
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรกิารพเิศษ ของเราบรกิาร ขนมหรอืของวางระหวางวนั 2 มือ้ ตอวนั 

 อาหารไทยเสรมิทกุมือ้และจะมเีนือ้สตัวอยางนอย 2 อยาง ยกเวนบนเขาตัก๊ซงั 

 บรกิาร น้าํดืม่ระหวางทวัร ตลอดการเดนิทาง 1 ขวด ตอทาน/วนั 

 10 ทานขึน้ไปมหีวัหนาทวัรไทยคอยบรกิารจากเมอืงไทย 

 เยอืนประเทศภฏูาน อาณาจกัรเลก็ๆ ในฉายา “มังกรแหงสนัต”ิ  ทองไปในวดัวาอาราม ทองทุงกวาง และเทอืกเขา

หมิาลยัอนัโดงดงั พรอมๆ กบัคนพบความงดงามของภฏูานดวยตวัคณุเอง 

  



 
 
 
 

 

 
 

 
รายการท่องเที�ยว 

วนัที� (1)  กรุงเทพฯ – พาโร - ทมิพู - L D 

02.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ั�น 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 7  สายการบนิ Druk Air 

(KB)หรอื Bhutan Airlines (B3)  โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในเร ื�องสมัภาระต่างๆ แกท่่าน  
 ชมระบาํพืน้เมอืงและระบาํหนากาก **ใหทกุทานไดแตงกายประจาํชาตภิฐูาน เขารวมงานโดยทางบรษิทัฯ

จดัเตรยีมให*** 
 

  กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึ �นเครื�องบนิ 

 กรณุางดนําของมคีม ทุกชนิด เชน่ มดีพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรณุาใส่ในกระเป๋า

เดนิทางใบใหญ่หา้มนําตดิตวัขึ �นเคร ื�องบนิ 

 วตัถุที�เป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลช ั�น นํ�าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกทําการตรวจ

อย่างละเอยีดอกีคร ั�ง โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกนิ 10 ชิ �น ในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml.  

04.30 น. ออกเดินทางสู่ เมอืงพาโร  โดยสายการบนิ Druk Air (KB) KBหรอื Bhutan Airlines (B3) เคร ื�องแวะจอดที� 

ประเทศอนิเดยี ประมาณ 40 นาท ีผูโ้ดยสารที�จะไปพาโรไม่ตอ้งลงจากเครื�อง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระบรมฉายาลกัษณ ์
สมเด็จพระราชาธบิดอีุกเยน วงัชกุ (พระมหากษตัรยิร์ชักาลที� 1) 

สมเด็จพระราชาธบิดจีกิม ีวงัชกุ(พระมหากษตัรยิร์ชักาลที� 2) 

สมเด็จพระราชาธบิดจีกิม ีดอรจ์ ีวงัชกุ(พระมหากษตัรยิร์ชักาลที� 3) 

สมเด็จพระราชาธบิดจีกิม ีซงิเย วงัชกุ(พระมหากษตัรยิร์ชักาลที� 4 แห่งราชอาณาจกัรภฎูาน) 

พระองคม์พีระราชโอรสและพระราชธดิา 10 พระองคจ์ากสมเด็จพระราชนีิทั�ง 4 พระองค ์โดยสมเด็จพระราชนีิทั�ง 4 พระองคนั์�นทรงเป็นพี�

นอ้งกนั พระราชธดิาพระองคใ์หญ่คอืเจา้หญงิโซเนม เดเชน มพีระชนัษามากกว่าพระราชโอรสพระองคใ์หญ่ซึ�งเป็นพระมหากษตัรยิภ์ฎูาน

พระองคปั์จจบุนัคอืสมเด็จพระราชาธบิดจีกิม ีเคเซอร ์นัมเกล วงัชกุ 

สมเด็จพระราชาธบิดจีกิม ีเคเซอร ์นัมเกล วงัชกุ (พระมหากษตัรยิร์ชักาลที� 5 แห่งราชอาณาจกัรภฎูาน-ปัจจบุนั) 

 
วันแรกของการเดินทางเขาประเทศภูฎาน ขอนําเรยีน

ทุกท่านการท่องเที�ยวในประเทศภูฐานโปรดแต่งกาย

สุภาพเพราะสถานที�ส่วนใหญ่เป็นเขตพระราชฐาน

และสถานที�สําคญั ....วนัแรกของเราจะนําพาคณะขา้

ชมพระราชวงัทมิภู และอกีหนึ�งความประทบัใจแรก..

เมื�อเครื�องบินลงจอดเพียงเท้าสมัผสัถึงแผ่นดินภูฏาน

เสมอืนท่านเป็นแขกจากตา่งเมอืงที�ไดก้ารตอ้นรบัจากภาพ

พระบรมฉายาลกัษณท์ ั�ง 5พระองคเ์ลยทเีดยีว  

08.10 น. ถึ ง . . .ส น า ม บิ น แ ห่ ง ช า ติ เมื อ ง พ า โ ร  (Paro 



 
 
 
 

 

 
 

International Airport) ในเวลาทอ้งถิ�น หลงัผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระ เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาที�

ประเทศภฏูานชา้กว่าประเทศไทย 1 ช ั�วโมง) 

นําท่านสู่ตวัเมืองพาโร ..“เมอืงพาโร” (PARO)  ...เปิดประตูมุ่งสู่ภูฏานดินแดนแห่งสวรรค ์"เมืองพาโร" (Paro) 

เมอืงท่องเที�ยวที�มชี ื�อเสยีงที�อยู่ทางตะวนัตกของภฏูาน เป็นหนึ�งในเมอืงท่องเที�ยวที�มคีวามเกา่แกท่ี�สุดของภฏูาน เป็นเมอืง

ประวตัศิาสตรท์ี�มีความสําคญัมากแห่งหนึ�งของภูฏาน เป็นที�ต ั�งของสถานที�ศกัดิ �สทิธิ � อาคารประวตัศิาสตร ์ที�โอบลอ้มไป

