทา้ลงจากเขา (ไม่สามารถอนุญาติใหนั้งมา้ลงมาดา้นล่างได ้

เนืองจาก อนัตรายเป็นอยา่งมากต่อตวัผูเ้ดินทาง) จากนันเดิทางต่อสู่ วัดคิชู 

ลาคงั หนึงในวดัทีเก่าแก่ในประเทศภูฏาน สมยัศตวรรษที 7 วดันีเป็นวดัทีมีควม

เชือวา่สรา้งไวเ้พือตรึงเทา้ซา้ยของนางยกัษ์ตนหนึงทีนอนทอดรา่งปิดทบัประเทศ

ทิเบตและเทือกเขาหิมาลยัไว ้ 

จากนันเพลิดเพลินกบั การชอ้บปิง ณ พาโร สตรีท ซือของฝากของทีระลึก ตามอธัยาศยั 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชม การแสดงทอ้งถิน

ของชาวภูฏาน แสดงวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของชาวภูฏานใน

เทศกาลงานประเพณีตา่งๆ  

จากนนัเชิญทุกท่าน พกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Kichu Resort 

Hotel เมืองพาโร ระดบั 3 ดาว หรอืเทียบเท่า 

วันทีหา้  พาโร-กรุงเทพ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพกั 

นําท่านเดินทางสู่สนามบินพาโร เพือนําท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

10.35 น.  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน Bhutan Airlines   เทียวบินที B3-700 

(มีบริการอาหารและเครืองดืมบนเครอืง) (เครืองบินแวะรบัส่งผูโ้ดยสารทีเมืองกลักตัตา ประเทศอินเดียประมาณ 

45 นาที ***ไม่ตอ้งลงจากเครือง***)     

16.05 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทับใจในการบริการ 

 

           ***หมายเหตุ รายการทัวรอ์าจมีการเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

ทางบริษัทฯจะยดึถือประโยชน์ของลูกคา้เป็นสูงสุด*** 

 

ในกรณีทีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร,์ รถไฟ หรือตวัเครอืงบินภายในประเทศ  

กรุณาแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีของบริษัทฯทราบทุกครงัก่อนทาํการออกตวัทุกประเภท  

มิฉะนนัทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบความเสียหายทีเกิดขึนในกรณีทีทวัรมี์การยกเลิกการเดินทาง หรอืเปลียนแปลงเทียวบิน 
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** ในกรณีทคีณะออกเดินทางตาํกว่า 15 ท่าน หรอืมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปลยีน 

แปลงขนาดของพาหนะทใีชใ้นการนาํเทยีว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

** ในกรณีทีคณะออกเดินทางตาํกว่า 15 ท่าน หรอืตาํกว่ามาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดั 

รายการ ขอพจิารณายกเลิกการเดินทาง หรอื เรียกเก็บค่าทวัรเ์พมิเตม็ ตามความเหมาะสม 
 

สงวนสิทธิ 

 ในการเปลียนแปลงราคา เหตมุาจากอตัราแลกเปลียนและราคาตวัเครอืงบินหรือประกาศจากรฐับาลประเทศภูฎาน 

 เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน แต่ไม่ตาํกว่า 6 ท่าน จะไม่มี หวัหนา้ทวัร ์จากเมืองไทย แตทุ่กท่านยงัสามารถเดินทางดว้ย

ตวัเองได ้โดยไม่ตอ้งจา่ยเงินเพมิ โดยทีมี ไกดท์อ้งถิน (English speaking guide) คอยใหบ้ริการทุกท่าน 

อตัราดงันี 
 

อตัรานีรวม 

1. ค่าตวัเครืองบิน ไป-กลบั ชนัประหยดัโดยสายการบิน Bhutan Airlines (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก. / ท่าน)  

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ภาษีนํามนั ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

3. ค่ารถนําเทียวภายในประเทศภูฎาน (ไกดท์อ้งถินภาษาองักฤษ) และหวัหน้าทัวรจ์ากประเทศไทยคอยอาํนวยความสะดวก

ตลอดการเดินทาง 

4. ค่าโรงแรมทีพกั มาตรฐาน Tourist Class 2 ท่าน ต่อ 1 หอ้ง  

5. ค่าวีซ่าภูฏาน 

6. ค่าบตัรเขา้ชมสถานที ค่าพาหนะ หรือรถรบั – ส่ง ระหวา่งนําเทียว 

7. ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ 

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

พิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่านัน”) (หมายเหต:ุ ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กทีมี

อายุตาํกวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 75 ปี ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงครึงหนึงของสญัญา

ฯ) 
 

อตัรานีไม่รวม 

1. ค่าจดัทําหนังสือเดินทาง 

2. ภาษีต่างๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิม 7% ภาษีหกั ณ ทีจา่ย % ฯลฯ 

3. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอืนๆนอกเหนือจากรายการทัวร ์

4. ค่านําหนักกระเป๋าทีเกินกวา่สายการบินกาํหนด 20 กก. 

