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HAPPINESS IN BHUTAN 5 DAYS 4 NIGHTS (BHUTAN AIRLINE B3) 
ภูฎาน ดินแดนแห่งความสุข ' วัน ) คืน บินภูฎานแอรไ์ลน ์ 

ทิมพู – พูนาคา – พาโร – วัดทักซัง 
พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถํ=าพยัคฆเ์หิรวัดทักซัง บนยอดหนา้ผาสูงจากระดบันํ=าทะเล D,FGG ม. 

ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ทีKสวยทีKสุดแห่งภูฏาน 
ขอพรศักดิMสิทธิMองคพ์ระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปทีKประดิษฐาน ณ จุดสูงทีKสุดในโลก เพืKอความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน 
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ความพิเศษ !!! ของรายการทัวร์ 
• นํ�าดื�มบริการใหต้ลอดวัน 

• ระบําหน้ากาก Mask Dance และ ระบําพื� นเมือง (จัดแสดงกรณีคณะเดินทางมากกว่า 12 ท่าน) 

• หัวหน้าทัวร์จัดอาหารเสริมจากเมืองไทย 

• บริการ ชา/กาแฟ หลังอาหาร 

• ใส่ชุดประจําชาติเพื�อถ่ายรูปเป็นที�ระลึก  
ตารางการเดินทางท่องเที�ยว 

วันที� รายการท่องเที�ยว อาหารเชา้ อาการเที�ยง อาหารคํ �า 
โรงแรมที�พัก ? ดาว 

หรือเทียบเท่า 
1 สุวรรณภูมิ – พาโร – พาโรซอง – National 

Museum – ตาชิโชซอง � � � 
Gyelsa Hotel 
เมืองทิมพู 

2 ทิมพู – National Memorial Chorten – โดชูลา
พาส – วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง � � � 

Meri Puensum Hotel 
เมืองพูนาคา 

3 พูนาคา – ทิมพู – พระศรีสัจจธรรม – สวนสัตว์
แห่งชาติ – หอ้งสมุดแห่งชาติ – พาโร � � � 

Kichu Resort 
เมืองพาโร 

4 พิชิตวัดถํ�าพยัครเหิร (ยอดเขาวดัทักซัง) 
� � � 

Kichu Resort 
เมืองพาโร 

5 พาโร-กรุงเทพ � � �  
ตารางเที�ยวบิน สายการบิน ภูฎาน แอร์ไลน์ (Bhutan airline B3) 

BKK-PBH B3-701 06.30 - 09.55 
PBH-BKK B3-700 10.35 - 16.05 

 
 

อัตราค่าบริการ สาํหรบั SG ท่านออกเดินทางแบบมี หัวหนา้ทัวร ์
และ เดินทางเองแบบไม่มีหัวหนา้ทัวร ์สาํหรบัเดินทาง D ท่าน ขึ= นไป 

(เลือกวันเดินทางไดเ้องตามวันทีKสะดวก) 
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กาํหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

(พักหอ้งละ D-W 
ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง  
(พักกับผูใ้หญ่ D ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  
(พักกับผูใ้หญ่ D ท่าน) 

พักเดีKยวเพิKม 

SY-DG มีนาคม D'YY 
DW-DZ มีนาคม D'YY 
WG-GW เมษายน D'YY 
GY-SG เมษายน D'YY 

79,988 บาท 79,988 บาท 78,988 บาท 6,900 บาท 

SW-SZ เมษายน D'YY 80,988 บาท 80,988 บาท 79,988 บาท 6,900 บาท 

DG-D) เมษายน D'YY 79,988 บาท 79,988 บาท 78,988 บาท 6,900 บาท 

D`-GS พฤษภาคม D'YY 
GS-G' พฤษภาคม D'YY 
 

80,988 บาท 80,988 บาท 79,988 บาท 6,900 บาท 

SS-S' พฤษภาคม D'YY 
S`-DD พฤษภาคม D'YY 
D'-DF พฤษภาคม D'YY 
GS-G' มิถุนายน D'YY 
G`-SD มิถุนายน D'YY 
S'-SF มิถุนายน D'YY 
DD-DY มิถุนายน D'YY 
DF-GW กรกฎาคม D'YY 
GY-SG กรกฎาคม D'YY 
SW-SZ กรกฎาคม D'YY 
DG-D) กรกฎาคม D'YY 
DZ-WS กรกฎาคม D'YY 
GW-GZ สิงหาคม D'YY 
SG-S) สิงหาคม D'YY 
SZ-DS สิงหาคม D'YY 
D)-D` สิงหาคม D'YY 
WS-G) กันยายน D'YY 
GZ-SS กันยายน D'YY 
S)-S` กันยายน D'YY 
DS-D' กันยายน D'YY 
D`-GD ตุลาคม D'YY 