ดว้ยหุบเขาเขียวขจี และมีแม่นํ�าสาย

สําคญัไหลผ่านจาํนวน 3 สาย คอื แม่นํ�า

ตอสา แม่นํ�าวงั และแม่นํ�าพูนาซอง ก่อ

เกิด เป็นทัศ นี ยภาพ อัน งดงาม  และ

สามารถดงึดูดนักท่องเที�ยวใหม้าเยอืนได ้

เ ป็ น จํ า น ว น ม า ก . . .  ท่ า น ช ม 

"พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตภูิฏาน" 

( National Museum of Bhutan) 

(โปรดแต่งกายสุภาพ) ซึ�งตั�งอยู่ใน 

เมืองพาโร ในอดีตเคยเป็นป้อมปราการ 

ห ร ือ  ต าซ อ ง (Ta Dzong) แต่ ถู ก

เปลี�ยนเป็นพิพิธภณัฑใ์นปีค.ศ.1968 มี

ทั�งหมด 6 ช ั�น พิพิธภัณฑแ์ห่งนี�เป็นที�

เก็บรวบรวม เคร ื�องแต่งกาย อาวุธ เหรยีญกษาปณ ์เคร ื�องมือเคร ื�องใชไ้มส้อย สตัวป่์าในแถบเทอืกเขาหมิาลยั งานแสดง

ส่วนใหญ่เป็นงานที�เกี�ยวกบัพุทธศาสนา ชมภาพพระบฏ ตั�งแต่สมยัโบราณจนถงึปัจจบุนั  นอกจากนี�ยงัมงีานหตัถกรรมที�

ใชป้ระจาํวนั เคร ื�องแต่งกาย ชดุเสื �อเกราะ สตัวส์ตา๊ฟและดวงตราไปรษณียท์ี�สวยงามมากมายหลายรปูแบบ นําท่านชม

ความงดงาม "รนิปุง ซอง" (Rinpung Dzong) (โปรดแต่งกายสุภาพ) หรอืที�รูจ้กักนัในชื�อว่า "พาโรซอง" 

(Paro Dzong) ซึ�งแปลว่า ป้อมปราการแห่งอัญมณี เป็นอาคารป้อมปราการขนาดใหญ่ที�ไดร้บัความนิยมจาก

นักท่องเที�ยวที�มาเยอืนเมืองพาโรเป็นอย่างมาก “พาโรซอง” ถูกสรา้งขึ �นโดย ซบัดรงุ นัมเกล (Shabdrung Ngawang 

Namgyal) ในปี ค.ศ. 1644 และหลงัจากนั�นก็ไดก้ลายเป็นที�ยอมรบัในฐานะเป็นศูนยก์ลางการบรหิารและส่วนที�เป็นวดั

ซึ�งมพีระสงฆจ์าํพรรษามากกว่า 200 รปู นอกจากนี�แลว้ พาโรซอง ยงัเคยถูกใชเ้ป็นสถานที�ถ่ายทําภาพยนตรเ์ร ื�อง Little 

Buddha ภาพยนตรส์ารคดอีกีหนึ�งเร ื�องที�ชาวพุทธตอ้งไม่พลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนัในภตัตาคารพื �นเมอืง 

13.30 น. นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงทมิพู (THIMPHU) เมอืงหลวงของภูฏาน (ระยะทาง 53 ก.ม. ใชเ้วลา 1.30 ช ั�วโมง) 

เมอืงทมิพู โลกแห่งความเป็นจรงิของภูฏาน ทมิพูเป็น... จงึเป็นศูนยร์วมของสถานที�สําคญัต่างๆ เป็นจุดรวมการคา้

ขาย มโีรงแรมช ั�นนํา หา้งสรรพสนิคา้เล็กๆ รวมถงึมจีํานวนประชากรและนักธรุกจิมากกว่าเมอืงอื�นๆ ที�สําคญัคอื ทมิพู เป็น

ที�ประทบัของของสมเด็จพระราชาธบิด ีและพระบรมวงศานุวงศแ์ห่งภูฏาน เราสามารถมองเห็นพระราชวงัของพระราชาธบิดี



 
 
 
 

 

 
 

ไดอ้ย่างชดัเจน ซึ�งจะว่าไปแลว้หากไกดไ์ม่บอก เราก็คงไม่รูว้่าเป็นพระราชวงั ดว้ยมองดูเหมอืนอาคารทั�วๆไป ไม่ไดม้คีวาม

หรูหรา ยิ�งใหญ่ หรอืแปลกไปจากอาคารอื�นๆในภูฏานเลย พระราชวงัอยู่ใกล ้ๆ กบัทมิพูซอง..ระหว่างทางชมทศันียภาพอนั

สวยงามของภูฏาน ตื�นตาตื�นใจกบัสถาปัตยกรรมที�มรีปูแบบ และเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัของภฏูาน ตลอดสองขา้งทาง..จนถงึ

เมอืงหลวงทมิพ ู

16.30 น. ชม ทิมพูซอง (Thimphu Dzong) หรอื ตาชิโชซอง (Tashicho Dzong)  (โปรดแต่งกายสุภาพ) ซึ�งเป็น

สญัลกัษณแ์ห่งเมืองหลวงทิมพู ซองแห่งนี�มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที�สวยงามมากและใหญ่โต ปัจจุบนัถูกใชแ้ยกเป็นส่วน

ต่างๆ เชน่ สถานที�ทํางานของกษตัรยิ ์สถานที�พกัในฤดูรอ้นของสมเด็จพระสงัฆราช ตลอดจนสถานที�ทําการของรฐับาล   

 

 

 

 

 

 

 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารเย็น และพกัผ่อนตามอธัยาศยั ณ โรงแรมในเมอืงทมิพู   

พกัที� ณ  HOTEL RIVERVIEW, THIMPHU หรอืเทยีบเท่า พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัที� (2)  ทมิพู- พูนาคา -ทมิพู B L D 

07.00 น. รบัประทาน อาหารเชา้ ณ โรงแรม  

08.00 น. วนันี�นําท่านสู่มณฑลพูนาคา (Punakha)  เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของภูฏาน ห่างจากทิมพูไป 70 กม. (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2.30 ช.ม) สถานที�สําคญัในเมอืงนี�คอืพูนาคาซอง เป็นซองแห่งที�สองที�สรา้งขึ �นในภฏูานโดยซบัดรงุ นัม

