
  ภฏูาน 5D4N เดนิขึน้วัดทักซัง เสรมิอาหารไทย   
 

www.plan-travel.com                    Tel: 02-416-1537-38                 E-mail: plan@plan-travel.com                              Page 1 of 8 

 

ทิมพู – พูนาคา – พาโร – วดัทกัซงั 

พิสูจนจิ์ตมหากุศล พิชิตวัดถ ้าพยคัฆเ์หิรวัดทกัซัง บนยอดหนา้ผาสูงจากระดบัน ้าทะเล 2,900 ม. 

ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน 

ขอพรศกัด์ิสิทธิ์องคพ์ระศรีสจัธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก 

เพื่อความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน 
 

พิเศษ!!! เฉพาะลูกคา้คนส าคญั 

• น ้ำด่ืมบริกำรใหต้ลอดวนั 

• ระบ ำหน้ำกำก Mask Dance และระบ าพื้ นเมือง จดัแสดงเฉพำะคณะเรำเท่ำน้ัน 

• อำหำรเสริมจำกเมืองไทยทุกมื้ อ 

• บริกำร ชำ/กำแฟ หลงัอำหำร 

• ฟรี!!! ค่ำมำ้ ขึ้ นวดัทกัซงั 

• ชุดประจ ำชำติเพื่อใส่เดินชมเมือง 

หมายเหตุ  

1. โปรดระมดัระวงัรำยกำรท่องเท่ียวบำงรำยกำรท่ีใส่โปรแกรมสถำนท่ีเท่ียวมำกเกินกว่ำจะสำมำรถเขำ้ชมไดจ้ริง  

2. รำยกำรของเรำสำมำรถเพิ่มสถำนท่ีท่องเท่ียวนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำรได ้ในกรณีท่ีมีเวลำเหลือ   

วนัแรก สุวรรณภูม ิ– พาโร – พาโรซอง – National Museum – ตาชโิชซอง 

04.30 น. คณะพบกนั ณ จุดนัดหมาย สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Bhutan Airlines (B3) โดย

จะมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวกในการ Check-in สมัภาระต่างๆแก่ท่าน 

06.30 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงพาโร ประเทศภูฏาน โดยสายการบนิ Bhutan Airline เทีย่วบนิที ่B3-701 (มบีรกิารอาหารและ

เคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง) (เคร ือ่งบนิแวะรบัส่งผูโ้ดยสารทีเ่มอืงกลักตัตา ประเทศอนิเดยีประมาณ 45 นาท ี***ไม่ตอ้งลงจาก

เคร ือ่ง***)  

 

09.55 น. เดินทางถึงสนามบินพาโร ประเทศภูฏาน น าท่านผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นแต่ละท่านรบักระเป๋าสมัภาระที่

โหลดตรวจเชค็ใหเ้รยีบรอ้ยและออกเดนิทางเขา้สู่ตวั เมอืงพาโร  

ประเทศภูฏาน เป็นประเทศเล็กๆทีเ่ป็นดนิแดนรวมแหล่งอารยธรรมต่างๆในออ้มกอดแห่งขนุเขาหมิาลยั เป็นประเทศทีพุ่ทธศาสนาเบ่ง

บานอยู่ท่ามกลางเทอืกเขาหิมาลยั ประชาชนชาวภูฏานมธีรรมะเป็นสิง่ยดึเหน่ียวทางจติใจ ประชาชนด ารงชวีิตกนัอยู่อย่างเรยีบง่ายไม่

วุ่นวาย และความสุขของคนภูฏานวดักนัไดท้ีใ่จ..ความสุขอยู่ทีจ่ติใจทีม่แีต่รอยยิม้..และความเป็นมติรแก่ผูค้นทัง้โลก ทุกท่านจะไดส้มัผสั

เมอืงพาโร ซึง่เป็นเมืองที่ถูกโอบอยู่ในวงลอ้มของขนุเขา บนระดบัความสูง 2,280 เมตร มแีม่น ้าปาชไูหลผ่าน อาคารบา้นเรอืนจะเป็น

สไตลภ์ูฏานแท ้กรอบหนา้ต่างไมล้วดลายสสีนัสดใส 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
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น าทุกท่านชม พาโรซอง หรอื พาโรรงิปูซอง ป้อมปราการและวิหารหลวงแห่งเมืองพาโร  พาโรซองนับเป็นตัวอย่าง

