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ทวัรภ์ฏูาน พาโร ทิมพ ูพนูาคา 5 วนั 4 คืน 

ชมเทศกาลระบ าหน้ากาก (Thimphu Tshechu) 3 ดาว 

โดยสายการบิน Bhutan Airlines (B3) 
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 ขอน ำท่ำนเดนิทำงไปยงัประเทศภูฏำน 5 วนั 4 คนื พำท่ำนเขำ้ชมงำน Thimphu Tshechu หรอื
งำนเทศระบ ำหน้ำกำกเป็นงำนใหญ่ทีสุ่ดในประเทศภูฏำนจดัขึน้ ณ ป้อมปรำกำรเมอืงทมิพ ูหน่ึงปีมคีรัง้เดยีว 
เป็นงำนที่นักท่องเทีย่วต่ำงแห่แหนเพื่อเขำ้ชม เกบ็ครบหมดสถำนทีส่ ำคญั โดยสำยกำรบนิ Bhutan Airlines
หรอื Druk Air  ชัน้ Economy เยีย่มชมเมอืงทัง้ 3 เมอืงหลกั  พำโร-ทมิพ-ูพนูำคำ พกัโรงแรมระดบั 3 ดำวขึน้
ชื่อ เขำ้ชมวดัถ ้ำเสอืซึง่เป็นสถำนทีแ่สวงบุญทีช่ำวภฏูำนเลื่อมใสศรทัธำกนัมำกทีสุ่ด เยีย่มชมสถำนอนุรกัษ์สตัว์
ประจ ำชำติของภูฏำน และพิพิธภัณฑ์ประวัติศำสตร์พื้นบ้ำน น ำท่ำนสักกำระหลวงพ่อสัจธรรมซึ่งเป็น
พระพุทธรูปขนำดใหญ่ที่สุดของภูฏำน เข้ำชมป้อมปรำกำร “ทิมพู ซอง” ซึ่งอยู่ติดกบัที่ประทบัของสมเด็จ
พระรำชำธบิดจีกิม ีเทีย่วหลำยสถำนทีไ่ดเ้พรำะจดัใหท้ำ่นพกัทีเ่มอืงทมิพสูองคนื ท ำใหไ้มต่อ้งเกบ็กระเป๋ำและมี
เวลำเทีย่วเพิม่ กำรนัตไีมช่ะโงกทวัร ์โปรแกรมจดัโดยผู้ช านานประเทศภฏูานและอยากให้ท่านท่องเท่ียว
อย่างมีความสขุและความประทบัใจ!! 

ฟรีผา้ขาวต้อนรบัตามธรรมเนียมของคนภฏูาน 

มี WIFI on Bus 

น าท่านไหว้พระ 9 วดัพร้อมสวดมนตแ์ละรบัน ้ามนจากพระ 

บริการพิเศษใส่ชดุประจ าชาติเตม็รปูแบบสามารถเดินเท่ียวได้ทกุท่ี ไม่ใช่ใส่ถ่ายรปูแล้วถอด 

พกัโรงแรมดีระดบัสามดาว ท่ีเมืองพาโร 2 คืน ท่ีเมืองทิมพ ู2 คืน 

ไม่เปล่ียนโรงแรมบอ่ย โปรแกรมสวย ไม่ต้องแพค็ของทกุวนัเหมือนท่ีอ่ืน 

โรงแรมได้มาตฐานรบัรองโดยรฐับาลภฏูานและยงัอยู่ใจกลางเมืองสามารถเดินเท่ียวได้ 

มีเน้ือสตัวอ์ย่างน้อย 2 อย่างและอาหารเสริมจากไทยทกุมือ้  

รวมค่าวีซ่าคนละ US $40 และค่า Loyalty Fee เข้าประเทศภฏูานวนัละ US $65 รวมทัง้ส้ิน 260 
USDแล้ว 

หากเวลาเหลือเราพาเท่ียวเพ่ิมไม่มีลด แต่ขึน้อยู่กบัความเหน็ลกูทวัรเ์ป็นส าคญั 
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 รวมค่าข่ีม้าขึน้ทกัซงั 

ก าหนดวนัเดินทาง 

 

หมายเหต:ุ 

*กรณีคุณลกูคำ้ตอ้งกำรเดนิทำงในวนัและเวลำอื่น ๆ สำมำรถโทรเขำ้มำสอบถำมเพิม่เตมิไดค้ะ่ หำกมจี ำนวน
คนเรำสำมำรถเปิดกรุ๊ปใหไ้ดค้ะ่ 

**รำคำอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดเ้น่ืองจำกรำคำตัว๋เครื่องบนิและโปรโมชัน่จำกรฐับำลภฏูำน หำกลูกคำ้ทำ่นได้
จองทวัรไ์ปแลว้เรำท ำกำรปรบัเปลีย่นใหต้ำมรำคำของวนัเดนิทำงนัน้ 

***เรำมโีปรแกรมส ำหรบัเดนิทำงเองแบบสว่นตวั สำมำรถระบุวนัเดนิทำงเองได ้ซึ่งทำ่นสำมำรถเลอืกระดบัของ
ทีพ่กั อำหำรได ้น ำเทีย่วโดยไกดท์อ้งถิน่+คนขบัรถแบบสว่นตวัแต่ไมม่หีวัหน้ำทวัรจ์ำกไทย  

****ส ำหรบัทำ่นทีต่อ้งกำรหอ้งทีใ่หญ่กวำ่ปกตโิปรแจง้เจำ้หน้ำทีเ่พือ่ตรวจสอบรำคำ 

โรงแรม: 

เมอืงทมิพ:ู http://www.gakyilbhutan.com 

(Gakyil เป็นโรงแรมใจกลำงเมอืง สะอำด เดนิเลน่สะดวก) 

เมอืงพำโร: http://www.bhutanhotels.com.bt/olathang/olathang.htm  

(Olathang เป็นโรงแรมเก่ำแก่มชีื่อ เป็นโรงแรมใน Chain ใหญ่ของภฏูำน) 

 

 

วนัและเวลาเดินทาง 
(ออกเดินทางวนัพธุเดินทางกลบัวนัอาทิตย)์ 

ราคา 
ผูใ้หญ่ 

ราคาเดก็
เสริมเตียง 

ราคาเดก็ไม่
เสริมเตียง 

พกัเด่ียว
เพ่ิม 

19-23 กนัยำยน 2561 ฿ 51,900 ฿ 51,900 ฿ 51,900 10,000  

http://www.gakyilbhutan.com/
http://www.bhutanhotels.com.bt/olathang/olathang.htm
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 โปรแกรมการเดินทาง เช้า 
เท่ีย
ง 

ค า่ โรงแรมท่ีพกั 

1 
กรุงเทพฯ – พำโร –ตำซอง – พำโรรงิปุงซอง - วดัคิ
ชลูำคงั – ดำ่นซูซอม – ทมิพ ู– เมมโมเรยีลโชเตน – 
ซือ้เพิม่ Option Tour อำบน ้ำแรห่นิรอ้น 

