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วันแรกของการเดินทางเข้าประเทศภูฎาน  

เน่ืองจากชาวภูฏานมีความศรทัธาต่อพระพุทธศาสนาค่อนขา้งสูง เพราะฉะนั้นในบางสถานที่ท่องเที่ยว 
นกัท่องเทีย่วจะตอ้งแต่งกายใหสุ้ภาพ อยู่ในอริยิาบถทีส่ ารวม เพือ่ใหเ้กยีรตแิก่สถานทีข่อน าเรยีนทุกท่านการ
ท่องเทีย่วในประเทศภูฐานโปรดแต่งกายสุภาพเพราะสถานทีส่่วนใหญ่เป็นเขตพระราชฐานและสถานทีส่ าคญั 
....วนัแรกของเราจะน าพาคณะขา้ชมพระราชวงัทมิภู และอกีหน่ึงความประทบัใจแรก..เมือ่เครือ่งบนิลงจอดเพยีง
เทา้สมัผสัถงึแผ่นดนิภูฏานเสมอืนท่านเป็นแขกจากต่างเมอืงทีไ่ดก้ารตอ้นรบัจากภาพพระบรมฉายาลกัษณท์ ัง้ 
5พระองคเ์ลยทเีดยีว  
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พระบรมฉายาลกัษณ ์
สมเด็จพระราชาธบิดอีุกเยน วงัชกุ (พระมหากษตัรยิร์ชักาลที ่1) 
สมเด็จพระราชาธบิดจีกิม ีวงัชกุ(พระมหากษตัรยิร์ชักาลที ่2) 
สมเด็จพระราชาธบิดจีกิม ีดอรจ์ ีวงัชกุ(พระมหากษตัรยิร์ชักาลที ่3) 
สมเด็จพระราชาธบิดจีกิม ีซงิเย วงัชกุ(พระมหากษตัรยิร์ชักาลที ่4 แห่งราชอาณาจกัรภฎูาน) 
พระองคม์พีระราชโอรสและพระราชธดิา 10 พระองคจ์ากสมเด็จพระราชนีิทัง้ 4 พระองค ์โดยสมเด็จพระราชนีิทัง้ 4 พระองคน้ั์นทรงเป็นพี่
นอ้งกนั พระราชธดิาพระองคใ์หญ่คอืเจา้หญงิโซเนม เดเชน มพีระชนัษามากกว่าพระราชโอรสพระองคใ์หญ่ซึง่เป็นพระมหากษตัรยิภ์ฎูาน
พระองคปั์จจบุนัคอืสมเด็จพระราชาธบิดจีกิม ีเคเซอร ์นัมเกล วงัชกุ(พระมหากษตัรยิร์ชักาลที ่5) 
 
รายการท่องเทีย่ว 
วนัที ่(1)  กรุงเทพฯ – พาโร - ทมิพู - L D 
02.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 7  สาย

การบนิ Druk Air (KB)หรอื Bhutan Airlines (B3)  โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอย
ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในเร ือ่งสมัภาระตา่งๆ แกท่่าน  

04.30 น. ออกเดินทางสู่  เมืองพาโร   โดยสายการบิน  Druk Air (KB) KBหรือ  Bhutan 

Airlines (B3)  
 เคร ือ่งแวะจอดที ่ประเทศอนิเดยี ประมาณ 40 นาท ีผูโ้ดยสารทีจ่ะไปพาโรไมต่อ้งลง

จากเคร ือ่ง) 

08.10 น. ถงึ...สนามบนิแห่งชาตเิมอืงพาโร (Paro International Airport) ในเวลาทอ้งถิน่ หลงั
ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระ เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีป่ระเทศภูฏานชา้กว่า
ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

น าท่านสูต่วัเมอืงพาโร ..“เมอืงพาโร” (PARO)  ...เปิดประตมุู่งสูภ่ฏูานดนิแดนแห่งสวรรค ์
"เมืองพาโร" (Paro) เมืองท่องเที่ยวที่มีช ือ่เสยีงที่อยู่ทางตะวนัตกของภูฏาน เป็นหน่ึงในเมือง
ท่องเทีย่วทีม่ีความเก่าแกท่ีสุ่ดของภูฏาน เป็นเมอืงประวตัศิาสตรท์ีม่ีความส าคญัมากแห่งหน่ึง
ของภูฏาน เป็นทีต่ ัง้ของสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์อาคารประวตัศิาสตร ์ทีโ่อบลอ้มไปดว้ยหุบเขาเขยีว
ขจ ีและมแีม่น ้าสายส าคญัไหลผ่านจ านวน 3 สาย คอื แม่น า้ตอสา แม่น า้วงั และแม่น า้พูนาซอง 
กอ่เกดิเป็นทศันียภาพอนังดงาม และสามารถดงึดดูนักท่องเทีย่วใหม้าเยอืนไดเ้ป็นจ านวนมาก... 
ท่านชม "พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติภูฏาน" (National Museum of Bhutan) 
(โปรดแต่งกายสุภาพ) ซึง่ตัง้อยู่ใน เมืองพาโร ในอดตีเคยเป็นป้อมปราการ หรอื ตาซอง 
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(Ta Dzong) แต่ถูกเปลีย่นเป็นพพิิธภณัฑใ์นปีค.ศ.1968 มีทัง้หมด 6 ช ัน้ พิพธิภณัฑแ์ห่งนี้
เป็นทีเ่ก็บรวบรวม เคร ือ่งแต่งกาย อาวุธ เหรยีญกษาปณ ์เคร ือ่งมอืเคร ือ่งใชไ้มส้อย สตัวป่์าใน
แถบเทอืกเขาหมิาลยั งานแสดงส่วนใหญ่เป็นงานทีเ่กีย่วกบัพุทธศาสนา ชมภาพพระบฏ ตัง้แต่
สมยัโบราณจนถงึปัจจุบนั  นอกจากนีย้งัมงีานหตัถกรรมทีใ่ชป้ระจ าวนั เคร ือ่งแต่งกาย ชดุเสือ้
เกราะ สตัวส์ตา๊ฟและดวงตราไปรษณียท์ี่สวยงามมากมายหลายรูปแบบ น าท่านชมความ
งดงาม "รนิปุง ซอง" (Rinpung Dzong) (โปรดแต่งกายสุภาพ) หรอืทีรู่จ้กักนัในชือ่
ว่า "พาโรซอง" (Paro Dzong) ซึง่แปลว่า ป้อมปราการแห่งอญัมณี เป็นอาคารป้อมปราการ
ขนาดใหญ่ทีไ่ดร้บัความนิยมจากนักท่องเทีย่วทีม่าเยอืนเมืองพาโรเป็นอย่างมาก “พาโรซอง” 
ถูกสรา้งขึน้โดย ซบัดรุง นัมเกล (Shabdrung Ngawang Namgyal) ในปี ค.ศ. 1644 และ
หลงัจากน้ันก็ไดก้ลายเป็นที่ยอมรบัในฐานะเป็นศูนยก์ลางการบรหิารและส่วนที่เป็นวดัซ ึง่มี
พระสงฆจ์ าพรรษามากกว่า 200 รปู นอกจากนีแ้ลว้ พาโรซอง ยงัเคยถูกใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท า
ภาพยนตรเ์ร ือ่ง Little Buddha ภาพยนตรส์ารคดอีกีหน่ึงเร ือ่งทีช่าวพุทธตอ้งไม่พลาด 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนัในภตัตาคารพืน้เมอืง 

