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รายละเอียดวันเดนิทาง ห้องพักคู่ พักเดี่ยว 
12-16 ธนัวาคม 2561 (Dochula Festival) 52,999 บาท 7,900 บาท 
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 โปรแกรมการเดนิทาง เช้า เที่ยง ค ่า โรงแรมที่พัก 

1 
กรุงเทพฯ - พาโร - ทิมพ ู- ผ่านชมวดัตมุโช - ด่านซู

ซอม - ทาคิน - ทิมพซูอง ✈   

 

Phuntsho Pelri Hotel 

Thimphu หรือเทียบเท่า 

2 
ทิมพ ู- พนูาคา - ดอร์ชลูา - หมู่บ้านโลเบซา่ - วดัชิมิ

ลาคงั - พนูาคาซอง 
   

Zhingkham Resort 

Punakha หรือเทียบเท่า 

3 
พนูาคา - ทิมพ ู- ดอร์ชลูา - ซมิโทกาซอง - เมมโมเรียล

โชเตน - ท่ีท าการไปรษณีย์ – หลวงพอ่สจัธรรม - พาโร 
   

Olathang Hotel Paro 

หรือเทียบเท่า 

4 พาโร - วดัทกัซงั - อิสระช้อปปิง้    
Olathang Hotel Paro 

หรือเทียบเท่า 

5 พาโร - ตาซอง - พาโรซอง - วดัคิชลูาคงั - กรุงเทพฯ  ✈ X  

 

วันที่ 1 กรุงเทพ - พาโร -ทมิพู 

02:00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบนิสุวรรณภูมิอาคารผู้ โดยสายขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 
ทางเข้าที่ 6 เคาน์เตอร์ N สายการบนิ Druk Air (KB)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

http://bit.ly/2NMk5YE
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05:00 น. ออกเดินทางสู่ภฏูาน โดยสายการบิน Druk Air (KB) เท่ียวบินท่ี KB151 ใช้เวลาบิน 4 ชม. 30 
นาที มีอาหารบริการบนเคร่ือง เคร่ืองจะท ำกำรลงจอดทีป่ระเทศอินเดียเพือ่ท ำควำมสะอำด
และเติมน ้ำมนัเป็นเวลำ 45 นำทีโดยท่ำนไม่ตอ้งลงจำกเคร่ืองบินและเดินทำงต่อไปยงัประเทศ
ภูฎำน 

  

08:00 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมืองพาโร ทกุคนทัว่โลกท่ีเดินทางมายงัประเทศภฏูานต้องเร่ิมการ
เดินทางจากเมืองนี ้พาโรเป็นเมืองเดียวท่ีมีสนามบินนานาชาติ อยู่ท่ีระดบัความสงู 2,250 เมตร
จากระดบัน า้ทะเล มีความส าคญัเพราะเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศอีกทัง้ยงัมีวดัส าคญั
หลายแห่งอยู่ท่ีเมืองนี ้ท่านสามารถแลกเงินและซือ้ซมิมือถือภายในสนามบินได้เลย (เราแนะน า
ว่าให้พนกังานท่ีจ าหน่ายซมิให้ท่านท าการจดัการให้จนกว่าจะใช้งานได้)  

 ออกเดินทางสู่เมืองเมืองหลวงของประเทศภฏูาน เมืองทมิพู (Thimphu) ระยะทางห่างจาก
เมืองพาโรประมาณ 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง ในระหว่างการเดินทาง
สู่เมืองทิมพทู่านจะได้เห็นทศันียภาพอนัสวยงามโดยมีภเูขาล้อมรอบอีกทัง้ท่านยงัจะได้เห็น
สภาพการอยู่อาศยัของคนพืน้เมืองอีกทัง้ยงัจะได้ต่ืนตาต่ืนใจกบัสถาปัตยกรรมซึง่เป็น
เอกลกัษณ์ของประเทศภฏูานตลอดระยะทาง 
เมืองทิมพเูป็นเมืองท่ีอยู่ในระดบัความสงู 2,400 เมตรจากระดบัน า้ทะเล เป็นเมืองหลวงท่ีเล็ก
ท่ีสดุของเอเชียและไม่มีสญัญาณไฟจราจร มีประชากรอยู่ประมาณ 140,000 คน ผู้คนท่ีน่ียิม้
แย้มแจ่มใส ใจดีและมกัจะแต่งกายด้วยชดุประจ าชาติ ชดุผู้ชายจะเรียกว่า โค (Kho) ส่วนชดุ
ของผู้หญิงจะเรียกว่า คีร่า (Kira) 
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หลงัจากขบัมาจากเมืองพาโรประมาณ 25 นาที เราจะแวะถ่ายรูปท่ี สะพานเหล็กแห่ง
วัดตัมโช Tamchoe Monestry Bridge สะพานแห่งนีอ้ยู่ระหว่างทางระหว่างเมืองพาโรและ
เมืองทิมพ ูสร้างขึน้ในศตวรรษท่ี 15 โดยพระทิเบต Thangtong Gyalpo วิวตรงนีส้วยงามมาก
ลกูค้าสามารถเดินลงไปถ่ายรูปกบัสะพานได้ 

