
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

"ภูฏาน" ประเทศสวย รวยความสงบทีน่่าประทบัใจ..  

เราไม่ชวน ....ถ้าเราไม่มรู้ีจริง!กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour 

Welcome to Bhutan ...ด่ืมด ่ำในประเทศท่ีมีควำมสขุท่ีสดุในโลก 
เพราะว่า...ชาวภูฏาน มีความศรัทธาต่อพระพทุธศาสนาค่อนขา้งสูง เพราะฉะนั้นในบางสถานที่ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะตอ้งแต่ง
กายใหสุ้ภาพ อยูใ่นอิริยาบถที่ส ารวม เพือ่ใหเ้กียรติแก่สถานที่ ขอน าเรียนทุกท่านการท่องเที่ยวในประเทศภูฐานโปรดแต่งกายสุภาพ
เพราะสถานที่ส่วนใหญ่เป็นเขตพระราชฐานและสถานที่ส าคญั  
รายการทอ่งเทีย่ว 

วนัที ่(1)  กรงุเทพฯ – พาโร - ทมิพู - L D 

04.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 7  สายการบนิ Druk Air (KB) 

โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในเรือ่งสมัภาระตา่งๆ แกท่า่น  

07.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงพาโร  โดยสายการบนิ Druk Air เทีย่วบนิที ่KB 131   

10.50 น. ถงึ...สนามบนิแหง่ชาตเิมอืงพาโร (Paro International Airport) ในเวลาทอ้งถิน่หลังผ่านพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืงและตรวจรับสมัภาระ เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีป่ระเทศภฏูานชา้กวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

น าท่านสู่ตัว “เมอืงพาโร” (PARO) เปิดประตูมุ่งสู่ภูฏานดินแดนแห่งสวรรค์ เมืองท่องเที่ยวที่มี

ชือ่เสยีงที่อยู่ทางตะวันตกของภูฏาน เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่มคีวามเก่าแก่ที่สดุของภฏูาน เป็น

เมืองประวัติศาสตร์ที่มีความส าคัญมากแห่งหนึ่งของภูฏาน เป็นที่ตัง้ของสถานที่ศักดิ์สทิธิ ์อาคาร



 

 

 

 

 

ประวัตศิาสตร ์ทีโ่อบลอ้มไปดว้ยหุบเขาเขยีวขจ ีดนิแดนซึง่โอบลอ้มดว้ยหุบเขา และแม่น ้าสายส าคัญ

ไหลผ่าน ผสานเป็นทัศนียภาพอันงดงามและดูดนักท่องเทีย่วใหม้าเยอืนไดเ้ป็นจ านวนมาก...มสีถานที่

ท่องเที่ยวส าคัญๆ หลายแห่งเช่น พพิทิธภัณฑ์สถานแห่งชาตภิูฏาน พาโรซอง และวัดตั๊ กซัง (วัดถ ้า

เสอื)  ท่านชม "พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตภิูฏาน" (National Museum of Bhutan) (โปรด

แตง่กายสุภาพ) ซึง่ตัง้อยู่ใน เมอืงพาโร ในอดตีเคยเป็นป้อมปราการ หรอื ตาซอง (Ta Dzong) แต่

ถกูเปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑใ์นปีค.ศ.1968 มทีัง้หมด 6 ชัน้ พพิธิภณัฑแ์หง่นี้เป็นทีเ่ก็บรวบรวม เครือ่งแต่ง

กาย อาวุธ เหรยีญกษาปณ์ เครือ่งมอืเครือ่งใชไ้มส้อย สัตวป่์าในแถบเทอืกเขาหมิาลัย งานแสดงสว่น

ใหญเ่ป็นงานทีเ่กีย่วกับพทุธศาสนา ชมภาพพระบฏ ตัง้แตส่มัยโบราณจนถงึปัจจบุัน  นอกจากนี้ยังมงีาน

หัตถกรรมที่ใชป้ระจ าวัน เครื่องแต่งกาย ชุดเสื้อเกราะ สัตว์สต๊าฟและดวงตราไปรษณีย์ที่สวยงาม

มากมายหลายรปูแบบ  

น าท่านชมความงดงาม "รนิปุง ซอง" (Rinpung Dzong) (โปรดแตง่กายสุภาพ) หรอืทีรู่จั้กกัน

ในชือ่วา่ "พาโรซอง" (Paro Dzong) ซึง่แปลวา่ ป้อมปราการแหง่อัญมณี เป็นอาคารป้อมปราการขนาด

ใหญท่ีไ่ดร้ับความนยิมจากนักท่องเทีย่วทีม่าเยอืนเมอืงพาโรเป็นอยา่งมาก “พาโรซอง” ถูกสรา้งขึน้โดย 

ซับดรุง นัมเกล (Shabdrung Ngawang Namgyal) ในปี ค.ศ. 1644 และหลังจากนัน้ก็ไดก้ลายเป็นที่

ยอมรับในฐานะเป็นศูนย์กลางการบรหิารและส่วนที่เป็นวัดซึง่มีพระสงฆ์จ าพรรษามากกว่า 200 รูป 

นอกจากนี้แลว้ พาโรซอง ยังเคยถกูใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรเ์รือ่ง Little Buddha ภาพยนตรส์าร

คดอีกีหนึง่เรือ่งทีช่าวพทุธตอ้งไมพ่ลาด 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนัในภตัตาคารพืน้เมอืง (เมอืงพาโร) 

13.30 น. น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงทมิพู (Thimphu)  (ระยะทาง 53 ก.ม. ใชเ้วลา 1.30 ชัว่โมง) ทมิพู เมอืง

หลวงแห่งภูฏาน เมอืงทมิพู หรอื ชโิชซอง” เป็นเมอืงหลวงของภฏูานตัง้แต ่พ.ศ.2504 ในสมัยซับ

ดรงุ เริม่แรกเป็นเพยีงเมอืงเล็กๆ เมือ่เป็นเมอืงหลวงจงึมปีระชากรมากขึน้เมอืงทมิพ ูตัง้อยูท่างตะวันตก

ของแม่น ้าวัง เป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรใช ้ศูนย์กลางความเจรญิของ

ดนิแดนมังกรสายฟ้า ภูฏานแต่ความเจรญิของเมืองที่มีประชากรราวแสนคนเศษ ยังเป็นไปอย่างมี

ทศิทาง กลมกลืนระหว่างความทันสมัยแบบพอเพียงกับอัตลักษณ์วัฒธรรมดัง้เดมิไดอ้ย่างลงตัว ใน