เกล เมื�อสรา้งเสรจ็แลว้ไดนิ้มนตพ์ระสงฆจ์ากวดัเชอรมีาจาํพรรษาถงึ 600 องค ์มรีปูจําลองของซบัดรงุ นัมเกล อยู่ในโบสถ ์

ลามะ เมอืงพูนาคา อดตีราชธานีของภูฏาน (ต ั�งแต่ปี ค.ศ. 1639 – 1955) สรา้งและปกครองโดย ชบัดรุง งา

วงั นัมเกล (Shabdrung Ngawang Namgyal) พูนาคาจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่กลับมีบทบาทสําคัญในหน้า

ประวตัศิาสตรข์องภูฏาน เพราะที�นี�เคยเป็นเมืองหลวงในชว่งฤดูหนาวมานานถงึ 300 ปีท่านซบัดรุง งาวงั นัมเกล ดํารใิห ้

สรา้งพูนาคาขึ �นในปี พ.ศ. 2180 โดยก่อนหนา้นี�มวีดัที�ท่านงาก ีรนิเซน็ ไดส้รา้งขึ �นไวก้อ่นแลว้ตั�งแต่ปี พ.ศ.1871 ปัจจบุนั

จงึกลายเป็นป้อมเล็กและป้อมใหญ่หนัหนา้เขา้หากนั ในอดตีท่านคุรรุนิโปเชเคยเสด็จมาที�นี� และพยากรณไ์วว้่า “บนขนุเขา

ดา้นที�มสีณัฐานประดุจงวงชา้ง บุรษุผูม้นีามว่า นัมเกล จะมาที�นี�”นอกจากนี�ยงัมเีหตุการณป์ระวตัศิาตรเ์กดิขึ �นที�นี�หลายคร ั�ง 

เชน่ในปี 1907 ใชเ้ป็นสถานที�จดัราชาภิเษกกษัตรยิอ์งคแ์รกของภูฏาน คือ สมเด็จพระราชาธิบดีที� 1 อูเก็น วงัชุก 

(Ugyen Wangchuck) ในปี 1910 ใชเ้ป็นสถานที�ลงนามสนธสิญัญาพูนาคาระหว่างภูฏานกบัองักฤษ ว่าดว้ยนโยบาย

ต่างประเทศที�ภูฏานยอมรบัการดําเนินนโยบายตามแนวทางองักฤษ ในขณะที�องักฤษตอ้งไม่กา้วก่ายกจิการภายในของ

ภฏูานเชน่กนั. ระหว่างทางสองขา้ง ววิสวยมาก สามารถมองไปไกลสุดลูกหูลูกตาจนเห็นถงึแนวเทอืกเขาหมิาลยั… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

ระหว่างทาง แวะถ่ายภาพซมิโตคาซอง วทิยาลยัแห่งแรกในภูฏาน บนเสน้ทางสู่เมืองวงัดโีปดรงัและปูนาคา จะเป็นทวิทศันข์องภูเขาสูง

สลบักบัแม่นํ�าลําธารใสสะอาด รมิทางอาจเห็นดอกกุหลาบพนัปี (Rhododendron) การทําสวนแอปเปิ�ล (ตามฤดูกาล 

ระหว่างเดอืน Jul-Sep) และกงลอ้มนตราที�หมุนโดยใชพ้ลงันํ�า นําท่านแวะชม ดอรชู์ลา พาส (Dorchula Pass)..ระดบั

ความสูง 3,150 เมตร เหนือระดบันํ�าทะเลเป็นชอ่งเขาที�สามารถมองเห็นเทอืกเขาหมิาลยัไดใ้นบางวนัอาจเห็นทะเลหมอก

ปกคลุมอยู่ทั�วไป ชมความงามของ เจดยีด์รุกวงัเยลลาคงั สถูปแห่งชยัชนะ ชม 108 สถูป อนุสรณส์ถานที�มีต่อกองกําลงั

กลุ่มหวัรุนแรงที�ยึดพื �นที�ทางภาคใตข้องภูฏาน ตั�งอยู่บนระดบัความสูง 3,150 เมตร จากระดบันํ�าทะเล พรอ้มดื�มดํ�า

ธรรมชาติทวิทศันข์องภูเขาหมิาลยัดา้นตะวนัตกอนัตระการตา และยอดเขาต่างๆเรยีงรายกนั รวมไปถงึยอดเขาที�สูงที�สุด

อย่างจโูมฮาร ีซึ�งมคีวามสูงถงึ 7,328 เมตร จากนั�นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงพูนาคา 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื �นเมอืง (พูนาคา)   ท่ามกลางออ้มกอดของขนุเขาและสายนํ�า ลําธาร...

เดินเทา้ผ่านหมู่บา้นโลเบซา่(Lobesa)ที�ชาวบา้นส่วนใหญ่ไดต้กแต่งผนังอาคารบา้นเรอืนํ�าดว้ยรูปอวยัวะเพศชายตาม

ความเชื�อเร ื�องสริมิงคลแห่งการป้องกนัสิ�งช ั�วรา้ยและพลงัของการใหก้าํเนิดชวีติ เพลดิเพลนิชมทอ้งทุ่งนากลางหุบเขา 

13.30 น. นําท่านชมป้อมปราการแหง่พูนาคา (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจาํเมอืงพูนาคา สรา้งขึ �นในปี 1637 โดย

ฉับดรุง งาวงันัมเกล  ซึ�งไดร้บัการขนานนามว่าเป็น พระราชวงัแห่งความสุขอนัยิ�งใหญ่ “Palace of Great Happiness” 

