
 
 

 

 

ทิมพ ู– พนูาคา – พาโร – วดัทกัซงั 

พิสูจนจ์ติมหากุศล พิชิตวดัถํ้าพยคัฆเ์หิรวดัทกัซงั บนยอดหนา้ผาสูงจากระดบันํ้าทะเล 2,900 ม. 

ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน 

ขอพรศกัดิ์สทิธ์ิองคพ์ระศรสีจัธรรม พระพุทธรูปท่ีประดิษฐาน ณ จุดสูงท่ีสุดในโลก 

เพื่อความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

พิเศษ!!! เฉพาะลกูคา้คนส าคญั 

 น้ําด่ืมบริการใหต้ลอดวนั 

 ระบาํหนา้กาก Mask Dance และระบ าพื้ นเมือง จดัแสดงเฉพาะคณะเราเท่าน้ัน 

 อาหารเสริมจากเมืองไทยทุกมื้ อ 

 บริการ ชา/กาแฟ หลงัอาหาร 

 ฟรี!!! ค่ามา้ ขึ้ นวดัทกัซงั 

 ชุดประจาํชาติเพ่ือใส่เดินชมเมือง 

หมายเหต ุ 

1. โปรดระมดัระวงัรายการท่องเท่ียวบางรายการท่ีใส่โปรแกรมสถานท่ีเท่ียวมากเกินกวา่จะสามารถเขา้ชมไดจ้ริง  

2. รายการของเราสามารถเพ่ิมสถานท่ีท่องเท่ียวนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการได ้ในกรณีท่ีมีเวลาเหลือ   

วนัแรก สุวรรณภูมิ – พาโร – พาโรซอง – National Museum – ตาชิโชซอง 

04.30 น. คณะพบกนั ณ จดุนดัหมาย สนามบินสุวรรณภมิู ชั้น 4 เคานเ์ตอรส์ายการบิน Bhutan Airlines (B3) โดยจะมีเจา้หนา้ที่

ของบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกในการ Check-inสมัภาระตา่งๆแก่ทา่น 

06.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองพาโร ประเทศภูฏาน โดยสายการบิน Bhutan Airline เท่ียวบินท่ี B3-701(มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ือง) (เคร่ืองบินแวะรบัส่งผูโ้ดยสารท่ีเมืองกลักตัตา ประเทศอินเดียประมาณ 45 นาที ***ไม่ตอ้งลงจากเคร่ือง***)  

 

09.55 น. เดินทางถึงสนามบินพาโร ประเทศภูฏาน นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากน้ันแต่ละท่านรบักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลด

ตรวจเช็คใหเ้รียบรอ้ยและออกเดินทางเขา้สู่ตวั เมืองพาโร  

ประเทศภฏูาน เป็นประเทศเล็กๆท่ีเป็นดินแดนรวมแหล่งอารยธรรมต่างๆในออ้มกอดแห่งขนุเขาหิมาลยั เป็นประเทศท่ีพุทธศาสนาแบ่งบานอยู่

ท่ามกลางเทือกเขาหิมาลยั ประชาชนชาวภูฏานมีธรรมมะเป็นส่ิงยดึเหน่ียวทางจิตใจ ประชาชนดาํรงชีวิตกนัอยูอ่ยา่งเรียบง่ายไม่วุ่นวาย และ

ความสุขของคนภูฏานวดักนัไดท่ี้ใจ..ความสุขอยูท่ี่จิตใจท่ีมีแต่รอยยิ้ ม..และความเป็นมิตรแก่ผูค้นทั้งโลก ทุกท่านจะไดส้มัผสับา้นเมืองท่ี เมืองพาโร

ซ่ึงเป็นเมืองท่ีถูกโอบอยูใ่นวงลอ้มของขนุเขา บนระดบัความสูง 2,280 เมตร มีแม่น้ําปาชูไหลผ่าน อาคารบา้นเรือนจะเป็นสไตลภ์ูฏานแท ้กรอบ

หน้าต่างไมล้วดลายสีสนัสดใส 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร  

นําทุกท่านชม พาโรซอง หรือ พาโรริงปูซอง ป้อมปราการและวิหารหลวงแห่งเมืองพาโร พาโรซองนับเป็นตวัอยา่งสถาปัตยกรรมแบบภูฏานท่ี