รปูแบบทีไ่ม่อาจหาไดจ้ากเมอืงหลวงอืน่ๆ ทีส่ าคัญคอื ทมิพู เป็นทีป่ระทับของของสมเด็จพระราชาธบิด ี



 

 

 

 

 

และพระบรมวงศานุวงศแ์ห่งภฏูาน เราสามารถมองเห็นพระราชวังของพระราชาธบิดไีดอ้ยา่งชัดเจน ซึง่

จะวา่ไปแลว้หากไกดไ์มบ่อก เราก็คงไมรู่ว้า่เป็นพระราชวัง ดว้ยมองดูเหมอืนอาคารทั่วๆไป ไมไ่ดม้คีวาม

หรหูรา ยิง่ใหญ ่หรอืแปลกไปจากอาคารอืน่ๆในภฏูานเลย พระราชวังอยูใ่กล ้ๆ กับทมิพซูอง..ระหวา่งทาง

ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภฏูาน ตืน่ตาตืน่ใจกับสถาปัตยกรรมทีม่รีปูแบบ และเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ของภฏูาน ตลอดสองขา้งทาง..จนถงึเมอืงหลวงทมิพ ู

16.30 น. น าท่านเขา้ ชม ทมิพูซอง (Thimphu Dzong) หรอื ตาชิโชซอง (Tashicho Dzong)  (โปรด

แตง่กายสุภาพ) ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงหลวงแหง่นี้ ป้อมปราการแห่งนี้ไดถ้กูสรา้งขึน้ในปี1907 ซึง่

นอกจากเป็นป้อมปราการแลว้ยังเป็นอารามหลวงส าหรับพระอกีดว้ย โดยตอนนี้สถานทีแ่หง่นี้เป็น เหมอืน

ศาลาการจังหวัด ที่ตัง้ของส านักพระราชวัง ที่ท างานของสมเด็จพระราชาธบิดีจกิมจีากที่นี่ท่านจะเห็น

ท าเนียบรัฐบาลตัง้อยูฝ่ั่งตรงขา้มและนอกจากนัน้จะไดเ้ห็นทีป่ระทับของสมเด็จพระราชาธบิดจีกิม ีเคเซอร ์

นัมเกล วังชกุ ซึง่เป็นพระมหากษัตรยิแ์หง่ราชอาณาจักรภฏูาน รัชกาลที ่5 

19.30 น. รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมในเมอืงทมิพู อสิระผอ่นตามอธัยาศยั 

พักที ่ณ  Tara Phendeyling Hotel, THIMPHU หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่(2)  ทมิพ-ู พนูาคา -ทมิพ ู B L D 

07.00 น. รบัประทาน อาหารเชา้ ณ โรงแรม  

พเิศษ ทมี ชุดโกและ ครีา่ (ชุดพืน้เมอืงภูฏาน) จดัเตรยีมใหส้มาชกิทุกท่านไดใ้สช่มเมอืงเก็บภาพ

บรรยากาศการทอ่งเทีย่วสไตน์คนทอ้งถิน่กันตลอดทัง้วัน 

08.00 น. วนันีน้ าท่านสู่ มณฑลพูนาคา (Punakha)  อดตีเคยเป็นเมอืงหลวงเก่าของภูฏาน ห่างจากทมิพูไป 

70 กม. (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช.ม) เมอืงพูนาคา อดตีราชธานขีองภูฏาน (ต ัง้แตปี่ ค.ศ. 

1639 – 1955) สร้างและปกครองโดย ช ับดรุง งาวงั นมัเกล (Shabdrung Ngawang 

Namgyal) เป็นเมอืงเล็กๆ แต่ส าคัญในหนา้ประวัตศิาสตรข์องภฏูาน เพราะทีน่ี่เคยเป็นเมอืงหลวง ตัง้อยู่

ในเมอืงพูนาคาระหวา่งแมน่ ้าโพ (พอ่) และ แมน่ ้าโม (แม)่ พนูาคาเคยเป็นเมอืงหลวงเก่าของภฏูาน ป้อม

ปราการนี้จงึมคีวามส าคัญและสวยงามตดิอันดับตน้ๆ ของประเทศ สถานทีน่ี้ยังใชจั้ดพระราชพธิตีา่งๆ ของ

ราชวงศร์วมไปถงึพระราชพธิรีาชาพเิษกสมรสของสมเด็จพระราชาธบิดจีกิม ีเคเซอร ์นัมเกล วังชกุ ทีจั่ด

ขึน้ในปี 2554 ภนูาคาในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิ(ก.พ.– เม.ย.) ตน้ศรตีรังทีบ่านสะพรั่งจะท าใหพู้นาคาซองสวย

ขึน้มาอกีหลายเทา่เลยทเีดยีว 



 

 

 

 

 

ระหวา่งทาง น าทา่นแวะชม ดอรชู์ลา พาส (Dorchula Pass)..ระดับความสงู 3,150 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล

เป็นชอ่งเขาที่สามารถมองเห็นเทือกเขาหมิาลัยไดใ้นบางวันอาจเห็นทะเลหมอกปกคลุมอยู่ทั่วไป ชม

ความงามของ เจดยีด์รุกวงัเยลลาคงั สถูปแห่งชยัชนะ ชม 108 สถูป อนุสรณ์สถานที่มตี่อกอง

ก าลังกลุ่มหัวรุนแรงที่ยึดพื้นที่ทางภาคใตข้องภูฏาน ตั ้งอยู่บนระดับความสูง 3,150 เมตร จาก

ระดับน ้าทะเล พรอ้มดื่มด ่าธรรมชาตทิวิทัศน์ของภูเขาหมิาลัยดา้นตะวันตกอันตระการตา และยอดเขา

ตา่งๆเรยีงรายกัน รวมไปถงึยอดเขาทีส่งูทีส่ดุ อยา่งจโูมฮาร ีซึง่มคีวามสงูถงึ 7,328 เมตร... 