✈   
Gakyil  

หรอืเทยีบเทำ่ 

2 
ทมิพ ู- ปนูำคำ - ดอร ์ชูลำ - วดัชมิลิำคงั - ปนูำคำ
ซอง - สะพำนเหลก็ทีย่ำวทีสุ่ด- ทมิพ ู    

Gakyil  

หรอืเทยีบเทำ่ 

3 
ทมิพ ู– ทมิพซูอง(ชมภำยนอก) – ชมงำนแสดงระบ ำ
หน้ำกำก – หลวงพอ่สจัธรรม – ทำคนิ - ชมิโทกำ
ซอง - ตลำดนดัสุดสปัดำห ์

   
Olathang  

หรอืเทยีบเทำ่ 

4 พำโร – Paro Bird Eye View -  วดัทกัซงั - พำโร    
Olanthang  

หรอืเทยีบเทำ่ 

5 พำโร – กรุงเทพ  ✈ X 
 

 

 

วนัที ่1           กรุงเทพฯ – พำโร –ตำซอง – พำโรรงิปุงซอง - วดัคชิลูำคงั – ดำ่นซูซอม – ทมิพ ู
                  เมมโมเรยีลโชเตน – ซือ้เพิม่ Option Tour อำบน ้ำแรห่นิรอ้น 
04.00 น. คณะเดนิทำงพรอ้มกนัที ่สนำมบนิสุวรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก สำยกำรบนิภฏูำนแอร์

ไลน์ เทีย่วบนิที ่B3701 ออกเดนิทำงเวลำ 06:30 เคำเตอร ์K ประตู 4-5 พบกบัเจำ้หน้ำทีใ่หก้ำร
ตอ้นรบัพรอ้มบรกิำรกระเป๋ำเขำ้เชค็อนิ พรอ้มหวัหน้ำทวัรค์อยใหบ้รกิำร 
คณะเดนิทำงพรอ้มกนัที ่สนำมบนิสุวรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก สำยกำรบนิ Druk Air 
(KB) เทีย่วบนิที ่KB141 ออกเดนิทำงเวลำ 06:50 เคำเตอร ์W ประตู 10 พบกบัเจำ้หน้ำที ่ให้
กำรตอ้นรบัพรอ้มบรกิำรกระเป๋ำเขำ้เชค็อนิ พรอ้มหวัหน้ำทวัรค์อยใหบ้รกิำร 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
06:30 น. ออกเดนิทำงสูป่ระเทศภฎูำน เดนิทำงสูเ่มอืงพำโร เมอืงหน้ำดำ่นส ำคญัก่อนเดนิทำงสูด่นิแดน

อื่น ๆในประเทศภฏูำน โดยสำยกำรบนิ ภฏูำนแอรไ์ลน์ ออกเดนิทำงเวลำ 06.30 มอีำหำร
บรกิำรบนเครื่อง เครือ่งจะท ำกำรลงจอดทีป่ระเทศอนิเดยีเพือ่ท ำควำมสะอำดและเตมิน ้ำมนัเป็น
เวลำ 45 นำทโีดยไมต่อ้งลงจำกเครือ่งบนิและเดนิทำงต่อไปยงัประเทศภฎูำน 

09:55 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิเมอืงพำโร 
 

ทุกคนทัว่โลกทีเ่ดนิทำงมำยงัประเทศภฏูำนตอ้งเริม่ตน้จำกเมอืงน้ีเพรำะเมอืงพำโรเป็นเมอืง
เดยีวทีม่สีนำมบนินำนำชำต ิเมอืงพำโรอยูท่ีร่ะดบัควำมสงู 2250 เมตรจำกระดบัน ้ำทะเล มี
ควำมส ำคญัเพรำะเคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศอกีทัง้ยงัมวีดัส ำคญัหลำยแหง่อยูท่ีเ่มอืงน้ี 

http://bit.ly/2NMk5YE
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เชำ้ 

 
 เดนิทำงสูต่วัเมอืง พำโร เยีย่มชม พิพิธภณัทส์ถานแห่งชาติ หรือ ป้อมปราการตาซอง 

(National Museum of Bhutan , Ta Dzong) ป้อมปรำกำรตำซองสรำ้งขึน้กลำงครสิตศ์ตวรรษ
ที ่17ภำยนอกออกแบบใหม้รีปูทรงกระบอก มทีัง้หมด 8 ชัน้ โดยเป็นสถำนทีเ่กบ็รวบรวม ภำพ
พระบฏ อำวุธ เหรยีญกษำปณ์ เครื่องมอืเครื่องใช ้สตัวป่์ำแถบเทอืกเขำหมิำลยั ตลอดจน ดวง
ตรำไปรษณีย ์แต่เน่ืองดว้ยเหตุกำรณ์ไฟไหมค้รัง้ใหญ่ท ำใหต้วัอำคำรเสยีหำยอยำ่งหนกัและเป็น
อนัตรำยต่อกำรเขำ้ชมภำยในตวัอำคำร นกัทอ่งเทีย่วสำมำรถชมอำคำรภำยนอกไดแ้ละรฐับำล
ภฏูำนไดส้รำ้งอำคำรหลงัใหมเ่พื่อจดัแสดงแทน โดยทีอ่ำคำรหลงัใหมม่ ี2 ชัน้และจดัแสดงเพยีง 
4 หอ้งเทำ่นัน้ จำกจุดน้ีท่ำนสำมำรถเหน็ววิสวยๆของสนำมบนิพำโรและตวัเมอืงไดอ้ยำ่งชดัเจน  
**จุดน้ีจะอยูบ่นยอดเขำเรำจะพำทำ่นไปชมววิมุมสงูของเมอืงพำโรใหท้ำ่นสำมำรถถ่ำยรปูสวยๆ
ได ้