  

 
ระหว่างทางเราจะแวะถ่ายรูป ณ จุดชมวิว ด่านชูซอม ซึง่เป็นหน้าด่านก่อนเข้าเมืองทิมพ ู
และเป็นบริเวณท่ีแม่น า้จากพาโรและทิมพมูาบรรจบกนั ข้างๆ สะพานด่านชซูอมท่านจะได้เห็น
สถปูสามอนัออกแบบสไตน์ ภฏูาน เนปาล และทิเบต จากจดุนีอี้ก 31 กิโลเมตรเราจะถึงเมือง
ทิมพ ู

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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จากนัน้พาท่านชม “ทาคิน” ในสถานอนุรักษ์สัตว์ประจ าชาตขิองภูฏาน  (Takin 

Preservation Center) ซึง่เป็นสตัว์ประจ าชาติของภฏูาน ปัจจบุนัหาดไูด้ยากมากเน่ืองจากเป็น
สตัว์ท่ีอยู่ในป่าลกึและมีอยู่ท่ีเฉพาะบนภเูขาในแทบเทือกเขาหิมาลยั 

 

 
จากนัน้เราจะพาท่านัง่รถต่อไปยงัอีกหนึง่สถานท่ีส าคญันัน่คือ ป้อมปราการ “ทมิพู ซอง” 
Thimphu Dzong หรือมีช่ือเป็นทางการว่า “ตาชิโช ซอง” (Tashicho Dzong) ซึง่เป็น
สญัลกัษณ์ของเมืองหลวงแห่งนี ้ปอ้มปราการแห่งนีไ้ด้ถกูสร้างขึน้ในปี1907 ซึง่นอกจากเป็น
ปอ้มปราการแล้วยงัเป็นอารามหลวงส าหรับพระอีกด้วย โดยตอนนีส้ถานท่ีแห่งนีเ้ป็น เหมือน
ศาลาการจงัหวดั ท่ีตัง้ของส านกัพระราชวงั ท่ีท างานของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีจากท่ีน่ีท่าน
จะเห็นท าเนียบรัฐบาลตัง้อยู่ฝ่ังตรงข้ามและนอกจากนัน้จะได้เห็นท่ีประทบัของสมเด็จ
พระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นมัเกล วงัชกุ ซึง่เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจกัรภฏูาน 
รัชกาลท่ี 5 

พเิศษสุด พาท่านสักการะ ร่วมท าบุญ และ รับพร จากพระสงฆ์ภูฏาน ระดับรินโปเช เพื่อเป็นสิริ
มงคลแค่ท่านและครอบครัว ส าหรับพระสงฆ์ระดับริโปเชในประเทศภูฏาน คือพระที่
กลับชาตมิาเกดิเพื่อปฏบิัตพิุทธบารมี 
พาท่านชม ระบ าหน้ากากซึ่งเป็นระบ าที่สืบทอดกันมาและเป็นพธีิกรรมทางศาสนา 
สลับกับชมระบ าพืน้เมืองจากพืน้ที่ต่าง ๆ และชนเผ่าต่าง ๆ ของประเทศภูฏาน ใช้
เวลาประมาร 45 นาที 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม  

ท่ีพกั โรงแรม Phuntsho Pelri Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่ 2 ทมิพู - พูนาคา 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่เมือง พูนาคา (Punakha) ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร ทางเป็นถนนคด
เคีย้วใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง (เม่ือก่อนจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมงแต่
ตอนนีถ้นนดีขึน้แล้ว)    เมืองพนูาคานัน้เม่ือสมยัโบราณมีความส าคญัเพราะเป็นเมืองหลวง
และเป็นเมืองท่ีพระมหากษัตริย์องค์แรกได้รับการเลือกตัง้ในปี 1907 เมืองนีจ้ะมีระดบัความสงู
ตัง้แต่ 1,000 – 4,800 เมตรจากระดบัน า้ทะเล ท่ีเมืองนีจ้ะค่อนข้างอุ่นกว่าเมืองพาโรและเมือง
ทิมพ ูระหว่างการเดินทางท่านสามารถชมทิวทศัน์ของภเูขาสงูสลบักนัไปมา  

 