จากน ัน้ เดนิทางตอ่สู่เมอืงพูนาคา ท่ามกลางออ้มกอดของขุนเขาและสายน ้า ล าธาร...เดนิเทา้ผ่านหมูบ่า้น

โลเบซ่า(Lobesa)ทีช่าวบา้นสว่นใหญ่ไดต้กแต่งผนังอาคารบา้นเรอืน ้าดว้ยรูปอวัยวะเพศชายตามความ

เชือ่เรือ่งสริมิงคลแหง่การป้องกนัสิง่ชัว่รา้ยและพลังของการใหก้ าเนดิชวีติ เพลดิเพลนิชมทอ้งทุง่นากลาง

หบุเขา 

12.00 น.   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (พูนาคา)    

13.30 น. พาท่านเดินทางไป ชมวดั Chimi 

Lhakhang อันศักดิส์ทิธิห์รอืที่รูจั้ก

กั น ในชื่อ  “วั ด เจริญ พั นธุ์ ”  เป็ น

สถานที่ศักดิ์ส ิทธิ์และปาฏิหาริย ์

ไดร้ับพรจากโยคีผูไ้ม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

และนักบุญ Drukpa Kunley ที่รูจั้ก

กั น ในชื่ อ  'Divine Madman' และ

บิดาแห่งความอุดมสมบูรณ์ เขามี

วธิกีารสอนที่แปลกใหม่มากและวัด

ในพุทธศาสนาแหง่นี้กลา่วกันว่าเป็น

สถานที่แห่งความอุดมสมบูรณ์และ

พร บรรดาผูท้ี่ไม่สามารถตั ้งครรภ์

และคู่รักที่ไม่มีบุตรไดเ้ดินทางมา

แสวงบุญทีน่ี่ดว้ยความหวังว่าพวกเขาจะไดร้ับเกียรตดิว้ยวังหรอืพรจากพระภกิษุสงฆแ์ละ 'สายฟ้าแห่ง

ปัญญาวเิศษ' ของเขา ผูห้ญงิทีเ่ขา้ไปในวัดทีห่วังจะตัง้ครรภต์อ้งแบกลงึคไ์มร้อบวัดสามครัง้ 

จากน ัน้  น าท่านชมป้อมปราการแห่ง พูนาคา (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจ าเมอืงพูนาคา สรา้งขึน้

ในปี 1637 โดยฉับดรงุ งาวังนัมเกล  ซึง่ไดร้ับการขนานนามว่าเป็น พระราชวังแห่งความสขุอันยิง่ใหญ ่

“Palace of Great Happiness” เป็นหนึ่งในป้อมปราการที่สวยงามที่สุดในภูฏาน เป็นป้อมที่สรา้งเป็น

อันดับสองของภฏูาน ในอดตีเมือ่ครัง้เมอืงพนูาคายังเป็นเมอืงหลวง ป้อมแหง่นี้ไดถ้กูใชเ้ป็นทีท่ าการของ

รัฐบาล ปัจจุบันเป็นที่พักในฤดูหนาวของพระชัน้ผูใ้หญ่ ป้อมนี้ตัง้อยู่ ณ บรเิวณที่แม่น ้า Pho chu และ 

แมน่ ้า Mo chu ไหลมาบรรจบกันอกีทัง้เป็นสถานทีท่า่นซับดรงุ งาวัง นัมเกล มรณภาพทีน่ี่ และปัจจุบันก็

ไดเ้ก็บรักษารา่งของท่านอยู่ภายในท่านจะไดเ้ห็นลามะ(พระสงฆ)์จ านวนมากทีก่ าลังศกึษาพระธรรมและ

สวดมนต ์และในปี 1988  



 

 

 

 

 

 “เปิดต านานประเพณีแต่งงานภูฎาน แดนดนิถิน่หมิาลยั”ที่ยังเป็นที่ประกอบพธิอีภเิษกสมรสของ

สมเด็จพระราชาธบิดีที่ 4 จกิมี ซงิเย วังชุก (Jigme Singye Wangchuck) และ  พระราชพธิอีภเิษก

ของกษตัรยิ ์“จกิม-ีราชนิเีปมา สองพระคู่ขวญัแห่งดนิแดนมงักรสายฟ้า” ที่จัดขึน้ภายในเมอืงพู

นาคา เมือ่วันพฤหัสบดทีี ่13 ตุลาคม 2554 พระราชพธิอีภเิษกสมรสนัน้จัดขัน้อย่างเรยีบง่าย แต่ถูกตอ้ง

ตามโบราณราชประเพณีแหง่ภฏูาน สมเด็จพระราชาธบิดจีกิม ีหรอื “เจา้ชายจกิม”ี ทีค่นไทยรูจั้กกันด ีทรง

ขึน้ครองราชสมบัตเิป็นพระมหากษัตรยิร์ัชกาลที ่5 แหง่ภฏูาน เมือ่ปี 2008 ทีผ่่านมา พรอ้มทรงน าภฏูาน

เขา้สูย่คุประชาธปิไตย ตลอดจนทรงสบืสานตอ่จากสมเด็จพระราชบดิาของพระองค ์ในเรือ่งของปรัชญา 

“ความสขุมวลรวมประชาชาต”ิ (Gross National Happiness) อันเป็นทีเ่ลือ่งลอืไปทั่วโลก โดยตลอด 3 

ปีทีผ่า่นมา กษัตรยิห์นุ่มพระองคน์ี้ทรงถกูเรยีกขานดว้ยพระนามตา่งๆ กัน ไมว่า่จะเป็น “เค 5” ซึง่หมายถงึ

รัชกาลที ่5 หรอื “เจา้ชายผูท้รงเสนห่จ์ากแดนหมิาลยั”จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงทมิพ ู

19.30 น. รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมในเมอืงทมิพู อสิระผอ่นตามอธัยาศยั 

พักที ่ณ  Tara Phendeyling Hotel, THIMPHU หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัที ่(3)   ทมิพ-ูพาโร B L D 

07.00 น. รบัประทาน อาหารเชา้ ณ โรงแรม  

08.00 น .  น าท่ านช ม  พ ระพุ ท ธ รูป ดอร์เด นม า  Great Buddha 

Dordenma เป็นพระพทุธรปูศากยมนุี  ขนาด มหึมา บนภูเขา

ของภูฏานเพื่อฉลองครบรอบ 60 ปีของกษัตรยิ์ Jigme Singye 

Wangchuck ที่สี่ ท าจากทองสัมฤทธิ ์สรา้งดว้ยราคา 47 ลา้น

ดอลลารส์หรัฐโดย Aerosun Corporation แห่งหนานจงิประเทศ

จนี ซึง่ไดร้ับการสนับสนุนจาก Rinchen Peter Teo นักธรุกจิชาว

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Buddharupa?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Shakyamuni?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Bhutan?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Jigme_Singye_Wangchuck?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Jigme_Singye_Wangchuck?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Bronze?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc


 

 

 

 

 

สงิคโปร ์ตน้ทนุรวมของโครงการทัง้หมดอยูท่ี ่100 ลา้นดอลลารส์หรัฐ 

น าท่านสู่ จุดชมววิ Sangaygang (Bbs Tower) บีบีเอสทาวเวอร์หรอืหอบรกิารกระจายเสยีงของ