และเป็นหนึ�งในป้อมปราการที�สวยงามที�สุด

ในภฏูาน เป็นป้อมที�สรา้งเป็นอนัดบัสองของ

ภูฏาน ในอดีตเมื�อคร ั�งเมืองพูนาคายงัเป็น

เมืองหลวง ป้อมแห่งนี�ไดถู้กใชเ้ป็นที�ทําการ

ของรฐับาล ปัจจุบันเป็นที�พักในฤดูหนาว

ของพระช ั�นผูใ้หญ่ ป้อมนี�ตั�งอยู่ ณ บรเิวณที�

แม่นํ�า Pho chu และ แม่นํ�า Mo chu ไหล

มาบรรจบกนั อกีทั�งเป็นสถานที�ท่านซบัดรุง 

งาวงั นัมเกล มรณภาพที�นี� และปัจจุบนัก็ได ้

เก็บรกัษารา่งของท่านอยู่ภายในท่านจะได ้

เห็นลามะ (พระสงฆ)์ จํานวนมากที�กําลัง

ศกึษาพระธรรมและสวดมนต ์และในปี 1988 ใชเ้ป็นที�ประกอบพธิอีภเิษกสมรสของสมเด็จพระราชาธบิดทีี� 4 จกิม ีซงิเย วงั

ชกุ (Jigme Singye Wangchuck) อีกดว้ย ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางกลบัเมืองทิมพู อิสระชอ้ปปิ�งในเมืองทิมพูใน

เสน้ทางเดมิ 

ค่ํา รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที� ณ  HOTEL RIVERVIEW, THIMPHU หรอืเทยีบเท่า พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัที� (3)  ทมิพู-พาโร B L D 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม แลว้ CHECK – OUT 

08.00 น. นําท่านชม”เมอืงหลวงเมอืงทมิพู”เป็นเมืองหลวงของภูฏานมาตั�งแต่ปี ค.ศ. 1961 ในสมยัท่านซบัดรุง งาวงั นัมเยล 

เดนิทางมาเผยแพรศ่าสนาพุทธในภูฏานเมอืงทมิพูตั�งอยู่ทางฝั�งตะวนัตกของแม่นํ�าวงั- Wang Chhu (Chhu แปลว่า นํ�า) 



 
 
 
 

 

 
 

ในเมืองมีถนนหลายสายตดัขนานไปกบัแม่นํ�า และมีถนนเล็กๆแคบๆ อีกหลายสายแยกไปตามจุดๆต่างๆในเมือง ถนน

เหล่านี�เป็นเสน้ทางคดเคี �ยวไปตามบา้นเรอืน และวกวนขึ �นเนินไปยงัอาคารทําเนียบรฐับาล ที�ต ั�งเด่นอยู่บนเนินเขาในเขตมอ

ติธงั (Motithang) ถิ�นคนรวยภูฏาน ย่านใจกลางเมืองทิมพู มีถนนหลายสายตดัผ่านไปยงัศูนยก์ารคา้ Zanto Pelri 

Shopping Complex อนัเป็นที�ชมุนุมของรา้นคา้และรา้นอาหาร นับเป็นย่านชมุชนใหม่ในเมอืงหลวงของภฏูาน ซึ�งไดช้ ื�อ

ว่าเป็นเมอืงหลวงแห่งเดยีวในโลกที�ไม่มแีมแ้ต่สญัญาณไฟจราจร (ยงัใชต้ํารวจจราจรใหส้ญัญาณมอืตรงทางแยกใหญ่ซึ�งมี

อยู่เพยีง 2 แห่ง) ถนนสายหลกัของทมิพู คอื ถนน Norzine Lam (Lam แปลว่าถนน) ที�มเีสน้ทางตดัผ่านกลางเมอืง สอง

ขา้งทางบนถนนสายนี�เป็นที�ต ั�งรา้นคา้ขนาดเล็กของชาวภฏูานและชาวอนิเดยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเร ิ�มตน้เขาเรา...นําท่านชม จุดชมวิวซงัเกกงั (Sangaygang) 

จุดชมวิวทิวทศันท์ี�สวยงามของหุบเขาเมืองทิมพู เหนือตวั

เมืองในจุด ที�มีฮวงจุย้ดีที�สุดในประเทศภูฏูาน และนําท่าน 

สกัการะองคห์ลวงพ่อสจัจธรรมที�ต ั�งอยู่สูงที�สุดในโลก 

และไดร้บัความรว่มมอืจากเศรษฐชีาวสงิคโ์ปร ์บรจิาคเงนิซื �อ

ที�ดนิและสรา้งพระพุทธรปูใหแ้กร่ฐับาลประเทศภฏูานใหท้่าน

ไหวข้อพรเพื�อเป็นศริมิงคลโดยไดต้น้แบบมาจากพระพทุธร

ปูที�ประดษิฐานอยู่ในสถูปพุทธคยาประเทศอนิเดยี 

นําท่านชม อนุสรณ สถานแห่งชาติ (National 

Memorial Chorten) หรอืมหาสถูปที�พระเจา้ จกิมี ดอร ์

จ ีวงัชกุ กษตัรยิอ์งคท์ี� 3 ที�ปกครองภูฏาน ในชว่งปี ค.ศ. 1952 – 1972 ทรงไดร้บัพระฉายาว่า “พระบิดาแห่งภูฏานยุค

ใหม่” (King of Modernization) เป็นมหาสถูปที�ประดษิฐฐ์านพระบรมอฐัขิองพระเจา้จกิม ีดอรจ์ ิวงัชกุ ซึ�งไดร้บัสมญาว่า 

เป็นพระบดิาแห่งภฏูานยุคใหม่สรา้งเพื�อถวายเป็นพุทธบูชา

พาทุกท่านชม ที�ทํ าการไปรษณี ยภู์ฏาน (Post 

Office) ทุกท่านสามารถถ่ายรูปทําแสตมป์ที�ระลึก อกีทั�ง

สามารถเลอืกซื �อดวงตราไปรษณียากรที�งดงามของภูฎาน 

มี ให ้เลือกหลายรูปแบบและราคา ทั�งรูปวิวทิวทัศน์

ธรรมชาติ รูปวดัและป้อมปราการที�เรยีกว่าซอง (Dzong) 

รูปสตัว ์รูปดอกไมต้่างๆ ซึ�งดวงตราไปรษณียกรของภูฏา

นถือเป็นหนึ�งในของน่าซื �อที�ทุกท่านไม่ควรพลาด ชม

หอสมุดแหง่ชาต ิ(The National Library) ซึ�งทุกท่านจะไดช้มหนังสอืภาพถ่ายของประเทศภฏูานที�ใหญ่ที�สุดในโลก 