79,988 บาท 79,988 บาท 78,988 บาท 6,900 บาท 

ราคารวมคา่ภาษีบาํรุงกองทุนพัฒนาประเทศภฎานอย่างยั=งยืน  
 Sustainable Development Fund (SDF)  

กองทุนนี= ทางรัฐบาลภูฎาน จะนาํเงินภาษีไปพัฒนาดา้นการท่องเทีKยวและ สาธารณูปโภคขั=นพื= นฐานภายในประเทศ รวมไปถึง เศรษฐกิจ 
สังคม และสิKงแวดลอ้มตามนโยบายของรัฐบาลภูฎาน 
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วันแรก สุวรรณภูมิ – พาโร – พาโรซอง – National Museum – ตาชิโชซอง 

04.30 น. คณะพบกัน ณ จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ ชั=น ) เคาน์เตอรส์ายการบิน Bhutan Airlines (B3) โดย
จะมีเจา้หนา้ทีKของบริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกในการ Check-inสัมภาระต่างๆแก่ท่าน 

06.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองพาโร ประเทศภูฏาน โดยสายการบิน Bhutan Airline เที�ยวบินที� B3-701(มีบริการอาหาร

และเครื�องดื�มบนเครื�อง) (เครื�องบินแวะรับส่งผูโ้ดยสารที�เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดียประมาณ cd นาที ***

ไม่ตอ้งลงจากเครื�อง***)  

 
09.55 น. เดินทางถึงสนามบินพาโร ประเทศภูฏาน นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั�นแต่ละท่านรับกระเป๋า

สัมภาระที�โหลดตรวจเช็คใหเ้รียบรอ้ยและออกเดินทางเขา้สู่ตัว เมืองพาโร  
ประเทศภูฏาน เป็นประเทศเล็กๆที�เป็นดินแดนรวมแหล่งอารยธรรมต่างๆในออ้มกอดแห่งขุนเขาหิมาลัย เป็น
ประเทศที�พุทธศาสนาแบ่งบานอยู่ท่ามกลางเทือกเขาหิมาลัย ประชาชนชาวภูฏานมีธรรมมะเป็นสิ�งยึดเหนี�ยว
ทางจิตใจ ประชาชนดํารงชีวิตกันอยู่อย่างเรียบง่ายไม่วุ่นวาย และความสุขของคนภูฏานวัดกันไดท้ี�ใจ..ความสุข
อยู่ที�จิตใจที�มีแต่รอยยิ� ม..และความเป็นมิตรแก่ผูค้นทั�งโลก ทุกท่านจะไดส้ัมผัสบ้านเมืองที� เมืองพาโรซึ�งเป็น
เมืองที�ถูกโอบอยู่ในวงลอ้มของขุนเขา บนระดับความสูง h,hj2 เมตร มีแม่นํ�าปาชูไหลผ่าน อาคารบา้นเรือนจะ
เป็นสไตล์ภูฏานแท ้กรอบหน้าต่างไมล้วดลายสีสันสดใส 