ภฏูานตัง้อยู่ที่ความสงูประมาณ 9400 ฟุต ใหท้ัศนียภาพอันงดงามของหุบเขาทมิพูทัง้หมดจากดา้นบน 

จดุชมววิทีส่วยงามตระการตาแหง่นี้ยังเป็นทีรู่จั้กกันในนามจุดชมววิซานเกยก์ัง จุดนี้มชี ือ่เสยีงมากในหมู่

นักท่องเทีย่วเนื่องจากมทีัศนียภาพกวา้งไกลของหุบเขาทัง้หมดซึง่ท าใหเ้ป็นหนึง่ในสถานทีท่ีด่ทีีส่ดุใน

การเยีย่มชมในทมิพ ู

น าท่านชม ศูนย์อนุรกัษ์ "ทาคนิ"(Takin) สตัว์

ทอ้งถิน่ประจ าประเทศภูฏาน เป็นสัตวท์ีห่ายากและ

ใกลสู้ญพันธุ ์เพราะมีอยู่ที่ภูฏานเพียงแห่งเดียวสัตว์

ลูกผสมแห่งเทือกเขาหิมาลัย  "ทาคิน"เป็นสถาน

อนุรักษ์สตัว ์เพือ่ป้องกันสตัวจ์ากการถกูไลล่า่ และเริม่

ลดลงเรื่อย ๆ จนอยู่ในจุดที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ ์

เพราะพืน้ทีอ่าศัยของมันถกูมนุษยร์กุล ้ามากขึน้เรือ่ย ๆ 

อีกทัง้คนในพื้นที่บางกลุ่มยังล่าพวกมัน เพื่อน าเนื้อ

และเขาไปขายในตลาดสัตว์แปลกอีกดว้ย โดย

ประกาศ ให ้"ทาคนิ"Takin เป็นสัตว์ประจ าชาตขิอง

ภฏูานเพราะมอียูท่ีภ่ฏูานเพยีงแหง่เดยีว 

น าท่านชม“เพียงแค่ภูฏาน”( Simply Bhutan) พิพิธภณัฑ์ "มชีีวติ"ที่มีสภาพแวดลอ้มแบบ

นักท่องเที่ยวสามารถเขา้ใจถงึวถิชีวีติแบบภูฏานดัง้เดมิไดใ้นครัง้เดยีว บา้นดนิโคลนที่มหีลังคามุงดว้ย

แผ่นไมใ้ชเ้ป็นหลังคาแสดงถงึบา้นภูฏานแบบดัง้เดมิในยุคกลางภายในเต็มไปดว้ยขา้วของเครื่องใช ้

โบราณที่ไดร้ับการบูรณะและอนุรักษ์ไวเ้พื่อขับเนน้และแสดงถงึวถิชีวีติแบบดัง้เดมิ พพิธิภัณฑ์มีชวีติมี

วัตถปุระสงคเ์พือ่อนุรักษ์และสง่เสรมิประเพณีและวัฒนธรรมอันเกา่แก ่

จากน ัน้  น าทา่น ส ารวจตลาดทอ้งถิน่ส าหรบัผลติผลสดและสนิคา้  ดืม่ด ่ากับประสบการณ์ทางประสาทสมัผัส
ที่ตลาดเกษตรกรสุดสัปดาห์ทมิพูบนฝ่ังตะวันตกของแม่น ้าหวางชู ดงึดูดผูค้นในเมืองทิมพู ตลาดนี้มี

ชีวิตชีวาดว้ยแผงขายสีสันสดใสที่เต็มไปดว้ยสนิคา้ทอ้งถิ่นและสนิคา้น าเขา้ คนทอ้งถิ่นที่เป็นมิตร
กระตือรอืรน้ที่จะพูดคุย และผูข้ายยนิดทีี่จะยัดกระเป๋าของคุณดว้ยงานศลิปะ งานฝีมือ และผลติภัณฑ์

อาหารอรอ่ย และชมการ สนามยงิธนูในภูฏาน(Archery Ground) การยงิธนูในภฏูานเป็นกฬีาประจ า
ชาตขิองราชอาณาจักร การยงิธนูไดร้ับการประกาศใหเ้ป็นกฬีาประจ าชาตใินปี พ.ศ. 2514 การยงิธนูใน
ภฏูานมคีวามโดดเดน่ทางวัฒนธรรมเนื่องจากเป็นศลิปะการต่อสู ้นอกจากนี้ การยงิธนูยังสรา้งสมาธ ิซึง่มี

สว่นชว่ยในการพัฒนาจติใจ การยงิธนูในภฏูานเป็นวธิกีารเขา้สังคม การสือ่สาร และพัฒนาความสมัพันธ์
ระหวา่งผูค้นอกีดว้ย 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ เมอืงทมิพ ู



 

 

 

 

 

จากนัน้ ไดเ้วลาอันสมควรเดนิทางสูเ่มอืงพาโร เมอืงทีส่วยทีสุ่ด แห่ง ภูฏาน “เมอืงพาโร เมอืงเล็กๆ ทีม่ ี

ประชากรเพยีงหลกัหมืน่”พาโรเมอืงเล็กๆ ทีม่ากดว้ยอารยธรรม ผูค้นน่ารัก อากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี 

เพราะอยูใ่นทีร่าบสงู  

ถงึ.... เมอืงพาโร น าทา่นเดนิเล่นชอ้ปป้ิงสิน้คา้ ตัวเมอืงพาโร มรีา้นคา้ประมาณรอ้ยแหง่บนถนนเสน้เดยีวทีผ่า่น

ตัวเมือง สนิคา้ที่น่าสนใจส าหรับนักช็อปป้ิงชาวไทย คอื ผา้ทังกา้ เครอืงเงนิ รูปปั้นพระพุทธ หนา้กาก 

เครือ่งประดับตกแต่ง นอกจากรา้นขายของฝากส าหรับนักท่องเที่ยวแลว้ ก็เป็นรา้นขายของช าซะสว่น

ใหญ่ยังคงอนุรักษ์ไว ้ดูแลว้คลาสคิด ีขนมขบเคีย้ว น ้าอัดลม น ้าขวด น าเขา้มาจากประเทศอนิเดยี และ

เครือ่งใชต้า่งๆในครัวมาจากไทย ราคาไมแ่พง..ไดเ้วลาอันสมควรเดนิทางสูท่ีพั่ก 

 

19.00 น.  รับประทานอาหารค ่า  โรงแรมที่พัก พรอ้ม พเิศษ.. ชมโชวก์ารแสดงทางวฒันธรรมของชาว

