
 

 
 

 

 

 

 

 

ทิมพ ู– พนูาคา – พาโร – วดัทกัซงั 

พิสูจนจ์ติมหากุศล พิชิตวดัถ ้าพยคัฆเ์หิรวดัทกัซงั บนยอดหนา้ผาสูงจากระดบัน ้าทะเล 2,900 ม. 

ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน 

ขอพรศกัดิ์สทิธ์ิองคพ์ระศรสีจัธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก 

เพื่อความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน 

 

 



 

 
 

พิเศษ!!! เฉพาะลกูคา้คนส าคญั 

 น ้ำด่ืมบริกำรใหต้ลอดวนั 

 ระบ ำหนำ้กำก Mask Dance และระบ าพ้ืนเมือง จดัแสดงเฉพำะคณะเรำเท่ำน้ัน 

 อำหำรเสริมจำกเมืองไทยทุกมื้ อ 

 บริกำร ชำ/กำแฟ หลงัอำหำร 

 ฟรี!!! ค่ำมำ้ ขึ้ นวดัทกัซงั 

 ชุดประจ ำชำติเพ่ือใส่เดินชมเมือง 

หมายเหต ุ 

1. โปรดระมดัระวงัรำยกำรท่องเท่ียวบำงรำยกำรท่ีใส่โปรแกรมสถำนท่ีเท่ียวมำกเกินกวำ่จะสำมำรถเขำ้ชมไดจ้ริง  

2. รำยกำรของเรำสำมำรถเพ่ิมสถำนท่ีท่องเท่ียวนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำรได ้ในกรณีท่ีมีเวลำเหลือ   

วนัแรก สุวรรณภูมิ – พาโร – พาโรซอง – National Museum – ตาชิโชซอง 

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

เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกในการ Check-inสมัภาระตา่งๆแก่ทา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

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

เครื่องด่ืมบนเครื่อง) (เคร่ืองบินแวะรบัส่งผูโ้ดยสำรท่ีเมืองกลักตัตำ 

ประเทศอินเดียประมำณ 45 นำที ***ไมต่อ้งลงจำกเครื่อง***)  

09.55 น. เดินทำงถึงสนำมบินพำโร ประเทศภูฏำน น ำท่ำนผ่ำน

พิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง จำกน้ันแต่ละท่ำนรบักระเป๋ำสมัภำระท่ีโหลด

ตรวจเช็คใหเ้รียบรอ้ยและออกเดินทำงเขำ้สู่ตวั เมืองพาโร  

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 
 

ประเทศภูฏาน เป็นประเทศเล็กๆท่ีเป็นดินแดนรวมแหล่งอำรยธรรมต่ำงๆในออ้มกอดแห่งขุนเขำหิมำลยั เป็นประเทศท่ีพุทธศำสนำ

แบ่งบำนอยูท่่ำมกลำงเทือกเขำหิมำลยั ประชำชนชำวภูฏำนมีธรรมมะเป็นส่ิงยึดเหน่ียวทำงจิตใจ ประชำชนด ำรงชีวติกนัอยูอ่ยำ่งเรียบ

ง่ำยไม่วุน่วำย และควำมสุขของคนภูฏำนวดักนัไดท่ี้ใจ..ควำมสุขอยูท่ี่จิตใจท่ีมีแต่รอยยิ้ ม..และควำมเป็นมิตรแก่ผูค้นทั้งโลก ทุกท่ำนจะ

ไดส้ัมผัสบำ้นเมืองท่ี เมืองพำโรซ่ึงเป็นเมืองท่ีถูกโอบอยู่ในวงลอ้มของขุนเขำ บนระดับควำมสูง 2,280 เมตร มีแม่น ้ำปำชูไหลผ่ำน 

อำคำรบำ้นเรือนจะเป็นสไตลภู์ฏำนแท ้กรอบหน้ำต่ำงไมล้วดลำยสีสนัสดใส 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  

น ำทุกท่ำนชม พาโรซอง หรือ พาโรริงปูซอง ป้อมปราการและวิหารหลวงแห่งเมืองพาโร พำโรซองนับเป็นตัวอยำ่งสถำปัตยกรรม

แบบภูฏำนท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุด ทุกท่ำนจะเห็นถึงก ำแพงสีขำวท่ีก่อตวัข้ึนเป็นป้อมปรำกำร

สำมำรถเห็นไดช้ัดเจนเป็น Landmark ของเมืองพาโร ตัวซองสรำ้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1644 