13.30 น. น าท่านเดนิทางสู่เมอืงทมิพู (THIMPHU) เมอืงหลวงของภูฏาน (ระยะทาง 53 ก.ม. 
ใชเ้วลา 1.30 ช ัว่โมง) 

เมอืงทมิพู โลกแหง่ความเป็นจรงิของภูฏาน ทมิพูเป็น... จงึเป็นศนูยร์วมของสถานทีส่ าคญั
ตา่งๆ เป็นจดุรวมการคา้ขาย มโีรงแรมช ัน้น า หา้งสรรพสนิคา้เล็กๆ รวมถงึมจี านวนประชากรและ
นักธรุกจิมากกวา่เมอืงอืน่ๆ ทีส่ าคญัคอื ทมิพู เป็นทีป่ระทบัของของสมเด็จพระราชาธบิด ีและพระ
บรมวงศานุวงศแ์ห่งภฏูาน เราสามารถมองเห็นพระราชวงัของพระราชาธบิดไีดอ้ยา่งชดัเจน ซ ึง่จะ
ว่าไปแลว้หากไกดไ์ม่บอก เราก็คงไม่รูว้่าเป็นพระราชวงั ดว้ยมองดูเหมอืนอาคารทั่วๆไป ไม่ไดม้ี
ความหรหูรา ยิง่ใหญ่ หรอืแปลกไปจากอาคารอืน่ๆในภูฏานเลย พระราชวงัอยูใ่กล ้ๆ กบัทมิพูซอง
..ระหว่างทางชมทศันียภาพอนัสวยงามของภูฏาน ตืน่ตาตืน่ใจกบัสถาปัตยกรรมทีม่รีูปแบบ และ
เอกลกัษณเ์ฉพาะตวัของภฏูาน ตลอดสองขา้งทาง..จนถงึเมอืงหลวงทมิพู 

16.30 น. ชม ทิมพูซอง (Thimphu Dzong) หรอื ตาชิโชซอง (Tashicho Dzong)  (โปรด
แต่งกายสุภาพ) ซึง่เป็นสญัลกัษณแ์ห่งเมืองหลวงทิมพู ซองแห่งนีม้ีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่
สวยงามมากและใหญ่โต ปัจจุบันถูกใชแ้ยกเป็นส่วนต่างๆ เช่น สถานที่ท างานของกษัตรยิ ์
สถานทีพ่กัในฤดรูอ้นของสมเด็จพระสงัฆราช ตลอดจนสถานทีท่ าการของรฐับาล  

 
 
 
 
  
 
 
 

19.30 น. รบัประทานอาหารเยน็ และพกัผ่อนตามอธัยาศยั ณ โรงแรมในเมอืงทมิพู 
 พกัที ่ณ  HOTEL RIVERVIEW, THIMPHU หรอืเทยีบเท่า พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัที ่(2)  ทมิพู- พูนาคา -ทมิพู B L D 
07.00 น. รบัประทาน อาหารเชา้ ณ โรงแรม  
08.00 น. วนันีน้ าท่านสูม่ณฑลพูนาคา (Punakha)  เคยเป็นเมอืงหลวงเกา่ของภฏูาน ห่างจากทมิพู

ไป 70 กม. (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช.ม) สถานทีส่ าคญัในเมืองนีค้อืพูนาคาซอง เป็น
ซองแห่งทีส่องทีส่รา้งขึน้ในภฏูานโดยซบัดรงุ นัมเกล เมือ่สรา้งเสรจ็แลว้ไดนิ้มนตพ์ระสงฆจ์ากวดั
เชอรมีาจ าพรรษาถงึ 600 องค ์มรีูปจ าลองของซบัดรุง นัมเกล อยู่ในโบสถล์ามะ เมอืงพูนาคา 
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อดตีราชธานีของภูฏาน (ต ัง้แต่ปี ค.ศ. 1639 – 1955) สรา้งและปกครองโดย ชบัดรุง 
งาวงั นัมเกล (Shabdrung Ngawang Namgyal) พูนาคาจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่กลบัมี
บทบาทส าคญัในหนา้ประวตัศิาสตรข์องภูฏาน เพราะที่น่ีเคยเป็นเมืองหลวงในชว่งฤดูหนาวมา
นานถงึ 300 ปีท่านซบัดรุง งาวงั นัมเกล ด ารใิหส้รา้งพูนาคาขึน้ในปี พ.ศ. 2180 โดยกอ่นหนา้
นีม้วีดัทีท่่านงาก ีรนิเซน็ ไดส้รา้งขึน้ไวก้อ่นแลว้ตัง้แตปี่ พ.ศ.1871 ปัจจุบนัจงึกลายเป็นป้อมเล็ก
และป้อมใหญห่นัหนา้เขา้หากนั ในอดตีท่านครุรุนิโปเชเคยเสด็จมาทีน่ี่ และพยากรณไ์วว้า่ “บน 
ขุนเขาดา้นที่มีส ัณฐานประดุจงวงชา้ง บุรุษผูม้ีนามว่า นัมเกล จะมาที่ น่ี”นอกจากนี้ย ังมี
เหตกุารณป์ระวตัศิาตรเ์กดิขึน้ทีน่ี่หลายคร ัง้ เชน่ในปี 1907 ใชเ้ป็นสถานทีจ่ดัราชาภเิษกกษตัรยิ ์
องคแ์รกของภูฏาน คือ สมเด็จพระราชาธบิดีที่ 1 อูเก็น วงัชกุ (Ugyen Wangchuck) ในปี 
1910 ใชเ้ป็นสถานที่ลงนามสนธิสญัญาพูนาคาระหว่างภูฏานกบัองักฤษ ว่าดว้ยนโยบาย
ตา่งประเทศทีภ่ฏูานยอมรบัการด าเนินนโยบายตามแนวทางองักฤษ ในขณะทีอ่งักฤษตอ้งไม่กา้ว
กา่ยกจิการภายในของภูฏานเชน่กนั. ระหวา่งทางสองขา้ง ววิสวยมาก สามารถมองไปไกลสดุลูก
หูลกูตาจนเห็นถงึแนวเทอืกเขาหมิาลยั…ระหวา่งทาง แวะถ่ายภาพซมิโตคาซอง วิทยาลยัแห่ง
แรกในภูฏาน บนเสน้ทางสู่เมืองวงัดโีปดรงัและปูนาคา จะเป็นทวิทศันข์องภูเขาสูงสลบักบัแม่น ้า
ล าธารใสสะอาด รมิทางอาจเห็นดอกกุหลาบพันปี (Rhododendron) การท าสวนแอปเป้ิล 
(ตามฤดกูาล ระหวา่งเดอืน Jul-Sep) และกงลอ้มนตราทีห่มุนโดยใชพ้ลงัน า้  