เทีKยง  รับประทานอาหารเทีKยง ณ ภัตตาคาร  
นําท่านเดินทางไม่ไกล ชม พิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์แห่งนี� เป็นที�เก็บรวบรวมหน้ากากศิลปะแบบ
พุทธมหายาน นิกายตนัตระ ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื�องมือเครื�องใชไ้มส้อยต่างๆ รวมถึงจัด
แสดงความหลากหลายทางธรรมชาติอันสมบูรณ์ของประเทศเพื�อใหทุ้กท่านไดรู้จ้ักภฎูานมากขึ� น  
ตรงขา้มกับอาคารพิพิธภัณฑ์ เป็นอาคารทรงกลมสีขาว เรียกว่า ตาซอง (Ta Dzong) หรือ หอคอย 
เดิมใชเ้ป็นหอสังเกตุการณ์ขา้ศึกศัตรู เนื�องจากตัว Dzong สรา้งอยู่บนเนินสูง  
สามารถมองวิวตัวเมืองพาโรได้ครอบคลุม (นําทุกท่านถ่ายรูปด้านนอก เนื�องจากขณะนี�  Ta Dzong กําลัง
ปิดปรับปรุง) 
นําทุกท่านชม พาโรซอง หรือ พาโรริงปูซอง ป้อมปราการและวิหารหลวงแห่งเมืองพาโร พาโรซองนับเป็น
ตัวอย่างสถาปัตยกรรมแบบภูฏานที�สมบูรณ์แบบที�สุด ทุกท่านจะเห็นถึงกําแพงสีขาวที�ก่อตัวขึ� นเป็นป้อมปราการ
สามารถเห็นไดชั้ดเจนเป็น Landmark ของเมืองพาโร ตัวซองสรา้งขึ� นในปี ค.ศ. 1rcc โดย ท่านซับดรุง งาวัง 
นัมเกล พระอริยสงฆ์ ซึ�งเป็นผูน้ําทางจิตวิญญานและเป็นผูร้วบรวมประเทศภูฏานใหเ้ป็นปึกแผ่น  
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รวมถึงเป็นผู ้วางระบบการบริหารงานและระบอบปกครองประเทศ ปัจจุบันเป็นสถานที�ทํางานของรัฐบาล 
รวมทั�งเป็นที�ตั�งขององค์กรบริหารสงฆ์ประจําเขตปกครองนั�นๆ ทางเข้าพาโรซองมี สะพานแขวนไมท้อดผ่าน
ขา้มแม่นํ=า เป็นอีกจุดที�ควรถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองทิมพู เมืองหลวงของประเทศภฏูานตั�งแต่ปี ค.ศ. 1ur1 ใชเ้วลาการเดินทางประมาณ 1 
ชม. นําท่านเดินทางเขาชม ตาชิโชซอง มหาปราการแห่งศานาและวิหารหลวงแห่งเมืองทิมพู  

(วันธรรมดาเปิดหลังSY.WGน. / เสาร-์อาทิตย ์เปิดทั=งวัน)  ตาซิโซซอง หมายถึง ป้อมแห่งศาสนาอันเป็น
มงคล สรา้งในสมัยศตวรรษที� 1h โดยท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล ปัจุบันเป็นสถานที�ทํางานของ
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พระมหากษัตริย์ สถานที�ทําการของกระทรวงต่างๆ และวัด รวมทั�งเป็นพระราชวังฤดูรอ้นของพระสังฆราช  และ
บริเวณอันใกลท้่านจะไดเ้ห็นวังที�ประทับส่วนพระองค์ของพระราชาธิบดีจิกมี�ดว้ย  

คํ Kา   รับประทานอาหารคํ Kา ณ ภัตตาคาร  
จากนั=นเชิญทุกท่านพักผ่อนไดต้ามอัธยาศัย ณ โรงแรม Gyelsa Hotel เมืองทิมพู ระดับ W ดาว หรือ
เทียบเท่า 

 

วันทีKสอง  ทิมพู – National Memorial Chorten – โดชูลาพาส – วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีKพัก 
นําท่านชม National Memorial Chorten อนุสรณ์มหาสถานแด่กษัตริย์รัชกาลที� ? แห่งประเทศภูฏานสร้างในปี 
ค.ศ.1uwc มีผูค้นมากมายเดินทางมาแสวงบุญและสวดมนต์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ  

 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองพูนาคา (Punakha) พูนาคา เป็นเมืองหลวงเก่าของภูฏานจนถึงปี ค.ศ. 1udd ก่อนที�จะ
ยา้ยเมืองหลวงไปที�เมืองทิมพู ระยะทางประมาณ wh กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ ? ชั �วโมง) ระหว่างทางท่าน
จะไดช้มวิวทิวทัศน์ของทุ่งนาขั�นบันไดและดอกไม้ที�บานตลอดเสน้ทางสวยงามเป็นอย่างมาก ผ่านชม ป้อมซิม
โตคาซอง สร้างในปี ค.ศ.1629 ป้อมแห่งนี� มีชัยภูมิที�ถือเป็นยุทธศาสตร์ที�สําคัญแห่งเมืองทิมพู ถือเป็นป้อม
ปราการแห่งแรกที�ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล สร้างขึ� น เมืองพูนาคาอยู่ระดับความสูง 1,h22 เมตรจาก
ระดับนํ�าทะเล ทําใหเ้มืองพูนาคามีอากาศอบอุ่นกว่าเมืองพาโรและเมืองทิมพู  



(BT-PBH5D-B3)     

 

 

 

 
     

 

 