 
แวะพกัยงัจดุท่ีสงูท่ีสดุบนเส้นทางนีอ้ยู่ท่ี 3,116 เมตรจากระดบัน า้ทะเล (เป็นจดุท่ีสงูท่ีสดุของ
เมืองทิมพแูละพนูาคา) ซึง่เรียกว่า ดอร์ ชูลา (Dorchula Plass) และพาท่านชม สถูป “ดรุค 
วังเกล” (Druk Wangle Chorten) 108 องค์ (สถปูแห่งความเป็นสิริมงคล และสนัติสขุของ
แผ่นดิน 108 องค์) สร้างขึน้มาเพ่ือถวายแกพระโพธิสตัว์ของชาววชัรยาน จดุนีเ้ป็นจดุท่ีสามารถ
ยืนชมเทือกเขาหิมาลยัได้แบบกระจ่างตาท่ีสดุ โดยเฉพาะในวนัท่ีอากาศสดใสและฟา้เปิด 
รวมถึง ยอดเขากงัคาพนูซมั (Gangkhar Puensum) ซึง่เป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในประเทศภฏูา
นซึง่อยู่ในระดบัความสงูท่ี 7,500 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล ณ จดุนีเ้ราจะแวะพกัถ่ายรูป เข้า
ห้องน า้ และออกเดินทางต่อไปยงัเมืองพนูาคา (โปรดเตรียมเสือ้หนาวมาด้วยเพราะจดุนีจ้ะอยู่
สงูกว่าเมืองทิมพอูยู่ราวๆ 1,000 เมตรจากระดบัน า้ทะเล ส่วนเม่ือถึงเมืองพนูาคาอากาศจะ
อบอุ่นกว่าเมืองทิมพ ูเน่ืองจากเมืองพนูาคาจะอยู่ท่ีระดบัความสงูท่ี 1,300 เมตรจาก
ระดบัน า้ทะเล) 
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เม่ือถึงเมืองพนูาคาเราจะน าท่านไปเยือน หมู่บ้านโลเบซ่า Lobesa Village เป็นหมู่บ้านท่ีมี
ประวตัิศาสตร์และความเช่ือซึง่เก่ียวกบั ศิวลงึค์ หรือ อวยัวะเพศชาย อยู่ทกุท่ีของหมู่บ้าน ทัง้ 
รูปวาดติดผนงั ภาพวาด งานแกะสลกัไม้ทัง้ใหญ่เล็ก คนภฏูานมีความเช่ือเร่ืองสิริมงคล ปอ้งกนั
สิ่งชัว่ร้าย และ เร่ืองลกู ท่านจะได้เจอชาวบ้าน ดกูารอยู่อาศยั และ ยงัได้เพลิดเพลินกบัทุ่นนา
ล้อมรอบหมู่บ้าน 

 

 
วัดชิมิลาคัง (Chimi Lhakhang) วดันีไ้ด้ถกูสร้างขึน้ในปี 1499 โดยพระงาหวงั ชอคเยล โดย 
ชาวภฏูานนิยมมาไหว้ขอพรในเร่ืองครอบครัว อาทิ ขอลกู ขอพรให้ประสบความส าเร็จในเร่ือง
ความรัก ขอพรให้ลกูหรือมาให้พระตัง้ช่ือให้ลกู นอกจากนีย้งัเช่ือว่า สามารถขอพรให้ลกูเกิดมา
หน้าตาดีได้ในขณะท่ีตัง้ครรภ์ ช่ือท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีหากมาตัง้ช่ือท่ีวดันีคื้อ คินเลย์ (ช่ือสถานท่ี) และ 
ชิมิ (ช่ือวดั)  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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หลงัอาหารกลางวนัพาท่านเท่ียวชม พูนาคาซอง (Punakha Dzong) ปอ้มปราการประจ า
เมืองปนูาคา ปัจจบุนัเป็นพระราชวงัฤดหูนาวของพระสงัฆราช ปอ้มปราการแห่งถกูสร้างขึน้เม่ือ
ปี 1637-38 เป็นซองท่ีเก่าแก่ท่ีสดุเป็นอนัดบัสองและเป็นซองท่ีใหญ่ท่ีสดุเป็นอนัดบัสองอีกด้วย 
ซองแห่งนีถ้กูท าลายหลายครัง้ จากไฟไหม้และภยัธรรมชาติแต่ได้รับการบรูณะอย่างต่อเน่ือง 
ปอ้มปราการแห่งนีส้วยงามมากเพราะอยู่ตรงกลางระหว่าง แม่น า้โพ (Po Chu)ซึง่หมายถึง
แม่น า้พอ่ และแม่น า้โม (Mo Chu)หมายถึงแม่น า้แม่ไหลมาบรรจบกนัเป็นแม่น า้ ปนูา ซงั ชู
(Puna Tsang Chu)หรืออีกช่ือเรียกว่า Sankosh river 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม 

