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 ขอน าท่านเดนิทางไปยงัประเทศภูฏาน 5 วนั 4 คนื เกบ็ครบหมดสถานทีส่ าคญั ไม่เปลีย่นโรงแรม
บอ่ย โดยสายการบนิ Druk Air (KB) ชัน้ Economy เยีย่มชมเมอืงทัง้ 3 เมอืงหลกั  พาโร-ทมิพ-ูพนูาคา เขา้ชม
วดัถ ้าเสอืซึ่งเป็นสถานที่แสวงบุญที่ชาวภูฏานเลื่อมใสศรทัธากนัมากที่สุด เยีย่มชมสถานอนุรกัษ์สตัว์ประจ า
ชาติของภูฏาน และพพิธิภณัฑ์ประวตัิศาสตร์พื้นบ้าน น าท่านสกัการะหลวงพ่อสจัธรรมซึ่งเป็นพระพุทธรูป
ขนาดใหญ่ทีสุ่ดของภฏูาน เขา้ชมป้อมปราการ “ทมิพ ูซอง” ซึง่อยูต่ดิกบัทีป่ระทบัของสมเดจ็พระราชาธบิดจีกิม ี
เที่ยวหลายสถานที่ได้เพราะจดัให้ท่านพกัที่เมอืงทมิพูสองคนื ท าให้ไม่ต้องเก็บกระเป๋าและมเีวลาเที่ยวเพิม่ 
โปรแกรมจดัโดยผู้ช ำนำญประเทศภูฏำนและอยำกให้ท่ำนท่องเท่ียวอย่ำงมีควำมสุขและควำม
ประทบัใจ!! 

ฟรีผำ้ขำวต้อนรบัตำมธรรมเนียมของคนภฏูำน 

พิเศษ!ชมระบ ำพืน้บำ้นระบ ำหน้ำกำกจดัแสดงแบบส่วนตวั (ส ำหรบัคณะ 10 คนขึน้ไป) 

บริกำรพิเศษใส่ชดุประจ ำชำติ ไม่ใช่ใส่ถ่ำยรปูแล้วถอด 

โรงแรมดี เลือกเป็นพิเศษ โดยดจูำกสถำนท่ีท่องเท่ียว 

ไม่เปล่ียนโรงแรมบอ่ย โปรแกรมสวย ไม่ต้องแพค็ของทกุวนัเหมือนท่ีอ่ืน 

   รวมค่ำวีซ่ำคนละ US $40 และค่ำ Loyalty Fee เข้ำประเทศภฏูำนวนัละ US $65 รวมทัง้ส้ิน 260 
USDแล้ว 

   รวมค่ำตัว๋เคร่ืองบินแล้ว 

หำกเวลำเหลือเรำพำเท่ียวเพ่ิมไม่มีลด แต่ขึน้อยู่กบัควำมเหน็ลกูทวัรเ์ป็นส ำคญั 

 รวมค่ำข่ีม้ำขึน้ทกัซงั 

 มีอำหำรเสริมจำกประเทศไทย 
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ก ำหนดวนัเดินทำง 

วันและเวลาเดนิทาง 

(ออกเดนิทางทกุวันพฤหัสบดขีอง

ทุกสัปดาห)์ 

ราคา 

ผูใ้หญ ่

ราคา

เด็ก

เสริม

เตียง 

ราคา

เด็กไม่

เสริม

เตียง 

พักเดีย่ว

เพิ่ม 

14-18 มิถุนายน 2561 ฿ 

50,900 

฿ 

50,900 

฿ 

50,900 

7,500 

บาท 

21-25 มิถุนายน 2561 ฿ 

50,900 

฿ 

50,900 

฿ 

50,900 

7,500 

บาท 

28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 

2561 

฿ 

50,900 

฿ 

50,900 

฿ 

50,900 

7,500 

บาท 

5-9 กรกฎาคม 2561 ฿ 

50,900 

฿ 

50,900 

฿ 

50,900 

7,500 

บาท 

12-16 กรกฎาคม 2561 ฿ 

50,900 

฿ 

50,900 

฿ 

50,900 

7,500 

บาท 

19-23 กรกฎาคม 2561 ฿ 

50,900 

฿ 

50,900 

฿ 

50,900 

7,500 

บาท 

26-30 กรกฎาคม 2561 

 

 

฿ 

50,900 

฿ 

50,900 

฿ 

50,900 

7,500 

บาท 



AGENT BTN-KB001-1 Happiness Bhutan พาโร ทมิพ ูพนูาคา 5 วนั 4 คนื (KB)(13-17 June 18) update 15-05-2018 

 

 

 

 

 

2-6 สิงหาคม 2561 ฿ 

50,900 

฿ 

50,900 

฿ 

50,900 

7,500 

บาท 

9-13 สิงหาคม 2561 ฿ 

50,900 

฿ 

50,900 

฿ 

50,900 

7,500 

บาท 

16-20 สิงหาคม 2561 ฿ 

50,900 

฿ 

50,900 

฿ 

50,900 

7,500 

บาท 

23-27 สิงหาคม 2561 ฿ 

50,900 

฿ 

50,900 

฿ 

50,900 

7,500 

บาท 

30 สิงหาคม – 3 กันยายน 

2561 

฿ 

50,900 

฿ 

50,900 

฿ 

50,900 

7,500 

บาท 

6-10 กันยายน 2561 ฿ 

50,900 

฿ 

50,900 

฿ 

50,900 

7,500 

บาท 

13-17 กันยายน 2561 ฿ 

50,900 

฿ 

50,900 

฿ 

50,900 

7,500 

บาท 

20-24 กันยายน 2561 ฿ 

50,900 

฿ 

50,900 

฿ 

50,900 

7,500 

บาท 

27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2561 ฿ 

50,900 

฿ 

50,900 

฿ 

50,900 

7,500 

บาท 
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หมำยเหต:ุ 

*กรณีคุณลกูคา้ตอ้งการเดนิทางในวนัและเวลาอื่น ๆ สามารถโทรเขา้มาสอบถามเพิม่เตมิไดค้ะ่ หากมจี านวน
คนเราสามารถเปิดกรุ๊ปใหไ้ดค้ะ่ ตัง้แต่ 16 ทา่นขึน้ไป 

**ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้น่ืองจากราคาตัว๋เครื่องบนิและโปรโมชัน่จากรฐับาลภฏูาน หากลูกคา้ทา่นได้
จองทวัรไ์ปแลว้เราท าการปรบัเปลีย่นใหต้ามราคาของวนัเดนิทางนัน้ 

***เรามโีปรแกรมส าหรบัเดนิทางเองแบบสว่นตวั สามารถระบุวนัเดนิทางเองได ้ซึ่งทา่นสามารถเลอืกระดบัของ
ทีพ่กั อาหารได ้น าเทีย่วโดยไกดท์อ้งถิน่+คนขบัรถแบบสว่นตวัแต่ไมม่หีวัหน้าทวัรจ์ากไทย  