ภูฏาน หรอืระบ าหนา้กากเทซ ู นาฏศลิป์ภฏูานในชดุระบ าหนา้กากทีใ่ชป้ระกอบพธิกีรรมทางศาสนาและ

ชมการเตน้ร าพืน้เมอืงของชนเผา่ทีอ่าศัยอยูท่ั่วประเทศภฏูาน   

พักที ่ณ  JANKA RESORT , PARO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่(4)   พาโร (วดัต ัก๊ซงั) B L D 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

08.00 น. ไฮไลท ์การเดนิทางขึน้ไป  วันนี้เราจะเดนิทางขึน้ วดัต ัก๊ซงั (Taktsang Dzong) ต ัง้อยู่บนหนา้ผา

สูง 900 เมตร ชายเขตเมอืงพาโร วดัตกัซงัเป็นสถานทีแ่สวงบุญทีช่าวภูฏานเลือ่มใสศรทัธากนั

มากทีสุ่ดแหง่หนึง่ในเขตหมิาลยั 

**รายการเสรมิสู่สวรรค*์* ทา่นสามารถเลอืกวา่จะขีม่า้หรอืจะเดนิขึน้ไปทีบ่น วดัทกัซงั ไปก็ได ้การขีม่า้จะ

ใช้เวลาประมาณ 30 นาทซีึง่ข ึน้ไปไดจ้นถงึจุดจอดมา้และขึน้มา้ไดเ้ฉพาะขาขึน้เท่าน ัน้ท่าน

สามารถขีล่าคา่จา้งลาตวัละ ประมาณ 20-30 USD และมคีนจูงดูแลตลอดทาง.. รายการทวัรน์ ี้

ไมร่วมคา่ข ีม่า้**หากท่านตอ้งการโปรดแจง้ใหห้วัหนา้ทวัรห์รอืไกดล์่วงหนา้เพือ่จะไดจ้ดัเตรยีม 

และเมือ่จองแลว้หากท่านยกเลกิไม่สามารถของคนืเงนิไดน้ะคา้..เพราะเป็นเจา้ของลาเป็น

ชาวบา้นและไดเ้ตรยีมมา้ไวใ้หท้า่นแลว้ ทา่นบรษิทัฯเป็นเพยีงตวัแทนเพือ่อ านวยความสะดวกให้

ท่านเท่าน ัน้มไิดม้ผีลประโยชนอ์นัใด  (คนจูงมา้จะน าท่านไปประมาณครึง่ทางจากน ัน้ท่านตอ้ง

เดนิเทา้เพือ่ข ึน้สูว่ดัต ัก๊ซงั (Tiger’s Nest) ขากลบัจะใชก้ารเดนิเทา้ลงมาบรเิวณลานจอดรถ 



 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิ “สมัผสักบัสวรรคท์ีไ่มม่ใีครแตะ”การเดนิทางขึน้เขาทักซงัจะใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 -

6 ชัว่โมงในการไป-กลับและขึน้อยูก่ับความเร็วในการเดนิของกรุ๊ปดว้ย โดยระหวา่งทางจะมจีดุแวะพักซึง่

จะเป็น Café ซึง่เราจะพักดืม่ชาและเขา้หอ้งน ้า เดนิขึน้ต่อเพือ่ทีจ่ะถงึชว่งสดุทา้ยทีจ่ะตอ้งขึน้ลงบันได ขึน้

เพือ่ทีจ่ะขึน้ไปทีต่ัววัดทักซัง การเดนิขึน้เพือ่ทีแ่สวงบุญบนหุบเขาอันศักดิส์ทิธิน์ี้ ในเสน้ทางแสวงบุญ

ของชาวพุทธมหายานทีย่ ิง่ใหญร่ะดบัโลกเหมอืนวมิานสวรรคล์่องลอยอยู่เหนอืกลุ่มเมฆนบัเป็น

วดัทีน่า่มหศัจรรย ์1ใน10 ของโลกและมคีวามส าคญัทีสุ่ดของชาวภฏูาน เดนิเรือ่ย ๆชมบรรยากาศ

อันสวยงามบนเทือกเขา พักไดต้ลอด

ทาง การขี่มา้จะช่วยใหเ้ดินขึ้นง่ายขึ้น

มากเพราะว่าเมื่อถงึจุดจอดมา้จะเดนิอีก

ไมน่านมาก (หากลกูคา้ทา่นไดไมส่ะดวก

ทีจ่ะขึน้เขาทักซังเราสามารถพาท่านไป

เดนิเทีย่วในเมอืงพาโรแทนได)้ 

วดัต ั๊กซ ัง  หรือวดัรงั เสือ  (Tiger's 

Nest in Bhutan) ความงดงามใน
เมฆหมอกหมิาลยั วดัเก่าแก่ทีม่คีวาม

สวยงามและความศกัดิส์ ิทธิ ์เป็นวัด
พุ ท ธ ที่ มี

ความเก่าแก่ที่สดุแห่งหนึ่งในภูฏาน โดยถูกสรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1962 “จุดเดน่” วัดนัน้ตัง้อยู่รมิผาซึง่มี
ความสงูกว่าดว้ยความสงูเทยีมฟ้า ทา่มกลางเมฆหมอกสขีาวทีล่อ้มรอบวัด ชมววิสวย ๆ ดา้นล่างไดอ้ยา่ง
ชดัเจนในวันทีท่อ้งฟ้าโปรง่ โดยเฉพาะในชว่งฤดใูบไมผ้ลทิีห่มูม่วลดอกไมต้า่งพากันชชูอ่สวยงามระหวา่ง

ทางท่านจะผ่านป่าโอ๊ค ทุ่งหญา้ แนวธงมนต์ และขึน้บันไดอีก 700 ขัน้ ความสวยงามของวัดทักซัง
ทา่มกลางภเูขาสวยและทอ้งฟ้าคุม้คา่กับการเดนิทาง ไมแ่ปลกใจเลยทีวั่ดทักซงัจะมชีือ่เสยีงระดับโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ชมววิTaktshang Cafe ในชว่งที ่1 (และเป็นจดุทีต่ัง้ภตัตาคารอาหารกลางวันของเราดว้ย) พรอ้มแลว้ออกเดนิทางตอ่

...ทา่นทีย่ังมพีลังศรัทธาแรงกลา้จะรว่มกันเดนิขา้มเขาในชว่งทีส่อง  

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ Takshang café (อาหารมังสวริัต)ิ  