สมบูรณแ์บบท่ีสุด ทุกท่านจะเห็นถึงกาํแพงสีขาวท่ีก่อตวัขึ้ นเป็นป้อมปราการสามารถเห็นไดช้ดัเจนเป็น Landmark ของเมอืงพาโร  ตวัซองสรา้งขึ้ น

ในปี ค.ศ. 1644 โดย ทา่นซบัดรุง งาวงั นมัเกล พระอริยสงฆ ์ซ่ึงเป็นผูนํ้าทางจิตวิญญานและเป็นผูร้วบรวมประเทศภูฏานใหเ้ป็นปึกแผ่น รวมถึง

เป็นผูว้างระบบการบริหารงานและระบอบปกครองประเทศ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีทาํงานของรฐับาล รวมทั้งเป็นท่ีตั้งขององคก์รบริหารสงฆป์ระจาํ

เขตปกครองน้ันๆ ทางเขา้พาโรซองมี สะพานแขวนไมท้อดผ่านขา้มแม่นํ้า เป็นอีกจุดท่ีควรถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจ 



 
 

 

หลงัจากน้ัน นําท่านเดินทางไม่ไกล ชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ  พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเป็นท่ีเก็บรวบรวมหน้ากากศิลปะแบบพุทธมหายาน นิกาย

ตนัตระ ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชไ้มส้อยต่างๆ รวมถึงจดัแสดงความหลากหลายทางธรรมชาติอนัสมบูรณข์องประเทศ

เพื่อใหทุ้กท่านไดรู้จ้กัภูฏานมากขึ้ น ตรงขา้มกบัอาคารพิพิธภณัฑ ์เป็นอาคารทรงกลมสีขาว เรียกว่า ตาซอง ( Ta Dzong) หรือ หอคอย  

เดิมใชเ้ป็นหอสังเกตุการณข์า้ศึกศตัรู  เน่ืองจากตวั Dzong สรา้งอยู่บนเนินสูง สามารถมองวิวตวัเมอืงพาโรไดค้รอบคลุม 

(น าทุกท่านถ่ายรูปดา้นนอก เน่ืองจากขณะน้ี Ta Dzong กาํลงัปิดปรบัปรุง)  

หลงัอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองทิมพ ูเมืองหลวงของประเทศภูฏานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1961 ใชเ้วลาการเดินทางประมาณ 1 ชม. ระหว่าง

ทางผ่านชม วดัตมัชู Tamchoe Monastery คือ จุดชมวิววดัตมัชู  ตรงจุดบรรจบของแม่น้ําปาโรชูกบัแม่น้ําทิมพชูู คือวดัตมัชู หรือวดัเขายอดอาชา  

จะตั้งอยูบ่นฝัง่ซา้ยท่ามกลางทิวทศัน์ท่ีมีแม่น้ําสองสายมาบรรจบกนั  ท่านลามะทงัทนเกลโป  ซ่ึงเป็นผูส้รา้งวดัน้ีขึ้ นพรอ้มสะพานเหล็กอีกสายหน่ึง

ขึ้ นท่ีน่ี แต่สะพานถูกน้ําพดัทาํลายลงในปี ค.ศ. 1969 สะพานท่ีเห็นในปัจจุบนัเป็นของท่ีใชโ้ซ่เหล็กสรา้งขึ้ นใหม่ในปี ค.ศ. 2005 โดยเลียนแบบ

สะพานสายเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่อจากน้ันเดินทางอีกไม่ไกล นําท่านเดินทางเขาชม ตาชิโชซอง มหาปราการแห่งศานาและวิหารหลวงแห่งเมืองทิมพ ู (วนัธรรมดา

เปิดหลงั16.30น. / เสาร-์อาทิตย ์เปิดทั้งวนั)  ตาซิโซซ อง หมายถึง ป้อมแห่งศาสนาอนัเป็นมงคล สรา้งในสมยัศตวรรษท่ี 12 โดย ทา่นซบั

ดรุง งาวงั นมัเกล  ปัจุบนัเป็นสถานท่ีทาํงานของพระมหากษัตริย ์สถานท่ีทาํการของกระทรวงต่างๆ และวดั รวมทั้งเป็นพระราชวงัฤดูรอ้นของ

พระสงัฆราช  และบริเวณอนัใกลท่้านจะไดเ้ห็นวงัท่ีประทบัส่วนพระองคข์องพระราชาธิบดีจิกมี่ดว้ย  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

จากนั้นเชิญทุกทา่นพกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Gyelsa Hotel เมืองทิมพ ูระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 



 
 

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

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

นําท่านชม National Memorial Chorten อนุสรณม์หาสถานแด่กษัตริยร์ชักาลท่ี 3 แห่งประเทศ

ภูฏานสรา้งในปี ค.ศ.1974 มีผูค้นมากมายเดินทางมาแสวงบุญและสวดมนตป์ระกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนาต่างๆ  

นําท่านเดินทางสู่ เมืองพนูาคา  (Punakha) พนูาคา เป็นเมืองหลวงเก่าของภูฏานจนถึงปี ค.ศ. 