 
 
 
 
 
 

น าท่านแวะชม ดอรชู์ลา พาส  (Dorchula Pass)..ระดับความสูง 3 ,150 เมตร เหนือ
ระดบัน ้าทะเลเป็นชอ่งเขาทีส่ามารถมองเห็นเทอืกเขาหมิาลยัไดใ้นบางวนัอาจเห็นทะเลหมอกปก
คลุมอยู่ทั่วไป ชมความงามของ เจดยีด์รุกวงัเยลลาคงั สถูปแห่งชยัชนะ ชม 108 สถูป อนุสรณ์
สถานที่มีต่อกองก าลงักลุ่มหวัรุนแรงที่ยดึพืน้ที่ทางภาคใตข้องภูฏาน ตัง้อยู่บนระดบัความสูง 
3,150 เมตร จากระดบัน ้าทะเล พรอ้มดืม่ด ่าธรรมชาตทิวิทศันข์องภูเขาหมิาลยัดา้นตะวนัตกอนั
ตระการตา และยอดเขาต่างๆเรยีงรายกนั รวมไปถงึยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดอย่างจโูมฮาร ีซ ึง่มคีวามสูง
ถงึ 7,328 เมตร จากนัน้เดนิทางตอ่สูเ่มอืงพูนาคา 

 
 
 
 
 
 
 
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (พูนาคา)   ท่ามกลางออ้มกอดของ

ขนุเขาและสายน ้า ล าธาร...เดนิเทา้ผ่านหมู่บา้นโลเบซา่(Lobesa)ทีช่าวบา้นสว่นใหญ่ไดต้กแต่ง
ผนังอาคารบา้นเรอืน ้าดว้ยรูปอวยัวะเพศชายตามความเชือ่เร ือ่งสริมิงคลแห่งการป้องกนัสิง่ช ัว่
รา้ยและพลงัของการใหก้ าเนิดชวีติ เพลดิเพลนิชมทอ้งทุ่งนากลางหุบเขา 
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13.30 น. น าท่านชมป้อมปราการแห่งพูนาคา (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจ าเมืองพู
นาคา สรา้งขึน้ในปี 1637 โดยฉับดรุง งาวงันัมเกล  ซ ึง่ไดร้บัการขนานนามว่าเป็น พระราชวงั

แห่งความสุขอนัยิง่ใหญ่ “Palace of Great Happiness” เป็นหน่ึงในป้อมปราการที่สวยงาม
ทีสุ่ดในภูฏาน เป็นป้อมทีส่รา้งเป็นอนัดบัสองของภูฏาน ในอดตีเมือ่คร ัง้เมอืงพูนาคายงัเป็นเมอืง
หลวง ป้อมแห่งนี้ไดถู้กใชเ้ป็นที่ท าการของรฐับาล ปัจจุบนัเป็นที่พักในฤดูหนาวของพระช ัน้
ผูใ้หญ่ ป้อมนีต้ ัง้อยู่ ณ บรเิวณทีแ่ม่น ้า Pho chu และ แม่น ้า Mo chu ไหลมาบรรจบกนั อกีทัง้
เป็นสถานที่ท่านซบัดรุง งาวงั นัมเกล มรณภาพที่น่ี และปัจจุบนัก็ไดเ้ก็บรกัษารา่งของท่านอยู่
ภายในท่านจะไดเ้ห็นลามะ (พระสงฆ)์ จ านวนมากทีก่ าลงัศกึษาพระธรรมและสวดมนต ์และในปี 
1988 ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิอีภเิษกสมรสของสมเด็จพระราชาธบิดทีี ่4 จกิม ีซงิเย วงัชกุ (Jigme 
Singye Wangchuck)และรชักาลปัจจุบนั อีกดว้ย ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางกลบัเมืองทิมพู 
อสิระชอ้ปป้ิงในเมอืงทมิพูในเสน้ทางเดมิ 

ค ่า รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ณ  HOTEL RIVERVIEW, THIMPHU หรอืเทยีบเท่า พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

วนัที ่(3)  ทมิพู-พาโร  B L D 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม แลว้ CHECK – OUT 

ทางบรษิทัจดัชุกโกแลครีา่ (ชุดพืน้เมอืงภูฏาน)ใหส้มาชกิทุกท่านไดใ้ส่ชมเมอืงเกบ็
ภาพบรรยากาศการท่องเทีย่วสไตนค์นทอ้งถิน่กนัตลอดทัง้วนั 