รวบรวมภาพถ่ายสถานที�ต่างๆในภฏูานทั�งหมด ซึ�งหากท่านใดสนใจสามารถซื �อเล่มย่อเป็นของที�ระลกึได ้ซึ�งทางหอสมุดจดั

จาํหน่ายในราคาย่อยเยา นอกจากนี�ท่านยงัสามารถหาซื �อหนังสอืเกี�ยวกบัประเทศภฏูานอื�นๆไดอ้กีดว้ย  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

13.00 น นําท่านเดินทางสู่เมืองพาโร (ระยะทาง 53 ก.ม. ใชเ้วลา 1.30 ช ั�วโมง) ดินแดนแห่งสวรรคใ์ดในประเทศภูฏาน 

(Bhutan) จะงดงามเท่าที� "เมอืงพาโร" (Paro) เมืองท่องเที�ยวที�มชี ื�อเสยีงที�อยู่ทางตะวนัตกของภูฏาน อยู่ห่างจากเมอืงทมิ

พู (Thimphu) เมอืงหลวงของภูฏาน ไปประมาณ 53 กโิลเมตร เป็นหนึ�งในเมอืงท่องเที�ยวที�มีความเก่าแก่ที�สุดของภูฏาน 

และเป็นหนึ�งในสถานที�ที�สวยที�สุดในภฏูานอกีดว้ย และ เป็นเมอืงประวตัศิาสตรท์ี�มีความสําคญัมากแห่งหนึ�งของภฏูาน เป็น

ที�ต ั�งของสถานที�ศกัดิ �สทิธิ � อาคารประวตัศิาสตร ์ที�โอบลอ้มไปดว้ยหุบเขาเขยีวขจ ีและมแีม่นํ�าสายสําคญัไหลผ่านจาํนวน 3 



 
 
 
 

 

 
 

สาย คือ แม่นํ�าตอสา แม่นํ�าวงั และแม่นํ�าพูนาซอง ก่อเกดิเป็นทศันียภาพอนังดงาม และสามารถดงึดูดนักท่องเที�ยวใหม้า

เยอืนไดเ้ป็นจาํนวนมาก  

16.00 น. ถงึเมอืงพาโร นําท่านเดนิเล่นในตวัเมอืงเกา่พาโร และอสิระชอ้ปปิ�งสนิคา้พื �นเมอืง อาทเิชน่ งานหตัถกรรม ผา้ทอ ทกักา 

ภาพเขยีนส ีงานไมแ้กสลกั เคร ื�องประดบั เคร ื�องจกัรสาน กระดาษสา เป็นตน้ กอ่นรบัประทานอาหารเย็น  

19.00 น รบัประทานอาหาร คํ�า ณ ภตัตาคาร 

พกัที� ณ  JANKA RESORT  , PARO หรอืเทยีบเท่า พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัที� (4)  พาโร (วดัต ั�กซงั)  B L D 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

08.00 น. ไฮไลท ์การเดนิทางขึ �นไป วดัต ั�กซงัอนัศกัดิ �สทิธิ �  จะตอ้งใชส้องเทา้บวกพละกาํลงั และแรงศรทัธา อย่างมาก 

แตน่ั�นกไ็ม่ใชอ่ปุสรรคที�ขดัขวางนกัท่องเที�ยวหรอืชาวพุทธแตอ่ย่างใด ตรงกนัขา้มกลบัเป็นสิ�งทา้ทายให้

นกัท่องเที�ยวอยากพชิติยอดเขาสูงเพื�อไปถงึวดัทกัซงัสกัคร ั�ง 

เชื�อเลยว่าภาพที�เหน็ตรงหน้าจะคุม้คา่กบัความเหนื�อยยาก

แน่นอน 

นําท่านเดนิเทา้ (หรอืขี�มา้) ขึ �นสู่ยอดเขา ซึ�งแบ่งการเดินออกเป็น 

2 ชว่งใชเ้วลาชว่งละประมาณ ในเสน้ทางแสวงบุญของชาวพุทธมหายาน

ที�ยิ�งใหญ่ระดบัโลกเหมือนวมิานสวรรคล์่องลอยอยู่เหนือกลุ่มเมฆนับเป็น

วดัที�น่ามหศัจรรย1์ใน10ของโลกและมีความสําคญัที�สุดของชาวภฏูาน 

....นําท่านแวะพกัเหนื�อยชมภาพมหศัจรรยข์อง วดัต ั�กซงัที�เกาะ

เกี�ยวอยู่บนหน้าผาสูงดื�มชากาแฟทีจุดชมวิวTaktshang Cafeในช่วงที� 1 (เป็นจุดที�ต ั�งภตัตาคารอาหาร

กลางวนั) และออกเดนิทางต่อ...ท่านที�ยงัมีพลงัศรทัธาแรงกลา้จะรว่มกนัเดินขา้มเขาในชว่งที�สอง (เดนิประมาณ 1 ช.ม.) 

การเดนิขึ �นไปถงึวดั ตั�กซงั ตอ้งมคีวามพรอ้มทั�งรา่งกายและจติใจอากาศบนที�สูง ระดบัความสูงเฉลี�ย 2,000-3,000 เมตร 

อากาศเบาบางท่านจะไม่คุน้เคยและจะทําใหเ้หนื�อยง่ายท่านที�ตอ้งการสละสิทธิ �กุรณาแจง้ล่วงหนา้ เพื�อจดัเตรยีมการดูแล

และจดัสรรรายการอื�นใหต้่อไป 

**รายการเสรมิ**  ท่านสามารถขี�มา้หรอืลาค่าจา้งลาตวัละ ประมาณ 20 USD และมีคนจูง.. รายการทวัรนี์�ไม่รวมค่าขี�มา้**หากท่าน

ตอ้งการโปรดแจง้ใหห้วัหนา้ทวัรห์รอืไกดล์่วงหนา้เพื�อจะไดจ้ดัเตรยีม และเมื�อจองแลว้หากท่านยกเลกิไม่สามารถของคนืเงนิไดน้ะคา้..