1955 ก่อนท่ีจะยา้ยเมืองหลวงไปท่ีเมืองทิมพ ูระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 

3 ชัว่โมง) ระหว่างทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์ของทุ่งนาขัน้บนัไดและดอกไมท่ี้บานตลอดเสน้ทาง

สวยงามเป็นอยา่งมาก ผ่านชม ป้อมซิมโตคาซอง  สรา้งในปี ค.ศ.1629 ป้อมแห่งน้ีมีชยัภูมิท่ีถือ

เป็นยุทธศาสตรท่ี์สาํคั ญแห่งเมืองทิมพ ูถือเป็นป้อมปราการแห่งแรกท่ีท่าน ซบัดรุง งาวงั นมัเกล  

สรา้งขึ้ น เมืองพนูาคาอยูร่ะดบัความสูง 1,200 เมตรจากระดบัน้ําทะเล ทาํใหเ้มืองพนูาคามีอากาศ

อบอุ่นกว่าเมืองพาโรและเมืองทิมพ ู 

นําท่านแวะชม โดชูลาพาส ชมความงามของ เจดียด์รุกวงัเยลลาคงั  สถูปแห่งชยัชนะ ชม 108 

สถูป อนุสรณส์ถานท่ีมีต่อกองกาํลงักลุ่มหวัรุนแรงท่ียดึพื้ นท่ีทางภาคใตข้องภูฏาน ตั้งอยูบ่นระดบั

ความสูง 3,150 เมตร จากระดบัน้ําทะเล  พรอ้มด่ืมดํา่ธรรมชาติทิวทศัน์ของภูเขาหิมาลยัดา้นตะวนัตกอนัตระการตา และยอดเขาต่างๆ

เรียงรายกนั รวมไปถึงยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดอยา่งกงักาพุนซุม ซ่ึงมีความสูงถึง 7,540 เมตร จากน้ันเดินทางต่อสู่เมืองพนูาคา 

 

 
 

เที่ยง   รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินขึ้ นเนินไปชม วดัชิมิลาคงั  (ใชเ้วลาเดินประมาณคร่ึงชัว่โมง) วดัท่ีอยูบ่นยอดเนินกลางหุบเขา สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1499 โดยลามะท่ีมี

ช่ือเสียงมาก นามว่าท่าน Lama Drukpa Kunley ท่ีวดัแห่งน้ีชาวบา้นเช่ือกนัว่าหากใครมาอธิษฐานขอบุตรก็จะไดส้มใจ  



 
 

จากน้ันนําท่านชม พนูาคาซอง (Punakha Dzong)  ป้อมปราการประจาํเมืองพนูาคา สรา้งขึ้ นในปี 1637 โดย ซบัดรุง งาวงันัมเกล  ซ่ึงไดร้บัการ

ขนานนามว่าเป็น พระราชวงัแห่งความสุขอนัยิง่ใหญ่  “Palace of Great Happiness” และเป็นหน่ึงในป้อมปราการท่ีสวยงามท่ีสุดในภูฏาน เป็น

ป้อมท่ีสรา้งเป็นอนัดบัสองของภูฏาน ในอดีตเมื่อครั้งเมืองพนูาคายงัเป็นเมืองหลวง ป้อมแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นท่ีทาํการของรฐับาล ปัจจุบนัเป็นท่ีพกั

ในฤดูหนาวของพระชั้นผูใ้หญ่ ป้อมน้ีตั้งอยู ่ณ บริเวณท่ีแม่น้ํา Pho chu และ แม่น้ํา Mo chu ไหลมาบรรจบกนั อีกทั้งเป็นสถานท่ีท่านซบัดรุง งาวงั 

นัมเกล มรณภาพท่ีน่ี และปัจจุบนัก็ไดเ้ก็บรกัษาร่างของท่านอยูภ่ายใน  ท่านจะไดเ้ห็น ลามะ (พระสงฆ)์  จาํนวนมากท่ีกาํลงัศึกษาพระธรรมและ