08.00 น. น าท่านชม”เมอืงหลวงเมอืงทมิพู”เป็นเมอืงหลวงของภูฏานมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1961 ในสมยั
ท่านซบัดรุง งาวงั นัมเยล เดินทางมาเผยแพรศ่าสนาพุทธในภูฏานเมืองทิมพูตัง้อยู่ทางฝ่ัง
ตะวนัตกของแม่น ้าวงั- Wang Chhu (Chhu แปลว่า น ้า) ในเมอืงมถีนนหลายสายตดัขนานไป
กบัแม่น ้า และมีถนนเล็กๆแคบๆ อีกหลายสายแยกไปตามจุดๆต่างๆในเมือง ถนนเหล่านี้เป็น
เสน้ทางคดเคีย้วไปตามบา้นเรอืน และวกวนขึน้เนินไปยงัอาคารท าเนียบรฐับาล ทีต่ ัง้เด่นอยู่บน
เนินเขาในเขตมอตธิงั (Motithang) ถิน่คนรวยภูฏาน ย่านใจกลางเมอืงทมิพู มถีนนหลายสาย
ตดัผ่านไปยงัศูนยก์ารคา้ Zanto Pelri Shopping Complex อนัเป็นทีช่มุนุมของรา้นคา้และ
รา้นอาหาร นับเป็นยา่นชมุชนใหม่ในเมอืงหลวงของ
ภูฏาน ซ ึง่ไดช้ ือ่ว่าเป็นเมืองหลวงแห่งเดยีวในโลกที่
ไม่มีแมแ้ต่สญัญาณไฟจราจร (ยงัใชต้ ารวจจราจร
ใหส้ญัญาณมือตรงทางแยกใหญ่ซ ึง่มีอยู่เพียง 2 
แห่ง) ถนนสายหลกัของทิมพู คือ ถนน Norzine 
Lam (Lam แปลว่าถนน) ทีม่ีเสน้ทางตดัผ่านกลาง
เมือง สองขา้งทางบนถนนสายนี้เป็นที่ต ั้งรา้นคา้
ขนาดเล็กของชาวภฏูานและชาวอนิเดยี 

 

 
 



HM-Chill Chill Bhutan 5D_Mar-Jun 2020 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
จุดเร ิม่ตน้เขาเรา...น าท่าน สกัการะองคห์ลวงพ่อสจัจธรรมที่ต ัง้อยู่สูงที่สุดในโลก และ
ไดร้บัความรว่มมอืจากเศรษฐชีาวสงิคโ์ปร ์บรจิาคเงนิซ ือ้ทีด่นิและสรา้งพระพุทธรูปใหแ้กร่ฐับาล
ประเทศภูฏานใหท่้านไหวข้อพรเพือ่เป็นศริมิงคลโดยไดต้น้แบบมาจากพระพทุธรปูทีป่ระดษิฐาน
อยูใ่นสถปูพุทธคยาประเทศอนิเดยี 
น าท่านชม อนุสรณสถานแห่งชาต ิ(National Memorial Chorten) หรอืมหาสถูปที่
พระเจา้ จกิม ีดอรจ์ ีวงัชกุ กษตัรยิอ์งคท์ี ่3 ทีป่กครองภูฏาน ในชว่งปี ค.ศ. 1952 – 1972 ทรง
ไดร้บัพระฉายาว่า “พระบิดาแห่งภูฏานยุคใหม่” (King of Modernization) เป็นมหาสถูปที่
ประดษิฐฐ์านพระบรมอฐัขิองพระเจา้จกิมี ดอรจ์ ิวงัชกุ ซ ึง่
ไดร้บัสมญาว่า เป็นพระบิดาแห่งภูฏานยุคใหม่สรา้งเพื่อ
ถวายเป็นพุทธบูชาพาทุกท่านชม ที่ท าการไปรษณีย ์
ภูฏาน  (Post Office) ทุกท่ านสามารถถ่ ายรูปท า
แสตมป์ที่ระลกึ อกีทัง้สามารถเลอืกซือ้ดวงตราไปรษณียา
กรทีง่ดงามของภูฎาน มใีหเ้ลอืกหลายรูปแบบและราคา ทัง้
รูปววิทวิทศันธ์รรมชาต ิรูปวดัและป้อมปราการทีเ่รยีกว่าซอง (Dzong) รูปสตัว ์รูปดอกไมต้่างๆ 
ซ ึง่ดวงตราไปรษณียกรของภูฏานถอืเป็นหน่ึงในของน่าซือ้ทีทุ่กท่านไม่ควรพลาด ชมหอสมุด
แห่งชาต ิ(The National Library) ซึง่ทุกท่านจะไดช้มหนังสอืภาพถ่ายของประเทศภูฏาน
ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก รวบรวมภาพถา่ยสถานทีต่า่งๆในภูฏานทัง้หมด ซึง่หากท่านใดสนใจสามารถ
ซือ้เล่มย่อเป็นของที่ระลึกได ้ซ ึง่ทางหอสมุดจดัจ าหน่ายในราคาย่อยเยา นอกจากนี้ท่านยงั
สามารถหาซือ้หนังสอืเกีย่วกบัประเทศภฏูานอืน่ๆไดอ้กีดว้ย  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

13.00 น น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงพาโร (ระยะทาง 53 ก.ม. ใชเ้วลา 1.30 ช ัว่โมง) ดนิแดนแห่งสวรรค ์
ใดในประเทศภฏูาน (Bhutan) จะงดงามเท่าที ่"เมอืงพาโร" (Paro) เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงที่
อยูท่างตะวนัตกของภูฏาน อยูห่่างจากเมอืงทมิพู (Thimphu) เมอืงหลวงของภฏูาน ไปประมาณ 
53 กโิลเมตร เป็นหน่ึงในเมอืงท่องเทีย่วทีม่คีวามเกา่แกท่ีสุ่ดของภูฏาน และเป็นหน่ึงในสถานทีท่ี่
สวยที่สุดในภูฏานอกีดว้ย และ เป็นเมืองประวตัศิาสตรท์ี่มีความส าคญัมากแห่งหน่ึงของภูฏาน 
เป็นที่ต ัง้ของสถานที่ศกัดิส์ิทธิ ์อาคารประวตัิศาสตร ์ที่โอบลอ้มไปดว้ยหุบเขาเขียวขจ ีและมี
แม่น ้าสายส าคญัไหลผ่านจ านวน 3 สาย คอื แม่น ้าตอสา แม่น ้าวงั และแม่น ้าพูนาซอง ก่อเกดิ
เป็นทศันียภาพอนังดงาม และสามารถดงึดดูนักท่องเทีย่วใหม้าเยอืนไดเ้ป็นจ านวนมาก  