****ส าหรบัทา่นทีต่อ้งการหอ้งทีใ่หญ่กวา่ปกตโิปรดแจง้เจา้หน้าทีเ่พือ่ตรวจสอบราคา 

ขอ้มลูโรงแรม: 

โรงแรมเมอืงพาโร: โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

Hotel Olathang: http://bhutanhotels.com.bt/olathang/olathang.htm  (เป็นโรงแรมหลกั) 

Mandala Resort: http://www.bhutanmandalaresort.bt/index.html 

Namsay Choeling Resort: http://www.namsaychoelingresort.com 

 

โรงแรมเมอืงทมิพ:ู โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

Hotel Gakyil: http://www.gakyilbhutan.com (เป็นโรงแรมหลกั) 

Hotel White Tara: http://www.hotelwhitetara.com 

Hotel Phuntsho Pelri:  http://bhutanhotels.com.bt/phuntshopelri/phuntshopelri.htm 

 

 

 

http://bhutanhotels.com.bt/olathang/olathang.htm
http://www.bhutanmandalaresort.bt/index.html
http://www.namsaychoelingresort.com/
http://www.gakyilbhutan.com/
http://www.hotelwhitetara.com/
http://bhutanhotels.com.bt/phuntshopelri/phuntshopelri.htm
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 โปรแกรมกำรเดินทำง เช้ำ เท่ียง ค ำ่ โรงแรมท่ีพกั 

1 
กรุงเทพฯ – พาโร –ตาซอง – พาโรรงิปุงซอง - วดัคิ
ชลูาคงั – ดา่นซูซอม – ทมิพ ู– เมมโมเรยีลโชเตน – 
ซือ้เพิม่ Option Tour อาบน ้าแรห่นิรอ้น 

✈   
Gakyil Hotel 3* 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 
ทมิพ ู- ปนูาคา - ดอร ์ชูลา - วดัชมิลิาคงั - ปนูาคา
ซอง - สะพานเหลก็ทีย่าวทีสุ่ด- ทมิพ ู

   
Gakyil Hotel 3* 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 

ทมิพ ู- ไปรษณียภ์ฏูาน – หลวงพอ่สจัธรรม - ทาคนิ 
- ชมิโทกาซอง –พพิธิภณัทง์านแสดงศลิปวฒันธรรม
พืน้บา้น - พมิพซูอง – วดัพระนางตารา - ตลาดนดั
สุดสปัดาห ์

   
Orathang 3* 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
พาโร – Paro Bird Eye View -  วดัทกัซงั – ชมการ
แสดงพืน้บา้นระบ าหน้ากาก - พาโร 

   
Orathang 3* 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 พาโร – กรุงเทพ  ✈ X 
 

 

 

วนัท่ี 1           กรงุเทพฯ – พำโร –ตำซอง – พำโรริงปงุซอง - วดัคิชลูำคงั – ด่ำนซูซอม – ทิมพ ู
                  เมมโมเรียลโชเตน – ซ้ือเพ่ิม Option Tour อำบน ้ำแร่หินร้อน 
03.00 
น. 

คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบนิ Druk Air (KB) 
เทีย่วบนิที ่KB121 ออกเดนิทางเวลา 05:00 เคาเตอร ์W ประตู 10 พบกบัเจา้หน้าทีจ่ากบรษิทั ใหก้าร
ตอ้นรบัพรอ้มบรกิารกระเป๋าเขา้เชค็อนิ พรอ้มหวัหน้าทวัรค์อยใหบ้รกิาร 

05:00 
น. 

ออกเดนิทางสูป่ระเทศภฎูาน เดนิทางสูเ่มอืงพาโร เมอืงหน้าดา่นส าคญัก่อนเดนิทางสูด่นิแดนอื่น ๆใน
ประเทศภฏูาน โดยสายการบนิ Druk Air (KB) ออกเดนิทางเวลา 05.00 มอีาหารบรกิารบนเครื่อง 
เครือ่งจะท ำกำรลงจอดทีป่ระเทศอนิเดยีเพือ่ท ำควำมสะอำดและเตมิน ้ำมนัเป็นเวลำ 45 นำทโีดยไมต่อ้ง
ลงจำกเครือ่งบนิและเดนิทำงต่อไปยงัประเทศภฎูำน 
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08:30 
น. 

เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงพาโร 
 

ทุกคนทัว่โลกทีเ่ดนิทางมายงัประเทศภฏูานตอ้งเริม่ตน้จากเมอืงน้ีเพราะเมอืงพาโรเป็นเมอืงเดยีวทีม่ี
สนามบนินานาชาต ิเมอืงพาโรอยูท่ีร่ะดบัความสงู 2250 เมตรจากระดบัน ้าทะเล มคีวามส าคญัเพราะ
เคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศอกีทัง้ยงัมวีดัส าคญัหลายแหง่อยูท่ีเ่มอืงน้ี 

เชา้ 

 
 เดนิทางสูต่วัเมอืง พาโร เยีย่มชม พิพิธภณัทส์ถำนแห่งชำติ หรือ ป้อมปรำกำรตำซอง (National 

Museum of Bhutan , Ta Dzong) ป้อมปราการตาซองสรา้งขึน้กลางครสิตศ์ตวรรษที ่17ภายนอก
ออกแบบใหม้รีปูทรงกระบอก มทีัง้หมด 8 ชัน้ โดยเป็นสถานทีเ่กบ็รวบรวม ภาพพระบฏ อาวุธ เหรยีญ
กษาปณ์ เครื่องมอืเครื่องใช ้สตัวป่์าแถบเทอืกเขาหมิาลยั ตลอดจน ดวงตราไปรษณีย ์แต่เน่ืองดว้ย
เหตุการณ์ไฟไหมค้รัง้ใหญ่ท าใหต้วัอาคารเสยีหายอยา่งหนกัและเป็นอนัตรายต่อการเขา้ชมภายในตวั
อาคาร นกัทอ่งเทีย่วสามารถชมอาคารภายนอกไดแ้ละรฐับาลภฏูานไดส้รา้งอาคารหลงัใหมเ่พือ่จดั
แสดงแทน โดยทีอ่าคารหลงัใหมม่ ี2 ชัน้และจดัแสดงเพยีง 4 หอ้งเทา่นัน้ จากจุดน้ีทา่นสามารถเหน็ววิ
สวยๆของสนามบนิพาโรและตวัเมอืงไดอ้ยา่งชดัเจน  **จุดน้ีจะอยูบ่นยอดเขาเราจะพาทา่นไปชมววิมุม
สงูของเมอืงพาโรใหท้า่นสามารถถ่ายรปูสวยๆได ้