สวดมนต ์ 

 
 

พิเศษ!!! พาทุกทา่นสมัผสัประสบการณแ์ปลกใหม่เรา้ใจกว่าเดิม ดว้ยการล่องแก่งท่ีแม่นํ้า Mo Chu วิวอนัตระการตากบั

ขุนเขารูปชา้งหมอบ และ Punaka Dzong ท่ีสวยงาม เพียงทา่นละ  

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

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

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

(ล่องแก่งไม่ไดร้วมในค่าทวัร ์แตเ่ป็น Optional ทวัร ์เพ่ือจดัให ้ส  าหรบัลกูคา้ ท่ีสนใจเ ทา่นั้น ไม่ไดเ้ป็นการบงัคบัขายแต่

อยา่งใด สว่นทา่นใดไม่สะดวกหรือไม่ประสงคล์่องแก่ง ทางบริษทัฯ จะนาํทุกทา่นไปชมตลาดพ้ืนเมือง และ ไปชุดชมวิว 

ที่สวยท่ีสุดในเมืองพนูาคาแทน โดยไม่มีค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติม) 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นเชิญทุกทา่น พกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Meri Puensum Hotel เมืองพนูาคา ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

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

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

นําท่านเดินทางกลบัสู่เมืองทิมพ ูตามเสน้ทางเดิม ชมทศันียภาพสองขา้งทางและเทือกเขาหิมาลยัท่ีมีความสวยงาม ท่ีจะเป็นประสบการณท่ี์ดีท่ี

ไดม้าเยอืนภูฏาน 

เที่ยง   รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

พาทุกท่านชม ที่ทาํการไปรษณียภ์ฏูาน ทุกท่านสามารถถ่ายรูปทาํแสตมป์ท่ีระลึก อีกทั้งสามารถเลือกซ้ือ

ดวงตราไปรษณียากรท่ีงดงามของภูฎาน มีใหเ้ลือกหลายรูปแบบและราคา ทั้งรูปวิวทิวทศัน์ธรรมชาติ รูปวดั

และป้อมปราการท่ีเรียกว่าซอง ( Dzong) รูปสตัว ์รูปดอกไมต่้างๆ ซึ่งดวงตราไปรษณียกรของภูฏานถือเป็น

หน่ึงในของน่าซ้ือท่ีทุกท่านไม่ควรพลาด  

 

นําท่านชม สวนสตัวแ์ห่งชาติของประเทศภูฏาน และชม



 
 

สตัวป์ระจาํชาติทาคิน ท่ีมีรูปรา่งลกัษณะพิเศษผสมระหวา่งแพะกบัววั มีแหง่เดียวในประเทศภูฏานเท่าน้ัน ซ่ึงครั้งน่ึงประเทศ

สหรฐัอเมริกาเคยเจรจาของไปเล้ียงแต่ไดร้บัการปฏิเสธจากรฐับาลประเทศภูฏาน ทาคิน เป็นสตัวใ์นตาํนานประวติัศาสตรข์องศาสนา

พุทธ โดยเช่ือวา่ท่านลามะ Drukpa Kunley เป็นผูส้รา้งข้ึนจากซากโครงกระดูกของววัและแพะท่ีท่านไดท้านเป็นอาหารไปแลว้ 

เมือ่ท่านลามะทานอ่ิมก็ไดน้ าเอาหวัแพะไปต่อกบักระดูกววัและดีดน้ิวหน่ึงที กองกระดูกก็กลบัพลนัมชีีวิตเป็น ตัวทาคิน 

วิง่ออกไปกินหญา้ในทุ่งหญา้และสืบพนัธุ์มาจนถึงปัจจุบนัน้ี  

 

นําท่าน สกัการะองคห์ลวงพอ่สจัจธรรม ท่ีตั้งอยูสู่งท่ีสุดในโลก และไดร้บัความร่วมมือจากเศรษฐีชาวสิงคโ์ปร ์บริจาคเงินซ้ือท่ีดินและ

สรา้งพระพุทธรูป ใหแ้ก่รฐับาลประเทศภูฏานใหท่้านไหวข้อพรเพื่อเป็นศิริมงคล นําท่านชม จดุชมวิวซงัเกกงั ( Sangaygang) จุดชมวิวทิวทศัน์ท่ี

สวยงามของหุบเขาเมืองทิมพ ูเพื่อเก็บภาพประทบัใจ  

 