16.00 น. ถงึเมอืงพาโร น าท่านเดนิเล่นในตวัเมอืงเก่าพาโร และอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง อาทเิชน่ งาน
หตัถกรรม ผา้ทอ ทกัภาพเขยีนส ีงานไมแ้กสลกั เคร ือ่งประดบั เคร ือ่งจกัรสาน กระดาษสา เป็น
ตน้ กอ่นรบัประทานอาหารเย็น  

19.00 น รบัประทานอาหาร ค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ณ  JANKA RESORT  , PARO หรอืเทยีบเท่า พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัที ่(4)  พาโร (วดัต ัก๊ซงั)  B L D 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
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08.00 น. ไฮไลท ์การเดนิทางขึน้ไป วดัตัก๊ซงัอนัศกัดิส์ทิธิ ์ จะตอ้งใชส้องเทา้บวกพละก าลงั และแรงศรทัธา 
อยา่งมาก แตน่ั่นก็ไม่ใชอ่ปุสรรคทีข่ดัขวางนักท่องเทีย่วหรอืชาวพุทธแตอ่ยา่งใด ตรงกนัขา้ม
กลบัเป็นสิง่ทา้ทายใหนั้กท่องเทีย่วอยากพชิติยอดเขาสงูเพือ่ไปถงึวดัทกัซงัสกัคร ัง้ เช ือ่เลยวา่
ภาพทีเ่ห็นตรงหนา้จะคุม้คา่กบัความเหน่ือยยากแน่นอน 

 
 
 
 
 

 
 
น าท่านเดนิเทา้ (หรอืขีม่า้) ขึน้สู่ยอดเขา ซึง่แบ่งการเดนิออกเป็น 2 ชว่งใชเ้วลาชว่งละ
ประมาณ ในเสน้ทางแสวงบุญของชาวพุทธมหายานที่ยิ่งใหญ่ระดบัโลกเหมือนวิมานสวรรค ์
ล่องลอยอยู่เหนือกลุ่มเมฆนับเป็นวดัทีน่่ามหศัจรรย1์ใน10ของโลกและมีความส าคญัทีสุ่ดของ
ชาวภฏาูน ....น าท่านแวะพกัเหน่ือยชมภาพมหศัจรรยข์อง วดัต ัก๊ซงัทีเ่กาะเกีย่วอยูบ่น
หน้าผาสูงดืม่ชากาแฟทจีุดชมววิTaktshang Cafeในช่วงที ่1 (เป็นจุดทีต่ ัง้ภตัตาคาร
อาหารกลางวนั) และออกเดินทางต่อ...ท่านที่ยงัมีพลงัศรทัธาแรงกลา้จะรว่มกนัเดินขา้มเขา
ในชว่งทีส่อง (เดนิประมาณ 1 ช.ม.) การเดนิขึน้ไปถงึวดั ตัก้ซงั ตอ้งมคีวามพรอ้มทัง้รา่งกายและ
จติใจอากาศบนที่สูง ระดบัความสูงเฉลีย่ 2,000-3,000 เมตร อากาศเบาบางท่านจะไม่คุน้เคย
และจะท าใหเ้หน่ือยง่ายท่านที่ตอ้งการสละสทิธิก์ุรณาแจง้ล่วงหนา้ เพื่อจดัเตรยีมการดูแลและ
จดัสรรรายการอืน่ใหต้อ่ไป 

**รายการเสรมิ**  ท่านสามารถขีม่า้หรอืลาค่าจา้งลาตวัละ ประมาณ 20 USD และมคีนจงู.. รายการทวัร ์
นีไ้ม่รวมคา่ขีม่า้**หากท่านตอ้งการโปรดแจง้ใหห้วัหนา้ทวัรห์รอืไกดล์ว่งหนา้เพือ่จะไดจ้ดัเตรยีม และเมือ่จอง
แลว้หากท่านยกเลกิไม่สามารถของคนืเงนิไดน้ะคา้..เพราะเป็นเจา้ของมา้เป็นชาวบา้นและไดเ้ตรยีมมา้ไวใ้ห ้
ท่านแลว้ ท่านบรษิทัฯเป็นเพยีงตวัแทนใหท่้านมไิดม้ผีลประโยชนอ์นัใด  (คนจูงมา้จะน าท่านไปประมาณครึง่
ทางจากน้ันตอ้งใชก้ารเดนิเทา้เพื่อขึน้สู่วดัตัก๊ซงั (Tiger’s Nest) เน่ืองจากเสน้ทางเดนิเป็นหนา้ผาสูงชนั 
และขากลบัจะใชก้ารเดนิเทา้ลงมาบรเิวณลานจอดรถ) 