 จากนัน้พาทา่นเดนิทางต่อเพือ่เยีย่มชม พำโรริงปงุซอง (Paro Ringpung Dzong) ป้อมปราการ
ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดของเมอืงพาโร ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1645 ในสมยัของทา่น Shabdrung Ngwang 
Namgyel ผูเ้ป็นกษตัรยิผ์ูย้ ิง่ใหญ่ทีร่วมประเทศภฎูานใหเ้ป็นหน่ึงเดยีวในชว่ง ครสิตศ์ตวรรษที่ 17  ตัง้
ตระหงา่นโดนเดน่อยูท่า่มกลางหุบเขา ซึง่ตอนน้ีสถานทีน้ี่มไีวส้ าหรบัสว่นบรหิาร ศูนยก์ลางทางการ
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ปกครองของเมอืงพาโร และเป็นทีต่ ัง้ของพระอารามหลวง มพีระสงฆจ์ าวดักวา่ 200 รปู ทีน่ี่เคยเป็นที่
ถ่ายท าหนงั Little Buddha ในปี 1993  
 

 

 
จากสนามบนิประมาณ10 นาท ีน าทา่นเทีย่วชม วดัคิช ูลำคงั (Kyichu Lhakhang) หรือ วดัคิช ูวดัคิ
ชเูป็นวดัโบราณเก่าแก่ทีสุ่ดของภฏูาน ตัง้อยูใ่จกลางหุบเขา พระเจา้ซองต์เซน กมัโป กษตัรยิท์เิบต 
ทรงสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 659 โดยทีใ่นเวลานัน้พืน้ทีข่องวดัยงัเป็นของทเิบต  ต านานการสรา้งวดัแหง่
น้ีน่าสนใจมาก เลา่สบืต่อกนัมาวา่ มนีางยกัษ์ตนหน่ึงทีม่รีา่งกายใหญ่โตไดเ้ขา้มาเหยยีดแขนเหยยีดขา
นอนทบัอยูบ่นพืน้ทีข่องทเิบตและเทอืกเขาหมิาลยั เพือ่ปิดกัน้ไมใ่หผู้ค้นทีต่อ้งการเผยแพรศ่าสนาพทุธ
เขา้มายงัพืน้ทีน้ี่ พระเจา้ซองตเ์ซน กมัโป จงึทรงด ารสิรา้งวดัพทุธ 108 แหง่ ภายในวนัเดยีว เพือ่ตรงึ
รา่งนางยกัษ์เอาไว ้โดยวดัคชิใูนเมอืงพาโรนัน้เป็น 1 ใน 108 แหง่ดงักลา่ว และเป็นพืน้ทีส่ว่นทีเ่ทา้ซา้ย
ของนางมารเหยยีบอยู ่สว่นอกีวดัหน่ึงในภฏูานอยูท่ีเ่มอืงบุมทงั สรา้งตรงเทา้ขวาของยกัษ์ 
 

เทีย่ง  พกัรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
 ออกเดนิทางสูเ่มอืงเมอืงหลวงของประเทศภฏูาน เมืองทิมพ ู(Thimphu) ระยะทางหา่งจากเมอืงพาโร

ประมาณ 70 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง ในระหวา่งการเดนิทางสูเ่มอืงเมอืงทมิพู
ทา่นจะไดเ้หน็ทศันียภาพอนัสวยงามโดยมภีเูขาลอ้มรอบอกีทัง้ทา่นยงัจะไดเ้หน็สภาพการอยูอ่าศยัของ
คนพืน้เมอืงอกีทัง้ยงัจะไดต้ื่นตาตื่นใจกบัสถาปัตยกรรมซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของประเทศภฏูานตลอด
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ระยะทาง ระหวา่งทางเราจะแวะถ่ำยรปู ณ จดุชมวิว ด่ำนชซูอม ซึง่เป็นหน้าดา่นก่อนเขา้เมอืงทมิพ ู
และเป็นบรเิวณทีแ่มน่ ้าจากพาโรและทมิพมูาบรรจบกนั ขา้งๆ สะพานดา่นชซูอมทา่นจะไดเ้หน็สถปู
สามอนัออกแบบสไตน์ ภฏูาน เนปาล และทเิษต จากจุดน้ีอกี 31 กโิลเมตรเราจะถงึเมอืงทมิพ ู

 
เมอืงทมิพเูป็นเมอืงทีอ่ยูใ่นระดบัความสงู 2,400 เมตรจากระดบัน ้าทะเล เป็นเมอืงหลวงทีเ่ลก็ทีสุ่ดของ
เอเชยีและไมม่สีญัญาณไฟจราจร มปีระชากรอยูป่ระมาณ140,000 คน ผูค้นทีน่ี่ยิม้แยม้แจม่ใส ใจดแีละ
มกัจะแต่งกายดว้ยชุดประจ าชาต ิชุดผูช้ายจะเรยีกวา่ โค (Kho) สว่นชุดของผูห้ญงิจะเรยีกวา่ ครีา่ 
(Kira) เราจะน าทา่นไปยงัโรงแรมเพือ่ Check-in และเกบ็สมัภาระ 
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พาทา่นเยีย่มชม เมมโมเรียลโชเตน (Memorial Chortten) มหำสถปูเพ่ือสร้ำงขึน้เพ่ือร ำลึกถึง
อดีตกษติัริย ์จิกม่ี ดอรจี์ วงัชกุ พระองคท์รงเป็นกษตัรยิอ์งคท์ี ่3 ทีป่กครองประเทศภฏูานในชว่ง 
ค.ศ. 1952-1972 และทรงไดร้บัพระฉายาวา่ "พระบดิาแหง่ภฏูานนยคุใหม"่ สรา้งขึน้ในปี 1974สถานที่
แหง่น้ีทา่นจะเหน็คนเฒา่คนแก่จ านวนหน่ึงมานัง่นบัลกูปัดและเดนิวนรอบสถูป 
 