เพราะเป็นเจา้ของมา้เป็นชาวบา้นและไดเ้ตรยีมมา้ไวใ้หท้่านแลว้ ท่านบรษิทัฯเป็นเพยีงตวัแทนใหท้่านมไิดม้ผีลประโยชนอ์นัใด  (คนจงูมา้

จะนําท่านไปประมาณครึ�งทางจากนั�นตอ้งใชก้ารเดนิเทา้เพื�อขึ �นสู่วดัตั �กซงั (Tiger’s Nest) เนื�องจากเสน้ทางเดนิเป็นหนา้ผาสูงชนั และ

ขากลบัจะใชก้ารเดนิเทา้ลงมาบรเิวณลานจอดรถ) 
 

วดัต ั�กซงั (Taktshang Lhakhang) หรอืวดัถํ �าเสอื ซึ�งเป็นวดัถา้13วดัที�สรา้งเกาะเกี�ยวกนัอยู่บนหนา้ผา..นําทา่นขึ �น

นมสัการ...วดัทกัซงั หรอืวดัรงัเสอื (Tiger's Nest in Bhutan) วดัเกา่แกท่ี�มคีวามสวยงามและความศกัดิ �สทิธิ �ความงดงาม

ในเมฆหมอกหมิาลยัเป็นวดัพุทธที�มคีวามเกา่แกท่ี�สุดแห่งหนึ�งในภฏูาน โดยถูกสรา้งขึ �นเมื�อปี ค.ศ. 1962 ในเขตปาโร ดว้ย

ความสูงเทยีมฟ้าเชน่นี�เองทําใหว้ดันั�นอยู่ท่ามกลางเมฆหมอกสขีาวที�ลอ้มรอบวดั อกีทั�งยงัสามารถชมววิสวย ๆ ดา้นล่างได ้

อย่างชดัเจนในวนัที�ทอ้งฟ้าโปรง่ โดยเฉพาะในชว่งฤดูใบไมผ้ลทิี�หมู่มวลดอกไมต้า่งพากนัชชูอ่สวยงาม.... 

มตีํานานเล่าว่า” ก่อนพื �นที�บรเิวณนี�จะถูกสรา้งเป็นวดันั�นมี คุรุรนิโปเซ (Guru Rinpoche) ซึ�งสามารถจําแลงกายเป็น

เสอืไดม้าอาศยัอยู่ในถํ �าแห่งนี� คร ั�นจะเทศนาสั�งสอนผูค้นท่านจะกลายรา่งเป็นมนุษยเ์ชน่เดมิ และเมื�อคําสอนไดผ้ลผูค้นต่าง

พากนัเสื�อมใสในพระพุทธศาสนา จงึทําใหส้ถานที�นี �กลายเป็นสถานที�ศกัดิ �สทิธิ � ต่อมาจงึไดม้กีารสรา้งวหิารขึ �นเพื�อแสดงถงึ

ความนิยมดา้นพระพุทธศาสนา และเมื�อเวลาผ่านไปเนิ�นนานทําใหต้วัวหิารชาํรุดทรุดโทรม จนทา้ยที�สุดในปี ค.ศ. 1962 

จงึมกีารสรา้งวดัทกัซงัหรอืวดัรงัเสอืขึ �นมา และไดท้ําการบูรณปฏสิงัขรณค์ร ั�งใหญ่ในปี ค.ศ. 1998 จากเหตุเพลงิไหม ้ดว้ย

เหตุนี�เองที�ทําใหส้มบตัลิํ �าค่าทางพระพุทธศาสนาและทางประวตัศิาสตรไ์ดม้อดไหมไ้ปดว้ย......อย่างไรก็ตามการบูรณะคร ั�ง

ใหม่ก็ไม่ทําใหช้าวพุทธตอ้งผิดหวงั ดว้ยความวิจติรงดงามของตวัวดัทั�งภายในและภายนอกนั�นยงัเป็นที�กล่าวขานของ

นักท่องเที�ยวที�ไดไ้ปเยอืนวดัทกัซงั  

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ Takshang café (อาหารมงัสวริตั)ิ  

17.00 น. นําคณะเดนิทางลงจากยอดเขาหรอืวดัรงัเสอืกลบัสู่ที�พกัอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

18.30 น. พเิศษ.. แต่งกายตามแบบภฏูาน หรอืชดุประจาํชาตภิฏูาน พรอ้มชมโชวก์ารแสดงทางวฒันธรรมของชาวภฏูาน หรอืระบํา

หนา้กากเทซ ู นาฏศลิป์ภฏูานในชดุระบําหนา้กากที�ใชป้ระกอบพธิกีรรมทางศาสนาและชมการเตน้ราํพื �นเมอืงของชนเผ่าที�

อาศยัอยู่ทั�วประเทศภฏูาน   

(หมายเหต:ุ ชดุแตง่กายประจาํชาตจิดัเตรยีมโดยทางบรษิทั หมิาลายนั ฮอลเิดย ์จาํกดั เพื�อใสเ่ขา้รว่มงานเท่านั�น) 

 

 

 

 

 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารเย็น และพกัผ่อนตามอธัยาศยั ณ โรงแรม 

พกัที� ณ  JANKA RESORT , PARO หรอืเทยีบเท่า พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัที�หา้ พาโร -กรุงเทพฯ B L x 

07.00 น รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปสนามบนิ 

10.00 น. นําท่านไปชมวดัคชูิ  วดัคชิ ู(Kytchu Lhakhang) Lhakhang-ลาคงั แปลว่า วดัภฏูานเป็นประเทศเดยีวในโลกที�ผูค้น

นับถอืศาสนาพุทธนิกายมหายานลทัธตินัตระหรอืลามะ และถอืเป็นศาสนาประจาํชาต ิ 

วดัคชิเูป็นวดัโบราณเกา่แก่ที�สุดของภูฏาน ตั�งอยู่ใจกลางหุบเขา พระเจา้ซองตเ์ซน กมัโป กษตัรยิท์เิบต ทรงสรา้งขึ �นตั�งแต่

ปี ค.ศ. 659 โดยที�ในเวลานั�นพื �นที�ของวดัยงัเป็นของทิเบตและในพระอุปถมัภข์องพระราชชนนีโดยท่านจะมาทําบุญและ

วปัิสสนาที�วดันี�เป็นประจาํภายในวดัประดษิฐานพระพุทธรปูที�งดงามในรปูทเิบต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

13.00 น. หลงัจากนั�นเดนิทางสู่สนามบนิพาโร เพื�อเดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

16.05 น. เหริฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Druk Air (KB) เที�ยวบนิที� KB…หรอื Bhutan Airlines (B3) B3… 

21.20 น. ถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ และความประทบัใจไม่รูล้มื... 