สถาปัตยกรรมแบบภูฏานที่สมบูรณแ์บบที่สุด ทุกท่านจะเห็นถึงก าแพงสีขาวที่ก่อตวัขึน้เป็นป้อมปราการสามารถเห็นไดช้ดัเจนเป็น 

Landmark  ของเมืองพาโร ตวัซองสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1644 โดย ท่านซบัดรุง งาวงั นัมเกล พระอรยิสงฆ ์ซึง่เป็นผูน้ าทางจิต

วญิญานและเป็นผูร้วบรวมประเทศภูฏานใหเ้ป็นปึกแผ่น รวมถึงเป็นผูว้างระบบการบรหิารงานและระบอบปกครองประเทศ ปัจจุบนัเป็น

สถานที่ท างานของรฐับาล รวมทัง้เป็นที่ต ัง้ขององคก์รบรหิารสงฆป์ระจ าเขตปกครองนั้นๆ ทางเขา้พาโรซองม ีสะพานแขวนไมท้อด

ผ่านขา้มแม่น ้า เป็นอกีจุดทีค่วรถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจ 

 

หลงัจากนั้น น าท่านเดินทางไม่ไกล ชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ พิพิธภณัฑแ์ห่งนี้เป็นที่เก็บรวบรวมหนา้กากศิลปะแบบพุทธ

มหายาน นิกายตนัตระ ภาพพระบฏ อาวุธ เหรยีญกษาปณ์ เคร ือ่งมือเคร ือ่งใชไ้มส้อยต่างๆ รวมถึงจดัแสดงความหลากหลายทาง

ธรรมชาตอินัสมบูรณข์องประเทศเพือ่ใหทุ้กท่านไดรู้จ้กัภูฏานมากขึน้ ตรงขา้มกบัอาคารพพิิธภณัฑ ์เป็นอาคารทรงกลมสขีาว เรยีกว่า 

ตาซอง (Ta Dzong) หรือ หอคอย  เดิมใชเ้ป็นหอสังเกตการณ์ขา้ศึกศัตรู  เน่ื องจากตัว Dzong สรา้งอยู่บน เนินสู ง 

สามารถมองววิตวัเมอืงพาโรไดค้รอบคลุม (น าทุกท่านถ่ายรูปดา้นนอก เน่ืองจากขณะนี ้Ta Dzong ก าลงัปิดปรบัปรุง)  

หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ เมืองทิมพู เมืองหลวงของประเทศภูฏานตัง้แต่ปี ค.ศ. 1961 ใชเ้วลาการเดินทางประมาณ 1 

ชม. ระหว่างทางผ่านชม วดัตมัชู Tamchoe Monastery คือ จุดชมวิววดัตมัชู ตรงจุดบรรจบของแม่น ้าปาโรชูกบัแม่น ้าทิมพูช ู

คอืวดัตมัช ูหรอืวดัเขายอดอาชา จะตัง้อยู่บนฝั่งซา้ยท่ามกลางทิวทศันท์ี่มีแม่น ้าสองสายมาบรรจบกนั ท่านลามะทงัทนเกลโป ซึง่เป็น

ผูส้รา้งวดันีข้ึน้พรอ้มสะพานเหล็กอีกสายหน่ึงขึน้ทีน่ี่ แต่สะพานถูกน ้าพดัท าลายลงในปี ค.ศ. 1969 สะพานที่เห็นในปัจจุบนัเป็นของที่

ใชโ้ซเ่หล็กสรา้งขึน้ใหม่ในปี ค.ศ. 2005 โดยเลยีนแบบสะพานสายเดมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่อจากนั้นเดินทางอีกไม่ไกล น าท่านเดินทางเขาชม ตาชโิชซอง มหาปราการแห่งศานาและวหิารหลวงแห่งเมอืงทิม

พู (วนัธรรมดาเปิดหลงั16.30น. / เสาร-์อาทิตย ์เปิดทัง้วนั)  ตาซโิซซอง หมายถงึ ป้อมแห่งศาสนาอนัเป็นมงคล สรา้งในสมยั

ศตวรรษที ่12 โดยท่านซบัดรุง งาวงั นัมเกล ปัจุบนัเป็นสถานทีท่ างานของพระมหากษตัรยิ ์สถานทีท่ าการของกระทรวงต่างๆ และวดั 

รวมทัง้เป็นพระราชวงัฤดูรอ้นของพระสงัฆราช  และบรเิวณอนัใกลท่้านจะไดเ้ห็นวงัทีป่ระทบัส่วนพระองคข์องพระราชาธบิดจีกิมีด่ว้ย  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