 

 

จากนั้นนาํทุกทา่นเดินทางสูเ่มืองพาโร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นเชิญทุกทา่น พกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Kichu Resort เมืองพาโร ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

วนัท่ีส่ี  พิชิตวดัถํ้าพยคัรเหิร  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

นําท่านออกเดินทางสู่  วดัถํ้าพยคัฆเ์หิร  ทกัซงั ” เป็นมหาวิหารศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นท่ีท่ีองคกู์รูปัทมสมัภวะไดเ้ดินทางมาบาํเพ็ญภาวนาและ

เจริญสมาธิอยูใ่นถํ้าบนชะง่อนเขา ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 8 และท่านก็ยงัเป็นผูนํ้าเอาศาสนาพุทธเขา้มาเผยแผ่ยงัดินแดนแห่งน้ี ตามความเช่ือของชาว

ภูฏาน กล่าวว่าท่านไดเ้หาะมาบนหลงัเสือตวัเมีย มายงัหน้าผาแห่งน้ีเพื่อทาํวิปัสนากรรมฐาน จึงไดช่ื้อว่า  ถํ้าเสือ (Tiger Nest) หลงัจากท่ีสาํเร็จ

สมาธิแลว้ ท่านจึงไดส้รา้งศาสนสถานแห่งน้ีขึ้ น ชาวภูฏานมีความเช่ือว่าครั้งหน่ึงในชีวิต จะตอ้งไดข้ึ้ นมาแสวงบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลและ

เจริญกา้วหน้าของชีวิต 



 
 

 
การเดินทางมายงัสถานท่ีแห่งน้ี รถจะสามารถขึ้ นไดแ้ค่เนินเขาเท่าน้ัน จากน้ันทุกท่านสามารถเลือกเดินทางได ้2 แบบ คือ เดินเทา้ หรือ 

ขีม่า้ เท่าน้ัน (เน่ืองจากปริมาณคนจงูมา้ไม่เพียงพอตอ่จาํนวนนกัทอ่งเท่ียว จงึอาจทาํใหเ้กิดอนัตรายในการเดินทางได ้ทั้งน้ีทางบริษทัฯจงึ

แนะนาํใหเ้ดินเทา้ข้ึนเขาจะปลอดภยักว่า แตถ่า้ทา่นใด มีทกัษะในการข่ีมา้ข้ึนเขา หรือ อยากผจญภยั รบกวนแจง้บริษทัฯล่วงหนา้เพ่ือทาํ

การจองมา้ใหท้า่น ไม่เสียค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติม) ขึ้ นไปยงัวดั เสน้ทางเป็นเนินเขาและมีหน้าผาสูงชนัราว 3,000 เมตรจากดา้นล่าง แนะนํา

นักท่องเท่ียวค่อยๆ เดินขึ้ นไปชา้ๆ ราว 2 ชม. จะถึงจุกพกัคร่ึงทาง พกัด่ืมน้ําชา กาแฟ ) จากน้ันเดินทางต่ออีกราว 1 ชม.ก็จะถึงสุดทางดินลูกรงั

สุดทา้ย จากน้ันเสน้ทางจะเปล่ียนเป็นบนัไดขึ้ นลง 700 ขัน้ สู่ยงั วดัทกัซงั  ดา้นใน นําทุกท่านสกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และ ชมความงามของ

ธรรมชาติท่ีสรรคส์รา้งอยา่งวิจิตรลงตวั 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคารดา้นบนระหว่างทางข้ึนทกัซงั  

นําทุกท่านเดินเทา้ลงจากเขา (ไม่สามารถอนุญาติใหนั้ง่มา้ลงมาดา้นล่างได ้เน่ืองจาก อนัตรายเป็นอยา่งมากต่อตวัผูเ้ดินทาง) จากน้ันเดิทางต่อสู่ 

วดัคิชู ลาคงั หน่ึงในวดัท่ีเก่าแก่ในประเทศภูฏาน สมยัศตวรรษท่ี 7 วดัน้ีเป็นวดัท่ีมีควมเช่ือว่าสรา้งไวเ้พื่อตรึงเทา้ซา้ยของนางยกัษ์ตนหน่ึงท่ีนอน

ทอดร่างปิดทบัประเทศทิเบตและเทือกเขาหิมาลยัไว ้ 

 