อนัดบัที ่1 วดัทกัซงั ความงดงามในเมฆหมอกหมิาลยั ดว้ยความสวยและความยากทีจ่ะถูกสรา้ง

ขึน้บวกกบัเป็นทีรู่จ้กัโดง่ดงัไปท ัว่โลก จงึท าให ้วดัทกัซงัไดเ้ป็นอนัดบั 1 ของวดัทีส่วยทีสุ่ดมา

ครอบครอง  

ภ า ย ใ น เข ต วั ด มี ส ถ า น ที่

ศักดิ์สทิธิ์อยู่ทั ้งหมด 13 แห่ง 

และมีความเป็นมาเกี่ยวขอ้งกับ

บุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์

ของภูฏานทัง้สิน้ มตี านานเล่า

ว่า” ก่อนพื้นที่บริเวณนี้จะถูก

สรา้งเป็นวัดนั้นมี คุรุร ินโปเซ 

(Guru Rinpoche) ไดข้ี่นางเสอื

ที่เป็นศักติของท่านแปลงกาย

มา เหาะมายั งที่ แห่ งนี้  และ

บ าเพ็ญสมาธิอยู่ในถ ้ ารังเสือ

นาน 3 เดือน เทศนาสั่งสอน

ผูค้นและส าแดงกายสะกดภูตผิี

ปีศาจรา้ยซึง่สามารถจ าแลงกาย

เป็นเสอืไดม้าอาศัยอยในถ ้าแหง่นี้ ครัน้จะเทศนาสัง่สอนผูค้นทา่นจะกลายรา่งเป็นมนุษยเ์ชน่เดมิ และเมือ่

ค าสอนไดผ้ลผูค้นต่างพากันเสือ่มใสในพระพุทธศาสนา จงึท าใหส้ถานที่นี้กลายเป็นสถานที่ศักดิส์ทิธิ ์

ตอ่มาจงึไดม้กีารสรา้ง วหิารขึน้เพือ่แสดงถงึความนยิมดา้นพระพทุธศาสนา และเมือ่เวลาผา่นไปเนิน่นาน

ท าใหต้ัววหิารช ารุดทรุดโทรม จนทา้ยที่สดุในปี ค.ศ. 1962 จงึมกีารสรา้งวัดทักซังหรอืวัดรังเสอืขึน้มา 

และไดท้ าการบรูณปฏสิงัขรณ์ครัง้ใหญใ่นปี ค.ศ. 1998 จากเหตเุพลงิไหม ้ดว้ยเหตนุี้เองทีท่ าใหส้มบัตลิ ้า

คา่ทางพระพุทธศาสนาและทางประวัตศิาสตรไ์ดม้อดไหมไ้ปดว้ย......อย่างไรก็ตามการบูรณะครัง้ใหม่ก็

ไม่ท าใหช้าวพุทธตอ้งผดิหวัง ดว้ยความวจิติรงดงามของตัววัดทัง้ภายในและภายนอกนัน้ยังเป็นทีก่ล่าว

ขานของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ดไ้ปเยอืนวัดทักซงั  

ไดเ้วลาอันสมควร เดนิลง...ณ จดุนัดหมาย และเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก  

การเดนิขึน้ไปถงึวัด ตัก้ซัง ตอ้งมีความพรอ้มทัง้ร่างกายและจติใจอากาศบนที่สูง ระดับความสูงเฉลี่ย 

2,000-3,000 เมตร อากาศเบาบางท่านจะไม่คุน้เคยและจะท าใหเ้หนื่อยง่ายท่านที่ตอ้งการสละสทิธิ์

กรุณาแจง้ลว่งหนา้ เพือ่จัดเตรยีมการดแูลและจัดสรรรายการอืน่ใหต้อ่ไป 

19.30 น. รับประทานอาหารเย็น และพักผอ่นตามอัธยาศัย ณ โรงแรม 

พกัที ่ณ  JANKA RESORT , PARO หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

วนัที ่(4)  พาโร – กรงุเทพฯ  B L D 

07.00 น รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

08.00 น. น าท่านไปชมวดัคชูี ลาคาง (Kytchu Lhakhang) และถอืเป็นอัญมณีศักดิส์ทิธิข์องภูฏาน วัดหลัก

ข อ ง  Jowo Lhakhang มี ราก ฐานม าตั ้ ง แ ต่

ศตวรรษที ่7วัดนี้เป็นหนึ่งในอาราม 108 แห่งที่

ก่อตั ้ง โดยพระบาทสม เด็ จพระเจ า้อยู่ หั ว 

Songstsen Gampo แห่งทเิบต อาราม 12 แห่ง

จาก 108 แห่งสรา้งขึน้เพื่อตรงึปีศาจที่ปกคลุม

ทิเบตและเทือกเขาหิมาลัยซึ่งป้องกันการ

แพร่กระจายของพระพุทธศาสนา ดั ้ง เดิม 

Kyichu Lhakhang ดั ้ ง เดิ ม มี ข น าด เล็ ก  แ ต่

หลังจากนักบุญชาวพุทธมาเยี่ยมหลายครั ้ง

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา วัดไดข้ยายทั ้งความ

ยิง่ใหญ่และขนาด ในศตวรรษที ่8 เชือ่กันวา่ Guru Padmasambhava ไดไ้ปเยีย่มชมวัด และซอ่นสมบัติ

มากมายไวใ้นวัด ปราชญ ์Padmasambhava ไดซ้อ่นTers ทางจติวญิญาณจ านวนมาก ( สมบัตลิ ้าค่า ) 

ในทเิบต ภูฏาน และส่วนอื่น ๆ ของภูมภิาคหมิาลัย สมบัตเิหล่านี้ถูกคน้พบในบางเวลา สถานที่ และ

ภายใตส้ถานการณ์อันเป็นมงคลโดยTertons (ผูเ้ปิดเผยสมบัต ิ)สมบัตปิระกอบดว้ยค าสอน รูปปั้น หรอื

พระธาตศุักดิส์ทิธิ ์ซึง่จะเป็นประโยชน์อยา่งมากตอ่สิง่มชีวีติในเวลาทีค่น้พบ และยังอยูใ่นพระอปุถัมภข์อง

พระราชชนนีโดยทา่นจะมาท าบญุและวปัิสสนาทีว่ัดนี้เป็นประจ าภายในวัดประดษิฐานพระพทุธรปูทีง่ดงาม

ในรปูทเิบต 

09.30 น. ไดเ้วลาอันสมควรเดนิทางไปสนามบนิพาโร เพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

11.50 น. เหริฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Druk Air เทีย่วบนิที ่KB 151   

16.10 น. ถงึทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ และความประทับใจไมรู่ล้มื... 