 
วดัต ัก๊ซงั (Taktshang Lhakhang) หรอืวดัถ า้เสอื ซ ึง่เป็นวดัถา้13วดัทีส่รา้งเกาะเกีย่วกนั
อยูบ่นหนา้ผา..น าท่านขึน้นมสัการ...วดัทกัซงั หรอืวดัรงัเสอื (Tiger's Nest in Bhutan) วดั
เกา่แกท่ีม่คีวามสวยงามและความศกัดิส์ทิธิค์วามงดงามในเมฆหมอกหมิาลยัเป็นวดัพุทธทีม่ี
ความเกา่แกท่ีส่ดุแห่งหน่ึงในภฏูาน โดยถกูสรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1962 ในเขตปาโร ดว้ยความสงู
เทยีมฟ้าเชน่นีเ้องท าใหว้ดัน้ันอยูท่่ามกลางเมฆหมอกสขีาวทีล่อ้มรอบวดั อกีทัง้ยงัสามารถชมววิ
สวย ๆ ดา้นลา่งไดอ้ยา่งชดัเจนในวนัทีท่อ้งฟ้าโปรง่ โดยเฉพาะในชว่งฤดใูบไมผ้ลทิีห่มู่มวล
ดอกไมต้า่งพากนัชชูอ่สวยงาม.... 
มตี านานเล่าว่า” ก่อนพืน้ที่บรเิวณนีจ้ะถูกสรา้งเป็นวดัน้ันมี คุรุรนิโปเซ (Guru Rinpoche) 
ซึง่สามารถจ าแลงกายเป็นเสอืไดม้าอาศยัอยู่ในถ า้แห่งนี ้คร ัน้จะเทศนาสัง่สอนผูค้นท่านจะกลาย
รา่งเป็นมนุษยเ์ชน่เดมิ และเมือ่ค าสอนไดผ้ลผูค้นต่างพากนัเสือ่มใสในพระพุทธศาสนา จงึท าให ้
สถานทีนี่ก้ลายเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ต่อมาจงึไดม้กีารสรา้งวหิารขึน้เพือ่แสดงถงึความนิยมดา้น
พระพุทธศาสนา และเมื่อเวลาผ่านไปเน่ินนานท าใหต้วัวหิารช ารุดทรุดโทรม จนทา้ยที่สุดในปี 
ค.ศ. 1962 จงึมกีารสรา้งวดัทกัซงัหรอืวดัรงัเสอืขึน้มา และไดท้ าการบูรณปฏสิงัขรณค์ร ัง้ใหญใ่น
ปี ค.ศ. 1998 จากเหตุเพลงิไหม ้ดว้ยเหตุนีเ้องทีท่ าใหส้มบตัลิ า้ค่าทางพระพุทธศาสนาและทาง
ประวตัศิาสตรไ์ดม้อดไหมไ้ปดว้ย......อย่างไรก็ตามการบูรณะคร ัง้ใหม่ก็ไม่ท าใหช้าวพุทธตอ้ง
ผิดหวงั ดว้ยความวิจิตรงดงามของตัววดัทั้งภายในและภายนอกน้ันยงัเป็นที่กล่าวขานของ
นักท่องเทีย่วทีไ่ดไ้ปเยอืนวดัทกัซงั  
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12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ Takshang café (อาหารมงัสวริตั)ิ  
17.00 น. น าคณะเดนิทางลงจากยอดเขาหรอืวดัรงัเสอืกลบัสูท่ีพ่กัอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
18.30 น. พเิศษ.. ชมโชวก์ารแสดงทางวฒันธรรมของชาวภูฏาน หรอืระบ าหนา้กากเทซ ู นาฏศลิป์ภฏูาน

ในชดุระบ าหนา้กากที่ใชป้ระกอบพิธกีรรมทางศาสนาและชมการเตน้ร าพืน้เมืองของชนเผ่าที่
อาศยัอยูท่ ั่วประเทศภฏูาน   

 
 
 
 
 
 
19.30 น. รบัประทานอาหารเย็น และพกัผ่อนตามอธัยาศยั ณ โรงแรม 

พกัที ่ณ  JANKA RESORT , PARO หรอืเทยีบเท่า พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
วนัทีห่า้ พาโร -กรุงเทพฯ B L x 

07.00 น รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปสนามบนิ 

10.00 น. น าท่านไปชมวดัคชูิ  วดัคชิ ู(Kytchu Lhakhang) Lhakhang-ลาคงั แปลวา่ วดัภฏูานเป็น
ประเทศเดยีวในโลกทีผู่ค้นนับถอืศาสนาพุทธนิกายมหายานลทัธตินัตระหรอืลามะ และถอืเป็น
ศาสนาประจ าชาต ิ 
วดัคิชูเป็นวดัโบราณเก่าแก่ที่สุดของภูฏาน ตัง้อยู่ใจกลางหุบเขา พระเจา้ซองตเ์ซน กมัโป 
กษตัรยิท์เิบต ทรงสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 659 โดยทีใ่นเวลาน้ันพืน้ทีข่องวดัยงัเป็นของทเิบตและ
ในพระอปุถมัภข์องพระราชชนนีโดยท่านจะมาท าบุญ 
และวปัิสสนาทีว่ดันีเ้ป็นประจ าภายในวดัประดษิฐานพระพุทธรปูทีง่ดงามในรปูทเิบต  
 
 

 
 
 
 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

13.00 น. หลงัจากน้ันเดนิทางสูส่นามบนิพาโร เพือ่เดนิทางกลบักรงุเทพฯ 
16.05 น. เหิรฟ้ากลับสู่  กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Druk Air (KB) เที่ยวบินที่ KB…หรือ 

Bhutan Airlines (B3) B3… 

21.20 น. ถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ และความประทบัใจไม่รูล้มื... 

หมายเหต ุ:  

1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขอให้ท่านรับทราบค าแนะน าการ          

เปลี่ยนแปลงการนัด หมายเวลาในการท ากิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์  

 

เมืองปาทนั 
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2. บริษัทอาจท าการเปลี่ยนแปลงรายการ ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้า

เป็นส าคัญทั้งน้ี ขึ้นอยูก่ับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ 

ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองภายใน อันเป็นสาเหตุให้ต้องเลื่อนการเดนิทาง

หรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยว ได้ตามรายการ  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร  (โปรแกรมภูฏาน 5 วนั 4 คนื) 

 เน่ืองจากเป็นต ัว๋ราคาพเิศออกต ัว๋แลว้ไมส่ามารถ Refund ไดทุ้กกรณี 
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรก์รณีมไีมถ่งึก าหนด 

ก าหนดการเดนิทาง 
จ านวนผูเ้ดนิทาง 10-15 ท่านขึน้ไป 

 

ผูใ้หญ่/ท่าน 
(หอ้งละ 2 - 3ท่าน) พกัเดีย่วเพิม่ 

4-8, 13-17 เม.ย.2563 55,900 บาท 7,000.- 

1-5, 22-26 พ.ค.2563 
5-9, 19-23 ม.ิย.2563  54,900 บาท 7,000.- 

 

เง่ือนไขการจองและการช าระเงิน ทวัรภู์ฐาน  

มดัจ าเป็นจ านวนเงิน 25,000 บาท/ท่าน พรอ้มส่งส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง แสกนสใีหช้ดัเจนส่งทางเมลหรอื
ไลน ์หลงัการจองภายใน 3 วนัส่วนทีเ่หลอืช าระท ัง้หมดก่อนเดนิทางภายใน 25 วนั และส่งมอบเอกสารการ
เตรยีมการยืน่ขอวซีา่ตามทีก่ าหนด *** 