โดย ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล พระอริยสงฆ์ ซ่ึงเป็นผู้น ำทำงจิตวิญญำนและเป็นผู้

รวบรวมประเทศภูฏำนใหเ้ป็นปึกแผ่น รวมถึงเป็นผูว้ำงระบบกำรบริหำรงำนและระบอบ

ปกครองประเทศ ปัจจุบันเป็นสถำนท่ีท ำงำนของรัฐบำล รวมทั้งเป็นท่ีตั้งขององค์กร

บริหำรสงฆป์ระจ ำเขตปกครองน้ันๆ ทำงเขำ้พำโรซองมี สะพานแขวนไมท้อดผ่านขา้ม

แม่น ้า เป็นอีกจุดท่ีควรถ่ำยรูปเก็บภำพควำมประทบัใจ 

หลังจำกน้ัน น ำท่ำนเดินทำงไม่ไกล ชม พิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีเป็นท่ีเก็บรวบรวม

หน้ำกำกศิลปะแบบพุทธมหำยำน นิกำยตันตระ ภำพพระบฏ อำวุธ เหรียญกษำปณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชไ้ม้

สอยต่ำงๆ รวมถึงจดัแสดงควำมหลำกหลำยทำงธรรมชำติอันสมบูรณ์ของประเทศเพ่ือใหทุ้กท่ำนไดรู้จ้ัก

ภูฏำนมำกขึ้ น ตรงขำ้มกับอำคำรพิพิธภัณฑ์ เป็นอำคำรทรงกลมสีขำว เรียกวำ่ ตาซอง (Ta Dzong) หรือ 

หอคอย เดิ ม ใช้ เป็ น ห อสั ง เก ตุ ก ารณ์ ข้า ศึ ก ศั ต รู  เ น่ื อ งจ าก ตั ว  D zon g  ส ร้า งอ ยู่ บ น เนิ น สู ง 

สามารถมองวิวตัวเมืองพาโรไดค้รอบคลุม (น าทุกท่านถ่ายรูปดา้นนอก เน่ืองจากขณะน้ี Ta Dzong ก ำลัง

ปิดปรบัปรุง)  

 

หลังอำหำร น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองทิมพู เมืองหลวงของประเทศภูฏำนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1961 

ใชเ้วลำกำรเดินทำงประมำณ 1 ชม. ระหว่ำงทำงผ่ำนชม วัดตมัชู Tamchoe Monastery คือ 

จุดชมวิววดัตัมชู ตรงจุดบรรจบของแม่น ้ำปำโรชูกบัแม่น ้ำทิมพูชู คือวดัตัมชู หรือวดัเขำยอด

อำชำ จะตั้งอยูบ่นฝั่งซำ้ยท่ำมกลำงทิวทัศน์ท่ีมีแม่น ้ำสองสำยมำบรรจบกัน ท่ำนลำมะทังทน

เกลโป ซ่ึงเป็นผูส้รำ้งวดัน้ีขึ้ นพรอ้มสะพำนเหล็กอีกสำยหน่ึงขึ้ นท่ีน่ี แต่สะพำนถูกน ้ำพดัท ำลำย

ลงในปี ค.ศ. 1969 สะพำนท่ีเห็นในปัจจุบันเป็นของท่ีใช้โซ่เหล็กสรำ้งขึ้ นใหม่ในปี ค.ศ. 

2005 โดยเลียนแบบสะพำนสำยเดิม 

ต่อจำกน้ันเดินทำงอีกไม่ไกล น ำท่ำนเดินทำงเขำชม ตาชิโชซอง มหาปราการแห่งศา

นาและวิหารหลวงแห่งเมืองทิมพู (วันธรรมดาเปิดหลงั16.30น. / เสาร-์อาทิตย ์

เปิดทั้งวนั)  ตาซิโซซอง หมำยถึง ป้อมแห่งศำสนำอนัเป็นมงคล สรำ้งในสมยัศตวรรษ

ท่ี 12 โดยท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล ปัจุบันเป็นสถำนท่ีท ำงำนของพระมหำกษัตริย ์

สถำนท่ีท ำกำรของกระทรวงต่ำงๆ และวัด รวมทั้ งเป็นพระรำชวังฤดูร้อนของ

พระสงัฆรำช  และบริเวณอนัใกลท่้ำนจะไดเ้ห็นวงัท่ีประทบัส่วนพระองคข์องพระรำชำธิบดีจิกม่ีดว้ย  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