 จำกนัน้พำทำ่นเดนิทำงต่อเพื่อเยีย่มชม พำโรรงิปุงซอง (Paro Ringpung Dzong) ป้อมปรำกำร
ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดของเมอืงพำโร ถูกสรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1645 ในสมยัของทำ่น Shabdrung Ngwang 
Namgyel ผูเ้ป็นกษตัรยิผ์ูย้ ิง่ใหญ่ทีร่วมประเทศภฎูำนใหเ้ป็นหน่ึงเดยีวในชว่ง ครสิตศ์ตวรรษที ่
17  ตัง้ตระหงำ่นโดนเดน่อยูท่ำ่มกลำงหุบเขำ ซึง่ตอนน้ีสถำนทีน้ี่มไีวส้ ำหรบัสว่นบรหิำร 
ศูนยก์ลำงทำงกำรปกครองของเมอืงพำโร และเป็นทีต่ ัง้ของพระอำรำมหลวง มพีระสงฆจ์ ำวดั
กวำ่ 200 รปู ทีน่ี่เคยเป็นทีถ่่ำยท ำหนงั Little Buddha ในปี 1993  
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จำกสนำมบนิประมำณ10 นำท ีน ำทำ่นเทีย่วชม วดัคิช ูลาคงั (Kyichu Lhakhang) หรือ วดัคิ
ช ูวดัคชิเูป็นวดัโบรำณเกำ่แก่ทีสุ่ดของภฏูำน ตัง้อยูใ่จกลำงหุบเขำ พระเจำ้ซองตเ์ซน กมัโป 
กษตัรยิท์เิบต ทรงสรำ้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 659 โดยทีใ่นเวลำนัน้พืน้ทีข่องวดัยงัเป็นของทเิบต  
ต ำนำนกำรสรำ้งวดัแหง่น้ีน่ำสนใจมำก เลำ่สบืต่อกนัมำวำ่ มนีำงยกัษ์ตนหน่ึงทีม่รีำ่งกำยใหญ่โต
ไดเ้ขำ้มำเหยยีดแขนเหยยีดขำนอนทบัอยูบ่นพืน้ทีข่องทเิบตและเทอืกเขำหมิำลยั เพือ่ปิดกัน้
ไมใ่หผู้ค้นทีต่อ้งกำรเผยแพรศ่ำสนำพทุธเขำ้มำยงัพืน้ทีน้ี่ พระเจำ้ซองตเ์ซน กมัโป จงึทรงด ำริ
สรำ้งวดัพทุธ 108 แหง่ ภำยในวนัเดยีว เพือ่ตรงึรำ่งนำงยกัษ์เอำไว ้โดยวดัคชิใูนเมอืงพำโรนัน้
เป็น 1 ใน 108 แหง่ดงักลำ่ว และเป็นพืน้ทีส่ว่นทีเ่ทำ้ซำ้ยของนำงมำรเหยยีบอยู ่สว่นอกีวดัหน่ึง
ในภฏูำนอยูท่ีเ่มอืงบุมทงั สรำ้งตรงเทำ้ขวำของยกัษ์ 

เทีย่ง  พกัรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 ออกเดนิทำงสูเ่มอืงเมอืงหลวงของประเทศภฏูำน เมืองทิมพ ู(Thimphu) ระยะทำงหำ่งจำก

เมอืงพำโรประมำณ 70 กโิลเมตร ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง ในระหวำ่งกำรเดนิทำง
สูเ่มอืงเมอืงทมิพทูำ่นจะไดเ้หน็ทศันียภำพอนัสวยงำมโดยมภีเูขำลอ้มรอบอกีทัง้ทำ่นยงัจะได้
เหน็สภำพกำรอยูอ่ำศยัของคนพืน้เมอืงอกีทัง้ยงัจะไดต้ื่นตำตื่นใจกบัสถำปัตยกรรมซึง่เป็น
เอกลกัษณ์ของประเทศภฏูำนตลอดระยะทำง ระหวำ่งทำงเรำจะแวะถ่ายรปู ณ จดุชมวิว ด่าน
ชซูอม ซึง่เป็นหน้ำดำ่นก่อนเขำ้เมอืงทมิพ ูและเป็นบรเิวณทีแ่มน่ ้ำจำกพำโรและทมิพมูำบรรจบ
กนั ขำ้งๆ สะพำนดำ่นชูซอมทำ่นจะไดเ้หน็สถูปสำมอนัออกแบบสไตน์ ภฏูำน เนปำล และทเิษต 
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จำกจุดน้ีอกี 31 กโิลเมตรเรำจะถงึเมอืงทมิพ ู

 
เมอืงทมิพเูป็นเมอืงทีอ่ยูใ่นระดบัควำมสงู 2,400 เมตรจำกระดบัน ้ำทะเล เป็นเมอืงหลวงทีเ่ลก็
ทีสุ่ดของเอเชยีและไมม่สีญัญำณไฟจรำจร มปีระชำกรอยูป่ระมำณ140,000 คน ผูค้นทีน่ี่ยิม้แยม้
แจม่ใส ใจดแีละมกัจะแตง่กำยดว้ยชุดประจ ำชำต ิชุดผูช้ำยจะเรยีกวำ่ โค (Kho) สว่นชุดของ
ผูห้ญงิจะเรยีกวำ่ ครีำ่ (Kira) เรำจะน ำทำ่นไปยงัโรงแรมเพือ่ Check-in และเกบ็สมัภำระ 

 
พำทำ่นเยีย่มชม เมมโมเรียลโชเตน (Memorial Chortten) มหาสถปูเพ่ือสร้างขึน้เพ่ือร าลึก
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ถึงอดีตกษติัริย ์จิกม่ี ดอรจี์ วงัชกุ พระองคท์รงเป็นกษตัรยิอ์งคท์ี ่3 ทีป่กครองประเทศภฏูำน
ในชว่ง ค.ศ. 1952-1972 และทรงไดร้บัพระฉำยำวำ่ "พระบดิำแหง่ภฏูำนนยคุใหม"่ สรำ้งขึน้ในปี 
1974สถำนทีแ่หง่น้ีทำ่นจะเหน็คนเฒำ่คนแก่จ ำนวนหน่ึงมำนัง่นบัลกูปัดและเดนิวนรอบสถูป 
 

จำกนัน้พำทำ่นเดนิเลน่ในตวัเมอืงทมิพ ูเน่ืองจำกโรงแรมนัน้อยูใ่จกลำงเมอืงทำ่นสำมำรถเลอืก
ไดว้ำ่จะเดนิเลน่หรอืพกัผอ่นทีโ่รงแรมหรอืไปใชบ้รกิำรแชน่ ้ำรอ้น Premium Hot Stone 
Bath(Premium Hot Stone Bath ไมร่วมในคำ่ทวัร ์คำ่ใชจ้ำ่ยจะอยูท่ี ่25 USD++ ต่อทำ่นใช้
บรกิำรพรอ้มกนัหอ้งละ 4 ทำ่น มสีองหอ้ง) หลงัจำกนัน้เรำจะนดัทำนขำ้วเยน็พรอ้มกนั 
 

[ Premium Hot Stone Bath ทีภ่ฏูำนคอืกำรแชน่ ้ำรอ้น โดยกำรเลอืกเอำหนิธรรมชำตมิำเผำจน
แดงแลว้เอำใสล่งไปในน ้ำท ำใหน้ ้ำรอ้นท ำใหไ้ดแ้รธ่ำตจิำกหนิ ชว่ยใหผ้อ่นคลำยกลำ้มเน้ือ ขอ้ต่อ 
และผอ่นคลำย นอกจำกนัน้น ้ำทีแ่ชจ่ะใสส่มุนไพรพืน้บำ้นอยำ่ง Khempa (Hemp) oil ทีช่ว่ยให้
ทำ่นผอ่นคลำยมำกขึน้ ส ำหรบัทำ่นทีเ่คยท ำครัง้แรกแนะน ำใหแ้ชป่ระมำณ 15 นำท ีส ำหรบั
บรกิำรน้ีระยะเวลำต่อครัง้อยูท่ี ่1 ชัว่โมง ซึง่ทำ่นสำมำรถใชบ้รกิำรสตมีและซำวน่ำได ้ทำ่นตอ้ง
แจง้ลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 3 ชัว่โมง และไมส่ำมำรถยกเลกิได ้] *สำมำรถแจง้ไดต้ัง้แต่ท ำกำรจอง 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ีโรงแรม Gakyil โรงแรมระดบั3 ดาวหรือเทียบเท่า  
วนัที ่2           ทมิพ ู- ปนูำคำ - ดอร ์ชลูำ - วดันันนำร ี- วดัชมิลิำคงั - ปนูำคำซอง - สะพำนเหลก็ทีย่ำว
ทีสุ่ด         
                  -  ทมิพ ู
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ โรงแรม Gakyil เมอืงทมิพ ู
 ออกเดนิทำงสูเ่มอืง Punakha ปนูาคา ระยะทำงประมำณ 75 กโิลเมตร ทำงเป็นถนนคดเคีย้ว

ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง เมื่อก่อนจะใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมงแต่ตอนน้ีถนน
ดขีึน้แลว้ เมอืงปนูำคำนัน้เมื่อสมยัโบรำณมคีวำมส ำคญัเพรำะเป็นเมอืงหลวงและเป็นเมอืงที่
กฏตสัองแรงไดร้บักำรเลอืกตัง้ในปี1907 เมอืงน้ีจะมรีะดบัควำมสงูตัง้แต่ 1,000 – 4,800 เมตร
จำกระดบัน ้ำทะเล เมอืงน้ีจะขอ่นขำ้งอุน่กวำ่เมอืงพำโรและเมอืงทมิพู 
 

ระหวำ่งกำรเดนิทำงทำ่นสำมำรถชมทวิทศัน์ของภเูขำสงูสลบักนัไปมำ (โปรดเตรยีมเสือ้หนำว
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มำดว้ยเพรำะจุดทีเ่รำจะผำ่นจะอยูส่งูกวำ่เมอืงทมิพอูยูร่ำว ๆ 1,000 เมตรจำกระดบัน ้ำทะเล 
สว่นเมื่อถงึเมอืงพนูำคำอำกำศจะอบอุน่กวำ่เมอืงทมิพ ูเน่ืองจำกเมอืงพนูำคำจะอยูท่ีร่ะดบัควำม
สงูที ่1,300 เมตรจำกระดบัน ้ำทะเล) 

 
แวะพกัยงัจุดทีส่งูทีสุ่ดบนเสน้ทำงน้ีอยูท่ี ่3,116 เมตรจำกระดบัน ้ำทะเล (เป็นจุดทีส่งูทีสุ่ดของ
เมอืงทมิพแูละพนูำคำ) ซึง่เรยีกวำ่ ดอร ์ชลูา (Dorchula Plass) และพำทำ่นชม สถปู “ดรคุ 
วงัเกล” (Druk Wangle Chorten) 108 องค ์(สถปูแห่งความเป็นสิริมงคล และสนัติสขุของ
แผน่ดิน 108 องค)์ สรำ้งขึน้มำเพือ่ถวำยแกพระโพธสิตัวข์องชำววชัรยำน จุดน้ีเป็นจุดที่
สำมำรถยนืชมเทอืกเขำหมิำลยัไดแ้บบกระจำ่งตำทีสุ่ด โดยเฉพำะในวนัทีอ่ำกำศสดใสและฟ้ำ
เปิด รวมถงึ ยอดเขากงัคาพนูซมั(Gangkhar Puensum) ซึง่เป็นยอดเขำทีส่งูทีสุ่ดในประเทศ
ภฏูำนซึง่อยูใ่นระดบัควำมสงูที ่7,500 เมตรเหนือระดบัน ้ำทะเล ณ จุดน้ีเรำจะแวะพกัถ่ำยรปู 
เขำ้หอ้งน ้ำ และออกเดนิทำงต่อไปยงัเมอืงปนูำคำ 
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หลงัจำกนัน้น ำทำ่นชมวดัภิกษุณีหรือ Nunnery Temple ซึง่ตัง้อยูบ่นยอดเขำ มเีจดยีเ์นปำล
ตัง้อยูด่ำ้นในมเีจำ้แมก่วนอมิปำงพนัมอืประดษิฐส์ถำนอยู ่จำกบนน้ีทำ่นสำมำรถมองเหน็ววิแบบ
พำโนรำมำ่  ใหท้ำ่นไดถ้่ำยรปู  เกบ็บรรยำกำศก่อนเดนิทำงกลบัสูเ่มอืง ทมิพ ู(Thimphu) 

กลำงวนั  พกัรบัประทำนอำหำรกลำงวนั - ภตัตำคำร ที ่เมอืงพนูำคำ 
 จำกรำ้นอำหำรเรำจะพำทำ่นเดนิผำ่นหมูบ่ำ้น Sobsukha เป็นหมูบ่ำ้นเลก็ๆมทีุง่นำลอ้มรอบโดย

ใชเ้วลำประมำณ 30 นำท ีเพือ่ดวูถิชีวีติของคนทีน่ี่และทุง่นำขัน้บนัได  

พำทำ่นเดนิไปยงัวดัชิมิลาคงั (Chimi Lhakhang) วดัน้ีไดถู้กสรำ้งขึน้ในปี 1499 โดยพระงำ
หวงั ชอคเยล โดย ชำวภูฏำนนิยมมำไหวข้อพรในเรื่องครอบครวั อำท ิขอลูก ขอพรใหป้ระสบ
ควำมส ำเรจ็ในเรื่องควำมรกั ขอพรใหล้กูหรอืมำใหพ้ระตัง้ชื่อใหล้กู นอกจำกน้ียงัเชื่อวำ่ สำมำรถ
ขอพรใหล้กูเกดิมำหน้ำตำดไีดใ้นขณะทีต่ ัง้ครรภ ์ชื่อทีเ่ป็นทีนิ่ยมทีห่ำกมำตัง้ชื่อทีว่ดัน้ีคอื คนิเลย ์
(ชื่อสถำนที)่ และ ชมิ ิ(ชื่อวดั)  
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น ำทำ่นเทีย่วชม พนูำคำซอง (Punakha Dzong) ป้อมปรำกำรประจ ำเมอืงปนูำคำ ปัจจุบนัเป็น
พระรำชวงัฤดหูนำวของพระสงัฆรำช ป้อมปรำกำรแหง่ถูกสรำ้งขึน้เมื่อปี 1637-38 เป็นซองที่
เก่ำแก่ทีสุ่ดเป็นอนัดบัสองและเป็นซองทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบัสองอกีดว้ย ซองแหง่น้ีถูกท ำลำย
หลำยครัง้ จำกไฟไหมแ้ละภยัธรรมชำตแิต่ไดร้บักำรบรูณะอยำ่งต่อเน่ือง ป้อมปรำกำรแหง่น้ี
สวยงำมมำกเพรำะอยูต่รงกลำงระหวำ่ง แมน่ ้ำโพ (Po Chu)ซึง่หมำยถงึแมน่ ้ำพอ่ และแมน่ ้ำโม 
(Mo Chu)หมำยถงึแมน่ ้ำแมไ่หลมำบรรจบกนัเป็นแมน่ ้ำ ปนูำ ซงั ช(ูPuna Tsang Chu)หรอือกี
ชื่อเรยีกวำ่ Sankosh river 
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หลงัจำกนัน้ น ำทำ่นชมสะพานเหลก็ท่ียาวท่ีสดุในภฏูาน พำดผำ่นแมน่ ้ำ แมน่ ้ำพอ่ และแมน่ ้ำ
โม (Mo Chu) ซึง่ประชำชนใชส้ญัจรเพือ่ขำ้มขำ้มมำยงัพนูำคำซอง 