   อตัราค่าบริการ :  

กนัยายน 2560 : 01-05 / 08-12 / 15-19 / 22-26  

ตลุาคม 2560 : 04-08 / 11-15 / 18-22 / 25-29  

พฤศจกิายน 2560 : 01-05 / 08-12 / 15-19 / 22-26 / 29 พ.ย.-03 ธ.ค. 

ธนัวาคม 2560 :  09-13 / 20-24 

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

ราคาเด็กเสริมเตยีง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 48,900 บาท 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 47,900 บาท 

พกัเดียว เพมิ 4,900   บาท 
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5. ค่าใชจ้า่ยอืนๆทีไม่ไดร้ะบุอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์

6. ค่าอาบนําแรห่ิน (Hot Stone Bath) 

7.  ค่าทิปสาํหรบัมคัคุเทศกท์อ้งถิน 3 USD ต่อวนั รวม 5 วนั = 15 USD 

     ค่าทิปสาํหรบัคนขบัรถ 2 USD ต่อวนั รวม 5 วนั = 10 USD 

ค่าทิปสาํหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 3 USD ต่อวนั รวม 5 วนั = 15 USD 

รวมเป็น 40 USD / ท่าน 

เอกสารทีใชย้นืวีซ่า 

 ไฟลส์แกนหนังสือเดินทางทีมีอายุใชง้านเหลือ มากกวา่ 6 เดือนก่อนเดินทาง  
 

เงือนไขการจองทวัร ์

1. หลงัจากการจอง ตอ้งชาํระ เงินมดัจาํทนัที ท่านละ 20,000 บาท / ท่าน เนืองจาก ตวัเครืองบิน จะตอ้งออกทันทีหลงัจาก 

มีการยืนยนัการจอง มิฉะนัน ทีนังจากสายการบิน จะไม่ Confirm และ จะตอ้ง โอนเงิน ก่อนการเดินทาง อยา่งน้อย 14 วนั

ก่อนการเดินทาง 

2. เงือนไขการยกเลิก: หลงัจากชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน เนืองจาก ทางบริษัทฯจะตอ้งออกตวั

เครืองบิน ใหผู้โ้ดยสารทนัที เพือการยืนยนัการเดินทางกบัทางสายการบิน  

3. หลงัจาก จ่ายเงินเต็มจาํนวนแลว้ ทางบริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยตามความเป็นจริงทีเกิดขึนในขณะนัน และจะทําการคืนเงินที

เหลือ หลงัจากหกัค่าใชจ้า่ยแลว้ใหก้บัผูเ้ดินทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ เมือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะ

ไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสีย หรือไดร้บั บาดเจ็บ ทีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยั

บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน หรือ ภยัธรรมชาติ หรือ จลาจล เป็นตน้ 

5. เนืองจากรายการทวัรนี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฎิเสธการเขา้

ประเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่คืนเงินทุกกรณี 

6. เมือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทังหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือ ชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทณ ทาง

บริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านไดร้บัทราบและยอมรบัเงือนไขต่างๆ ทีบริษัทฯไดร้ะบุไวแ้ลว้ขา้งตน้ 

7. กาํหนดการเดินทางอาจจะมีการเปลียนแปลงไดเ้พือความเหมาะสม ทังนีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนความ

ปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกัสาํคญั 

8. สาํหรบั ผูโ้ดยสาร ทีไม่ไดถื้อ Passport ไทย หรือ Passport ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเรอืงเอกสาร Visa เขา้ออก

เมืองไทยเอง หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ทีด่านตรวจคนเขา้เมืองของ

ประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

9. บริษัทจะไม่รบัผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทวัร ์ในกรณีทีท่านถูกปฏิเสธในการใหว้ซี่า หรือ ปฏิเสธเขา้เมือง ในทุกกรณี 

10. ในกรณีทีท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เล่มสีนําเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รบัผิดชอบใดๆ

ในการทีท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกติในการท่องเทียวจะใชเ้ล่มสีเลือดหม ู
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วนั ในกรณีทีไม่สามารถทาํกรุป๊ไดไ้ม่ถึงจาํนวนอยา่งน้อย   15 

ท่านซึงในกรณีนีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้งัหมด หรือจดัหาคณะทัวรอื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

12. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอืน ๆ ทีนอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้า่ยเพิมทีเกิดขนึทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ 

หรืออุบติัเหตุต่าง  

13. ราคานีคิดตามราคาบตัรโดยสารเครอืงบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขนึ ตามอตัราค่านํามนัหรือ 

ค่าเงินแลกเปลียน ทางบริษัท สงวนสิทธิทีจะปรบัราคา ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

14. ภาพทีใชใ้นการประกอบการทาํโปรแกรมใชเ้พือความเขา้ใจในมุมมองสถานทีท่องเทียว ภาพใชเ้พือการโฆษณาเท่านัน 
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หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวันเดินทาง 

และมีหนา้ทีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสอืเดินทางต่างชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพมิเตมิ ** 

 