จากนัน้พาทา่นเดนิเลน่ในตวัเมอืงทมิพ ูเน่ืองจากโรงแรมนัน้อยูใ่จกลางเมอืงทา่นสามารถเลอืกไดว้า่จะ
เดนิเลน่หรอืพกัผอ่นทีโ่รงแรมหรอืไปใชบ้รกิารแชน่ ้ารอ้น Premium Hot Stone Bath(Premium Hot 
Stone Bath ไมร่วมในคำ่ทวัร ์คำ่ใชจ้ำ่ยจะอยูท่ี ่25 USD++ ต่อทำ่นใชบ้รกิำรพรอ้มกนัหอ้งละ 4 ทำ่น มี
สองหอ้ง) หลงัจากนัน้เราจะนดัทานขา้วเยน็พรอ้มกนั 
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[ Premium Hot Stone Bath ทีภ่ฏูานคอืการแชน่ ้ารอ้น โดยการเลอืกเอาหนิธรรมชาตมิาเผาจนแดง
แลว้เอาใสล่งไปในน ้าท าใหน้ ้ารอ้นท าใหไ้ดแ้รธ่าตจิากหนิ ชว่ยใหผ้อ่นคลายกลา้มเน้ือ ขอ้ต่อ และผอ่น
คลาย นอกจากนัน้น ้าทีแ่ชจ่ะใสส่มุนไพรพืน้บา้นอยา่ง Khempa (Hemp) oil ทีช่ว่ยใหท้า่นผอ่นคลาย
มากขึน้ ส าหรบัทา่นทีเ่คยท าครัง้แรกแนะน าใหแ้ชป่ระมาณ 15 นาท ีส าหรบับรกิารน้ีระยะเวลาต่อครัง้
อยูท่ี ่1 ชัว่โมง ซึง่ทา่นสามารถใชบ้รกิารสตมีและซาวน่าได ้ทา่นตอ้งแจง้ล่วงหน้าอยา่งน้อย 3 ชัว่โมง 
และไมส่ามารถยกเลกิได ้] *สามารถแจง้ไดต้ัง้แตท่ าการจอง 

เยน็  รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร 

พกัท่ีโรงแรม Gakyil Hotel เมืองทิมพ ูหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั 
 

วนัท่ี 2           ทิมพ ู- ปนูำคำ - ดอร ์ชลูำ - วดันันนำรี - วดัชิมิลำคงั - ปนูำคำซอง - สะพำนเหลก็ท่ียำว
ท่ีสดุ  -  ทิมพ ู
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ โรงแรม Gakyil Hotel เมอืงทมิพ ู
 ออกเดนิทางสูเ่มอืง Punakha ปนูำคำ ระยะทางประมาณ 75 กโิลเมตร ทางเป็นถนนคดเคีย้วใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง เมื่อก่อนจะใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมงแต่ตอนน้ีถนนดขีึน้แลว้ เมอืง
ปนูาคานัน้เมื่อสมยัโบราณมคีวามส าคญัเพราะเป็นเมอืงหลวงและเป็นเมอืงทีก่ฏตสัองแรงไดร้บัการ
เลอืกตัง้ในปี1907 เมอืงน้ีจะมรีะดบัความสงูตัง้แต่ 1,000 – 4,800 เมตรจากระดบัน ้าทะเล เมอืงน้ีจะ
ขอ่นขา้งอุน่กวา่เมอืงพาโรและเมอืงทมิพ ู
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ระหวา่งการเดนิทางทา่นสามารถชมทวิทศัน์ของภเูขาสงูสลบักนัไปมา (โปรดเตรยีมเสือ้หนาวมาดว้ย
เพราะจุดทีเ่ราจะผา่นจะอยูส่งูกวา่เมอืงทมิพอูยูร่าว ๆ 1,000 เมตรจากระดบัน ้าทะเล สว่นเมื่อถงึเมอืง
พนูาคาอากาศจะอบอุน่กวา่เมอืงทมิพ ูเน่ืองจากเมอืงพนูาคาจะอยูท่ีร่ะดบัความสูงที ่1,300 เมตรจาก
ระดบัน ้าทะเล) 

 
แวะพกัยงัจุดทีส่งูทีสุ่ดบนเสน้ทางน้ีอยูท่ี่ 3,116 เมตรจากระดบัน ้าทะเล (เป็นจุดทีส่งูทีสุ่ดของเมอืงทมิ
พแูละพนูาคา) ซึง่เรยีกวา่ ดอร ์ชลูำ (Dorchula Plass) และพาทา่นชม สถปู “ดรคุ วงัเกล” (Druk 
Wangle Chorten) 108 องค ์(สถปูแห่งควำมเป็นสิริมงคล และสนัติสขุของแผน่ดิน 108 องค)์ 
สรา้งขึน้มาเพือ่ถวายแกพระโพธสิตัวข์องชาววชัรยาน จุดน้ีเป็นจุดทีส่ามารถยนืชมเทอืกเขาหมิาลยัได้
แบบกระจา่งตาทีสุ่ด โดยเฉพาะในวนัทีอ่ากาศสดใสและฟ้าเปิด รวมถงึ ยอดเขำกงัคำพนูซมั
(Gangkhar Puensum) ซึง่เป็นยอดเขาทีส่งูทีสุ่ดในประเทศภฏูานซึง่อยูใ่นระดบัความสงูที ่7,500 
เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ณ จุดน้ีเราจะแวะพกัถ่ายรปู เขา้หอ้งน ้า และออกเดนิทางต่อไปยงัเมอืงปู
นาคา 



AGENT BTN-KB001-1 Happiness Bhutan พาโร ทมิพ ูพนูาคา 5 วนั 4 คนื (KB)(13-17 June 18) update 15-05-2018 

 

 

หลงัจากนัน้น าทา่นชมวดัภิกษุณีหรือ Nunnery Temple ซึง่ตัง้อยูบ่นยอดเขา มเีจดยีเ์นปาลตัง้อยู่
ดา้นในมเีจา้แมก่วนอมิปางพนัมอืประดษิฐส์ถานอยู ่จากบนน้ีทา่นสามารถมองเหน็ววิแบบพาโนรามา่  
ใหท้า่นไดถ้่ายรปู  เกบ็บรรยากาศก่อนเดนิทางกลบัสูเ่มอืง ทมิพ ู(Thimphu) 

กลาง
วนั 

 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั - ภตัตาคาร ที ่เมอืงพนูาคา 

 จากรา้นอาหารเราจะพาทา่นเดนิผา่นหมูบ่า้น Sobsukha เป็นหมูบ่า้นเลก็ๆมทีุง่นาลอ้มรอบโดยใช้
เวลาประมาณ 30 นาท ีเพือ่ดวูถิชีวีติของคนทีน่ี่และทุง่นาขัน้บนัได  