 เดนิทำงกลบัสูเ่มอืง ทมิพ ู(Thimphu) 
เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร สโุขทยั 

พกัท่ีโรงแรม Gakyil  หรือเทียบเท่า (หำกทำ่นตอ้งกำร Premium Hot Stone Bath สำมำรถ
แจง้หวัหน้ำทวัรไ์ดเ้ลย ) 

วนัที ่3           ทมิพ ู– ทมิพซูอง(ชมภำยนอก) – ชมงำนแสดงระบ ำหน้ำกำก – หลวงพอ่สจัธรรม – ทำคนิ -   

                  ชมิโทกำซอง - ตลำดนดัสุดสปัดำห ์

เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ โรงแรม Gakyil เมอืงทมิพ ู
 หลงัอำหำรเชำ้เรำจะใหล้กูคำ้ทุกทำ่นแต่งชดุประจ าชาติแบบเตม็ของประเทศภฏูำนซึง่

สำมำรถเขำ้ไดทุ้กที ่ชุดผูช้ำยจะเรยีกวำ่ โค (Kho) สว่นชุดของผูห้ญงิจะเรยีกวำ่ ครีำ่ (Kira) จะมี
เจำ้หน้ำทีข่องโรงแรมและทำงไกดท์อ้งถิน่มำชว่ยแต่งตวัให ้เรำจะใสชุ่ดประจ ำชำตติัง้แต่เชำ้เพือ่
แสดงควำมเคำรพต่อสถำนทีแ่ละถ่ำยรปูจะไดส้วยงำม (ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะใส่หรือไม่ 
เราไม่ได้บงัคบั) 
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จำกนัน้เรำจะพำทำ่นัง่รถต่อไปยงัอกีหน่ึงสถำนทีส่ ำคญันัน่คอืป้อมปราการ “ทิมพ ูซอง” 
Thimphu Dzong หรือมีช่ือเป็นทางการว่า “ตาชิโช ซอง” (Tashicho Dzong) ซึง่เป็น
สญัลกัษณ์ของเมอืงหลวงแหง่น้ี ป้อมปรำกำรแหง่น้ีไดถู้กสรำ้งขึน้ในปี1907 ซึง่นอกจำกเป็น
ป้อมปรำกำรแลว้ยงัเป็นอำรำมหลวงส ำหรบัพระอกีดว้ย โดยตอนน้ีสถำนทีแ่หง่น้ีเป็นทีท่ ำงำน
ของสมเดจ็พระรำชำธบิดจีกิมแีละท ำเนียบรฐับำล ทีน่ี่เรำจะเหน็ทีป่ระทบัของสมเดจ็พระรำชำธิ
บดจีกิม ีเน่ืองจำกมงีำนเทศกำลระบ ำหน้ำกำก จงึใหช้มและถ่ำยรปูภำยนอก  

จำกนัน้พำทำ่นเขำ้รว่มงำน เทศกาลระบ าหน้ากากประจ าปี จดัขึน้ทีเ่มอืงทมิพ ูภำยในงำน
ทำ่นจะไดช้มระบ ำหน่ีจดัโดยนกัแสดงจ ำนวนมำก จดัแสดงทีท่มิพซูอง โดยประชำชนในเมอืงจะ
เขำ้ชมงำนกนัอยำ่งหนำแน่น ใหท้ำ่นไดถ้่ำยรปูพรอ้มชมกำรแสดง 
 

กลำงวนั  พกัรบัประทำนอำหำรกลำงวนั - ภตัตำคำร ที ่เมอืงพนูำคำ 
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จำกนัน้พำทำ่นขึน้เขำไป สกัการะหลวงพ่อสจัธรรม Buddha Dordenma statue (Buddha 
Point) พระพทุธรปูขนำดใหญ่ทีสุ่ดของภฏูำน หลอ่สมัฤทธิ ์ประดษิฐำนอยูบ่รเิวณเชงิเขำใน
เมอืงทมิพ ูท ำหน้ำทีป่กปักรกัษำชำวเมอืงทมิพ ูจำกจุดน้ีทำ่นจะไดเ้หน็เมอืงทมิพไูดโ้ดยรอบ 
 

 

 

จำกนัน้พำทำ่นชม “ทำคนิ” ในสถำนอนุรกัษ์สตัวป์ระจ ำชำตขิองภฏูำน  (Takin Preservation 
Center) ซึง่เป็นสตัวป์ระจ ำชำตขิองภฏูำน ปัจจุบนัหำดไูดย้ำกมำกเน่ืองจำกเป็นสตัวท์ีอ่ยูใ่นป่ำ
ลกึและมอียูท่ีเ่ฉพำะบนภเูขำในแทบเทอืกเขำหมิำลยั 
 

จำกนัน้น ำทำ่นชม ซิมโทกาซอง (Simtokha Dzong) เป็นป้อมปราการแห่งแรกของ
ประเทศภฏูาน สรำ้งในปี ค.ศ. 1629 โดยทำ่นซบัดรุง งำวงั นมัเกล เป็นตน้แบบของป้อม
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ปรำกำรทุกแหง่ในประเทศภฏูำน ดำ้นในมขีองเก่ำแก่มำกมำยจงึมตี ำรวจเฝ้ำอยูต่ลอดเวลำ 
พระบำทสมเดจ็พระเจำ้อยูห่วัภมูพิลอดุลยเดช ทรงกรุณำโปรดเกลำ้โปรดกระหมอ่ม 
พระรำชทำนผำ้พระกฐนิทอดถวำย เมื่อวนัที ่31 ตุลำคม 2556 
 

 

 จำกนัน้น ำทำ่นขอพรที ่วดัพระนางตารา พระโพธสิตัวต์ำรำ หรอื พระแมต่ำรำ เป็นพระ
โพธสิตัวฝ่์ำยหญงิในพระพทุธศำสนำ โดยมสีำยกำรปฏบิตัสิบืทอดอยำ่งต่อเน่ืองในวชัรยำน ค ำ
วำ่ตำรำมำจำกภำษำสนัสกฤตหมำยถงึขำ้ม กำรบชูำพระนำงเริม่เมื่อพทุธศตวรรษที ่8 - 11 
โดยถอืวำ่เป็นชำยำของพระอวโลกเิตศวรโพธสิตัว ์ทีน่ี่จะเหน็ผูห้ญงิภฏูำนเป็นสว่นใหญ่โดยเชื่อ
วำ่หำกขอพรอะไรจะไดส้ิง่ทีข่อ 
 