ท่ีพกั โรงแรม Zhingkham Resort หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 พูนาคา - ทมิพู - พาโร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองหลวงทมิพู (Thimphu) ก่อนถึงเมืองทิมพเูราจะแวะพกัผ่อน เข้า
ห้องน า้ ด่ืมชา กาแฟ ชมวิวท่ี ดอร์ ชูลา (Dorchula Plass)  
เม่ือถึงเมืองทิมพ ูเราจะพาท่านชม ซมิโทกาซอง (Simtokha Dzong) เป็นป้อมปราการแห่ง

แรกของประเทศภูฏาน สร้างในปี ค.ศ. 1629 โดยท่านซบัดรุง งาวงั นมัเกล เป็นต้นแบบของ
ปอ้มปราการทกุแห่งในประเทศภฏูาน ด้านในมีของเก่าแก่มากมายจงึมีต ารวจเฝา้อยู่
ตลอดเวลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภมูิพลอดลุยเดช ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
พระราชทานผ้าพระกฐินทอดถวาย เม่ือวนัท่ี 31 ตลุาคม 2556 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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 หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัน าท่านสวมชดุประจ าชาติแบบชนพืน้เมือง โดยมีทัง้ชดุ
ผู้หญิงผู้ชาย เรียกว่า "โค" และ "คีรา" ให้ท่านได้สวมใส่เดินเท่ียวถ่ายรูปท่ีเมืองทิมพ ู

 

 
หลงัอาหารกลางวนั เราจะแวะสกัการะ เมมโมเรียลโชเตน (Memorial Chortten) มหาสถปู
เพ่ือสร้างขึน้เพ่ือร าลกึถึงอดีตกษัติริย์ จิกม่ี ดอร์จี วงัชกุ พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์องค์ท่ี 3 ท่ี
ปกครองประเทศภฏูานในช่วง ค.ศ. 1952-1972 และทรงได้รับพระฉายาว่า "พระบิดาแห่ง
ภฏูานนยคุใหม่" สร้างขึน้ในปี 1974สถานท่ีแห่งนีท้่านจะเห็นคนเฒ่าคนแก่จ านวนหนึง่มานัง่นบั
ลกูปัดและเดินวนรอบสถปู 

 

 
ไม่ไกลกนั เราจะพาท่านไปที่ท าการไปรษณีย์ภูฏาน (General Post Office) ซึง่ท่านสามารถ
เลือกซือ้ดวงตราไปรษณียากรท่ีงดงามของภฏูาน และความพเิศษท่ีไปรษณีย์ภฏูานคือท่าน
สามารถถ่ายรูปตวัเองลงบนตราไปรษณีย์ซึง่สามารถใช้ได้อย่างถกูกฎหมายและสามารถติดบน
โปสการ์ดหรือจดหมายส่งกลบัมาประเทศไทยและทัว่โลกได้อีกด้วย (ท่านสามารถเตรียมรูป
ท่านเอง ถ่านรูปตรงนัน้ หรือ เอารูปคนอ่ืนมาท าแสตมป์ได้ ค่าใช้จ่ายต่อท่านประมาณ 200-
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280 บาทขึน้อยู่กบัชดุแสตมนัน้ๆ) หากตรงกบัเสาร์หรืออาทิตย์เราจะพาท่านชม ตลาดสด
พืน้เมือง หรือ Weekend Market ซึง่จ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร (ท่ีประเทศภฏูาน
ผลผลิตทางการเกษตรทกุอย่างนัน้ปลอดสารพษิ)  

 

 
จากนัน้พาท่านขึน้เขาไป สักการะหลวงพ่อสัจธรรม Buddha Dordenma statue (Buddha 

Point) พระพทุธรูปขนาดใหญ่ท่ีสดุของภฏูาน สงู 51.5 เมตร หล่อสมัฤทธ์ิ ประดิษฐานอยู่
บริเวณเชิงเขาในเมืองทิมพ ูท าหน้าท่ีปกปักรักษาชาวเมืองทิมพ ูจากจดุนีท้่านจะได้เห็นเมืองทิม
พไูด้โดยรอบ  

 จากนัน้พา ท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองพาโร  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม 

ท่ีพกั โรงแรม Olathang หรือ เทียบเท่า 

วันที่ 4 พาโร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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น าท่านเดินทางขึน้สู่หมู่บ้านซทัซมัเพ่ือขึน้สู่เขาทกัซงัเพ่ือไปยงั วัดทกัซัง (Taktshang 