พาทา่นเดนิไปยงัวดัชิมิลำคงั (Chimi Lhakhang) วดัน้ีไดถู้กสรา้งขึน้ในปี 1499 โดยพระงาหวงั ชอ
คเยล โดย ชาวภฏูานนิยมมาไหวข้อพรในเรื่องครอบครวั อาท ิขอลกู ขอพรใหป้ระสบความส าเรจ็ใน
เรื่องความรกั ขอพรใหลู้กหรอืมาใหพ้ระตัง้ชื่อใหล้กู นอกจากน้ียงัเชื่อวา่ สามารถขอพรใหล้กูเกดิมา
หน้าตาดไีดใ้นขณะทีต่ ัง้ครรภ ์ชื่อทีเ่ป็นทีนิ่ยมทีห่ากมาตัง้ชื่อทีว่ดัน้ีคอื คนิเลย ์(ชื่อสถานที)่ และ ชมิ ิ
(ชื่อวดั)  
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น าทา่นเทีย่วชม พนูาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจ าเมอืงปนูาคา ปัจจุบนัเป็น
พระราชวงัฤดหูนาวของพระสงัฆราช ป้อมปราการแหง่ถูกสรา้งขึน้เมื่อปี 1637-38 เป็นซองทีเ่ก่าแก่
ทีสุ่ดเป็นอนัดบัสองและเป็นซองทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบัสองอกีดว้ย ซองแหง่น้ีถูกท าลายหลายครัง้ จาก
ไฟไหมแ้ละภยัธรรมชาตแิต่ไดร้บัการบรูณะอยา่งต่อเน่ือง ป้อมปราการแหง่น้ีสวยงามมากเพราะอยู่
ตรงกลางระหวา่ง แมน่ ้าโพ (Po Chu)ซึง่หมายถงึแมน่ ้าพอ่ และแมน่ ้าโม (Mo Chu)หมายถงึแมน่ ้าแม่
ไหลมาบรรจบกนัเป็นแมน่ ้า ปนูา ซงั ช(ูPuna Tsang Chu)หรอือกีชื่อเรยีกวา่ Sankosh river 
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หลงัจากนัน้ น าทา่นชมสะพำนเหลก็ท่ียำวท่ีสดุในภฏูำน พาดผา่นแมน่ ้า แมน่ ้าพอ่ และแมน่ ้าโม (Mo 
Chu) ซึง่ประชาชนใชส้ญัจรเพือ่ขา้มขา้มมายงัพนูาคาซอง 

 เดนิทางกลบัสูเ่มอืง ทมิพ ู(Thimphu) 
เยน็  รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร  

พกัท่ีโรงแรม Gakyil Hotel เมืองทิมพ ูหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั 
 (หำกทำ่นตอ้งกำร Premium Hot Stone Bath สำมำรถแจง้หวัหน้ำทวัรไ์ดเ้ลย ) 

วนัท่ี 3           ทิมพ ู- ไปรษณียภ์ฏูำน – หลวงพ่อสจัธรรม – ทำคิน - ชิมโทกำซอง – พิพิธภณัทง์ำนแสดง
ศิลปะวฒันธรรมพืน้บำ้น - พิมพซูอง – วดัพระนำงตำรำ - ตลำดนัดสดุสปัดำห ์

เช้ำ  รบัประทานอาหารเชา้ โรงแรม Gakyil Hotel เมอืงทมิพ ู
 หลงัอาหารเชา้เราจะใหล้กูคา้ทุกทา่นแต่งชดุประจ ำชำติของประเทศภฏูานซึง่สามารถเขา้ไดทุ้กที ่ชุด

ผูช้ายจะเรยีกวา่ โค (Kho) สว่นชุดของผูห้ญงิจะเรยีกวา่ ครีา่ (Kira) จะมเีจา้หน้าทีข่องโรงแรมและทาง
ไกดท์อ้งถิน่มาชว่ยแต่งตวัให ้เราจะใสชุ่ดประจ าชาตติัง้แต่เชา้เพือ่แสดงความเคารพต่อสถานทีแ่ละ
ถ่ายรปูจะไดส้วยงาม (ท่ำนสำมำรถเลือกได้ว่ำจะใส่หรือไม่ เรำไม่ได้บงัคบั) 

  

เราจะพาทา่นชม ท่ีท ำกำรไปรษณียภ์ฏูำน (General Post Office) ซึง่ทา่นสามารถเลอืกซือ้ดวงตรา
ไปรษณียากรทีง่ดงามของภฏูาน และความพเิศษทีไ่ปรษณียภ์ฏูานคอืทา่นสามารถถ่ายรปูตวัเองลงบน
ตราไปรษณียซ์ึง่สามารถใชไ้ดอ้ยา่งถูกกฎหมายและสามารถตดิบนโปสการด์หรอืจดหมายสง่กลบัมา
ประเทศไทยและทัว่โลกไดอ้กีดว้ย (ทา่นสามารถเตรยีมรปูทา่นเองหรอืรูปคนอื่นมาท าแสตมป์ได ้
คา่ใชจ้า่ยต่อทา่นประมาณ 200-280 บาทขึน้อยูก่บัชุดแสตมนัน้ ๆ) 
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จากนัน้พาทา่นขึน้เขาไป สกักำระหลวงพ่อสจัธรรม Buddha Dordenma statue (Buddha Point) 
พระพทุธรปูขนาดใหญ่ทีสุ่ดของภฏูาน หลอ่สมัฤทธิ ์ประดษิฐานอยูบ่รเิวณเชงิเขาในเมอืงทมิพ ูท า
หน้าทีป่กปักรกัษาชาวเมอืงทมิพ ูจากจุดน้ีทา่นจะไดเ้หน็เมอืงทมิพไูดโ้ดยรอบ 
 

 

 
จากนัน้พาทา่นชม “ทาคนิ” ในสถานอนุรกัษ์สตัวป์ระจ าชาตขิองภฏูาน  (Takin Preservation Center) 
ซึง่เป็นสตัวป์ระจ าชาตขิองภฏูาน ปัจจุบนัหาดไูดย้ากมากเน่ืองจากเป็นสตัวท์ีอ่ยูใ่นป่าลกึและมอียูท่ี่
เฉพาะบนภเูขาในแทบเทอืกเขาหมิาลยั 
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จากนัน้น าทา่นชม ซิมโทกำซอง (Simtokha Dzong) เป็นป้อมปรำกำรแห่งแรกของประเทศ
ภฏูำน สรา้งในปี ค.ศ. 1629 โดยทา่นซบัดรุง งาวงั นมัเกล เป็นตน้แบบของป้อมปราการทุกแห่งใน
ประเทศภฏูาน ดา้นในมขีองเก่าแก่มากมายจงึมตี ารวจเฝ้าอยูต่ลอดเวลา พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
ภมูพิลอดุลยเดช ทรงกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่ม พระราชทานผา้พระกฐนิทอดถวาย เมื่อวนัที ่31 
ตุลาคม 2556 
 

จากนัน้พาทา่นเขา้ชม Folk Heritage Museum หรือ พิพิธภณัทง์ำนแสดงศิลปวฒันธรรมพืน้บำ้น 
สถานทีจ่ดัแสดงนัน้มอีายมุากกวา่ 150 ปีและเป็นสถานทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในประเทศภฏูาน จดัตัง้เป็นพพิธิ
ภณัทใ์นปี 2001 ดา้นในนัน้จะมสีามชัน้ จดัแสดงสิง่ของเครื่องใชเ้ก่าแก่ซึง่บงบอกวถิชีวีติของคนภูฏาน 
เราจะพกัทานอาหารกลางวนัทีน่ี่ 