            

*** รายการอาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม *** 

หมายเหต ุ:  
1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิัตจิรงิอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้า่นรับทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลง

การนัด หมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีครัง้จากหัวหนา้ทัวร ์ 
2. บรษัิทอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยดึผลประโยชน์ของลกูคา้เป็น
ส าคัญทัง้นี้ ขึน้อยูก่ับสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพั่ก ภมูอิากาศ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุงานฯลฯ ตลอดจน

สภาวะทาง เศรษฐกจิและสถานการณ์ทางการเมอืงภายใน อันเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลือ่นการเดนิทางหรอืไมส่ามารถจัด
พาคณะทอ่งเทีย่ว ไดต้ามรายการ 

ภูมอิากาศ เนื่องจากภฏูานเป็นประเทศขนาดเล็ก ลักษณะภมูอิากาศจงึไมแ่ตกตา่งกนัมากนัก โดยมากเป็นภมูอิากาศ
แบบ กึง่รอ้นมฝีนชกุ ยกเวน้ตอนเหนือซึง่เป็นภเูขาสงู ท าใหม้อีากาศแบบหนาวเทอืกเขา 

 อุณหภูม ิกลางวนั 14–23 องศาเซลเซยีส   กลางคนื   5 – 15  องศาเซลเซยีส 

 
ม ี4 ฤด ูคอื 

 ฤดใูบไมผ้ลจิะอยูใ่นชว่งเดอืนมนีาคม-พฤษภาคม ชว่งนี้อากาศจะอบอุน่และอาจมฝีนประปราย  
 ฤดรูอ้นจะอยูใ่นชว่งเดอืนมถินุายน-สงิหาคม ชว่งนีอ้าจจะมพีายฝุน ตามเทอืกเขาจะเขยีวชอุม่ ฟ้าใส 

 ฤดใูบไมร้ว่งจะอยูใ่นชว่งเดอืนกันยายน-พฤศจกิายนชว่งนี้อากาศจะเย็น ทอ้งฟ้าแจม่ใส  
 ฤดหูนาวจะอยูใ่นชว่งเดอืนธนัวาคม- กมุภาพันธ ์อากาศจัดเย็นจัดตอนกลางคนืและรุง่เชา้ และจะมี

หมอกหนา บางครัง้โดยเฉพาะในชว่งเดอืนมกราคม อาจมหีมิะตกบา้ง 

อตัราคา่บรกิาร  (โปรแกรม Chill Chill ภูฏาน 5 วนั 4 คนื)  



 

 

 

 

 

ราคาไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย ระบุวนัเดนิทางเองได ้(เลอืกวนัเดนิทางเองไดต้ามสะดวก) 
เดนิทาง 4 -5ทา่น/ทา่น 
ไมม่ ีหวัหนา้ทวัรไ์ทย 

 

เดนิทาง 6-7 ทา่น 
ไมม่ ีหวัหนา้ทวัรไ์ทย 

 

เดนิทาง 8-10 ทา่น 
ไมม่ ีหวัหนา้ทวัรไ์ทย 

 

พกัเดยีวเพิม่ 

92,900.- 91,900.- 89,900.- 13,500.- 

อตัราคา่บรกิาร  (โปรแกรม Chill Chill ภูฏาน 5 วนั 4 คนื) ราคามหีวัหนา้ทวัรไ์ทย 
 

เดนิทาง 
เดนิทาง 6-8 ทา่น 

 
เดนิทาง 10 ทา่นขึน้ไป 

 
พกัเดยีวเพิม่ 

3 – 7 มนีาคม 66 

11 -15 เมษายน 66 

2 - 6 พฤษภาคม 66 

 

เง ือ่นไขการจองและการช าระเงนิ ทวัรภ์ฐูาน  

 ยนืยันทรปิ : มัดจ าเป็นจ านวนเงนิ 60,000 บาท/ทา่น สง่ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทางชดัเจนสง่ทางเมลหรอืไลน์ 

 สว่นทีเ่หลอื : ช าระทัง้หมดกอ่นเดนิทางภายใน 25 วัน และสง่มอบเอกสารการเตรยีมการยืน่ขอวซีา่ตามทีก่ าหนด  

 เนื่องจากเป็นกฎของสายการบนิหากวางเงนิมัดจ าทีน่ั่งแลว้เสมอืนออกตั๋วไมส่ามารถ Refund ไดท้กุกรณี 

 ในกรณีทีท่า่นโอนเงนิจากตา่งจังหวัด ราคาทัวรด์ังกลา่วไมร่วมคา่ธรรมเนียมหรอืคา่บรกิารของธนาคาร 

• เอกสารทีใ่ชส้ าหรบัวซีา่เขา้ประเทศภูฏาน  
1.หนงัสอืทีม่อีายุการใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง  

2.รปูถา่ยขนาด 2 นิว้ หนา้ตรง จ านวน 1 รปู  
เอกสารประกอบการขอวซีา่ ประเทศภูฏาน 
สง่มอบใหบ้รษิทัภายใน 10-15 วนั เพือ่สง่ขอยืน่เป็นวซีา่กรุป๊ 

 
อตัราคา่บรกิารรวม : 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ กรงุเทพฯ-พาโร-กรงุเทพฯ ชัน้ประหยัดโดยสายการบนิดรุก๊แอร ์  
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ และคา่ประกันภยัสายการบนิ  

 คา่วซีา่นักทอ่งเทีย่ว 
 คา่ทีพั่กโรงแรม โดยใชโ้รงแรมทีผ่า่นการรบัรองจากรัฐบาลภฏูาน (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) 
 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบใุนรายการ 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามระบใุนรายการ 
 คา่ประกันภยัการเดนิทางอบุัตเิหตวุงเงนิ1,000,000บาทและคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 

1,000,000บาท คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องในประเทศไทย50,000บาท(คุม้ครองผูเ้อาประกันภยั อายรุะหวา่ง 
6-75 ปี ในกรณีทีผู่เ้อาประกันภัย 

 อายตุ ่ากวา่ 6 ปี หรอื ระหวา่ง 76 ปีขึน้ไปจะมเีบีย้ประกนัคุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงนิเอาประกนัภยั ทัง้นี้
ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรมธรรม/์ ผูเ้อาประกันภยัอายสุงูกวา่ 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคุม้ครอง) 
ประกันครอบคลมุการตดิโควดิและการรักษาในตา่งประเทศ(ตอ้งมใีบเสร็จโรงพยาบาลเทา่นัน้)และหลงัจาก