Goemba Monastery)  ช่ือทกัซงัมีความหมายว่ารังเสือหรือ (Tiger Nest) ท่านสามารถเลือกว่า
จะข่ีม้าหรือจะเดินขึน้ไปก็ได้ การข่ีม้าจะใช้เวลาประมาณ 30 นาทีซึง่ขึน้ไปได้จนถึงจดุจอดม้า
และขึน้ม้าได้เฉพาะขาขึน้เท่านัน้เพราะว่าขาลงนัน้หากนัง่ม้าจะอนัตรายมาก การเดินทางขึน้
เขาทกัซงัจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 -6 ชัว่โมงในการไป-กลบัและขึน้อยู่กบัความเร็วในการ
เดินของกรุ๊ปด้วย โดยระหว่างทางจะมีจดุแวะพกัซึง่จะเป็น Café ซึง่เราจะพกัด่ืมชาและเข้า
ห้องน า้ เดินขึน้ต่อเพ่ือท่ีจะถึงช่วงสดุท้ายท่ีจะต้องขึน้ลงบนัไดกว่า 350 ขึน้เพ่ือท่ีจะขึน้ไปท่ีตวั
วดัทกัซงั เม่ือถึงตวัวดัจะต้องฝากอปุกรณ์อิเล็กโทรนิคทกุชนิด 
(ลกูค้าหลายท่านจะถามว่าจะเดินไหวไหม ต้องตอบเลยว่าทริปเราไม่รีบร้อนในการเดินขึน้
เพ่ือท่ีแสวงบญุบนหบุเขาอนัศกัดิ์สิทธ์ินี ้เดินเร่ือย ๆชมบรรยากาศอนัสวยงามบนเทือกเขา พกั
ได้ตลอดทาง การข่ีม้าจะช่วยให้เดินขึน้ง่ายขึน้มากเพราะว่าเม่ือถึงจดุจอดม้าจะเดินอีกไม่นาน
มาก หากลกูค้าท่านไดไม่สะดวกท่ีจะขึน้เขาทกัซงัเราสามารถพาท่านไปเดินเท่ียวในเมืองพาโร
แทนได้) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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วดัทกัซงัเป็นวดัพทุธท่ีมีความเก่าแก่ท่ีสดุแห่งหนึง่ในภฏูาน โดยถกูสร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1962 
จดุเด่นอยู่ท่ีตวัวดันัน้ตัง้อยู่ริมผาซึง่มีความสงูกว่า 900 เมตร ในเขตเมืองพาโร ด้วยความสงู
เทียมฟา้เช่นนีเ้อง ท าให้วดันัน้อยู่ท่ามกลางเมฆหมอกสีขาวท่ีล้อมรอบวดั อีกทัง้ยงัสามารถชม
วิวสวย ๆ ด้านล่างได้อย่างชดัเจนในวนัท่ีท้องฟา้โปร่ง โดยเฉพาะในช่วงฤดใูบไม้ผลิท่ีหมู่มวล
ดอกไม้ต่างพากนัชชู่อสวยงาม ด้านประวตัิความเป็นมานัน้ มีต านานเล่าว่า แต่ก่อนพืน้ท่ีบริ
เวณนีจ้ะถกูสร้างเป็นวดันัน้ท่านกรููรินโปเช ( Guru Rinpoche) หรือท่านครุุปัทมะสมัภวะ 
(Guru Padmasambhava) คนภฏูานจะเรียกท่านว่า กรููรินโปเช (ท่านกรููรินโปเชในแถบประ
เทษทิเบต ภฏูาน เนปาล และบางส่วนในประเทศอินเดียในแถบเทือกเขาหิมาลยันัน้ถือว่าท่า
เหมือนพระพทุธเจ้าองท่ีสอง โดยตามวดัต่างๆท่ีภฏูานจะมีรูปปัน้ของท่านแทบทกุวดั) ได้ข่ีหลงั
เสือมาเหยียบแผ่นดินภฏูานครัง้แรกและบ าเพญ็เพียรอยู่ในถ า้แห่งนีเ้ป็นเวลา สามปี สามเดือน 
สามอาทิตย์ สามวนั สามชัว่โมง ครัน้จะเทศนาสัง่สอนผู้คนท่านจะกลายร่างเป็นมนษุย์เช่นเดิม 
และเม่ือค าสอนได้ผล ผู้คนต่างพากนัเส่ือมใสในพระพทุธศาสนา จงึท าให้สถานท่ีนีก้ลายเป็น
สถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ ต่อมาจงึได้มีการสร้างวิหารขึน้เพ่ือแสดงถึงความนิยมด้านพระพทุธศาสนา 
และเม่ือเวลาผ่านไปเนิ่นนานท าให้ตวัวิหารช ารุดทรุดโทรม จนท้ายท่ีสดุในปี ค.ศ. 1962 จงึมี
การสร้างวดัทกัซงัหรือวดัรังเสือขึน้มา และได้ท าการบรูณปฏิสงัขรณ์ครัง้ใหญ่ในปี ค.ศ. 1998 
จากเหตเุพลิงไหม้ 

 หากมีเวลาเหลือหลังจากกลับลงจากวัดเราจะพาท่านไปเดนิเที่ยว อิสระ ช็อปป้ิงใน
เมืองพาโร 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม 

ท่ีพกั โรงแรม Olathang หรือ เทียบเท่า 
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วันที่ 5 พาโร - กรุงเทพ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 