จำกนัน้น ำทำ่นผำ่น ตลาดสดุสปัดาห ์(Weekend Market) ซึง่จ ำหน่ำยผลผลติทำงกำรเกษตร 
(ทีป่ระเทศภฏูำนผลผลติทำงกำรเกษตรทุกอยำ่งนัน้ปลอดสำรพษิ) 
 

เดนิทำงสูเ่มอืงพำโร ใชเ้วลำประมำณ 1:30 ชัว่โมง 
 

พำทำ่นเดนิเลน่ในตวัเมอืง ทำ่นสำมำรถซือ้ของฝำกจำกเมอืงน้ี รำคำของจะถูกกวำ่เมอืงทมิพู
นิดหน่อย 
 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
พกัโรงแรม  Olathang,โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

วนัที ่4           พำโร - Paro airport bird's eye view - วดัทกัซงั – ชมกำรแสดงพืน้บำ้นระบ ำหน้ำกำก –  
                  พำโร 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ทีโ่รงแรม Olathang เมอืงพำโร 
 จำกนัน้พำทำ่นแวะถ่ำยรปู ณ จดุชมวิว Paro airport bird's eye view point ซึง่เป็นจุดที่

สำมำรถเหน็สนำมบนิพำโรไดท้ัง้สนำมบนิ จุดน้ีสวยงำมมำกเพรำะสนำมบนินัน้โดนลอ้มรอบ
ดว้ยหุบเขำ 
[ในประเทศภฏูำนทำ่นจะไดย้นิชือ่ซองบอ่ยๆเพรำะวำ่ซองมคีวำมหมำยวำ่ ป้อมปรำกำร หรอื 
Fortress ซองทีป่ระเทศภฏูำนจะสรำ้งเหมอืนปรำสำทโดยสมยัก่อนนัน้ซองใชป้้องกนัขำ้ศกึทีจ่ะ

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%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%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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เขำ้มำรุกรำนเมอืง แต่ในสมยัน้ีซองเป็นทัง้สถำนทีร่ำชกำร ทีพ่กัของพระ มโีบสถอ์ยูด่ำ้นใน ซอง
ส ำคญัในประเทศภฏูำนจะมอียูก่วำ่ 20 ซองทัว่ประเทศ] 

 

 
น ำทำ่นเดนิทำงขึน้สูห่มูบ่ำ้นซทัซมัเพือ่ขึน้สูเ่ขำทกัซงัเพือ่ไปยงั วดัทกัซงั (Taktshang 
Goemba Monastery)  ชื่อทกัซงัมคีวำมหมำยวำ่รงัเสอืหรอื (Tiger Nest) ทำ่นสำมำรถเลอืก
วำ่จะขีม่ำ้หรอืจะเดนิขึน้ไปกไ็ด ้กำรขีม่ำ้จะใชเ้วลำประมำณ 30 นำทซีึง่ขึน้ไปไดจ้นถงึจุดจอดมำ้
และขึน้มำ้ไดเ้ฉพำะขำขึน้เทำ่นัน้เพรำะวำ่ขำลงนัน้หำกนัง่มำ้จะอนัตรำยมำก กำรเดนิทำงขึน้เขำ
ทกัซงัจะใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4 -6 ชัว่โมงในกำรไป-กลบัและขึน้อยูก่บัควำมเรว็ในกำรเดนิ
ของกรุ๊ปดว้ย โดยระหวำ่งทำงจะมจีุดแวะพกัซึง่จะเป็น Café ซึง่เรำจะพกัดื่มชำและเขำ้หอ้งน ้ำ 
เดนิขึน้ต่อเพือ่ทีจ่ะถงึชว่งสุดทำ้ยทีจ่ะตอ้งขึน้ลงบนัไดกวำ่ 350 ขึน้เพือ่ทีจ่ะขึน้ไปทีต่วัวดัทกัซงั 
เมื่อถงึตวัวดัจะตอ้งฝำกอุปกรณ์อเิลก็โทรนิคทุกชนิด (ลกูคำ้หลำยทำ่นจะถำมวำ่จะเดนิไหวไหม 
ตอ้งตอบเลยวำ่ทรปิเรำไมร่บีรอ้นในกำรเดนิขึน้เพือ่ทีแ่สวงบุญบนหุบเขำอนัศกัดิส์ทิธิน้ี์ เดนิ
เรือ่ย ๆชมบรรยำกำศอนัสวยงำมบนเทอืกเขำ พกัไดต้ลอดทำง กำรขีม่ำ้จะชว่ยใหเ้ดนิขึน้งำ่ยขึน้
มำกเพรำะวำ่เมือ่ถงึจุดจอดมำ้จะเดนิอกีไมน่ำนมำก หำกลกูคำ้ทำ่นไดไมส่ะดวกทีจ่ะขึน้เขำทกั
ซงัเรำสำมำรถพำทำ่นไปเดนิเทีย่วในเมอืงพำโรแทนได)้ 

 วดัทกัซงัเป็นวดัพทุธทีม่คีวำมเก่ำแก่ทีสุ่ดแหง่หน่ึงในภฏูำน โดยถูกสรำ้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1962 
จุดเดน่อยูท่ีต่วัวดันัน้ตัง้อยูร่มิผำซึง่มคีวำมสงูกวำ่ 900 เมตร ในเขตเมอืงพำโร ดว้ยควำมสงู
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เทยีมฟ้ำเชน่น้ีเอง ท ำใหว้ดันัน้อยูท่ำ่มกลำงเมฆหมอกสขีำวทีล่อ้มรอบวดั อกีทัง้ยงัสำมำรถชม
ววิสวย ๆ ดำ้นลำ่งไดอ้ยำ่งชดัเจนในวนัทีท่อ้งฟ้ำโปรง่ โดยเฉพำะในชว่งฤดใูบไมผ้ลทิีห่มูม่วล
ดอกไมต้่ำงพำกนัชูชอ่สวยงำม ดำ้นประวตัคิวำมเป็นมำนัน้ มตี ำนำนเลำ่วำ่ แต่ก่อนพืน้ทีบ่รเิวณ
น้ีจะถูกสรำ้งเป็นวดันัน้ทำ่นกูรรูนิโปเช ( Guru Rinpoche) หรอืทำ่นคุรุปัทมะสมัภวะ 
(Guru Padmasambhava) คนภฏูำนจะเรยีกทำ่นวำ่ กูรรูนิโปเช (ทำ่นกูรรูนิโปเชในแถบประ
เทษทเิบต ภฏูำน เนปำล และบำงสว่นในประเทศอนิเดยีในแถบเทอืกเขำหมิำลยันัน้ถอืวำ่ทำ่
เหมอืนพระพทุธเจำ้องทีส่อง โดยตำมวดัต่ำงๆทีภ่ฏูำนจะมรีปูปัน้ของทำ่นแทบทุกวดั) ไดข้ีห่ลงั
เสอืมำเหยยีบแผน่ดนิภฏูำนครัง้แรกและบ ำเพญ็เพยีรอยูใ่นถ ้ำแหง่น้ีเป็นเวลำ สำมปี สำมเดอืน 
สำมอำทติย ์สำมวนั สำมชัว่โมง ครัน้จะเทศนำสัง่สอนผูค้นทำ่นจะกลำยรำ่งเป็นมนุษยเ์ชน่เดมิ 
และเมื่อค ำสอนไดผ้ล ผูค้นต่ำงพำกนัเสื่อมใสในพระพทุธศำสนำ จงึท ำใหส้ถำนทีน้ี่กลำยเป็น
สถำนทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ต่อมำจงึไดม้กีำรสรำ้งวหิำรขึน้เพือ่แสดงถงึควำมนิยมดำ้นพระพทุธศำสนำ 
และเมื่อเวลำผำ่นไปเน่ินนำนท ำใหต้วัวหิำรช ำรุดทรุดโทรม จนทำ้ยทีสุ่ดในปี ค.ศ. 1962 จงึมี
กำรสรำ้งวดัทกัซงัหรอืวดัรงัเสอืขึน้มำ และไดท้ ำกำรบรูณปฏสิงัขรณ์ครัง้ใหญ่ในปี ค.ศ. 1998 
จำกเหตุเพลงิไหม ้ 
 