เทีย่ง  พกัรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

 
จากนัน้เราจะพาทา่นัง่รถต่อไปยงัอกีหน่ึงสถานทีส่ าคญันัน่คอืป้อมปรำกำร “ทิมพ ูซอง” Thimphu 
Dzong หรือมีช่ือเป็นทำงกำรว่ำ “ตำชิโช ซอง” (Tashicho Dzong) ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง
หลวงแหง่น้ี ป้อมปราการแหง่น้ีไดถู้กสรา้งขึน้ในปี1907 ซึง่นอกจากเป็นป้อมปราการแลว้ยงัเป็นอาราม
หลวงส าหรบัพระอกีดว้ย โดยตอนน้ีสถานทีแ่หง่น้ีเป็นทีท่ างานของสมเดจ็พระราชาธบิดจีกิมแีละ
ท าเนียบรฐับาล ทีน่ี่เราจะเหน็ทีป่ระทบัของสมเดจ็พระราชาธบิดจีกิมสีามารถมอเขา้ไปไดแ้ต่ไม่
สามารถถ่ายรปูได ้
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จากนัน้น าทา่นขอพรที ่วดัพระนำงตำรำ พระโพธสิตัวต์ารา หรอื พระแมต่ารา เป็นพระโพธสิตัวฝ่์าย
หญงิในพระพทุธศาสนา โดยมสีายการปฏบิตัสิบืทอดอยา่งต่อเน่ืองในวชัรยาน ค าวา่ตารามาจากภาษา
สนัสกฤตหมายถงึขา้ม การบชูาพระนางเริม่เมื่อพทุธศตวรรษที ่8 - 11 โดยถอืวา่เป็นชายาของพระอว
โลกเิตศวรโพธสิตัว ์ทีน่ี่จะเหน็ผูห้ญงิภฏูานเป็นสว่นใหญ่โดยเชื่อวา่หากขอพรอะไรจะไดส้ิง่ทีข่อ 
จากนัน้น าทา่นผา่น ตลำดสดุสปัดำห ์(Weekend Market) ซึง่จ าหน่ายผลผลติทางการเกษตร (ที่
ประเทศภฏูานผลผลติทางการเกษตรทุกอยา่งนัน้ปลอดสารพษิ) 
 

เดนิทางสูเ่มอืงพาโร ใชเ้วลาประมาณ 1:30 ชัว่โมง 
 

พาทา่นเดนิเลน่ในตวัเมอืง ทา่นสามารถซือ้ของฝากจากเมอืงน้ี ราคาของจะถูกกวา่เมอืงทมิพนิูดหน่อย 
 

เยน็  รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร  
พกัโรงแรม  พกัโรงแรม  Orathang ระดบั 3 ดำว หรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั 

วนัท่ี 4           พำโร - Paro airport bird's eye view - วดัทกัซงั – ชมกำรแสดงพืน้บำ้นระบ ำหน้ำกำก –  
                      พำโร 
เช้ำ  รบัประทานอาหารเชา้ ทีโ่รงแรม Orathang เมอืงพาโร 
 จากนัน้พาทา่นแวะถ่ายรปู ณ จดุชมวิว Paro airport bird's eye view point ซึง่เป็นจุดทีส่ามารถ

เหน็สนามบนิพาโรไดท้ัง้สนามบนิ จุดน้ีสวยงามมากเพราะสนามบนินัน้โดนลอ้มรอบดว้ยหุบเขา 
[ในประเทศภฏูำนทำ่นจะไดย้นิชือ่ซองบอ่ยๆเพรำะวำ่ซองมคีวำมหมำยวำ่ ป้อมปรำกำร หรอื Fortress 
ซองทีป่ระเทศภฏูำนจะสรำ้งเหมอืนปรำสำทโดยสมยัก่อนนัน้ซองใชป้้องกนัขำ้ศกึทีจ่ะเขำ้มำรุกรำน
เมอืง แต่ในสมยัน้ีซองเป็นทัง้สถำนทีร่ำชกำร ทีพ่กัของพระ มโีบสถอ์ยูด่ำ้นใน ซองส ำคญัในประเทศ
ภฏูำนจะมอียูก่วำ่ 20 ซองทัว่ประเทศ] 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C
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น าทา่นเดนิทางขึน้สูห่มูบ่า้นซทัซมัเพือ่ขึน้สูเ่ขาทกัซงัเพือ่ไปยงั วดัทกัซงั (Taktshang Goemba 
Monastery)  ชื่อทกัซงัมคีวามหมายวา่รงัเสอืหรอื (Tiger Nest) ทา่นสามารถเลอืกวา่จะขีม่า้หรอืจะ
เดนิขึน้ไปกไ็ด ้การขีม่า้จะใชเ้วลาประมาณ 30 นาทซีึง่ขึน้ไปไดจ้นถงึจุดจอดมา้และขึน้มา้ไดเ้ฉพาะขา
ขึน้เทา่นัน้เพราะวา่ขาลงนัน้หากนัง่มา้จะอนัตรายมาก การเดนิทางขึน้เขาทกัซงัจะใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 -6 ชัว่โมงในการไป-กลบัและขึน้อยูก่บัความเรว็ในการเดนิของกรุ๊ปดว้ย โดยระหวา่งทางจะ
มจีุดแวะพกัซึง่จะเป็น Café ซึง่เราจะพกัดื่มชาและเขา้หอ้งน ้า เดนิขึน้ต่อเพือ่ทีจ่ะถงึชว่งสุดทา้ยที่
จะตอ้งขึน้ลงบนัไดกวา่ 350 ขึน้เพือ่ทีจ่ะขึน้ไปทีต่วัวดัทกัซงั เมื่อถงึตวัวดัจะตอ้งฝากอุปกรณ์อเิลก็โทร
นิคทุกชนิด (ลกูคำ้หลำยทำ่นจะถำมวำ่จะเดนิไหวไหม ตอ้งตอบเลยวำ่ทรปิเรำไมร่บีรอ้นในกำรเดนิขึน้
เพือ่ทีแ่สวงบุญบนหุบเขำอนัศกัดิส์ทิธิน้ี์ เดนิเรือ่ย ๆชมบรรยำกำศอนัสวยงำมบนเทอืกเขำ พกัไดต้ลอด
ทำง กำรขีม่ำ้จะชว่ยใหเ้ดนิขึน้งำ่ยขึน้มำกเพรำะวำ่เมือ่ถงึจุดจอดมำ้จะเดนิอกีไมน่ำนมำก หำกลกูคำ้
ทำ่นไดไมส่ะดวกทีจ่ะขึน้เขำทกัซงัเรำสำมำรถพำทำ่นไปเดนิเทีย่วในเมอืงพำโรแทนได)้ 
 