จากนั้นเชิญทุกท่านพกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Gyelsa Hotel เมืองทิมพ ูระดบั 3 ดาว หรือ

เทียบเท่า 

วนัท่ีสอง  ทิมพ ู– National Memorial Chorten – โดชูลาพาส – วดัชิมิลาคงั – พนูาคาซอง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 



 

 
 

น ำท่ำนชม National Memorial Chorten อนุสรณ์มหำสถำนแด่กษัตริยร์ชักำลท่ี 3 แห่งประเทศภูฏำนสรำ้งในปี ค.ศ.1974 มีผูค้น

มำกมำยเดินทำงมำแสวงบุญและสวดมนตป์ระกอบพิธีกรรมทำงศำสนำต่ำงๆ  

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองพูนาคา (Punakha) พูนำคำ เป็นเมืองหลวงเก่ำของภูฏำนจนถึงปี ค.ศ. 1955 ก่อนท่ีจะยำ้ยเมืองหลวงไปท่ี

เมืองทิมพู ระยะทำงประมำณ 72 กิโลเมตร (ใชเ้วลำประมำณ 3 ชัว่โมง) ระหวำ่งทำงท่ำนจะไดช้มวิวทิวทัศน์ของทุ่งนำขั้นบนัไดและ

ดอกไมท่ี้บำนตลอดเสน้ทำงสวยงำมเป็นอย่ำงมำก ผ่ำนชม ป้อมซิมโตคาซอง สรำ้งในปี ค.ศ.1629 ป้อมแห่งน้ีมีชัยภูมิท่ีถือเป็น

ยุทธศำสตรท่ี์ส ำคัญแห่งเมืองทิมพู ถือเป็นป้อมปรำกำรแห่งแรกท่ีท่ำนซับดรุง งาวัง นัมเกล สรำ้งขึ้ น เมืองพูนำคำอยูร่ะดับควำมสูง 

1,200 เมตรจำกระดบัน ้ำทะเล ท ำใหเ้มืองพูนำคำมีอำกำศอบอุ่นกวำ่เมืองพำโรและเมืองทิมพู  

 

น ำท่ำนแวะชม โดชูลาพาส ชมควำมงำมของ เจดียด์รุกวังเยลลาคัง สถูปแห่งชัยชนะ ชม 108 

สถูป อนุสรณ์สถำนท่ีมีต่อกองก ำลงักลุ่มหวัรุนแรงท่ียึดพ้ืนท่ีทำงภำคใตข้องภูฏำน ตั้งอยูบ่นระดับ

ควำมสูง 3,150 เมตร จำกระดับน ้ำทะเล  พรอ้มด่ืมด ำ่ธรรมชำติทิวทัศน์ของภูเขำหิมำลัยดำ้น

ตะวนัตกอนัตระกำรตำ และยอดเขำต่ำงๆเรียงรำยกนั รวมไปถึงยอดเขำท่ีสูงท่ีสุดอยำ่งกงักำพุนซุม 

ซ่ึงมีควำมสูงถึง 7,540 เมตร จำกน้ันเดินทำงต่อสู่เมืองพูนำคำ 

เท่ียง   รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

น ำท่ำนเดินขึ้ นเนินไปชม วัดชิมิลาคัง (ใชเ้วลำเดินประมำณคร่ึงชัว่โมง) วดัท่ีอยูบ่นยอดเนินกลำงหุบ

เขำ สรำ้งขึ้ นในปี ค.ศ.1499 โดยลำมะท่ีมีช่ือเสียงมำก นำมวำ่ท่ำน Lama Drukpa Kunley ท่ีวดัแห่งน้ี

ชำวบำ้นเช่ือกนัวำ่หำกใครมำอธิษฐำนขอบุตรก็จะไดส้มใจ  

จำกน้ันน ำท่ำนชม พูนาคาซอง (Punakha Dzong)  

ป้อมปรำกำรประจ ำเมืองพูนำคำ สรำ้งขึ้ นในปี 1637 

โดยซบัดรุง งำวงันัมเกล  ซ่ึงไดร้บักำรขนำนนำมวำ่เป็น พระราชวังแห่งความสุขอนั

ยิ่งใหญ่  “Palace of Great Happiness” และเป็นหน่ึงในป้อมปรำกำรท่ีสวยงำมท่ีสุด

ในภูฏำน เป็นป้อมท่ีสรำ้งเป็นอันดับสองของภูฏำน ในอดีตเม่ือครั้งเมืองพูนำคำยงั

เป็นเมืองหลวง ป้อมแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นท่ีท ำกำรของรฐับำล ปัจจุบันเป็นท่ีพักในฤดู