จากนั้นเชญิทุกท่านพกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Gyelsa Hotel เมอืงทมิพู ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่อง  ทมิพู – National Memorial Chorten – โดชูลาพาส – วดัชมิลิาคงั – พูนาคาซอง 
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าท่านชม National Memorial Chorten อนุสรณม์หาสถานแด่กษตัรยิร์ชักาลที ่3 แห่งประเทศ

ภูฏานสรา้งในปี ค.ศ.1974 มีผูค้นมากมายเดินทางมาแสวงบุญและสวดมนตป์ระกอบพิธกีรรมทาง

ศาสนาต่างๆ  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองพูนาคา (Punakha) พูนาคา เป็นเมืองหลวงเก่าของภูฏานจนถึงปี ค.ศ. 

1955 ก่อนที่จะยา้ยเมืองหลวงไปที่เมืองทิมพู ระยะทางประมาณ 72 กโิลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 3 

ช ัว่โมง) ระหว่างทางท่านจะไดช้มววิทวิทศันข์องทุ่งนาขัน้บนัไดและดอกไมท้ีบ่านตลอดเสน้ทางสวยงาม

เป็นอย่างมาก ผ่านชม ป้อมซิมโตคาซอง สรา้งในปี ค.ศ.1629 ป้อมแห่งนี้มีชยัภูมิที่ถือเป็น

ยุทธศาสตรท์ีส่ าคญัแห่งเมอืงทมิพู ถือเป็นป้อมปราการแห่งแรกที่ท่านซบัดรุง งาวงั นัมเกล สรา้งขึน้ 

เมืองพูนาคาอยู่ระดบัความสูง 1,200 เมตรจากระดบัน ้าทะเล ท าใหเ้มืองพูนาคามีอากาศอบอุ่นกว่า

เมอืงพาโรและเมอืงทมิพู  

น าท่านแวะชม โดชูลาพาส ชมความงามของ เจดยีด์รุกวงัเยลลาคงั สถูปแห่งชยัชนะ ชม 108 สถูป อนุสรณส์ถานทีม่ีต่อกอง

ก าลงักลุ่มหวัรุนแรงที่ยดึพืน้ที่ทางภาคใตข้องภูฏาน ตัง้อยู่บนระดบัความสูง 3,150 เมตร จากระดบัน ้าทะเล  พรอ้มดืม่ด ่าธรรมชาติ

ทวิทศันข์องภูเขาหมิาลยัดา้นตะวนัตกอนัตระการตา และยอดเขาต่างๆเรยีงรายกนั รวมไปถงึยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดอย่างกงักาพุนซมุ ซึง่มี

ความสูงถงึ 7,540 เมตร จากนั้นเดนิทางต่อสู่เมอืงพูนาคา 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินขึน้เนินไปชม วดัชมิิลาคงั (ใชเ้วลาเดินประมาณคร ึง่ช ัว่โมง) วดัที่อยู่บนยอดเนินกลางหุบเขา สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1499 

โดยลามะที่มีชือ่เสียงมาก นามว่าท่าน Lama Drukpa Kunley ที่วดัแห่งนีช้าวบา้นเชือ่กนัว่า หากใครมาอธษิฐานขอบุตรก็จะได ้

สมใจ  

จากนั้นน าท่านชม พูนาคาซอง (Punakha Dzong)  ป้อมปราการประจ าเมอืงพูนาคา สรา้งขึน้ในปี 1637 โดยซบัดรุง งาวงันัมเกล  

ซึง่ไดร้บัการขนานนามว่าเป็น พระราชวงัแห่งความสุขอนัยิ่งใหญ่  “Palace of Great Happiness” และเป็นหน่ึงในป้อม

ปราการที่สวยงามที่สุดในภูฏาน เป็นป้อมทีส่รา้งเป็นอนัดบัสองของภูฏาน ในอดตีเมื่อคร ัง้เมอืงพูนาคายงัเป็นเมืองหลวง ป้อมแห่งนีไ้ด ้

ถูกใชเ้ป็นที่ท าการของรฐับาล ปัจจุบนัเป็นที่พกัในฤดูหนาวของพระช ัน้ผูใ้หญ่ ป้อมนีต้ ัง้อยู่ ณ บรเิวณที่แม่น ้า Pho chu และ แม่น ้า 