เทีย่ง  ทำนอำหำรที ่Café บนเขำทกัซงั 
 หลงัจำกนัน้ พำทำ่นเดนิเลน่ในตวัเมอืงพำโร เพือ่ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีท่่ำนตอ้งกำรไปฝำก

คนทีท่ำ่นรกั หลงัจำกน้ีจะไมม่ชีอ้ปป้ิงแลว้ควรเลอืกซื้อใหเ้รยีบรอ้ยตัง้แต่วนัน้ี 
เยน็  รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร  

พกัโรงแรม  Olathang โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
วนัที ่5           พำโร - กรุงเทพฯ 

เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ทีโ่รงแรม Olathang เมอืงพำโร 
 เดนิทำงกลบัสู ่กรุงเทพ – สนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสำยกำรบนิ Bhutan Airlines ออกเดนิทำง 

10:15 น โดยเทีย่วบนิที ่B3700 ถงึกรุงเทพเวลำ 16:05 น 
เดนิทำงกลบัสู ่กรุงเทพ – สนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสำยกำรบนิ Druk Air ออกเดนิทำง 08:30 น 
โดยเทีย่วบนิที ่KB120 ถงึกรุงเทพเวลำ 14:10 น 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิ กรุงเทพฯ-พำโร-กรุงเทพฯ ชัน้ Economy และ คำ่ภำษสีนำมบนิโดยสำยกำรบนิภฎูำนแอร์
ไลน์ (รำคำปกต ิ24,xxx-27,xxx บำท ) 

 คำ่อำหำรทุกมือ้ตำมระบใุนรำยกำร 
 น ้ำดื่มวนัละ 2 ขวด  
 คำ่ขีม่ำ้ขึน้ทกัซงั (หำกไมข่ึน้มำ้ไมส่ำมำรถคนืคำ่มำ้ได)้ 
 คำ่ยำนพำหนะและคำ่เขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆตำมทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรม 
 คำ่ทีพ่กัโรงแรม (พกัหอ้งละ 2 ทำ่น) โดยใชโ้รงแรมทีผ่ำ่นกำรรบัรองจำกรฐับำลภฏูำน  (3 ดำวหรอืสงู

กวำ่) 
 คำ่วซี่ำเพือ่เขำ้ประเทศ USD $40 
 คำ่ Development Fee USD $65 ต่อคน/ต่อวนั (รวมทัง้สิน้ 260 USD)ทีท่ำงรฐับำลภฏูำน เรยีกเกบ็กบั

นกัทอ่งเทีย่ว 
 คำ่พำหนะในกำรน ำเทีย่วและคำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำมระบุไวใ้นโปรแกรม 
 คำ่มคัคุเทศกท์อ้งถิน่(พดูภำษำองักฤษ)ทีค่อยบรกิำรและดแูลตลอดกำรเดนิทำง 
 คำ่ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิทำ่นละ 1,000,000.-บำท 
 คำ่หวัหน้ำทวัรไ์ทยทีค่อยบรกิำรและดูแลตลอดกำรเดนิทำง ส ำหรบัคณะเดนิทำงตัง้แต่ 15ทำ่นขึน้ไป 

** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซื้อประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภำพและกำรเดนิทำงเพิม่เตมิสำมำรถ
สอบถำมขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 

  - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  

1. ควำมครอบคลุมผูเ้อำประกนัทีม่อีำยมุำกกวำ่ 16 หรอืน้อยกวำ่ 75 ปี  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำต่อเน่ือง 
2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอุบตัเิหตุ 3 ลำ้นบำท] 

2. ควำมครอบคลุมผูเ้อำประกนัทีม่อีำยนุ้อยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี   

 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำต่อเน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอุบตัเิหตุ 1.5 ลำ้นบำท] 
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อตัราน้ีไม่รวม 

 รำคำทวัรน้ี์ไมร่วมภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% และ คำ่บรกิำรหกั ณ ทีจ่ำ่ย 3 % (ส ำหรบัทำ่นทีต่อ้งกำรใบก ำกบั) 
 คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถภฏูำน (รวม $6 USD/คน/วนั) ทัง้หมด 5 วนั = USD $30 
 คำ่ทปิมคัคุเทศกจ์ำกเมอืงไทย  (รวม $3 USD/คน/วนั) ทัง้หมด 5 วนั = USD $15 
 คำ่บรกิำรอำบน ้ำแร ่Premium Hot Stone Bath (รำคำเริม่ตน้ 25 USD++) 
 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวั อำทเิชน่  คำ่เครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ , คำ่โทรศพัท ์, คำ่ซกัรดี, คำ่ธรรมเนียมหนงัสอื

เดนิทำง, คำ่น ้ำหนกัเกนิจำกทำงสำยกำรบนิก ำหนดเกนิกวำ่ 30 ก.ก.และมำกกวำ่ 1 ชิน้,  คำ่
รกัษำพยำบำล กรณีเกดิกำรเจบ็ป่วยจำกโรคประจ ำตวั, คำ่กระเป๋ำเดนิทำงหรอืของมคีำ่ทีส่ญูหำยใน
ระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นตน้ 

 คำ่ธรรมเนียมน ้ำมนัและภำษสีนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้รำคำ 
 

เง่ือนไขการจอง 

1. กรุณำท ำกำรจองก่อนกำรเดนิทำง อยำ่งน้อย 45 วนัท ำกำร (60 วนัท ำกำรส ำหรบั แพก็เกจ รำคำ
โปรโมชัน่และกำรเดนิทำงชว่งเทศกำล) หรอืก่อนหน้ำนัน้ การจองจะสมบรูณ์ต่อเม่ือช าระมดัจ าแล้ว
เท่านัน้ 