หนำวของพระชั้นผูใ้หญ่ ป้อมน้ีตั้งอยู ่ณ บริเวณท่ีแม่น ้ำ Pho chu และ แม่น ้ำ Mo chu 

ไหลมำบรรจบกัน อีกทั้งเป็นสถำนท่ีท่ำนซับดรุง งำวงั นัมเกล มรณภำพท่ีน่ี และ

ปัจจุบนัก็ไดเ้ก็บรกัษำรำ่งของท่ำนอยูภ่ำยใน  ท่ำนจะไดเ้ห็น ลามะ (พระสงฆ)์ จ ำนวนมำกท่ีก ำลงัศึกษำพระธรรมและสวดมนต์  

พิเศษ!!! พาทุกท่านสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่เรา้ใจกว่าเดิม ดว้ยการล่องแก่งท่ีแม่น ้า Mo Chu วิวอัน

ตระการตากบัขุนเขารูปชา้งหมอบ และ Punaka Dzong ท่ีสวยงาม เพียงท่านละ  

กรณีล่องเรือ 2-4 คน ราคา 3,500 บาท / ท่าน / เรือ 1 ล า 

กรณีล่องเรือ 4-6 คน ราคา 2,500 บาท / ท่าน / เรือ 1 ล า 

กรณีล่องเรือ 6-8 คน ราคา 2,000 บาท / ท่าน / เรือ 1 ล า 

(ล่องแก่งไม่ไดร้วมในค่าทัวร ์แต่เป็น Optional ทัวร ์เพื่อจดัให ้ส าหรบัลูกคา้ ท่ีสนใจเท่านั้น ไม่ไดเ้ป็นการ

บังคับขายแต่อย่างใด ส่วนท่านใดไม่สะดวกหรือไม่ประสงคล์่องแก่ง ทางบริษัทฯ จะน าทุกท่านไปชมตลาด

พ้ืนเมือง และ ไปชุดชมวิว ท่ีสวยท่ีสุดในเมืองพนูาคาแทน โดยไม่มีค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติม) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

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

 

วนัท่ีสาม พนูาคา – ทิมพ ู– พระศรีสจัจธรรม – สวนสตัวแ์ห่งชาติ – หอ้งสมุดแห่งชาติ – พาโร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 



 

 
 

น ำท่ำนเดินทำงกลับสู่เมืองทิมพู ตำมเส้นทำงเดิม ชมทัศนียภำพสองขำ้งทำงและเทือกเขำหิมำลัยท่ีมีควำมสวยงำม ท่ีจะเป็น

ประสบกำรณ์ท่ีดีท่ีไดม้ำเยอืนภูฏำน 

เท่ียง   รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

พำทุกท่ำนชม ท่ีท าการไปรษณียภ์ูฏาน ทุกท่ำนสำมำรถถ่ำยรูปท ำแสตมป์ท่ีระลึก อีกทั้งสำมำรถ

เลือกซ้ือดวงตรำไปรษณียำกรท่ีงดงำมของภูฎำน มีใหเ้ลือกหลำยรูปแบบและรำคำ ทั้งรูปวิวทิวทัศน์

ธรรมชำติ รูปวดัและป้อมปรำกำรท่ีเรียกวำ่ซอง (Dzong) รูปสตัว ์รูปดอกไมต่้ำงๆ ซ่ึงดวงตรำไปรษณี

ยกรของภูฏำนถือเป็นหน่ึงในของน่ำซ้ือท่ีทุกท่ำนไม่ควรพลำด  

น ำทุกท่ำนชม หอสมุดแห่งชาติ ซ่ึงทุกท่ำนจะได้ชมหนังสือ

ภำพถ่ำยของประเทศภูฏำนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก รวบรวมภำพถ่ำย

สถำนท่ีต่ำงๆในภูฏำนทั้งหมด ซ่ึงหำกท่ำนใดสนใจสำมำรถซ้ือ

เล่มยอ่เป็นของท่ีระลึกได ้ซ่ึงทำงหอสมุดจดัจ ำหน่ำยในรำคำยอ่ยเยำ นอกจำกน้ีท่ำนยงัสำมำรถหำ