Mo chu ไหลมาบรรจบกนั อกีทัง้เป็นสถานทีท่่านซบัดรุง งาวงั นัมเกล มรณภาพทีน่ี่ และปัจจุบนัก็ไดเ้ก็บรกัษารา่งของท่านอยู่ภายใน  

ท่านจะไดเ้ห็น ลามะ (พระสงฆ)์ จ านวนมากทีก่ าลงัศกึษาพระธรรมและสวดมนต ์ 

 

http://www.plan-travel.com/
mailto:plan@plan-travel.com


  ภฏูาน 5D4N เดนิขึน้วัดทักซัง เสรมิอาหารไทย   
 

www.plan-travel.com                    Tel: 02-416-1537-38                 E-mail: plan@plan-travel.com                              Page 4 of 8 

พเิศษ!!! พาทุกท่านสมัผสัประสบการณแ์ปลกใหม่เรา้ใจกว่าเดมิ ดว้ยการล่องแก่งทีแ่ม่น ้า Mo Chu ววิอนั

ตระการตากบัขนุเขารูปชา้งหมอบ และ Punaka Dzong ทีส่วยงาม เพยีงท่านละ  

กรณีล่องเรอื 2-4 คน ราคา 3,500 บาท / ท่าน / เรอื 1 ล า 

กรณีล่องเรอื 4-6 คน ราคา 2,500 บาท / ท่าน / เรอื 1 ล า 

กรณีล่องเรอื 6-8 คน ราคา 2,000 บาท / ท่าน / เรอื 1 ล า 

(ล่องแก่งไม่ไดร้วมในค่าทวัร ์แต่เป็น Optional เพื่อจดัให ้ส าหรบัลูกคา้ ที่สนใจเท่านั้น ไม่ไดเ้ป็นการ

บงัคบัขายแต่อย่างใด ส่วนท่านใดไม่สะดวกหรอืไม่ประสงคล่์องแก่ง ทางบรษิทัฯ จะน าทุกท่านไปชมตลาด

พืน้เมอืง และ ไปชุดชมววิ ทีส่วยทีสุ่ดในเมอืงพูนาคาแทน โดยไม่มคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นเชญิทุกท่าน พกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Meri Puensum Hotel เมอืงพูนาคา ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่าม พูนาคา – ทมิพู – พระศรสีจัจธรรม – สวนสตัวแ์ห่งชาต ิ– หอ้งสมุดแห่งชาต ิ– พาโร 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองทิมพู ตามเสน้ทางเดิม ชมทัศนียภาพสองขา้งทางและเทือกเขาหิมาลัยที่มีความสวยงาม ที่จะเป็น

ประสบการณท์ีด่ทีีไ่ดม้าเยอืนภูฏาน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

พาทุกท่านชม ทีท่ าการไปรษณียภู์ฏาน ทุกท่านสามารถถ่ายรูปท าแสตมป์ทีร่ะลึก อีกทัง้สามารถเลือก

ซือ้ดวงตราไปรษณียากรทีง่ดงามของภูฎาน มีใหเ้ลอืกหลายรูปแบบและราคา ทัง้รูปววิทวิทศันธ์รรมชาต ิรูป

วดัและป้อมปราการที่เรยีกว่าซอง (Dzong) รูปสตัว ์รูปดอกไมต้่างๆ ซึง่ดวงตราไปรษณียกรของภูฏานถือ

เป็นหน่ึงในของน่าซือ้ทีทุ่กท่านไม่ควรพลาด  

 

น าท่านชม สวนสตัวแ์ห่งชาตขิองประเทศภูฏาน และชมสตัวป์ระจ าชาตทิาคนิ ทีม่ี

รูปรา่งลกัษณะพเิศษผสมระหว่างแพะกบัววั มแีห่งเดยีวในประเทศภูฏานเท่านัน้ ซึง่คร ัง้หน่ึง