กลับจากตา่งประเทศตอ่เนือ่งอกี7วันวงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ(โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรับรองแพทยว์า่ 
อาหารเป็นพษิเทา่นัน้) แตท่ัง้นี้ยอ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ 

 คา่พาหนะระหวา่งการน าเทีย่วตามรายการระบตุลอดการเดนิทาง 



 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม : 
 คา่ขีม่า้ ขึน้วัดตั๊กซงั 20-25 เหรยีญ 

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ นอกเหนือจากทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่ธรรมเนยีมน ้ามันของสายการบนิ(ถา้ม)ี 
 คา่จัดท าหนังสอืเดนิทางและคา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 

 คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย 
 ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ นอกเหนือจากทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่น ้าหนักเกนิพกิัด 30 กโิลกรัม ตอ่ทา่น 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการเชน่คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เองคา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีตอ้งการใบก ากับภาษี) 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,พนักงานขับรถ  30 USD / ทา่น ตลอดทรปิการเดนิทาง  
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทยขึน้อยูก่บัความประทบัใจของทา่น  
 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบนิ ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

การใหท้ปิตามธรรมเนยีมทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆท ัง้ส ิน้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของท่านเพือ่

เป็นก าลงัใจใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

การยกเลกิ และการเปลีย่นแปลง 
1) หากมกีารช าระมัดจ าทัวรแ์ละตอ้งการยกเลกิไมว่า่กรณีใดๆก็ตามตอ้งช าระคา่บรกิาร  ทา่นละ 2,000 บาท 
2) ยกเลกิ 30-45 วัน กอ่นการเดนิทาง+คา่วซีา่ (ถา้ม)ี  ตอ้งช าระทา่นละ  5,000 บาท 

3) ยกเลกิ 15 - 29 วัน กอ่นการเดนิทาง ตอ้งช าระ 50% ของราคาทัวร+์คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 
4) ยกเลกินอ้ยกวา่ 1 - 14 วัน กอ่นการเดนิทาง ตอ้งช าระ 100% ของราคาทัวร ์

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข ที่
บรษิทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร     

1. โรงแรมทีภ่ฏูานสว่นใหญเ่ป็นโรงแรมทีผ่า่นการรับรองมาตรฐานจากรัฐบาลภฏูาน (โรงแรมหรรูะดับ5ดาวมี

ประมาณ 2-3 แหง่ในภฏูานซึง่ราคาสงูมาก)  

2. ภฏูานมอีากาศเย็นตลอดปี โรงแรมในภฏูานจงึไมม่แีอร ์มแีตฮ่ตีเตอร ์ในหอ้งพัก  

3. รายการอาหารในภฏูานมไีมห่ลากหลายดังนัน้อาหารสว่นใหญจ่งึเหมอืนกันจงึควรเตรยีมอาหารส ารองไปดว้ย

เพือ่ชว่ยลดความเบือ่หน่ายในรสชาตขิองอาหาร 

4. การช าระคา่ทัวรต์อ้งช าระคา่ทัวรก์อ่นเดนิทาง20วันกอ่นเดนิทางเพือ่ทางรัฐบาลภฏูานจะออกเอกสารวซีา่ให ้

5. ราคาดังกลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่ับอัตราแลกเปลีย่น และการปรบัคา่โดยสารของสายการบนิ 

6. การจองตั๋ว Druk Air /Bhutan Airlines จะตอ้งออกตั๋วภายใน 24 ชัว่โมงหลังทีน่ั่งConfirm ตั๋วออกแลว้ไม่

สามารถเปลีย่นแปลง หรอื Refund ตั๋วได ้

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้ง
คู(่Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกัน 

ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผู ้
มเีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

1.หนงัสอืเดนิทางทีม่อีายุใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง (เลม่ทีใ่ชเ้ดนิทางจรงิ) 
 การเขา้ไปท่องเที่ยวในภูฏาน นักท่องเที่ยวตอ้งตดิต่อกับบรษัิททัวร์เพื่อใหด้ าเนินการขอ Visa วีซ่าจะถูก

ด าเนนิการโดยบรษัิทน าเทีย่วทีจ่ดทะเบยีนอยา่งถูกตอ้งในภฏูานหรอืบรษัิทน าเทีย่วทีอ่ยูใ่นประเทศของท่าน 

เอกสารทีใ่ชใ้นการขอวซีา่มเีพยีงแค่หนา้ถา่ยเอกสารหนังสอืเดนิทาง วซีา่ของทา่นจะถกูด าเนนิหลังทันทเีมือ่

บรษัิทน าเทีย่วทีท่า่นเลอืกใชบ้รกิารจ่ายเงนิคา่แพ็คเก็จเต็มจ านวนไปยังการทอ่งเทีย่วภฏูาน นัน้หมายความว่า

ทา่นตอ้งท าการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดกอ่นทีจ่ะมกีารด าเนินการเรือ่งวซีา่ (นี้เป็นกระบวนการทีบ่รษัิททัวรแ์ต่

ละแห่งจะแจง้ใหท้่านทราบ) หากท่านท าการซือ้ทัวรก์ับบรษัิทในประเทศไทยท่านอาจจะไดร้ับวซีา่ภายใน 



 

 

 

 

 

10-15 วันหลังจากทีม่กีารช าระค่าโปรแกรมทัวรท์ัง้หมด ในใบอนุญาตจะมเีลขรหัสส าหรับแสดงต่อเจา้หนา้ที่

การทอ่งเทีย่วภฏูาน 

 ภฏูานไม่อนุญาตใหนั้กท่องเทีย่วเดนิทางเทีย่วดว้ยตัวเอง จ าเป็นตอ้งผ่านตัวแทนบรษัิททัวรท์ีจ่ะประสานกับ

ไกดท์อ้งถิน่เทา่นัน้ และมคีา่ใชจ้า่ยขัน้ต ่า 250 US$ เพือ่ควบคมุการทอ่งเทีย่วใหม้คีวามเหมาะสม 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1) บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2) บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น หรอืตามทีบ่รษัิทฯ ก าหนด 
3) รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
4) บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอื่นๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, 
การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

5)  หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผิดชอบ
คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

6)  บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
7) ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
8) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที่ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาเนินโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 
9)  มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 
10) หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคืนเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให ้
โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

11) เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณา

เลื่อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่นค่าตั๋ว
เครื่องบินค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ้่ายอื่นๆที่เกดิขึ้นตามจรงิ ในกรณีที่ไม่

สามารถเดนิทางได ้