ซ้ือหนังสือเก่ียวกบัประเทศภูฏำนอ่ืนๆไดอี้กดว้ย  

น ำทุกท่ำนชม โรงเรียนสอนงานศิลปะ (School of Art & 

Craft) (โรงเรียนอาจมีการปิดเน่ืองจากวันหยุดท่ีไม่แน่นอน) ซ่ึงเป็นโครงกำรในพระรำชด ำริท่ี

ตอ้งกำรอนุรกัษ์และสืบทอดศิลปะของภูฏำนทั้ง 13 แขนง โดยหลักสูตรจะแบ่งเป็นตั้ง 2 -6 ปี ท่ี

โรงเรียนแหง่น้ี ทุกท่ำนจะไดเ้ห็นนักเรียนก ำลงัวำดรูป ทอผำ้ ตดัเยบ็ แกะสลกั และท ำงำนป้ันต่ำงๆ

อย่ำงขมักเขมน้ รวมไปถึงทุกท่ำนยังสำมำรถสนับสนุนกิจกำรของนักเรียนไดโ้ดยกำรซ้ือสินคำ้

หตัถกรรมจำกฝีมือนักเรียนท่ีรำ้นขำยของท่ีระลึกภำยในโรงเรียนอีกดว้ย  

น ำท่ำนชม สวนสตัวแ์ห่งชาติของประเทศภูฏาน และชมสตัวป์ระจ ำชำติทาคิน ท่ีมีรูปรำ่ง

ลกัษณะพิเศษผสมระหวำ่งแพะกบัววั มีแหง่เดียวในประเทศภูฏำนเท่ำน้ัน ซ่ึงครั้งน่ึงประเทศ

สหรฐัอเมริกำเคยเจรจำของไปเล้ียงแต่ไดร้บักำรปฏิเสธจำกรฐับำลประเทศภูฏำน ทำคิน 

เป็นสตัวใ์นต ำนำนประวติัศำสตรข์องศำสนำพุทธ โดยเช่ือวำ่ท่ำนลำมะ Drukpa Kunley 

เป็นผูส้รา้งขึ้ นจากซากโครงกระดูกของววัและแพะท่ีท่านไดท้านเป็นอาหารไปแลว้ 

เม่ือท่านลำมะทานอ่ิมก็ไดน้ าเอาหวัแพะไปต่อกบักระดูกววัและดีดน้ิวหน่ึงที 

กองกระดูกก็กลบัพลนัมีชีวติเป็น ตวัทาคิน วิง่ออกไปกินหญา้ในทุ่งหญา้และสืบพนัธุม์าจนถึงปัจจุบนัน้ี  

 

น ำท่ำน สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม ท่ีตั้งอยู่สูงท่ีสุดในโลก และได้รับควำมร่วมมือจำก

เศรษฐีชำวสิงค์โปร ์บริจำคเงินซ้ือท่ีดินและสรำ้งพระพุทธรูป ใหแ้ก่รฐับำลประเทศภูฏำนใหท่้ำน

ไหวข้อพรเพ่ือเป็นศิริมงคล น ำท่ำนชม จุดชมวิวซังเกกัง (Sangaygang) จุดชมวิวทิวทัศน์ท่ี

สวยงำมของหุบเขำเมืองทิมพู เพ่ือเก็บภำพประทบัใจ  

 

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่เมืองพาโร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นเชิญทุกท่าน พกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Kichu Resort เมืองพาโร ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีส่ี  พิชิตวดัถ ้าพยคัรเหิร  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ วดัถ ้าพยคัฆเ์หิร  ทกัซัง” เป็นมหำวิหำรศักด์ิสิทธ์ิ เป็นท่ีท่ีองคกู์รูปัทมสมัภวะไดเ้ดินทำงมำบ ำเพ็ญภำวนำและ

เจริญสมำธิอยูใ่นถ ้ำบนชะง่อนเขำ ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 8 และท่ำนก็ยงัเป็นผูน้ ำเอำศำสนำพุทธเขำ้มำเผยแผ่ยงัดินแดนแห่งน้ี ตำมควำม

เช่ือของชำวภูฏำน กล่ำวว่ำท่ำนไดเ้หำะมำบนหลงัเสือตัวเมีย มำยงัหน้ำผำแห่งน้ีเพ่ือท ำวิปัสนำกรรมฐำน จึงไดช่ื้อว่ำ  ถ ้าเสือ (Tiger 



 

 
 