ประเทศสหรฐัอเมรกิาเคยเจรจาขอไปเลีย้ง แต่ไดร้บัการปฏเิสธจากรฐับาลประเทศภูฏาน 

ทาคนิ เป็นสตัวใ์นต านานประวตัศิาสตรข์องศาสนาพุทธ โดยเชือ่ว่าท่านลามะ Drukpa 

Kunley เป็นผูส้รา้งขึน้จากซากโครงกระดูกของววัและแพะทีท่่านไดท้านเป็นอาหารไปแลว้ 

เมือ่ท่านลามะทานอิม่ ก็ไดน้ าเอาหวัแพะไปต่อกบักระดูกววั และดดีนิว้หน่ึงท ี

กองกระดกูกก็ลบัพลนัมชีวีติเป็น ตวัทาคนิ วิง่ออกไปกนิหญา้ในทุ่งหญา้ 

และสบืพนัธุม์าจนถงึปัจจุบนันี ้ 

น าท่าน สกัการะองคห์ลวงพ่อสจัจธรรม ทีต่ ัง้อยู่สูงที่สุดในโลก และไดร้บัความรว่มมอืจากเศรษฐชีาวสงิคโ์ปร ์บรจิาคเงนิซือ้ทีด่ิน

และสรา้งพระพุทธรูป ใหแ้ก่รฐับาลประเทศภูฏาน ใหท่้านไหวข้อพรเพือ่เป็นศริมิงคล น าท่านชม จุดชมววิซงัเกกงั (Sangaygang) จุดชม

ววิทวิทศันท์ีส่วยงามของหุบเขาเมอืงทมิพู เพือ่เก็บภาพประทบัใจ  
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จากนั้นน าทุกท่านเดนิทางสู่เมอืงพาโร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นเชญิทุกท่าน พกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Kichu Resort เมอืงพาโร ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่ี ่  พชิติวดัถ า้พยคัรเหริ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าท่านออกเดินทางสู่ “วดัถ ้าพยคัฆเ์หิร  ทกัซงั” เป็นมหาวิหารศกัดิส์ิทธิ ์เป็นที่ที่องคก์ูรูปัทมสมัภวะไดเ้ดินทางมาบ าเพ็ญ

ภาวนาและเจรญิสมาธอิยู่ในถ า้บนชะง่อนเขา ตัง้แต่ศตวรรษที่ 8 และท่านก็ยงัเป็นผูน้ าเอาศาสนาพุทธเขา้มาเผยแผ่ยงัดินแดนแห่งนี ้

ตามความเชือ่ของชาวภูฏาน กล่าวว่าท่านไดเ้หาะมาบนหลงัเสอืตวัเมยี มายงัหนา้ผาแห่งนีเ้พือ่ท าวปัิสนากรรมฐาน จงึไดช้ือ่ว่า ถ า้เสอื 

(Tiger Nest) หลงัจากที่ส าเรจ็สมาธแิลว้ ท่านจึงไดส้รา้งศาสนสถานแห่งนีข้ึน้ ชาวภูฏานมีความเชือ่ว่าคร ัง้หน่ึงในชวีิต จะตอ้งได ้

ขึน้มาแสวงบุญ เพือ่ความเป็นสริมิงคลและเจรญิกา้วหนา้ของชวีติ 

 

การเดนิทางมายงัสถานทีแ่ห่งนี ้รถจะสามารถขึน้ไดแ้ค่เนินเขาเท่านั้น จากนั้นทุกท่านสามารถเลอืกเดนิทางได ้2 แบบ คอื เดนิเทา้ 

หรอื ขี่มา้ เท่านั้น (เน่ืองจากปรมิาณคนจูงมา้ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเที่ยว จึงอาจท าใหเ้กิดอนัตรายในการ

เดนิทางได ้ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯจงึแนะน าใหเ้ดนิเทา้ขึน้เขาจะปลอดภยักว่า แต่ถา้ท่านใด มีทกัษะในการขีม่า้ขึน้เขา หรอื 

อยากผจญภยั รบกวนแจง้บรษิทัฯล่วงหน้าเพือ่ท าการจองมา้ใหท่้าน ไม่เสยีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ) ขึน้ไปยงัวดั เสน้ทางเป็น

เนินเขาและมหีนา้ผาสูงชนัราว 3,000 เมตรจากดา้นล่าง แนะน านักท่องเที่ยวค่อยๆ เดินขึน้ไปชา้ๆ ราว 2 ชม. จะถงึจุกพกัคร ึง่ทาง พกั

ดืม่น ้าชา กาแฟ  จากนั้นเดนิทางต่ออีกราว 1 ชม.ก็จะถงึสุดทางดนิลูกรงัสุดทา้ย จากนั้นเสน้ทางจะเปลีย่นเป็นบนัไดขึน้ลง 700 ขัน้ สู่

ยงั วดัทกัซงั ดา้นใน น าทุกท่านสกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์และ ชมความงามของธรรมชาตทิีส่รรคส์รา้งอย่างวจิติรลงตวั 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคารดา้นบนระหว่างทางขึน้ทกัซงั  