2. กรุณำช ำระเงนิมดัจ ำ ทนัทหีลงัจำกท ำกำรจอง ทำ่นละ 30,000 บำท ของรำคำทวัรท์ัง้หมด 
3. ส ำหรบักำรเดนิทำงชว่งเทศกำล หรอืวนัหยดุต่อเน่ือง กรุณำช ำระมดัจ ำ 30,000 บำท ของรำคำทวัร์

ทัง้หมด 
4. คำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็คำ่ทวัรท์ัง้หมดก่อนกำรเดนิทำง อยำ่งน้อย 20 วนัก่อนกำร

เดนิทำงท ำกำร มเิชน่นัน้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงของทำ่น และกำรคนืเงนิ
ทัง้หมดหรอืบำงสว่นตำมคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

5. กำรเดนิทำงในชว่งเทศกำลทอ่งเทีย่วหรอืวนัหยดุต่อเน่ือง อำจจะมกีำรเรยีกเกบ็คำ่ทวัรเ์รว็กวำ่ทีก่ ำหนด
ไวข้ำ้งตน้ 
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เง่ือนไขการช าระเงิน 

1. กรุณำโอนเงนิมดัจ ำเพือ่ยนืยนักำรเดนิทำงและทำงเรำจะด ำเนินกำรจองตัว๋เครื่องบนิ และ ช ำระเงนิ
ทีเ่หลอือยำ่งน้อย 20 วนัก่อนกำรเดนิทำงโดยสำมำรถโอนเงนิมำทีบ่ญัชดีำ้นลำ่ง 

2. หลงัจำกทำ่นช ำระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้กรุณำสง่หลกัฐำนกำรโอน พรอ้มระบุ ชื่อ-นำมสกุล เบอร์
โทรศพัท ์และรหสัทวัร ์ 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทำง 60 วนั คนืคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด  
2. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทำง 45 วนั แต่ไมเ่กนิ 60 วนั เกบ็คำ่ใชจ้ำ่ย ทำ่นละ 35,000 บำท 
3. แจง้ยกเลกิน้อยกวำ่ 45 วนัก่อนเดนิทำง ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์กบ็คำ่ใชจ้ำ่ย ทัง้หมด 
4. หำกทำ่นไมม่ำเชค็อนิในวนัเดนิทำง ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์กบ็คำ่ใชจ้ำ่ย ทัง้หมด 
5. ส ำหรบัผูโ้ดยสำรทีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทำงไทย หรอืทำงบรษิทัฯเป็นผูย้ ืน่วซี่ำให ้เมื่อผลวซี่ำผำ่น

แลว้มกีำรยกเลกิกำรเดนิทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่มดัจ ำทัง้หมด 
6. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเกบ็คำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมดกรณีทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะ

เดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว(้15ทำ่นขึน้ไป) เน่ืองจำกเกดิควำมเสยีหำยต่อทำง
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บรษิทัและผูเ้ดนิทำงอื่นทีเ่ดนิทำงในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน ำไปช ำระคำ่เสยีหำยต่ำงๆทีเ่กดิจำก
กำรยกเลกิของทำ่น  

7. กรณีเจบ็ป่วยจนไมส่ำมำรถเดนิทำงไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรบัรอง บรษิทัฯ
จะท ำกำรเลื่อนกำรเดนิทำงของท่ำนไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีทำ่นจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยทีไ่มส่ำมำรถ
เรยีกคนืไดค้อื คำ่ธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตัว๋  ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถเดนิทำงได้ 

8. กรณีทำ่นไดช้ ำระคำ่ทวัรห์รอืมดัจ ำมำแลว้ ทำงบรษิทัฯ คนืคำ่ทวัรห์รอืมดัจ ำให ้แต่ทำงบรษิัทขอ
สงวนสทิธิใ์นกำรหกัคำ่ใชจ้ำ่ยบำงสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อำท ิกรณีออกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
หรอืไดช้ ำระคำ่บรกิำรในสว่นของทำงเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในกำรหกัเกบ็คำ่ใชจ้ำ่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทำ่นเป็นกรณีไป 

9. กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจำกเอกสำรปลอมหรอืกำรหำ้มของเจำ้หน้ำทีไ่มว่ำ่
เหตุผลใดๆ กต็ำมทำงบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นกำร ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ข้อมลูเบือ่งต้นและเอกสารในการขอวีซ่า 

วีซ่าภฏูานนัน้ต้องขอท่ีประเทศภฏูานเท่านัน้และเน่ืองจากรฐับาลภฏูานเกบ็ค่าเข้าประเทศวนัละ 65 
USD ต่อคน ต่อวนั ดงันัน้ทางบริษทัจะออกวีซ่าเป็นกรุป๊เพราะมีผลต่อราคาค่าทวัร ์โดยบริษทัจะท า
การย่ืนวีซ่าให้หลงัจากลกูค้าในกรุป๊ช าระเงินทัง้หมดแล้วเท่านัน้ (วีซ่าภฏูานใช้เวลาอนุมติัภายใน 7วนั
ท าการ) 
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ลกูค้าทกุท่านต้องท าการส่งเอกสารดงัน้ีทาง 

1. ภำพถ่ำยส าเนาหนังสือเดินทาง ตอ้งมอีำยใุชง้ำนไมต่ ่ำกวำ่ 6 เดอืน นบัจำกวนัเดนิทำง (กรุณำน ำหนงัสอื
เดนิทำงฉบบัเก่ำทีม่วีซี่ำเขำ้ประเทศสหรฐัฯมำแสดงดว้ย ถำ้ม)ี 

 

2. รปูถ่ายหน้าตรงสี  

   ถ่ำยไมเ่กนิ 3 เดอืน รปูถ่ำยจะตอ้งเป็นพืน้หลงัสขีำวหรอืฟ้ำ เปิดห,ู  

   หำ้มสวมแวน่ตำด ำหรอืหมวก สดัส่วนใบหน้าต้องเกิน 80 เปอรเ์ซน็ต์
ของพืน้ท่ีรปูถ่าย 

โดยสง่มำที:่ 

 E-mail:  

 หรือ LINE  

 หรือ FAX  
เราจะไม่เกบ็ Passport ตวัจริงของลกูค้าเพราะเอกสารทกุอย่างจะท าท่ีประเทศภฏูานโดยพนักงานของ

บริษทัเราท่ีอยู่ท่ีประเทศภฏูาน 
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ขอ้ความซึง่ถอืเปน็สาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ 

โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการ

สัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจาก

โรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, 

โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม

การเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัด

หยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถ่ิน,  

ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เก่ียวข้องกับ

สถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่

จ าต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ 

ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่

บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า

เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้า

ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสาร

เพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ 

รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือ

เพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 ทั้งนี้การขอสงวนสิทธดิังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค านงึถึงผลประโยชน์

ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึง่รว่มเดินทางเป็นส าคัญ 