นําท่านแวะชม โดชูลาพาส ชมความงามของ เจดียด์รุกวังเยลลาคัง สถูปแห่งชัยชนะ ชม 108 สถูป อนุสรณ์
สถานที�มีต่อกองกําลังกลุ่มหัวรุนแรงที�ยึดพื� นที�ทางภาคใตข้องภูฏาน ตั�งอยู่บนระดับความสูง 3,150 เมตร จาก
ระดับนํ�าทะเล  พร้อมดื�มดํ �าธรรมชาติทิวทัศน์ของภูเขาหิมาลัยด้านตะวันตกอันตระการตา และยอดเขาต่างๆ
เรียงรายกัน รวมไปถึงยอดเขาที�สูงที�สุดอย่างกังกาพุนซุม ซึ�งมีความสูงถึง 7,540 เมตร จากนั�นเดินทางต่อสู่
เมืองพูนาคา 

เทีKยง   รับประทานอาหารเทีKยง ณ ภัตตาคาร 
นําท่านเดินขึ� นเนินไปชม วัดชิมิลาคัง (ใชเ้วลาเดินประมาณครึ�งชั �วโมง) วัดที�อยู่บนยอดเนินกลางหุบเขา สรา้ง
ขึ� นในปี ค.ศ.1499 โดยลามะที�มีชื�อเสียงมาก นามว่าท่าน Lama Drukpa Kunley ที�วัดแห่งนี� ชาวบา้นเชื�อกันว่า
หากใครมาอธิษฐานขอบุตรก็จะไดส้มใจ  
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จากนั�นนําท่านชม พูนาคาซอง (Punakha Dzong)  ป้อมปราการประจําเมืองพูนาคา สรา้งขึ� นในปี 1r?w โดย
ซับดรุง งาวังนัมเกล  ซึ�งไดรั้บการขนานนามว่าเป็น พระราชวังแห่งความสุขอันยิKงใหญ่  “Palace of Great 
Happiness” และเป็นหนึ�งในป้อมปราการที�สวยงามที�สุดในภูฏาน เป็นป้อมที�สรา้งเป็นอันดับสองของภูฏาน ใน
อดีตเมื�อครั�งเมืองพูนาคายังเป็นเมืองหลวง ป้อมแห่งนี� ไดถู้กใชเ้ป็นที�ทําการของรัฐบาล ปัจจุบันเป็นที�พักในฤดู
หนาวของพระชั�นผู ้ใหญ่ ป้อมนี� ตั�งอยู่ ณ บริเวณที�แม่นํ�า Pho chu และ แม่นํ�า Mo chu ไหลมาบรรจบกัน อีกทั�ง
เป็นสถานที�ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล มรณภาพที�นี� และปัจจุบันก็ไดเ้ก็บรักษาร่างของท่านอยู่ภายใน  ท่านจะได้
เห็น ลามะ (พระสงฆ)์ จํานวนมากที�กําลังศึกษาพระธรรมและสวดมนต์  

พิเศษ!!! พาทุกท่านสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่เร้าใจกว่าเดิม ด้วยการล่องแก่งที�แม่นํ�า Mo Chu วิวอัน
ตระการตากับขุนเขารูปชา้งหมอบ และ Punaka Dzong ที�สวยงาม เพียงท่านละ  
กรณีล่องเรือ h-c คน ราคา ?,d22 บาท / ท่าน / เรือ 1 ลํา 
กรณีล่องเรือ c-r คน ราคา h,d22 บาท / ท่าน / เรือ 1 ลํา 
กรณีล่องเรือ r-j คน ราคา h,222 บาท / ท่าน / เรือ 1 ลํา 
(ล่องแก่งไม่ไดร้วมในค่าทัวร์ แต่เป็น Optional ทัวร์ เพื�อจัดใหส้ําหรับลูกคา้ที�สนใจเท่านั�น ไม่ไดเ้ป็นการบังคับ
ขายแต่อย่างใด ส่วนท่านใดไม่สะดวกหรือไม่ประสงค์ล่องแก่ง ทางบริษัทฯ จะนําทุกท่านไปชมตลาดพื� นเมือง 
และ ไปชุดชมวิว ที�สวยที�สุดในเมืองพูนาคาแทน โดยไม่มีค่าใชจ้่ายเพิ�มเติม) 

คํ Kา   รับประทานอาหารคํ Kา ณ ภัตตาคาร 
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จากนั=นเชิญทุกท่าน พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Meri Puensum Hotel เมืองพูนาคา ระดับ W ดาว 
หรือเทียบเท่า 