หมายเหต ุ:  

1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบตัิจริงอาจแตกตางกันเล็กนอย ขอใหทานรับทราบคาํแนะนาํการเปลี่ยนแปลง 

 การนัด หมายเวลาในการทาํกิจกรรมอีกครั้งจากหัวหนาทัวร  

2. บริษัทอาจทาํการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดตามความจําเปนและเหมาะสม แตจะยึดผลประโยชนของลูกคาเปนสาํคัญ 

ทั้งนี ้ขึ้นอยูกบัสภาวะของสายการบนิ โรงแรมที่พกั ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะ 

ทาง เศรษฐกิจและสถานการณทางการเมืองภายใน อันเปนสาเหตุใหตองเลื่อนการเดินทางหรือไมสามารถจัดพา 

คณะทองเที่ยว ไดตามรายการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร  (โปรแกรมภูฏาน 5 วนั 4 คนื) เนื�องจากเป็นต ั�วราคาพเิศออกต ั�วแลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี 

  

บรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการออกทวัรก์รณีมไีม่ถงึกาํหนด 

กาํหนดการเดนิทาง 

จาํนวนผูเ้ดนิทาง 10-15 ท่านขึ �นไป 

 

ผูใ้หญ่/ท่าน 

(หอ้งละ 2 - 3ท่าน) 
พกัเดี�ยวเพิ�ม 

20-24 ม.ิย.,4-8,26-30 ก.ค.,9-13,23-27 ส.ค. 

1-5,19-23,27-31ธ.ค.61 
49,900.- 7,000.- 

 



 
 
 
 

 

 
 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการออกทวัรก์รณีมไีม่ถงึกาํหนด 

กาํหนดการเดนิทาง 

จาํนวนผูเ้ดนิทาง 10-15 ท่านขึ �นไป 

 

ผูใ้หญ่/ท่าน 

(หอ้งละ 2 - 3ท่าน) 
พกัเดี�ยวเพิ�ม 

5-9, 19-23 ก.ย.,11-15,20-24 ต.ค. 

8-12, 22-26 พ.ย. 
53,900.- 7,500.- 

 

เงื�อนไขการจองและการชาํระเงิน ทวัรภู์ฐาน  

มดัจําเป็นจํานวนเงิน 25,000 บาท/ท่าน พรอ้มส่งสําเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง แสกนสใีหช้ดัเจนส่งทางเมลหรอื

ไลน ์หลงัการจองภายใน 3 วนัส่วนที�เหลอืชําระท ั�งหมดก่อนเดนิทางภายใน 25 วนั และส่งมอบเอกสารการ

เตรยีมการยื�นขอวซีา่ตามที�กําหนด *** 
 หมายเหตุ: อนึ�งกรุณาแฟกซห์ลกัฐานการโอนเงนิมาที�เบอร ์02-235-7573 หรอืแจง้ใหเ้จา้หนา้ที�ของบรษิทัฯทราบถงึการโอนเงนิ

ของท่านทางโทรศพัทห์ากท่านไม่สามารถแฟกซไ์ดจ้กัเป็นพระคุณยิ�ง Passport มาที�บรษิัทฯกรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนที�เหลือ

ล่วงหนา้ 25 วนักอ่นการเดนิทางหากท่านไม่ชาํระเงนิส่วนที�เหลอืตามวนัที�กําหนด ทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไม่

มเีงื�อนไข เนื�องจากเป็นกฎของสายการบนิหากวางเงินมดัจาํที�นั�งแลว้เสมอืนออกต ั�วไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี 

ในกรณีที่ทานโอนเงินจากตางจังหวัด****ราคาทัวรดังกลาวไมรวมคาธรรมเนียมหรือคาบริการของธนาคารนะคะ 
ภูมอิากาศ เนื�องจากภฏูานเป็นประเทศขนาดเล็ก ลกัษณะภมูอิากาศจงึไม่แตกตา่งกนัมากนัก โดยมากเป็นภมูอิากาศแบบ กึ�งรอ้นมฝีน

ชกุ ยกเวน้ตอนเหนือซึ�งเป็นภเูขาสูง ทําใหม้อีากาศแบบหนาวเทอืกเขา 

 อณุหภูม ิกลางวนั 14–23 องศาเซลเซยีส   กลางคนื   5 – 15  องศาเซลเซยีส 

ม ี4 ฤดู คอื 

 ฤดูใบไมผ้ลจิะอยู่ในชว่งเดอืนมนีาคม-พฤษภาคม ชว่งนี�อากาศจะอบอุน่และอาจมฝีนประปราย  

 ฤดูรอ้นจะอยู่ในชว่งเดอืนมถินุายน-สงิหาคม ชว่งนี�อาจจะมพีายุฝน ตามเทอืกเขาจะเขยีวชอุ่ม ฟ้าใส 

 ฤดูใบไมร้ว่งจะอยู่ในชว่งเดอืนกนัยายน-พฤศจกิายนชว่งนี�อากาศจะเย็น ทอ้งฟ้าแจม่ใส  

 ฤดูหนาวจะอยูใ่นชว่งเดอืนธนัวาคม- กุมภาพนัธ ์อากาศจดัเย็นจดัตอนกลางคนืและรุง่เชา้ และจะมหีมอกหนา บางคร ั�ง

โดยเฉพาะในชว่งเดอืนมกราคม อาจมหีมิะตกบา้ง 

อตัราคา่บรกิารรวม : 

 ตั�วเคร ื�องบนิไป-กลบั กรงุเทพฯ-พาโร-กรงุเทพฯ ช ั�นประหยดัโดยสายการบนิดรุก๊แอร ์  

 ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่ง และคา่ประกนัภยัสายการบนิ  

 ค่าวซีา่นักทอ่งเที�ยว 

 ค่าที�พกัโรงแรม โดยใชโ้รงแรมที�ผ่านการรบัรองจากรฐับาลภฏูาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