Nest) หลงัจำกท่ีส ำเร็จสมำธิแลว้ ท่ำนจึงไดส้รำ้งศำสนสถำนแห่งน้ีขึ้ น ชำว

ภูฏำนมีควำมเช่ือวำ่ครั้งหน่ึงในชีวิต จะตอ้งไดข้ึ้ นมำแสวงบุญ เพ่ือควำมเป็น

สิริมงคลและเจริญกำ้วหน้ำของชีวติ 

กำรเดินทำงมำยังสถำนท่ีแห่งน้ี รถจะสำมำรถขึ้ นได้แค่เนินเขำเท่ำน้ัน 

จำกน้ันทุกท่ำนสำมำรถเลือกเดินทำงได้ 2 แบบ คือ เดินเท้ำ หรือ ขี่ม ้ำ 

เท่ำน้ัน (เน่ืองจากปริมาณคนจูงมา้ไม่เพียงพอต่อจ  านวนนักท่องเท่ียว 

จึงอาจท าใหเ้กิดอนัตรายในการเดินทางได ้ทั้งน้ีทางบริษัทฯจึงแนะน า

ใหเ้ดินเทา้ข้ึนเขาจะปลอดภัยกว่า แต่ถา้ท่านใด มีทกัษะในการข่ีมา้ข้ึน

เขา หรือ อยากผจญภยั รบกวนแจง้บริษัทฯล่วงหนา้เพื่อท าการจองมา้

ใหท้่าน ไม่เสียค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม) ขึ้ นไปยังวดั เสน้ทำงเป็นเนินเขำและมีหน้ำผำสูงชันรำว 3,000 เมตรจำกด้ำนล่ำง แนะน ำ

นักท่องเท่ียวค่อยๆ เดินขึ้ นไปชำ้ๆ รำว 2 ชม. จะถึงจุกพักคร่ึงทำง พักด่ืมน ้ำชำ กำแฟ ) จำกน้ันเดินทำงต่ออีกรำว 1 ชม.ก็จะถึงสุด

ทำงดินลูกรงัสุดทำ้ย จำกน้ันเสน้ทำงจะเปล่ียนเป็นบนัไดขึ้ นลง 700 ขั้น สู่ยงั วัดทกัซัง ดำ้นใน น ำทุกท่ำนสกักำระส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ และ 

ชมควำมงำมของธรรมชำติท่ีสรรคส์รำ้งอยำ่งวจิิตรลงตวั 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคารดา้นบนระหว่างทางข้ึนทกัซงั  

น ำทุกท่ำนเดินเทำ้ลงจำกเขำ (ไม่สำมำรถอนุญำติใหนั้ง่มำ้ลงมำดำ้นล่ำงได ้เน่ืองจำก อนัตรำย

เป็นอยำ่งมำกต่อตวัผูเ้ดินทำง) จำกน้ันเดิทำงต่อสู่ วดัคิชู ลาคงั หน่ึงในวดัท่ีเก่ำแก่ในประเทศ

ภูฏำน สมยัศตวรรษท่ี 7 วดัน้ีเป็นวดัท่ีมีควมเช่ือวำ่สรำ้งไวเ้พ่ือตรึงเทำ้ซำ้ยของนำงยกัษ์ตนหน่ึง

ท่ีนอนทอดรำ่งปิดทบัประเทศทิเบตและเทือกเขำหิมำลยัไว ้ 

 

จำกน้ันเพลิดเพลินกบั การชอ้บป้ิง ณ พาโร สตรีท ซ้ือของฝากของท่ีระลึก ตามอธัยาศยั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชม การแสดงทอ้งถ่ินของ

ชาวภูฏาน แสดงวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของชาวภูฏานในเทศกาลงานประเพณี

ตา่งๆ  

จากนั้นเชิญทุกท่าน พกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Kichu Resort Hotel เมืองพา

โร ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหา้  พาโร-กรุงเทพ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินพำโร เพ่ือน ำท่ำนเดินทำงสู่กรุงเทพฯ 

10.35 น.  เหิรฟ้ำสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน Bhutan Airlines   เท่ียวบินท่ี B3-700 

(มีบริกำรอำหำรและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) (เคร่ืองบินแวะรบัส่งผูโ้ดยสำรท่ีเมืองกลักตัตำ ประเทศอินเดียประมำณ 

45 นำที ***ไม่ตอ้งลงจำกเคร่ือง***)     

16.05 น.   เดินทำงถึงกรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภำพ พรอ้มควำมประทบัใจในกำรบริกำร 

 

***หมำยเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทางบริษัทฯจะยึดถือประโยชน์ของลูกคา้เป็นสูงสุด*** 

 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสารอยูต่า่งจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร,์ รถไฟ หรือตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ  

กรุณาแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีของบรษิทัฯทราบทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภท  

มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในกรณีท่ีทวัรมี์การยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน 



 

 
 

 

 
** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ทา่น หรือมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปล่ียน 

แปลงขนาดของพาหนะที่ใชใ้นการน าเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ทา่น หรือต า่กว่ามาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง ทางผูจ้ดั 

รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม 
 

สงวนสิทธ์ิ 

 ในการเปล่ียนแปลงราคา เหตมุาจากอตัราแลกเปล่ียนและราคาตัว๋เครื่องบินหรือประกาศจากรฐับาลประเทศภูฎาน 

 เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน แตไ่ม่ต า่กว่า 6 ท่าน จะไม่มี หวัหนา้ทวัร ์จากเมืองไทย แตทุ่กท่านยงัสามารถเดินทางดว้ย

ตวัเองได ้โดยไม่ตอ้งจา่ยเงินเพ่ิม โดยท่ีมี ไกดท์อ้งถ่ิน (English speaking guide)  

 

อตัราน้ีรวม  

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

2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแหง่ ภำษีน ้ำมนั ค่ำประกนัภยัทำงอำกำศ 

3. ค่ำรถน ำเท่ียวภำยในประเทศภูฎำน (ไกดท์อ้งถ่ินภำษำองักฤษ) และหวัหน้ำทวัรจ์ำกประเทศไทยคอยอ ำนวยควำมสะดวก

ตลอดกำรเดินทำง 

4. ค่ำโรงแรมท่ีพกั มำตรฐำน Tourist Class 2 ท่ำน ต่อ 1 หอ้ง  

5. ค่ำวซี่ำภูฏำน 

6. ค่ำบตัรเขำ้ชมสถำนท่ี ค่ำพำหนะ หรือรถรบั – ส่ง ระหวำ่งน ำเท่ียว 

7. ค่ำอำหำรมำตรฐำนตำมรำยกำร 

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

(โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์ำ่ ”อำหำรเป็นพิษเท่ำน้ัน”) (หมายเหต:ุ ค่ำประกนัอุบิติเหตุส ำหรบัเด็กท่ีมีอำยุต ำ่

กวำ่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อำยุมำกกวำ่ 75 ปี ทำงบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่ำสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญำฯ) 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่ำจดัท ำหนังสือเดินทำง 

2. ภำษีต่ำงๆ เช่น ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% ฯลฯ 

3. ค่ำใชจ้ำ่ยส่วนตวัอ่ืนๆนอกเหนือจำกรำยกำรทวัร ์

4. ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำท่ีเกินกวำ่สำยกำรบินก ำหนด 20 กก. 

5. ค่ำใชจ้ำ่ยอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุอยูใ่นโปรแกรมทวัร์ 

6. ค่ำอำบน ้ำแรห่ิน (Hot Stone Bath) 

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

อตัราค่าบริการ : ขั้นต า่ 15 ทา่น 

ตลุาคม 2561 : 03-07 / 10-14 / 17-21 / 24-28  

พฤศจกิายน 2561 : 07-11 / 14-18 / 21-25 / 28 พ.ย.-02 ธ.ค. 

ธนัวาคม 2561 : 05-09 / 06-10 / 19-23 / 26-30  

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

ราคาเด็กเสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 48,900 บาท 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 47,900 บาท 

พกัเดียว เพ่ิม 4,900   บาท 



 

 
 

     ค่ำทิปส ำหรบัคนขบัรถ 2 USD ต่อวนั รวม 5 วนั = 10 USD 

ค่ำทิปส ำหรบัหวัหนำ้ทวัรจ์ำกเมืองไทย 3 USD ต่อวนั รวม 5 วนั = 15 USD 

รวมเป็น 40 USD / ท่ำน 

 

เอกสารท่ีใชย้ื่นวีซ่า 

 ไฟลส์แกนหนังสือเดินทำงท่ีมีอำยุใชง้ำนเหลือ มำกกวำ่ 6 เดือนก่อนเดินทำง  

 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

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

กำรยนืยนักำรจอง มิฉะน้ัน ท่ีนัง่จำกสำยกำรบิน จะไม่ Confirm และ จะตอ้ง โอนเงิน ก่อนกำรเดินทำง อยำ่งน้อย 30 วนัก่อน