 
น าท่านเข้าชม พพิธิภัณท์สถานแห่งชาต ิหรือ ป้อมปราการตาซอง (National Museum of 

Bhutan , Ta Dzong) ป้อมปราการตาซองสร้างขึน้กลางคริสต์ศตวรรษท่ี 17ภายนอกออกแบบ
ให้มีรูปทรงกระบอก มีทัง้หมด 8 ชัน้ โดยเป็นสถานท่ีเก็บรวบรวม ภาพพระบฏ อาวธุ เหรียญ
กษาปณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ สตัว์ป่าแถบเทือกเขาหิมาลยั ตลอดจน ดวงตราไปรษณีย์ แต่เน่ือง
ด้วยเหตกุารณ์ไฟไหม้ครัง้ใหญ่ท าให้ตวัอาคารเสียหายอย่างหนกัและเป็นอนัตรายต่อการเข้า
ชมภายในตวัอาคาร นกัท่องเท่ียวสามารถชมอาคารภายนอกได้และรัฐบาลภฏูานได้สร้าง
อาคารหลงัใหม่เพ่ือจดัแสดงแทน โดยท่ีอาคารหลงัใหม่มี 2 ชัน้และจดัแสดงเพียง 4 ห้องเท่านัน้ 
จากจดุนีท้่านสามารถเห็นวิวสวยๆของสนามบินพาโรและตวัเมืองได้อย่างชดัเจน  **จดุนีจ้ะอยู่
บนยอดเขาเราจะพาท่านไปชมวิวมมุสงูของเมืองพาโรให้ท่านสามารถถ่ายรูปสวยๆได้ 
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ไม่ไกลกนั นัง่รถไปประมาณ 10 นาที เราจะพาท่านเข้าชม พาโรริงปุงซอง (Paro Ringpung 

Dzong) ปอ้มปราการยิ่งใหญ่ท่ีสดุของเมืองพาโร ถกูสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1645 ในสมยัของท่าน 
Shabdrung Ngwang Namgyel ผู้ เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ท่ีรวมประเทศภฎูานให้เป็นหนึง่เดียว
ในช่วง คริสต์ศตวรรษท่ี 17  ตัง้ตระหง่านโดนเด่นอยู่ท่ามกลางหบุเขา ซึง่ตอนนีส้ถานท่ีนีมี้ไว้
ส าหรับส่วนบริหาร ศนูย์กลางทางการปกครองของเมืองพาโร และเป็นท่ีตัง้ของพระอาราม
หลวง มีพระสงฆ์จ าวดักว่า 200 รูป ท่ีน่ีเคยเป็นท่ีถ่ายท าหนงั Little Buddha ในปี 1993  

 

 
วัดคิชู ลาคัง (Kyichu Lhakhang) หรือ วัดคิชู เป็นวดัโบราณเก่าแก่ท่ีสดุของภฏูาน ตัง้อยู่ใจ
กลางหบุเขา พระเจ้าซองต์เซน กมัโป กษัตริย์ทิเบต ทรงสร้างขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 659 โดยท่ีใน
เวลานัน้พืน้ท่ีของวดัยงัเป็นของทิเบต  ต านานการสร้างวดัแห่งนีน้่าสนใจมาก เล่าสืบต่อกนัมา
ว่า มีนางยกัษ์ตนหนึง่ท่ีมีร่างกายใหญ่โตได้เข้ามาเหยียดแขนเหยียดขานอนทบัอยู่บนพืน้ท่ีของ
ทิเบตและเทือกเขาหิมาลยั เพ่ือปิดกัน้ไม่ให้ผู้คนท่ีต้องการเผยแพร่ศาสนาพทุธเข้ามายงัพืน้ท่ีนี ้
พระเจ้าซองต์เซน กมัโป จงึทรงด าริสร้างวดัพทุธ 108 แห่ง ภายในวนัเดียว เพ่ือตรึงร่างนางยกัษ์
เอาไว้ โดยวดัคิชใูนเมืองพาโรนัน้เป็น 1 ใน 108 แห่งดงักล่าว และเป็นพืน้ท่ีส่วนท่ีเท้าซ้ายของ
นางมารเหยียบอยู่ ส่วนอีกวดัหนึง่ในภฏูานอยู่ท่ีเมืองบมุทงั สร้างตรงเท้าขวาของยกัษ์ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพ – สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบนิ Druk Air ออกเดนิทาง 
15:40 น โดยเที่ยวบนิที่ KB120 ถงึกรุงเทพเวลา 21:10 น 

 

******************************************* 
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หมายเหตุ: 

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง 

2. กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท  หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืน
มดัจ าค่า ทวัร์ส่วนท่ีเหลือ กรุณาช าระ 20 วนัก่อนการเดินทาง หรือเม่ือส่งเอกสารย่ืนวีซา่  