 วดัทกัซงัเป็นวดัพทุธทีม่คีวามเก่าแก่ทีสุ่ดแหง่หน่ึงในภฏูาน โดยถูกสรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1962 จุดเดน่
อยูท่ีต่วัวดันัน้ตัง้อยูร่มิผาซึง่มคีวามสงูกวา่ 900 เมตร ในเขตเมอืงพาโร ดว้ยความสงูเทยีมฟ้าเชน่น้ีเอง 
ท าใหว้ดันัน้อยูท่า่มกลางเมฆหมอกสขีาวทีล่อ้มรอบวดั อกีทัง้ยงัสามารถชมววิสวย ๆ ดา้นลา่งไดอ้ยา่ง
ชดัเจนในวนัทีท่อ้งฟ้าโปรง่ โดยเฉพาะในชว่งฤดูใบไมผ้ลทิีห่มูม่วลดอกไมต้่างพากนัชชูอ่สวยงาม ดา้น
ประวตัคิวามเป็นมานัน้ มตี านานเลา่วา่ แต่ก่อนพืน้ทีบ่รเิวณน้ีจะถูกสรา้งเป็นวดันัน้ทา่นกูรรูนิโปเช 
( Guru Rinpoche) หรอืทา่นคุรุปัทมะสมัภวะ (Guru Padmasambhava) คนภฏูานจะเรยีกทา่นวา่ กูรู
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รนิโปเช (ทา่นกูรรูนิโปเชในแถบประเทษทเิบต ภฏูาน เนปาล และบางสว่นในประเทศอนิเดยีในแถบ
เทอืกเขาหมิาลยันัน้ถอืวา่ทา่เหมอืนพระพทุธเจา้องทีส่อง โดยตามวดัต่างๆทีภ่ฏูานจะมรีปูปัน้ของทา่น
แทบทุกวดั) ไดข้ีห่ลงัเสอืมาเหยยีบแผน่ดนิภฏูานครัง้แรกและบ าเพญ็เพยีรอยูใ่นถ ้าแหง่น้ีเป็นเวลา 
สามปี สามเดอืน สามอาทติย ์สามวนั สามชัว่โมง ครัน้จะเทศนาสัง่สอนผูค้นทา่นจะกลายรา่งเป็น
มนุษยเ์ชน่เดมิ และเมื่อค าสอนไดผ้ล ผูค้นต่างพากนัเสื่อมใสในพระพทุธศาสนา จงึท าใหส้ถานทีน้ี่
กลายเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ต่อมาจงึไดม้กีารสรา้งวหิารขึน้เพือ่แสดงถงึความนิยมดา้นพระพทุธศาสนา 
และเมื่อเวลาผา่นไปเน่ินนานท าใหต้วัวหิารช ารุดทรุดโทรม จนทา้ยทีสุ่ดในปี ค.ศ. 1962 จงึมกีารสรา้ง
วดัทกัซงัหรอืวดัรงัเสอืขึน้มา และไดท้ าการบรูณปฏสิงัขรณ์ครัง้ใหญ่ในปี ค.ศ. 1998 จากเหตุเพลงิไหม ้ 
 

เทีย่ง  ทานอาหารที ่Café บนเขาทกัซงั 
 หลงัจากนัน้ พาทา่นเดนิเลน่ในตวัเมอืงพาโร เพือ่ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีท่่านตอ้งการไปฝากคนที่

ทา่นรกั หลงัจากน้ีจะไมม่ชีอ้ปป้ิงแลว้ควรเลอืกซือ้ใหเ้รยีบรอ้ยตัง้แต่วนัน้ี 
เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร หลงัรบัประทำนอำหำรเยน็จะมกีำรแสดงพืน้บำ้นและระบ ำ

หน้ำกำกซึง่เป็นกำรแสดงทีส่ ำคญัในประเทศภฏูำน ใชเ้วลำประมำณ 45 นำท ี
พกัโรงแรม  Orathang ระดบั 3 ดำว หรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั 

วนัท่ี 5           พำโร - กรงุเทพฯ 

เช้ำ  รบัประทานอาหารเชา้ ทีโ่รงแรม Orathang เมอืงพาโร 
 เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพ – สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ Druk Air ออกเดนิทาง 08:30 น โดย

เทีย่วบนิที ่KB120 ถงึกรุงเทพเวลา 14:10 น 

 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิ กรุงเทพฯ-พาโร-กรุงเทพฯ ชัน้ Economy และ คา่ภาษสีนามบนิโดยสายการบนิ Druk Air 
 คา่อาหารทุกมือ้ตามระบใุนรายการ 
 น ้าดื่มวนัละ 1 ขวด  
 คา่ขีม่า้ขึน้ทกัซงั (หากไมข่ึน้มา้ไมส่ามารถคนืคา่มา้ได)้ 
 คา่ยานพาหนะและคา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆตามทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรม 
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 คา่ทีพ่กัโรงแรม (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) โดยใชโ้รงแรมทีผ่า่นการรบัรองจากรฐับาลภฏูาน  (3 ดาวหรอื
เทยีบเทา่) 

 คา่วซี่าเพือ่เขา้ประเทศ USD $40 
 คา่ Development Fee USD $65 ต่อคน/ต่อวนั (รวมทัง้สิน้ 260 USD)ทีท่างรฐับาลภฏูาน เรยีกเกบ็กบั

นกัทอ่งเทีย่ว 
 คา่พาหนะในการน าเทีย่วและคา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 คา่มคัคุเทศกท์อ้งถิน่(พดูภาษาองักฤษ)ทีค่อยบรกิารและดแูลตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิทา่นละ 1,000,000.-บาท 
 คา่หวัหน้าทวัรไ์ทยทีค่อยบรกิารและดแูลตลอดการเดนิทาง ส าหรบัคณะเดนิทางตัง้แต่ 15 ทา่นขึน้ไป 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพและการเดนิทางเพิม่เตมิสามารถ
สอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

  - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

1. ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืน้อยกวา่ 75 ปี  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 
2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

2. ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุ้อยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

อตัรำน้ีไม่รวม 

 ราคาทวัรน้ี์ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และ คา่บรกิารหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % (ส าหรบัทา่นทีต่อ้งการใบก ากบั) 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถภฏูาน (รวม $6 USD/คน/วนั) ทัง้หมด 5 วนั = USD $30 
 คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย  (รวม $3 USD/คน/วนั) ทัง้หมด 5 วนั = USD $15 
 คา่บรกิารอาบน ้าแร ่Premium Hot Stone Bath (ราคาเริม่ตน้ 25 USD++) 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ , คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนงัสอื

เดนิทาง, คา่น ้าหนกัเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่
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รกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายใน
ระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ธรรมเนียมน ้ามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 
 

เง่ือนไขกำรจอง 

1. กรุณาท าการจองก่อนการเดนิทาง อยา่งน้อย 45 วนัท าการ (60 วนัท าการส าหรบั แพก็เกจ ราคา
โปรโมชัน่และการเดนิทางชว่งเทศกาล) หรอืก่อนหน้านัน้  

2. กรุณาช าระเงนิมดัจ า ทนัทหีลงัจากท าการจอง ทา่นละ 27,000 บาทเทา่นัน้ ของราคาทวัรท์ัง้หมด 

3. ส าหรบัการเดนิทางชว่งเทศกาล หรอืวนัหยดุต่อเน่ือง กรุณาช าระมดัจ า 30,000 บาทเทา่นัน้ ของ
ราคาทวัรท์ัง้หมด 

4. คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็คา่ทวัรท์ัง้หมดก่อนการเดนิทาง อยา่งน้อย 30 วนัก่อนการ
เดนิทางท าการ มเิชน่นัน้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางของทา่น และการคนืเงนิ
ทัง้หมดหรอืบางสว่นตามคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

5. การเดนิทางในชว่งเทศกาลทอ่งเทีย่วหรอืวนัหยดุต่อเน่ือง อาจจะมกีารเรยีกเกบ็คา่ทวัรเ์รว็กวา่ทีก่ าหนด
ไวข้า้งตน้ 
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เง่ือนไขกำรช ำระเงิน 

1. กรุณาโอนเงนิมดัจ าเพือ่ยนืยนัการเดนิทางและทางเราจะด าเนินการจองตัว๋เครื่องบนิ และ ช าระเงนิ
ทีเ่หลอือยา่งน้อย 25 วนัก่อนการเดนิทาง 

2. หลงัจากทา่นช าระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้กรุณาสง่หลกัฐานการโอน พรอ้มระบุ ชื่อ-นามสกุล เบอร์
โทรศพัท ์และรหสัทวัร ์ใหก้บัเจา้หน้าทีท่ีร่บัจองทวัรข์องทา่น 

 

เง่ือนไขกำรยกเลิกกำรเดินทำง 

1. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
2. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 20 วนั แต่ไมเ่กนิ 30 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 27,000 บาทหรอืตามมดัจ า 
3. แจง้ยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์กบ็คา่ใชจ้า่ย ทัง้หมด 
4. หากทา่นไมม่าเชค็อนิในวนัเดนิทาง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์กบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
5. ส าหรบัผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย หรอืทางบรษิทัฯเป็นผูย้ ืน่วซี่าให ้เมื่อผลวซี่าผา่น

แลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 
6. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว(้15ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทาง
บรษิทัและผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายต่างๆทีเ่กดิจาก
การยกเลกิของทา่น  

7. กรณีเจบ็ป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯ
จะท าการเลื่อนการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถ
เรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมของตัว๋เครื่องบนิ  ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

8. กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษิทัฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมดัจ าให ้แต่ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการหกัคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการหกัเกบ็คา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หน้าทีไ่มว่า่
เหตุผลใดๆ กต็ามทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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ข้อมลูเบือ่งต้นและเอกสำรในกำรขอวีซ่ำ 

วีซ่ำภฏูำนนัน้ต้องขอท่ีประเทศภฏูำนเท่ำนัน้และเน่ืองจำกรฐับำลภฏูำนเกบ็ค่ำเข้ำประเทศวนัละ 65 
USD ต่อคน ต่อวนั ดงันัน้ทำงบริษทัจะออกวีซ่ำเป็นกรุป๊ โดยบริษทัจะท ำกำรย่ืนวีซ่ำให้หลงัจำกลกูค้ำ
ในกรุป๊ช ำระเงินทัง้หมดแล้วเท่ำนัน้เพรำะเป็นเง่ือนใขของรฐับำลส ำหรบัหวัหน้ำทวัร ์ลกูค้ำจะได้วีซ่ำ
ก่อนออกเดินทำง 3-7 วนั หรือขึน้อยู่กบักำรพิจำรณำของทำงรฐับำล 

ลกูค้ำทกุท่ำนต้องท ำกำรส่งเอกสำรดงัน้ีทำง 

1. ภาพถ่ายส ำเนำหนังสือเดินทำง ตอ้งมอีายใุชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง (กรุณาน าหนงัสอื
เดนิทางฉบบัเก่าทีม่วีซี่าเขา้ประเทศสหรฐัฯมาแสดงดว้ย ถา้ม)ี 

2. รปูถ่ำยหน้ำตรงสี  

   ถ่ายไมเ่กนิ 3 เดอืน รปูถ่ายจะตอ้งเป็นพืน้หลงัสขีาวหรอืฟ้า เปิดห,ู  

   หา้มสวมแวน่ตาด าหรอืหมวกเครื่องประดบั สดัส่วนใบหน้ำต้องเกิน 80 
เปอรเ์ซน็ตข์องพืน้ท่ีรปูถ่ำย 

 

 

เรำจะไม่เกบ็ Passport ตวัจริงของลกูค้ำเพรำะเอกสำรทกุอย่ำงจะท ำท่ีประเทศภฏูำนและวีซ่ำจะเป็นวี
ซ่ำกลุ่มโดยพนักงำนของบริษทัเรำท่ีอยู่ท่ีประเทศภฏูำนจะเป็นคนย่ืนเอกสำรวีซ่ำให้ 
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 ข้อควำมซ่ึงถือเป็นสำระส ำหรบัท่ำนผูมี้เกียรติซ่ึงร่วมเดินทำง 

ทางบรษิทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ 
โดยจดัหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การ
สมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดในการเดนิทาง 
ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบในอุบตัเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจาก
โรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอุบตัเิหตุรวมถงึภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, 
วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผนัผวน
ของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของ
เทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออก
วซี่าจากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถงึผู้
มอี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าต้องแสดงเหตุผล เนื่องจาก
เป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยูเ่หนือการควบคุมของบรษิทัฯ หมายรวมถงึใน
ระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษิทัฯ มคีวาม
คุม้ครอง และประกนัอุบตัเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ทีร่บัประกนัในกรณีทีผู่ร้ว่ม
เดนิทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื 
ต่างประเทศ มใิห้เดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิ
พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบด้านการความคุมโรคตดิต่อ
เฉพาะพื้นที่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย 
บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการ
เปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้
ใหท้ราบลว่งหน้า  

 ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิงักล่าว บรษิทั จะยดึถอืและค านึงถึงผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 