จากน้ันเพลิดเพลินกบั การชอ้บป้ิง ณ พาโร สตรีท ซ้ือของฝากของท่ีระลึก ตามอธัยาศยั 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชม การแสดงทอ้งถ่ินของชาวภฏูาน แสดงวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของชาว

ภฏูานในเทศกาลงานประเพณีตา่งๆ  

จากนั้นเชิญทุกทา่น พกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Kichu Resort Hotel เมืองพาโร ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

วนัท่ีหา้  พาโร-กรุงเทพ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

นําท่านเดินทางสู่สนามบินพาโร เพื่อนําท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

10.35 น.  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน Bhutan Airlines   เท่ียวบินท่ี B3-700 

(มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (เคร่ืองบินแวะรบัส่งผูโ้ดยสารท่ีเมืองกลักตัตา ประเทศอินเดียประมาณ 45 นาที ***

ไม่ตอ้งลงจากเคร่ือง***)     

16.05 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภาพ  พรอ้มความประทบัใจในการบริการ 

***หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมกีารเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทางบริษัทฯจะยึดถือประโยชน์ของลูกคา้เป็นสูงสุด*** 

 



 
 

 

 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสารอยูต่า่งจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร,์ รถไฟ หรือตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ  

กรุณาแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯทราบทุกครั้งก่อนทาํการออกตัว๋ทุกประเภท  

มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในกรณีท่ีทวัรมี์การยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน 

 

 
อตัราค่าบริการ 

*6 ทา่นออกเดินทางไม่มีหวัหนา้ทวัร ์| 15 ทา่นออกเดินทางมีหวัหนา้ทวัร ์

กาํหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 
ราคาเด็กเสริมเตียง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 
พกัเดี่ยวเพิ่ม 

01-05 มิ.ย. 62 

05-09 มิ.ย. 62 

12-16 มิ.ย. 62 

29-23 มิ.ย. 62 

26-30 มิ.ย. 62 

53,900 บาท 53,900 บาท 52,900 บาท 4,900 บาท 

03-07 ก.ค. 62 

10-14 ก.ค. 62 

13-17 ก.ค. 62 

20-24 ก.ค. 62 

24-28 ก.ค. 62 

53,900 บาท 53,900 บาท 52,900 บาท 4,900 บาท 

31 ก.ค.-04 ส.ค. 62 

07-11 ส.ค. 62 

10-14 ส.ค. 62 

14-18 ส.ค. 62 

21-25 ส.ค. 62 

53,900 บาท 53,900 บาท 52,900 บาท 4,900 บาท 

11-15 ก.ย. 62 

25-29 ก.ย. 62 
54,900 บาท 54,900 บาท 53,900 บาท 4,900 บาท 

02-06 ต.ค. 62 

12-16 ต.ค. 62 

19-23 ต.ค. 62 

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

06-10 พ.ย. 62 

13-17 พ.ย. 62 

20-24 พ.ย. 62 

27 พ.ย.-01 ธ.ค. 62 

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

 
** ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํา่กว่า 15 ทา่น หรือมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปล่ียน 

แปลงขนาดของพาหนะที่ใชใ้นการนาํเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 

สงวนสิทธ์ิ 

 ในการเปลี่ยนแปลงราคา เหตมุาจากอตัราแลกเปล่ียนและราคาตัว๋เครื่องบินหรือประกาศจากรฐับาลประเทศภฎูาน 



 
 

 เดินทางไม่ถึง 15 ทา่น แตไ่ม่ต ํา่กว่า 6 ทา่น จะไม่มี หวัหนา้ทวัร ์จากเมืองไทย แตทุ่กทา่นยงัสามารถเดินทางดว้ยตวัเองได ้โดย

ไม่ตอ้งจา่ยเงินเพิ่ม โดยท่ีมี ไกดท์อ้งถ่ิน (English speaking guide)  

 

อตัราน้ีรวม  

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ชั้นประหยดัโดยสายการบิน Bhutan Airlines (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก. / ท่าน)  

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ภาษีน้ํามนั ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

3. ค่ารถนําเท่ียวภายในประเทศภูฎาน (ไกดท์อ้งถ่ินภาษาองักฤษ) และหวัหน้าทวัรจ์ากประเทศไทยคอยอาํนวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง 

4. ค่าโรงแรมท่ีพกั มาตรฐาน Tourist Class 2 ท่าน ต่อ 1 หอ้ง  

5. ค่าวีซ่าภูฏาน 

6. ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ี ค่าพาหนะ หรือรถรบั – ส่ง ระหว่างนําเท่ียว 

7. ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ 

8. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดย

แพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”) (หมายเหต:ุ ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กท่ีมีอายุตํา่กว่า 6 เดือน 

และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าจดัทาํหนังสือเดินทาง 

2. ภาษีต่างๆ เช่น ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ฯลฯ 

3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆนอกเหนือจากรายการทวัร ์

4. ค่าน้ําหนักกระเป๋าท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด 20 กก. 