3. เม่ือท าการออกตัว๋เคร่ืองบินแล้วและมีการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆทางบริษัทไม่สามารถท าการรีฟันด์ตัว๋
ได้ เน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

4. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นหลกั 
5. ชมระบ าหน้ากาก ส าหรับ 10 ท่านขึน้ไป 

 
รายละเอียดโรงแรม: 

Paro:    
Hotel Olathang    http://www.tourism.gov.bt/directory/hotel/hotel-olathang 
Mandala Resort  http://www.hotel.bt/hotels-in-paro/mandala-resort/  
Rema Resort   http://www.hotel.bt/hotels-in-paro/rema-resort/  
    
Thimphu:    
Phuntshopelri           http://www.tourism.gov.bt/directory/hotel/hotel-phuntsho-pelri 
Tashi yodeling hotel       http://www.tashiyoedling.com/  
Rochog Pel     http://www.tourism.gov.bt/directory/hotel/ro-chog-pel-hotel  
  
Punakha and Wangdue :    
Zhingkham resort  http://www.hotel.bt/hotels-in-punakha/zhingkham-resort/  
Vara     http://www.hotel.bt/hotels-in-punakha/hotel-vara/  
Pema Karpo Hotel   http://www.hotel.bt/hotels-in-wangdue/hotel-pema-karpo/  
Khuru Resort   http://www.hotel.bt/hotels-in-punakha/khuru-resort/   
 
 

 
 

http://www.tourism.gov.bt/directory/hotel/hotel-olathang
http://www.hotel.bt/hotels-in-paro/mandala-resort/
http://www.hotel.bt/hotels-in-paro/rema-resort/
http://www.tourism.gov.bt/directory/hotel/hotel-phuntsho-pelri
http://www.tashiyoedling.com/
http://www.tourism.gov.bt/directory/hotel/ro-chog-pel-hotel
http://www.hotel.bt/hotels-in-punakha/zhingkham-resort/
http://www.hotel.bt/hotels-in-punakha/hotel-vara/
http://www.hotel.bt/hotels-in-wangdue/hotel-pema-karpo/
http://www.hotel.bt/hotels-in-punakha/khuru-resort/
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การจองและการช าระเงนิ 
1. กรุณาส่ง ช่ือ-นามสกลุ ท่ีอยู่ เบอร์โทรติดต่อ จ านวนผู้ เดินทาง และช่ือผู้ โดยสารทกุท่าน 
2. ส่งพร้อมหน้า Passport และ รูปถ่าย มายงั อีเมล์บริษัท หรือ ทาง LINE: ............เราจะออกเอกสารใบจอง

ทวัร์ซึง่จะระบรุายละเอียดการเดินทางพร้อมทัง้รายละเอียดการโอนเงินและส่งไปให้ยงัอีเมลหรือท่างไลน์
ของท่าน เม่ือท่านได้รับแล้วกรุณาช าระค่ามดัจ าภายใน 3 วนั 

3. กรุณาช าระเงินท่ีเหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทาง และ 35 วนัก่อนการเดินทางส าหรับช่วงเทศกาล
ส าคญั เพราะส่งผลต่อวีซา่ของลกูทวัร์ทัง้คณะ (ทางรัฐบาลภฏูานจะออกวีซา่ให้ต่อเม่ือเห็นเงินค่าทวัร์ใน
ธนาคารของรัฐบาลภฏูานเท่านัน้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารที่ใช้ย่ืนวีซ่าประเทศภูฏาน 

1. ภาพถ่ายส าเนาหนังสือเดนิทาง ต้องมีอายใุช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน นบัจากวนัท่ีเดินทาง 

2. รูปถ่ายหน้าตรงสี ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน รูปถ่ายจะต้องเป็นพืน้หลงัสีขาวหรือฟา้ เปิดห,ู ห้ามสวมแว่นตาด า
หรือหมวก สดัส่วนใบหน้าต้องเกิน 80 เปอร์เซ็นต์ของพืน้ท่ีรูปถ่าย 

ท่านสามารถส่งเอกสารมาท่ีอีเมล .......................................หรือ ทาง LINE ………………วีซา่ภฏูานท าท่ี
ประเทศภฏูานโดยบริษัททวัร์เป็นคนย่ืนให้ท่ีประเทศภฏูาน ไม่มีส านกังานท าวีซา่ของภฏูานในประเทศไทย วี
ซา่กรุ๊ปจะออกหลงัจากผู้ เดินทางทกุท่านช าระเงินส่วนท่ีเหลือมาแล้วเท่านัน้เพราะต้องย่ืนวีซา่พร้อมกนัทัง้หมด
และส่งผลกบัค่าทวัร์ 

 

mailto:info@gebpowtravel.com%20หรือ
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ตัวอย่างหน้า Passport ตัวอย่างรูปถ่าย 