วันทีKสาม พูนาคา – ทิมพู – พระศรีสัจจธรรม – สวนสัตวแ์ห่งชาติ – หอ้งสมุดแห่งชาติ – พาโร 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีKพัก 
นําท่านเดินทางกลับสู่เมืองทิมพู ตามเส้นทางเดิม ชมทัศนียภาพสองข้างทางและเทือกเขาหิมาลัยที�มีความ
สวยงาม ที�จะเป็นประสบการณ์ที�ดีที�ไดม้าเยือนภูฏาน 

เทีKยง   รับประทานอาหารเทีKยง ณ ภัตตาคาร 
พาทุกท่านชม ทีKทําการไปรษณีย์ภูฏาน ทุกท่านสามารถถ่ายรูปทําแสตมป์ที�
ระลึก อีกทั�งสามารถเลือกซื� อดวงตราไปรษณียากรที�งดงามของภูฎาน มีให้
เลือกหลายรูปแบบและราคา ทั� งรูปวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ รูปวัดและป้อม
ปราการที�เรียกว่าซอง (Dzong) รูปสัตว์ รูปดอกไมต้่างๆ ซึ�งดวงตราไปรษณียก
รของภูฏานถือเป็นหนึ�งในของน่าซื� อที�ทุกท่านไม่ควรพลาด  

นําท่านชม สวนสัตวแ์ห่งชาติของ
ประเทศภูฏาน และชมสัตว์ประจํา
ชาติทาคิน ที�มีรูปร่างลักษณะพิเศษผสมระหว่างแพะกับวัว มีแห่งเดียว
ในประเทศภูฏานเท่านั�น ซึ�งครั�งนึ�งประเทศสหรัฐอเมริกาเคยเจรจาของ
ไปเลี� ยงแต่ไดรั้บการปฏิเสธจากรัฐบาลประเทศภูฏาน ทาคิน เป็นสัตว์
ในตํานานประวัติศาสตร์ของศาสนาพุทธ โดยเชื�อว่าท่านลามะ Drukpa 

Kunley เป็นผูส้รา้งขึ� นจากซากโครงกระดูกของวัวและแพะที�ท่านไดท้านเป็นอาหารไปแลว้ 
เมื�อท่านลามะทานอิ�มก็ไดน้ําเอาหัวแพะไปต่อกับกระดูกวัวและดีดนิ� วหนึ�งที กองกระดูกก็กลับพลันมีชีวิตเป็น 
ตัวทาคิน วิ�งออกไปกินหญา้ในทุ่งหญา้และสืบพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันนี�   
นําท่าน สักการะองคห์ลวงพ่อสัจจธรรม ที�ตั�งอยู่สูงที�สุดในโลก และไดรั้บความร่วมมือจากเศรษฐีชาวสิงค์โปร์ 
บริจาคเงินซื� อที�ดินและสรา้งพระพุทธรูป ใหแ้ก่รัฐบาลประเทศภูฏานใหท้่านไหวข้อพรเพื�อเป็นศิริมงคล  
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นําท่านชม จุดชมวิวซังเกกัง (Sangaygang) จุดชมวิวทิวทัศน์ที�สวยงามของหุบเขาเมืองทิมพู เพื�อเก็บภาพ
ประทับใจ  

 
จากนั=นนาํทุกท่านเดินทางสู่เมืองพาโร ใชเ้วลาประมาณ S ชั Kวโมง 

คํ Kา   รับประทานอาหารคํ Kา ณ ภัตตาคาร 
จากนั=นเชิญทุกท่าน พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Kichu Resort เมืองพาโร ระดับ W ดาว หรือ
เทียบเท่า 

 