น าทุกท่านเดนิเทา้ลงจากเขา (ไมส่ามารถอนุญาตใหน้ั่งมา้ลงมาดา้นล่างได ้เน่ืองจาก อนัตรายเป็นอย่างมากต่อตวัผูเ้ดนิทาง) 

จากนั้นเดนิทางต่อสู่ วดัคชูิ ลาคงั หน่ึงในวดัทีเ่ก่าแก่ในประเทศภูฏาน สมยัศตวรรษที ่7 วดันีเ้ป็นวดัทีม่คีวามเชือ่ว่า สรา้งไวเ้พือ่ตรงึ

เทา้ซา้ยของนางยกัษต์นหน่ึง ทีน่อนทอดรา่งปิดทบัประเทศทเิบตและเทอืกเขาหมิาลยัไว ้ 

จากนั้นเพลดิเพลนิกบั การชอ้บป้ิง ณ พาโร สตรที ซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ ตามอธัยาศยั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พรอ้มชม การแสดงทอ้งถิน่ของชาวภูฏาน แสดงวฒันธรรมประเพณีอนัดงีาม

ของชาวภูฏานในเทศกาลงานประเพณีต่างๆ  

จากนั้นเชญิทุกท่าน พกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Kichu Resort Hotel เมอืงพาโร ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัทีห่า้  พาโร-กรุงเทพ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิพาโร เพือ่น าท่านเดนิทางสู่กรุงเทพฯ 

10.35 น.  เหริฟ้าสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบนิ Bhutan Airlines   เทีย่วบนิที ่B3-700 
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(มบีรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง) (เคร ือ่งบนิแวะรบัส่งผูโ้ดยสารทีเ่มอืงกลักตัตา ประเทศอนิเดยีประมาณ 45 นาท ี***

ไม่ตอ้งลงจากเคร ือ่ง***)     

16.05 น.   เดนิทางถงึกรุงเทพฯ  โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจในการบรกิาร 

***หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทางบริษทัฯจะยึดถือประโยชนข์องลูกคา้เป็นสูงสุด*** 

 

 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสารอยู่ต่างจงัหวัด หากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร,์ รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ  

กรุณาแจง้ใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภท  

มิฉะน้ันทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้ นในกรณีทีท่วัรม์ีการยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

*6 ท่านออกเดินทางไม่มีหวัหนา้ทวัร ์| 15 ท่านออกเดินทางมีหวัหนา้ทวัร ์

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง  

(พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  

(พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเดี่ยวเพิ่ม 

21-25 ก.พ. 63 54,900 บาท 54,900 บาท 53,900 บาท 4,900 บาท 

06-10 มี.ค. 63 

20-24 มี.ค. 63 

27-31 มี.ค. 63 

54,900 บาท 54,900 บาท 53,900 บาท 4,900 บาท 

03-07 เม.ย. 63 54,900 บาท 54,900 บาท 53,900 บาท 4,900 บาท 

11-15 เม.ย. 63 

12-16 เม.ย. 63 

13-17 เม.ย. 63 

55,900 บาท 55,900 บาท 55,900 บาท 4,900 บาท 

24-28 เม.ย. 63 54,900 บาท 54,900 บาท 53,900 บาท 4,900 บาท 

30 เม.ย.-04 พ.ค. 63 

01-05 พ.ค. 63 
55,900 บาท 55,900 บาท 55,900 บาท 4,900 บาท 

14-18 พ.ค. 63 

21-25 พ.ค. 63 
54,900 บาท 54,900 บาท 53,900 บาท 4,900 บาท 

05-09 มิ.ย. 63 

19-23 มิ.ย. 63 
54,900 บาท 54,900 บาท 53,900 บาท 4,900 บาท 

03-07 ก.ค. 63 

24-28 ก.ค. 63 

31 ก.ค.-04 ส.ค. 63 

54,900 บาท 54,900 บาท 53,900 บาท 4,900 บาท 

08-12 ส.ค. 63 

21-25 ส.ค. 63 
54,900 บาท 54,900 บาท 53,900 บาท 4,900 บาท 

 
** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรอืมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปล่ียน 
แปลงขนาดของพาหนะที่ใชใ้นการน าเที่ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 
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สงวนสิทธ์ิ 

• ในการเปลี่ยนแปลงราคา เหตุมาจากอตัราแลกเปล่ียนและราคาตัว๋เคร่ืองบินหรือประกาศจากรฐับาลประเทศภูฎาน 

• เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน แต่ไม่ต  า่กว่า 6 ท่าน จะไมม่ี หวัหนา้ทวัร ์จากเมืองไทย แต่ทุกท่านยงัสามารถเดินทางดว้ยตวัเองได ้โดย

ไม่ตอ้งจ่ายเงินเพิ่ม โดยที่ม ีไกดท์อ้งถิ่น (English speaking guide)  

 

อตัราน้ีรวม  

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

2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง ภำษีน ้ำมนั ค่ำประกนัภยัทำงอำกำศ 

3. ค่ำรถน ำเที่ยวภำยในประเทศภูฎำน (ไกดท์อ้งถ่ินภำษำองักฤษ) และหวัหน้ำทัวรจ์ำกประเทศไทยคอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำร

เดินทำง 

4. ค่ำโรงแรมที่พกั มำตรฐำน Tourist Class 2 ท่ำน ต่อ 1 หอ้ง  

5. ค่ำวีซ่ำภูฏำน 

6. ค่ำบตัรเขำ้ชมสถำนที่ ค่ำพำหนะ หรือรถรบั – ส่ง ระหว่ำงน ำเที่ยว 

7. ค่ำอำหำรมำตรฐำนตำมรำยกำร 

8. ค่ำประกนัอุบตัิเหตุในกำรเดินทำงวงเงิน 1,000,000 บำท ค่ำรกัษำพยำบำล 500,000 บำท วงเงินคุม้ครองอำหำรเป็นพิษ (โดย

แพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่ำ ”อำหำรเป็นพษิเท่ำน้ัน”) (หมายเหตุ: ค่ำประกนัอุบิติเหตุส ำหรบัเด็กที่มีอำยุต ำ่กว่ำ 6 เดือน 

และ ผูใ้หญ่อำยุมำกกว่ำ 75 ปี ทำงบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่ำสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญำฯ) 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่ำจดัท ำหนังสือเดินทำง 

2. ภำษีต่ำงๆ เช่น ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ 

3. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัอื่นๆนอกเหนือจำกรำยกำรทัวร์ 

4. ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำที่เกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด 20 กก. 

5. ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ที่ไม่ไดร้ะบุอยู่ในโปรแกรมทัวร ์

6. ค่ำอำบน ้ำแร่หิน (Hot Stone Bath) 

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

     ค่ำทิปส ำหรบัคนขบัรถ 2 USD ต่อวนั รวม 5 วนั = 10 USD 

ค่ำทิปส ำหรบัหวัหน้ำทัวรจ์ำกเมืองไทย 3 USD ต่อวนั รวม 5 วนั = 15 USD 

รวมเป็น 40 USD / ท่ำน 

 

เอกสารทีใ่ชย้ื่นวีซ่า 

• ไฟลส์แกนสี (ขอจดัเจนเต็มหน้ำ ไม่ตกขอบ) หนังสือเดินทำงที่มีอำยุใชง้ำนเหลือ 

มำกกว่ำ 6 เดือนก่อนเดินทำง  

• หำกผูเ้ดินทำง ไม่สะดวกสแกน ก็สำมำรถใชโ้ทรศพัท์ถ่ำยรูปได ้แต่ขอจดัเจน และ

ขนำดไฟลใ์หญ่มำกพอ 

• หำกไม่แน่ใจว่ำ สำมำรถ ใชไ้ดห้รือไม่ สำมำรถ ส่งมำใหท้ีมงำนตรวจสอบก่อนได ้

• อำจมีกำรรอ้งขอเอกสำรใหม่ หำกไม่ผ่ำนกำรอนุมตัิวีซ่ำจำกทำงประเทศภูฎำน  

 

 

เงื่อนไขการจองทวัร ์

1. หลงัจำกกำรจอง ตอ้งช ำระ เงินมดัจ ำทันที ท่ำนละ 25,000 บำท / ท่ำน เน่ืองจำก 

ตัว๋เครื่องบิน จะตอ้งออกทันทีหลงัจำก มีกำรยืนยนักำรจอง มิฉะน้ัน ที่นัง่จำกสำยกำร

บิน จะไม่ Confirm และ จะตอ้ง โอนเงิน ก่อนกำรเดินทำง อย่ำงน้อย 14 วนัก่อนกำร
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เดินทำง 