 

 

 
 
 

ค่าบริการนีร้วม 
1. ตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ-พาโร-กรุงเทพฯ ชัน้ Economy และ ค่าภาษีสนามบิน 
2. อาหารทกุมือ้ตามระบใุนรายการ 
3. หวัหน้าทวัร์ และ ไกด์ท้องถ่ิน (พดูภาษาองักฤษ) 
4. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด ต่อท่าน 
5. ค่ารถรับ-ส่ง สนามบิน และตลอดการเดินทางตามท่ีระบใุนโปรแกรม 
6. ค่าข่ีม้าขึน้ทกัซงั (หากไม่ขึน้ม้าไม่สามารถคืนค่าม้าได้) 
7. ค่ารถรับ-ส่ง สนามบิน ตลอดการเดินทางตามท่ีระบใุนโปรแกรม 
8. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบไุว้ในโปรแกรม 
9. ค่าท่ีพกัโรงแรม (พกัห้องละ 2 ท่าน) โดยใช้โรงแรมท่ีผ่านการรับรองจากรัฐบาลภฏูาน 
10. ค่าวีซา่เพ่ือเข้าประเทศ USD $40 
11. ค่า Development Fee USD $65 ต่อคน/ต่อวนั (รวมทัง้สิน้ 260 USD)ท่ีทางรัฐบาลภฏูาน เรียกเก็บกบั

นกัท่องเท่ียว 
12. ค่าประกนัภยัการเดินทาง 
13. ค่าหวัหน้าทวัร์ไทยท่ีคอยบริการและดแูลตลอดการเดินทาง ส าหรับคณะเดินทางตัง้แต่ 15ท่านขึน้ไป 
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ค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ราคาทวัร์นีไ้ม่รวมภาษีมลูค่าเพิม่ 7% และ ค่าบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % (ส าหรับท่านท่ีต้องการใบก ากบั) 
2. ค่าทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขบัรถภฏูาน (รวม $6 USD/คน/วนั) ทัง้หมด 5 วนั = USD $30 
3. ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย  (รวม $3 USD/คน/วนั) ทัง้หมด 5 วนั = USD $15 
4. ค่าบริการอาบน า้แร่ Hot Stone Bath  
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พเิศษ , ค่าโทรศพัท์ , ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, 

ค่าน า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิด
การเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

6. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
7.  

การยกเลิกการเดนิทาง 

1. หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วนัท างาน มิฉะนัน้บริษัทฯจะขอสงวนสิทธ์ิ
ในการคืนเงินทัง้หมด 

2. หากผู้ โดยสารท่านใด วีซา่ผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน
ค่าเดินทาง  

หมายเหตุ 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมเน่ืองจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเหตกุารณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติฯลฯบริษัทฯจะค านงึถึงความสะดวกของผู้ เดินทางเป็น
ส าคญั 

 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้ เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของ
ห้ามน าเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  หรือด้วยเหตผุล
ใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทัง้หมด
หรือบางส่วน 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานฑตูงดออกวีซา่ อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผู้ โดยสารเอง 
 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับ

ชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวท่ีพ านกัอยู่ในประเทศไทย 
 ม้าส าหรับขึน้วดัตัก๊ซงัมีจ านวนจ ากัด ทางบริษัทท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางถึงทางขึน้วดัทุกครัง้ แต่

ในช่วงการท่องเท่ียวอาจจะมีจ านวนไม่พอให้บริการแก่นกัท่องเท่ียว  
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 หากลูกค้าไม่สามารถมาเช็คอินได้ในวันเวลาท่ีเดินทาง ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้ในทุกกรณี หรือหาก
เดินทางตามไปในวนัถดัไป ลกูค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด 

 

 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกียรตซิึ่งร่วมเดนิทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทัง้การสมัมนา ดงูาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ

เดินทาง ทัง้นีท้างบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตัิเหตหุรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ ,  อัน

เน่ืองจากอบุตัิเหตรุวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การ

ผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยดุงาน, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, 

พาหนะท้องถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต 

รวมถึงผู้ มีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าต้องแสดงเหตผุล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทตู) ซึ่งอยู่

เหนือการควบคมุของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทัง้ใน หรือ ต่างประ เทศ แต่ทางบริษัทฯ มี

ความคุ้มครอง และประกันอุบตัิเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผู้ ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าท่ี

ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตา่งประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 

พฤติกรรมของผู้ เดินทาง ไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบด้านการความคมุโรคติดต่อเฉพาะพืน้ท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือ

การเดนิทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคื่นคา่ใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดนิทาง อาจมีการเปล่ียนแปลง

ได้ตามความจ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 ทัง้นีก้ารขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้ มี

เกียรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 