 หมายเหตุ: อน่ึงกรุณาแฟกซห์ลกัฐานการโอนเงนิมาทีเ่บอร.์............หรอืแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯทราบถึงการโอนเงนิของท่าน
ทางโทรศพัทห์ากท่านไม่สามารถแฟกซไ์ดจ้กัเป็นพระคุณยิง่ Passport มาทีบ่รษิทัฯกรณุาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืล่วงหนา้ 25 วนั
กอ่นการเดนิทางหากท่านไม่ช าระเงนิส่วนทีเ่หลอืตามวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข 

  เน่ืองจากเป็นกฎของสายการบนิหากวางเงินมดัจ าทีน่ั่งแลว้เสมอืนออกต ัว๋ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี 

ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากต่างจังหวัด****ราคาทัวร์ดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าบริการของธนาคารนะค่ะ 

ภูมอิากาศ เน่ืองจากภฏูานเป็นประเทศขนาดเล็ก ลกัษณะภมูอิากาศจงึไม่แตกตา่งกนัมากนัก โดยมากเป็นภมูอิากาศแบบ 
กึง่รอ้นมฝีนชกุ ยกเวน้ตอนเหนือซึง่เป็นภเูขาสงู ท าใหม้อีากาศแบบหนาวเทอืกเขา 

 อุณหภูม ิกลางวนั 14–23 องศาเซลเซยีส   กลางคนื   5 – 15  องศาเซลเซยีส 
ม ี4 ฤดู คอื 

 ฤดใูบไมผ้ลจิะอยูใ่นชว่งเดอืนมนีาคม-พฤษภาคม ชว่งนีอ้ากาศจะอบอุน่และอาจมฝีนประปราย  
 ฤดรูอ้นจะอยูใ่นชว่งเดอืนมถิุนายน-สงิหาคม ชว่งนีอ้าจจะมพีายฝุน ตามเทอืกเขาจะเขยีวชอุม่ ฟ้าใส 
 ฤดใูบไมร้ว่งจะอยูใ่นชว่งเดอืนกนัยายน-พฤศจกิายนชว่งนีอ้ากาศจะเย็น ทอ้งฟ้าแจม่ใส  
 ฤดหูนาวจะอยูใ่นชว่งเดอืนธนัวาคม- กมุภาพนัธ ์อากาศจดัเย็นจดัตอนกลางคนืและรุง่เชา้ และจะมหีมอก

หนา บางคร ัง้โดยเฉพาะในชว่งเดอืนมกราคม อาจมหีมิะตกบา้ง 
อตัราคา่บรกิารรวม : 
 ตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั กรงุเทพฯ-พาโร-กรงุเทพฯ ช ัน้ประหยดัโดยสายการบนิดรุก๊แอร ์  
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่ง และคา่ประกนัภยัสายการบนิ  
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 คา่วซีา่นักทอ่งเทีย่ว 
 คา่ทีพ่กัโรงแรม โดยใชโ้รงแรมทีผ่่านการรบัรองจากรฐับาลภฏูาน (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 
 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบุในรายการ 
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามระบุในรายการ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (คา่รกัษาพยาบาลวงเงนิ 500,000 บาท) เงือ่นไขตาม

กรมธรรม ์
 คา่พาหนะระหวา่งการน าเทีย่วตามรายการระบุตลอดการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไม่รวม : 
 คา่ขีม้า้ขึน้วดัตัก๊ซงั 20 เหรยีญ 
 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นรายการ คา่ธรรมเนียมน า้มนัของสายการบนิ(ถา้ม)ี 
 คา่จดัท าหนังสอืเดนิทางและคา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 
 คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย 
 ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่น า้หนักเกนิพกิดั 30 กโิลกรมั ตอ่ทา่น 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการเชน่ คา่เคร ือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,พนักงานขบัรถ  20 USD / ทา่น ตลอดทรปิการเดนิทาง  
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทยขึน้อยู่กบัความประทบัใจของท่าน  
 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบนิ ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

 
การใหท้ปิตามธรรมเนียมทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆทัง้สิน้ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของท่านเพือ่เป็น

ก าลงัใจใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 
 

การยกเลกิ และการเปลีย่นแปลง 
การยกเลกิ 

5.1 หากมกีารช าระมดัจ าทวัรแ์ละตอ้งการยกเลกิไม่วา่กรณีใดๆก็ตามตอ้งช าระคา่บรกิาร  ทา่นละ 2,000 บาท 
           5.2 ยกเลกิ 30-45 วนั กอ่นการเดนิทาง+คา่วซีา่ (ถา้ม)ี  ตอ้งช าระ   ทา่นละ  5,000 บาท 
           5.3 ยกเลกิ 15 - 29 วนั กอ่นการเดนิทาง ตอ้งช าระ 50% ของราคาทวัร+์คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 
   5.4 ยกเลกินอ้ยกวา่ 1 - 14 วนั กอ่นการเดนิทาง ตอ้งช าระ 100% ของราคาทวัร ์
ยกเลกิชว่งเทศกาล  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งช าระทา่นละ  10,000 บาท  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งช าระทา่นละ 20,000+คา่วซีา่ (ถา้ม)ี  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ช าระ 100% ของราคาทวัร ์
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเง่ือนไข ทีบ่รษิทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
เง่ือนไขการใหบ้รกิาร     

1. ทา่นควรจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั ส าหรบัชว่งวนัหยดุเทศกาล 
- กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด **เฉพาะชว่งทีไ่ม่ใชเ่ทศกาลหรอืวนัหยดุยาว**** 

(ยกเวน้ กรุป๊ทีม่กีารการนัตคีา่มดัจ ากบัสายการบนิ)** 
- กรณียกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วนั เฉพาะชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุยาว เก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด 
- กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย ทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์
- อตัราคา่บรกิารนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยูก่บัสถานการณต์า่งๆระหวา่งการเดนิทางถา้

ทา่นแยกตวัออกจากคณะทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิหรอืลดคา่บรกิารใดๆทัง้สิน้ 
2. โรงแรมทีภ่ฏูานสว่นใหญเ่ป็นโรงแรมทีผ่่านการรบัรองมาตรฐานจากรฐับาลภฏูาน (โรงแรมหรรูะดบั5ดาวมปีระมาณ 