กำรเดินทำง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. เง่ือนไขกำรยกเลิก: หลงัจำกช ำระเงินมดัจ ำแลว้ ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน เน่ืองจำก ทำงบริษัทฯจะตอ้งออกตัว๋

เครื่องบิน ใหผู้โ้ดยสำรทนัที เพ่ือกำรยนืยนักำรเดินทำงกบัทำงสำยกำรบิน  

3. หลงัจำก จำ่ยเงินเต็มจ ำนวนแลว้ ทำงบริษัทฯจะคิดค่ำใชจ้ำ่ยตำมควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้ นในขณะน้ัน และจะท ำกำรคืนเงินท่ี

เหลือ หลงัจำกหกัค่ำใชจ้ำ่ยแลว้ใหก้บัผูเ้ดินทำง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวสิยัจนไม่อำจแกไ้ขไดแ้ละจะ

ไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสีย หรือไดร้บั บำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำมรบัผิดชอบของหวัหน้ำทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยั

บำงประกำร เช่น กำรนัดหยุดงำน หรือ ภยัธรรมชำติ หรือ จลำจล เป็นตน้ 

5. เน่ืองจำกรำยกำรทวัรน้ี์เป็นแบบเหมำจำ่ยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือ ถูกปฎิเสธกำรเขำ้

ประเทศไม่วำ่ กรณีใดๆ ก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินทุกกรณี 

6. เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษัทฯ หรือ ช ำระโดยตรงกบัทำงบริษัทณ ทำง

บริษัทฯ จะขอถือวำ่ท่ำนไดร้บัทรำบและยอมรบัเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีบริษัทฯไดร้ะบุไวแ้ลว้ขำ้งตน้ 

7. ก ำหนดกำรเดินทำงอำจจะมีกำรเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือควำมเหมำะสม ทั้งน้ีทำงบริษัทฯ จะยดึถือผลประโยชน์ตลอดจนควำม

ปลอดภยัของลูกคำ้เป็นหลกัส ำคญั 

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

เมืองไทยเอง หรือ กำรแจง้เขำ้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทำงบริษัทฯทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ท่ีด่ำนตรวจคนเขำ้เมืองของ

ประเทศไทยปฏิเสธในกำรเขำ้และออกจำกประเทศ 



 

 
 

9. บริษัทจะไม่รบัผิดชอบ หรือ คืนเงินค่ำทวัร ์ในกรณีท่ีท่ำนถูกปฏิเสธในกำรใหว้ซี่ำ หรือ ปฏิเสธเขำ้เมือง ในทุกกรณี 

10. ในกรณีท่ีท่ำนผูโ้ดยสำรตอ้งกำรใชพ้ำสปอรต์เล่มสีน ้ำเงิน (รำชกำร) ในกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ

ในกำรท่ีท่ำนอำจจะถูกปฏิเสธมิใหเ้ขำ้เมือง เพรำะโดยปกติในกำรท่องเท่ียวจะใชเ้ล่มสีเลือดหมู 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สำมำรถท ำกรุป๊ไดไ้ม่ถึงจ ำนวนอยำ่งน้อย   15 

ท่ำนซ่ึงในกรณีน้ีทำงบริษัทฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหำคณะทวัรอ่ื์นใหถ้ำ้ตอ้งกำร 

12. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำกสำยกำรบิน ภยัธรรมชำติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือกำรควบคุม

ของทำงบริษัทฯ หรือ ค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมท่ีเกิดขึ้ นทำงตรง หรือทำงออ้ม เช่น กำรเจ็บป่วย กำรถูกท ำรำ้ย กำรสูญหำย ควำมล่ำชำ้ 

หรืออุบติัเหตุต่ำง  

13. รำคำน้ีคิดตำมรำคำบตัรโดยสำรเครื่องบิน ณ ปัจจุบนั หำกมีกำรปรบัรำคำบตัรโดยสำรสูงขึ้ น ตำมอตัรำค่ำน ้ำมนัหรือ ค่ำเงิน

แลกเปล่ียน ทำงบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัรำคำ ตำมสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 

14. ภำพท่ีใชใ้นกำรประกอบกำรท ำโปรแกรมใชเ้พ่ือควำมเขำ้ใจในมุมมองสถำนท่ีท่องเท่ียว ภำพใชเ้พ่ือกำรโฆษณำเท่ำน้ัน 

 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ** 

 