2. เงื่อนไขการยกเลิก: หลงัจำกช ำระเงินมดัจ ำแลว้ ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน เน่ืองจำก ทำงบริษัทฯจะตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบิน 

ใหผู้โ้ดยสำรทันที เพื่อกำรยืนยนักำรเดินทำงกบัทำงสำยกำรบิน  

3. หลงัจำก จ่ำยเงินเต็มจ ำนวนแลว้ ทำงบริษัทฯจะคิดคำ่ใชจ้่ำยตำมควำมเป็นจริงที่เกิดข้ึนในขณะน้ัน และจะท ำกำรคืนเงินที่เหลือ หลงัจำก

หกัค่ำใชจ้่ำยแลว้ใหก้บัผูเ้ดินทำง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสยัจนไม่อำจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบ

ใดๆ ในกรณีที่สูญหำย สูญเสีย หรือไดร้บั บำดเจ็บ ทีน่อกเหนือควำมรบัผิดชอบของหวัหน้ำทัวรแ์ละเหตุสุดวิสยับำงประกำร เช่น กำรนัด

หยุดงำน หรือ ภยัธรรมชำติ หรือ จลำจล เป็นตน้ 

5. เน่ืองจำกรำยกำรทัวรน้ี์เป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆ ตำมรำยกำร หรือ ถูกปฎิเสธกำรเขำ้ประเทศไม่

ว่ำ กรณีใดๆ ก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินทุกกรณี 

6. เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษัทฯ หรือ ช ำระโดยตรงกบัทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯจะขอ

ถือว่ำท่ำนไดร้บัทรำบและยอมรบัเงื่อนไขต่ำงๆ ที่บริษัทฯไดร้ะบุไวแ้ลว้ขำ้งตน้ 

7. ก ำหนดกำรเดินทำงอำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงไดเ้พื่อควำมเหมำะสม ทั้งน้ีทำงบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนควำมปลอดภยัของ

ลูกคำ้เป็นหลกัส ำคญั 

8. ส ำหรบั ผูโ้ดยสำร ที่ไม่ไดถื้อ Passport ไทย หรือ Passport ต่ำงดำ้ว ผูโ้ดยสำรตอ้งรบัผิดชอบเรื่องเอกสำร Visa เขำ้ออกเมืองไทยเอง 

หรือ กำรแจง้เขำ้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทำงบริษัทฯทัวร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ที่ด่ำนตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทยปฏเิสธในกำร

เขำ้และออกจำกประเทศ 

9. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบ หรือ คืนเงินค่ำทัวร ์ในกรณีที่ท่ำนถูกปฏิเสธในกำรใหว้ีซ่ำ หรือ ปฏิเสธเขำ้เมือง ในทุกกรณี 

10. ในกรณีที่ท่ำนผูโ้ดยสำรตอ้งกำรใชพ้ำสปอรต์เล่มสีน ้ำเงิน (รำชกำร) ในกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆในกำรที่ท่ำน

อำจจะถูกปฏิเสธมิใหเ้ขำ้เมือง เพรำะโดยปกติในกำรท่องเที่ยวจะใชเ้ล่มสีเลือดหมู 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 14 วนั ในกรณีที่ไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดไ้ม่ถึงจ ำนวนอย่ำงน้อย   15 ท่ำนซึ่งในกรณี

น้ีทำงบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหำคณะทัวรอ์ื่นใหถ้ำ้ตอ้งกำร 

12. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ที่เกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือกำรควบคุมของทำง

บริษัทฯ หรือ ค่ำใชจ้่ำยเพิ่มที่เกิดข้ึนทำงตรง หรือทำงออ้ม เช่น กำรเจ็บป่วย กำรถูกท ำรำ้ย กำรสูญหำย ควำมล่ำชำ้ หรืออุบตัิเหตุต่ำง  

13. รำคำน้ีคิดตำมรำคำบัตรโดยสำรเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หำกมีกำรปรับรำคำบตัรโดยสำรสูงข้ึน ตำมอตัรำค่ำน ้ำมนัหรือ ค่ำเงินแลกเปลี่ยน 

ทำงบริษัท สงวนสิทธ์ิที่จะปรบัรำคำ ตำมสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 

14. ภำพที่ใชใ้นกำรประกอบกำรท ำโปรแกรมใชเ้พื่อควำมเขำ้ใจในมุมมองสถำนที่ท่องเที่ยว ภำพใชเ้พื่อกำรโฆษณำเท่ำน้ัน 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิ ** 
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