2-3 แห่งในภฏูานซึง่ราคาสงูมาก)  
3. เน่ืองจากภฏูานมอีากาศเย็นตลอดปี โรงแรมในภฏูานจงึไม่มแีอร ์มแีตฮ่ตีเตอร ์ในหอ้งพกั  
4. รายการอาหารในภฏูานมไีม่หลากหลายดงัน้ันอาหารสว่นใหญจ่งึเหมอืนกนัจงึควรเตรยีมอาหารส ารองไปดว้ยเพือ่

ชว่ยลดความเบือ่หน่ายในรสชาตขิองอาหาร 
5. การช าระคา่ทวัรต์อ้งช าระค่าทวัรก์อ่นเดนิทาง20วนักอ่นเดนิทางเพือ่ทางรฐับาลภฏูานจะออกเอกสารวซีา่ให ้
6. ราคาดงักลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่น และการปรบัคา่โดยสารของสายการบนิ 



HM-Chill Chill Bhutan 5D_Mar-Jun 2020 

7. ราคาดงักลา่วจะตอ้งออกตั๋วจากประเทศภฏูาน 
8. การจองตั๋ว Druk Air /Bhutan Airlines จะตอ้งออกตั๋วภายใน 24 ช ัว่โมงหลงัทีน่ั่งConfirm ตั๋วออกแลว้ไม่

สามารถเปลีย่นแปลง หรอื Refund ตั๋วได ้
เง่ือนไขการเดนิทาง 
1) บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และโรงแรมที่

พกัในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
3) บรษิทัฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตุการณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบรษิทัฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิที่เกดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, 
ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

4)  หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รบัผดิชอบค่าบรกิารทีท่า่น
ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5)  บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรอื
เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

6) ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเคร ือ่งบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร ือ่งบินปรบัสูงขึน้ บรษิัทฯ สงวนสิทธิท์ี่จะปรบัราคาตั๋ว
เคร ือ่งบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 

7) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย
การบนิบรษิทัฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้
แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้าหรบัคา่บรกิารน้ันๆ 

8)  มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคนืเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานที่อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวน
สทิธิก์ารจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10) เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่าน
สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มเิชน่น้ันทางบรษิทัฯ 
จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษิทัฯจะพิจารณาเลือ่นการ
เดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั๋วเคร ือ่งบินค่าหอ้ง 
คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

13) กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระค่าทวัรห์รอืมดัจามาแลว้ ทาง
บรษิทัฯ คนืค่าทวัรห์รอืมดัจาให ้แต่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิารยืน่วซีา่, ค่าวซีา่ และค่าใชจ้า่ยบางส่วนที่
เกดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าระค่าบรกิารในส่วนของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม 
ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

14) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆ

ก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิร์าคานีเ้ฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน กรณี

ตอ้งการตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้ หากเป็นนักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิหรอื พระสงฆ ์โปรด
สอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้ 

18) ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้มเีชน่น้ันทางบรษิทัฯจะ 
ไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

19) หากมกีารยกเลกิการจองทวัรห์ลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลกิวี
ซา่ในทกุกรณีไม่วา่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้เีกยีรตซิ ึง่รว่มเดนิทางกรุณาอ่านหมายเหตใุหล้ะเอยีดท ัง้ 7 ขอ้ 
1. บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไม่วา่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้
เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
2. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษิทัฯ ไม่สามารถ
ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 
3. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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5.การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการไม่สามารถขอหกัคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการช าระคา่ทวัรเ์ป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจา่ย 
6.ตั๋วเคร ือ่งบนิเมือ่ออกตั๋วแลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเงือ่นไขของสายการบนิก าหนด 
7. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน ตามทีบ่รษิทัก าหนด ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการปรบัราคา หรอื ยกเลกิการ
เดนิทางเดนิทางโดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้า 14 วนัก่อนการเดนิทาง 

*** ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ 
มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะไม่ขอรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ *** 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั 
ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักล่าว บรษิทั จะยดึถอืและค านึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้ี
เกยีรต ิซ ึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ ประเทศภูฏาน 
ส่งมอบใหบ้รษิทัภายใน 10-15 วนั เพือ่ส่งขอยืน่เป็นวซีา่กรุป๊ 

 
1.หนงัสอืเดนิทางทีม่อีายุใชง้านอย่างน้อย 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง (เล่มทีใ่ชเ้ดนิทางจรงิ) 
 การเขา้ไปท่องเทีย่วในภฏูาน นักท่องเทีย่วตอ้งตดิตอ่กบับรษิทัทวัรเ์พือ่ใหด้ าเนินการขอ Visa วซีา่จะ

ถูกด าเนินการโดยบรษิัทน าเที่ยวที่จดทะเบียนอย่างถูกตอ้งในภูฏานหรอืบรษิัทน าเที่ยวที่อยู่ใน
ประเทศของท่าน เอกสารทีใ่ชใ้นการขอวซีา่มเีพยีงแค่หนา้ถ่ายเอกสารหนังสอืเดนิทาง วซีา่ของท่าน
จะถูกด าเนินหลงัทนัทีเมื่อบรษิทัน าเที่ยวทีท่่านเลอืกใชบ้รกิารจ่ายเงนิค่าแพ็คเก็จเต็มจ านวนไปยงั
การท่องเที่ยวภูฏาน น้ันหมายความว่าท่านตอ้งท าการช าระค่าใชจ้่ายทั้งหมดก่อนที่จะมีการ
ด าเนินการเร ือ่งวซีา่ (นีเ้ป็นกระบวนการทีบ่รษิทัทวัรแ์ต่ละแห่งจะแจง้ใหท่้านทราบ) หากท่านท าการ
ซือ้ทวัรก์บับรษิัทในประเทศไทยท่านอาจจะไดร้บัวซีา่ภายใน 10-15 วนัหลงัจากที่มีการช าระค่า
โปรแกรมทวัรท์ั้งหมด ในใบอนุญาตจะมีเลขรหสัส าหรบัแสดงต่อเจา้หน้าที่ภูฏานในเวลาที่เดิน
ทางเขา้ประเทศทางอากาศทีส่นามบนิพาโร 