5. ค่าใชจ้่ายอื่นๆท่ีไม่ไดร้ะบุอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์

6. ค่าอาบน้ําแร่หิน (Hot Stone Bath) 

7.  ค่าทิป สาํหรบัมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 3 USD ต่อวนั รวม 5 วนั = 15 USD 

     ค่าทิป สาํหรบัคนขบัรถ 2 USD ต่อวนั รวม 5 วนั = 10 USD 

ค่าทิปสาํหรบัหวัหน้าทวัรจ์ากเมืองไทย 3 USD ต่อวนั รวม 5 วนั = 15 USD 

รวมเป็น 40 USD / ท่าน 

 

เอกสารที่ใชย้ืน่วีซ่า 

 ไฟลส์แกนหนังสือเดินทางท่ีมีอายุใชง้านเหลือ มากกว่า 6 เดือนก่อนเดินทาง  

 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

1. หลงัจากการจอง ตอ้งชาํระ เงินมดัจาํทนัที ท่านละ 20,000 บาท / ท่าน เน่ืองจาก ตัว๋เคร่ืองบิน จะตอ้งออกทนัทีหลงัจาก มีการยนืยนั

การจอง มิฉะน้ัน ท่ีนัง่จากสายการบิน จะไม่ Confirm และ จะตอ้ง โอนเงิน ก่อนการเดินทาง อยา่งน้อย 14 วนัก่อนการเดินทาง 

2. เง่ือนไขการยกเลิก: หลงัจากชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน เน่ืองจาก ทางบริษัทฯจะตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบิน ให้

ผูโ้ดยสารทนัที เพื่อการยนืยนัการเดินทางกบัทางสายการบิน  

3. หลงัจาก จ่ายเงินเต็มจาํนวนแลว้ ทางบริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายตามความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้ นในขณะน้ัน และจะทาํการคืนเงินท่ีเหลือ หลงัจาก

หกัค่าใชจ้่ายแลว้ใหก้บัผูเ้ดินทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดร้บั บาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับางประการ 

เช่น การนัดหยุดงาน หรือ ภยัธรรมชาติ หรือ จลาจล เป็นตน้ 

5. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฎเิสธการเขา้ประเทศไม่ว่า 

กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินทุกกรณี 

6. เมื่อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือ ชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทณ ทางบริษัทฯ จะ

ขอถือว่าท่านไดร้บัทราบและยอมรบัเง่ือนไขต่างๆ ท่ีบริษัทฯไดร้ะบุไวแ้ลว้ขา้งตน้ 



 
 

7. กาํหนดการเดินทางอาจจะมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยดึถือผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของ

ลูกคา้เป็นหลกัสาํคญั 

8. สาํหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ Passport ไทย หรือ Passport ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเร่ืองเอกสาร Visa เขา้ออกเมืองไทยเอง 

หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ท่ีด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏเิสธในการ

เขา้และออกจากประเทศ 

9. บริษัทจะไม่รบัผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทวัร ์ในกรณีท่ีท่านถูกปฏเิสธในการใหว้ีซ่า หรือ ปฏเิสธเขา้เมือง ในทุกกรณี 

10. ในกรณีท่ีท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เล่มสีน้ําเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆในการท่ีท่าน

อาจจะถูกปฏเิสธมิใหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกติในการท่องเท่ียวจะใชเ้ล่มสีเลือดหมู 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดไ้ม่ถึงจาํนวนอยา่งน้อย   15 ท่านซ่ึงในกรณี

น้ีทางบริษัทฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

12. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏวิติั และอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของทาง

บริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรืออุบติัเหตุต่าง  

13. ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้ น ตามอตัราค่าน้ํามนัหรือ ค่าเงินแลกเปล่ียน 

ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคา ตามสถานการณด์งักล่าว 

14. ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการทาํโปรแกรมใชเ้พื่อความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่าน้ัน 

 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม ** 

 