วันทีKสีK  พิชิตวัดถํ=าพยัครเหิร  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีKพัก 
นําท่านออกเดินทางสู่ วัดถํ=าพยัคฆเ์หิร  ทักซัง” เป็นมหาวิหารศักดิ{สิทธิ{ เป็นที�ที�องค์กูรูปัทมสัมภวะไดเ้ดินทาง
มาบําเพ็ญภาวนาและเจริญสมาธิอยู่ในถํ�าบนชะง่อนเขา ตั�งแต่ศตวรรษที� j และท่านก็ยังเป็นผู ้นําเอาศาสนา
พุทธเข้ามาเผยแผ่ยังดินแดนแห่งนี�  ตามความเชื�อของชาวภูฏาน กล่าวว่าท่านได้เหาะมาบนหลังเสือตัวเมีย 
มายังหน้าผาแห่งนี� เพื�อทําวิปัสนากรรมฐาน จึงไดชื้�อว่า ถํ=าเสือ (Tiger Nest) หลังจากที�สําเร็จสมาธิแลว้ ท่านจึง
ไดส้รา้งศาสนสถานแห่งนี� ขึ� น ชาวภูฏานมีความเชื�อว่าครั�งหนึ�งในชีวิต จะตอ้งไดข้ึ� นมาแสวงบุญ เพื�อความเป็นสิริ
มงคลและเจริญกา้วหน้าของชีวิต 
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การเดินทางมายังสถานที�แห่งนี�  รถจะสามารถขึ� นไดแ้ค่เนินเขาเท่านั�น จากนั�นทุกท่านสามารถเลือกเดินทางได ้
h แบบ คือ เดินเทา้ หรือ ขี�มา้ เท่านั�น ราคาทัวร์ ไม่ร่วมค่าขี�ม้า ประมาณ ?0USD/ท่าน (เนืKองจากปริมาณคน
จูงม้าไม่เพียงพอต่อจํานวนนักท่องเทีKยว จึงอาจทําใหเ้กิดอันตรายในการเดินทางได ้ทั=งนี= ทางบริษัทฯจึง
แนะนาํให้เดินเท้าขึ= นเขาจะปลอดภัยกว่า แต่ถา้ท่านใด มีทักษะในการขีKม้าขึ= นเขา หรือ อยากผจญภัย 
รบกวนแจง้บริษัทฯล่วงหนา้เพืKอทําการจองมา้ใหท่้าน ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิKมเติม) ขึ� นไปยังวัด เส้นทางเป็น
เนินเขาและมีหน้าผาสูงชันราว ?,222 เมตรจากดา้นล่าง แนะนํานักท่องเที�ยวค่อยๆ เดินขึ� นไปช้าๆ ราว h ชม. 
จะถึงจุกพักครึ�งทาง พักดื�มนํ�าชา กาแฟ ) จากนั�นเดินทางต่ออีกราว 1 ชม.ก็จะถึงสุดทางดินลูกรังสุดท้าย 
จากนั�นเสน้ทางจะเปลี�ยนเป็นบันไดขึ� นลง w22 ขั�น สู่ยัง วัดทักซัง ดา้นใน นําทุกท่านสักการะสิ�งศักดิ{สิทธิ{ และ 
ชมความงามของธรรมชาติที�สรรค์สรา้งอย่างวิจิตรลงตัว 

เทีKยง   รับประทานอาหารเทีKยง ณ ภัตตาคารดา้นบนระหว่างทางขึ= นทักซัง  
นําทุกท่านเดินเทา้ลงจากเขา (ไม่สามารถอนุญาติใหน้ั�งมา้ลงมาดา้นล่างได ้เนื�องจาก อันตรายเป็นอย่างมาก
ต่อตัวผูเ้ดินทาง) จากนั�นเดิทางต่อสู่ วัดคิชู ลาคัง หนึ�งในวัดที�เก่าแก่ในประเทศภูฏาน สมัยศตวรรษที� w วัดนี�
เป็นวัดที�มีควมเชื�อว่าสรา้งไวเ้พื�อตรึงเทา้ซา้ยของนางยักษ์ตนหนึ�งที�นอนทอดร่างปิดทับประเทศทิเบตและ
เทือกเขาหิมาลัยไว ้จากนั�นเพลิดเพลินกับ การชอ้บปิ= ง ณ พาโร สตรีท ซื= อของฝากของทีKระลึก ตามอัธยาศัย 
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คํ Kา  รับประทานอาหารคํ Kา ณ ภัตตาคาร พรอ้มชม การแสดงทอ้งถิKนของชาวภูฎาน แสดงวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของชาวภูฎานในเทศกาลงานประเพณีต่างๆ  
จากนั=นเชิญทุกท่าน พักผ่อนไดต้ามอัธยาศัย ณ โรงแรม Kichu Resort Hotel เมืองพาโร ระดับ W ดาว หรือ
เทียบเท่า 

 

วันทีKหา้  พาโร-กรุงเทพ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีKพัก 
นําท่านเดินทางสู่สนามบินพาโร เพื�อนําท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

10.35 น.  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน Bhutan Airlines   เที�ยวบินที� B3-700 

(มีบริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) (เครื�องบินแวะรับส่งผูโ้ดยสารที�เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย

ประมาณ cd นาที ***ไม่ตอ้งลงจากเครื�อง***)     

16.05 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจในการบริการ 

 

ในกรณีทีKผูโ้ดยสารอยู่ต่างจังหวัด หากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร,์ รถไฟ หรือตั �วเครืKองบินภายในประเทศ  
กรุณาแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีKของบริษัทฯทราบทุกครั=งก่อนทาํการออกตั �วทุกประเภท  

มิฉะนั=นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบความเสียหายทีKเกิดขึ= นในกรณีทีKทัวรมี์การยกเลิกการเดินทาง  
หรือเปลีKยนแปลงเทีKยวบิน 

 

 

 

** ในกรณีทีKคณะออกเดินทางตํ Kากว่า SG ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลีKยน 

แปลงขนาดของพาหนะทีKใชใ้นการนาํเทีKยว ตลอดรายการทัวร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

 
สงวนสิทธิM 

• ในการเปลีKยนแปลงราคา เหตุมาจากอัตราแลกเปลีKยนและราคาตั �วเครืKองบินหรือประกาศจากรัฐบาลประเทศ
ภูฎาน 

• เดินทางไม่ถึง S' ท่าน แต่ไม่ตํ Kากว่า Y ท่าน จะไม่มี หัวหนา้ทัวร ์จากเมืองไทย แต่ทุกท่านยังสามารถเดินทาง
ดว้ยตัวเองได ้โดยไม่ตอ้งจ่ายเงินเพิKม โดยทีKมี ไกดท์อ้งถิKน (English speaking guide)  
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อัตรานี= รวม  
1. ค่าตั ~วเครื�องบิน ไป-กลับ ชั�นประหยัดโดยสายการบิน Bhutan Airlines (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน h2 ก.ก. / ท่าน)  
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ภาษีนํ�ามัน ค่าประกันภัยทางอากาศ 
3. ค่ารถนําเที�ยวภายในประเทศภูฎาน (ไกด์ทอ้งถิ�นภาษาอังกฤษ) และหัวหน้าทวัร์จากประเทศไทยคอยอํานวยความ

สะดวกตลอดการเดินทาง 
4. ค่าโรงแรมที�พัก มาตรฐาน Tourist Class h ท่าน ต่อ 1 หอ้ง  
5. ค่าวีซ่าภูฏาน 
6. ค่าบัตรเขา้ชมสถานที� ค่าพาหนะ หรือรถรับ – ส่ง ระหว่างนําเที�ยว 
7. ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ 
8. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 'GG,GGG บาท วงเงินคุม้ครองอาหาร

เป็นพิษ (โดยแพทย์จะตอ้งระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั�น”) (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสําหรับ
เด็กที�มีอายุตํ �ากว่า r เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า wd ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงครึ�งหนึ�ง
ของสัญญาฯ) 

 
อัตรานี= ไม่รวม 

1. ค่าจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. ภาษีต่างๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ�ม w% ภาษีหัก ณ ที�จ่าย ?% ฯลฯ 
3. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอื�นๆนอกเหนือจากรายการทัวร์ 
4. ค่านํ�าหนักกระเป๋าที�เกินกว่าสายการบินกําหนด h2 กก. 
5. ค่าใชจ้่ายอื�นๆที�ไม่ไดร้ะบุอยูใ่นโปรแกรมทัวร์ 
6. ค่าอาบนํ�าแร่หิน (Hot Stone Bath) 
7. ราคาไม่ร่วมค่าขี�มา้ขึ� นวัดทักซัง 30USD/ท่าน 
8.  ค่าทิปสําหรับมัคคุเทศก์ทอ้งถิ�น 3 USD ต่อวนั รวม d วัน = 15 USD 
     ค่าทิปสําหรับคนขับรถ 2 USD ต่อวัน รวม d วัน = 12 USD 

ค่าทิปสําหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD ต่อวัน รวม d วัน = 15 USD รวมเป็น c2 USD/ท่าน 
ราคาไม่ร่วมค่าขี�มา้ขึ� นวัดทักซัง h2USD/ท่าน 

 
เอกสารทีKใชย้ืKนวีซ่า 

• ไฟล์สแกนสี (ขอจัดเจนเต็มหน้า ไม่ตกขอบ)หนังสอืเดินทางที�มีอายุใชง้าน
เหลือ มากกว่า r เดือนก่อนเดินทาง  

• หากผูเ้ดินทาง ไม่สะดวกสแกน ก็สามารถใชโ้ทรศัพท์ถ่ายรูปได ้แต่ขอจัด
เจน และขนาดไฟล์ใหญ่มากพอ 

• หากไม่แน่ใจว่า สามารถ ใชไ้ดห้รือไม่ สามารถ ส่งมาใหท้ีมงานตรวจสอบ
ก่อนได ้

• อาจมีการรอ้งขอเอกสารใหม่ หากไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าจากทางประเทศ
ภูฎาน  
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เงืKอนไขการจองทัวร ์

1. หลังจากการจอง ตอ้งชําระ เงินมัดจําทันที ท่านละ 30,222 บาท / ท่าน เนื�องจาก ตั ~วเครื�องบิน จะตอ้งออกทันที
หลังจาก มีการยืนยันการจอง มิฉะนั�น ที�นั�งจากสายการบิน จะไม่ Confirm และ จะตอ้ง โอนเงิน ก่อนการเดินทาง อยา่ง
น้อย 1c วันก่อนการเดินทาง 

2. เงื�อนไขการยกเลิก: หลังจากชําระเงินมัดจําแลว้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ{ในการคืนเงิน เนื�องจาก ทางบริษัทฯจะตอ้ง
ออกตั ~วเครื�องบิน ใหผู้โ้ดยสารทันที เพื�อการยืนยันการเดินทางกับทางสายการบิน  

3. หลังจาก จ่ายเงินเต็มจํานวนแลว้ ทางบริษัทฯจะคดิค่าใชจ้่ายตามความเป็นจริงที�เกิดขึ�นในขณะนั�น และจะทําการคืนเงิน
ที�เหลือ หลังจากหักค่าใชจ้่ายแลว้ใหกั้บผูเ้ดินทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ{ ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี�  เมื�อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บ บาดเจ็บ ที�นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน หรือ ภยัธรรมชาติ หรือ จลาจล เป็นตน้ 

5. เนื�องจากรายการทัวร์นี� เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ{การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฎิเส
ธการเขา้ประเทศไม่ว่า กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ{ ไม่คืนเงินทุกกรณี 

6. เมื�อท่านไดชํ้าระเงินมัดจําหรือทั�งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ชําระโดยตรงกับทางบริษัทณ 
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านไดรั้บทราบและยอมรับเงื�อนไขต่างๆ ที�บริษัทฯไดร้ะบุไวแ้ลว้ขา้งตน้ 

7. กําหนดการเดินทางอาจจะมีการเปลี�ยนแปลงไดเ้พื�อความเหมาะสม ทั�งนี� ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจน
ความปลอดภัยของลูกคา้เป็นหลักสําคัญ 

8. สําหรับ ผูโ้ดยสาร ที�ไม่ไดถ้ือ Passport ไทย หรือ Passport ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผิดชอบเรื�องเอกสาร Visa เขา้ออก
เมืองไทยเอง หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที�ด่านตรวจคนเขา้เมือง
ของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

9. บริษัทจะไม่รับผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทัวร์ ในกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธในการใหว้ีซ่า หรือ ปฏิเสธเขา้เมือง ในทุกกรณี 
10. ในกรณีที�ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสีนํ�าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ{ไม่รับผิดชอบ

ใดๆในการที�ท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที�ยวจะใชเ้ล่มสีเลือดหมู 
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ{ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที�ไม่สามารถทํากรุ๊ปไดไ้ม่ถึงจํานวนอย่างน้อย   

15 ท่านซึ�งในกรณีนี� ทางบริษัทฯ ยินดีคนืเงินใหท้ั�งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื�นใหถ้า้ตอ้งการ 

12. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื�น ๆ ที�นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ�มที�เกิดขึ� นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญหาย 
ความล่าชา้ หรืออุบัติเหตุต่าง  

13. ราคานี� คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื�องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ� น ตามอัตราค่านํ�ามันหรือ 
ค่าเงินแลกเปลี�ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ{ที�จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

14. ภาพที�ใชใ้นการประกอบการทําโปรแกรมใชเ้พื�อความเขา้ใจในมุมมองสถานที�ท่องเที�ยว ภาพใชเ้พื�อการโฆษณาเท่านั�น 
 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า Y เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนา้ทีKเหลือไวป้ระทับตราไม่นอ้ยกว่า D หนา้ 
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** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิKมเติม ** 