 ค่าอาหารทุกมื �อตามระบใุนรายการ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามระบุในรายการ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิ 500,000 บาท) เงื�อนไขตามกรมธรรม ์

 ค่าพาหนะระหว่างการนําเที�ยวตามรายการระบุตลอดการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารไม่รวม : 

 ค่าขี �มา้ขึ �นวดัตั�กซงั 20 เหรยีญ 

 ค่าใชจ้า่ยอื�นๆ นอกเหนือจากที�ระบุไวใ้นรายการ ค่าธรรมเนียมนํ�ามนัของสายการบนิ(ถา้ม)ี 

 ค่าจดัทําหนังสอืเดนิทางและค่าทําใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 

 ค่าวซีา่ที�มคี่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสอืเดนิทางไทย 

 ค่าใชจ้่ายอื�นๆ นอกเหนือจากที�ระบุไวใ้นรายการ 

 ค่านํ�าหนักเกนิพกิดั 30 กโิลกรมั ต่อท่าน 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการเชน่ ค่าเคร ื�องดื�มและค่าอาหารที�ส ั�งเพิ�มเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 



 
 
 
 

 

 
 

 ค่าภาษีมูลคา่เพิ�ม 7% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษ)ี 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิ�น,พนักงานขบัรถ  25 USD / คน ตลอดทรปิการเดนิทาง  

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทยขึ �นอยู่กบัความประทบัใจของท่าน  

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบนิ ซึ�งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
การใหท้ปิตามธรรมเนียมทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆท ั�งสิ �นขึ �นอยู่กบัการพจิารณาของท่านเพื�อเป็นกาํลงัใจ

ใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

เงื�อนไขการใหบ้รกิาร     

1. ท่านควรจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั สาํหรบัชว่งวนัหยดุเทศกาล 

- กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึ �นไป คนืเงนิทั�งหมด **เฉพาะชว่งที�ไม่ใชเ่ทศกาลหรอืวนัหยุดยาว**** 

(ยกเวน้ กรุป๊ที�มกีารการนัตคีา่มดัจาํกบัสายการบนิ)** 

- กรณียกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วนั เฉพาะชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดยาว เก็บค่าใชจ้า่ยที�เกดิขึ �นจรงิทั�งหมด 

- กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย ที�เกดิขึ �นจรงิ 

- กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์

- อตัราคา่บรกิารนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมขึ �นอยูก่บัสถานการณต์่างๆระหว่างการเดนิทางถา้ท่านแยกตวั

ออกจากคณะทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ �ที�จะไม่คนืเงนิหรอืลดคา่บรกิารใดๆทั�งสิ �น 

2. โรงแรมที�ภฏูานส่วนใหญ่เป็นโรงแรมที�ผ่านการรบัรองมาตรฐานจากรฐับาลภฏูาน (โรงแรมหรรูะดบั5ดาวมปีระมาณ 2-3 แห่งใน

ภฏูานซึ�งราคาสูงมาก)  

3. เนื�องจากภฏูานมอีากาศเย็นตลอดปี โรงแรมในภฏูานจงึไม่มแีอร ์มแีต่ฮตีเตอร ์ในหอ้งพกั  

4. รายการอาหารในภฏูานมไีม่หลากหลายดงันั�นอาหารสว่นใหญ่จงึเหมอืนกนัจงึควรเตรยีมอาหารสํารองไปดว้ยเพื�อชว่ยลดความ

เบื�อหน่ายในรสชาตขิองอาหาร 

5. การชาํระค่าทวัรต์อ้งชาํระค่าทวัรก์อ่นเดนิทาง20วนักอ่นเดนิทางเพื�อทางรฐับาลภฏูานจะออกเอกสารวซีา่ให ้

6. ราคาดงักลา่วอาจมกีารเปลี�ยนแปลงขึ �นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยน และการปรบัค่าโดยสารของสายการบนิ 

7. ราคาดงักลา่วจะตอ้งออกตั�วจากประเทศภฏูาน 

8. การจองตั�ว Druk Air /Bhutan Airlines จะตอ้งออกตั�วภายใน 24 ช ั�วโมงหลงัที�นั�งConfirm ตั�วออกแลว้ไม่สามารถ

เปลี�ยนแปลง หรอื Refund ตั�วได ้

ขอ้ความซึ�งถอืเป็นสาระสาํหรบัท่านผูม้เีกยีรตซิ ึ�งรว่มเดนิทางกรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดท ั�ง 7 ขอ้ 

1. บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ที�จะไม่รบัผดิชอบตอ่ค่าชดเชยความเสยีหาย ไม่วา่กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออก

หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการที�จะไม่รบัผดิชอบตอ่ค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัที�ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เชน่ 

การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ 

3. บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที�ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

5.การไม่รบัประทานอาหารบางมื �อไม่เที�ยวตามรายการไม่สามารถขอหกัคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการชาํระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 

6.ตั�วเคร ื�องบนิเมื�อออกตั�วแลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเงื�อนไขของสายการบนิกาํหนด 

7. กรณีที�คณะไม่ครบจาํนวน ตามที�บรษิทักาํหนด ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ในการปรบัราคา หรอื ยกเลกิการเดนิทาง

เดนิทางโดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า 14 วนักอ่นการเดนิทาง 

*** ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หน้าที�ของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ั�ง มฉิะนั�นทาง

บรษิทัฯ จะไม่ขอรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั�งสิ �น *** 

ขอ้มูลเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั 

เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี�ยว (Single) และหอ้งคู(่Twin/Double) และ

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั 

ทั�งนี�การขอสงวนสทิธดิงักล่าว บรษิทั จะยดึถอืและคาํนึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรต ิซึ�ง

รว่มเดนิทางเป็นสาํคญั 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ ประเทศภูฏาน 



 
 
 
 

 

 
 

ส่งมอบใหบ้รษิทัภายใน 10-15 วนั เพื�อส่งขอยื�นเป็นวซีา่กรุป๊ 
 
1.หนงัสอืเดนิทางที�มอีายุใชง้านอย่างน้อย 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง (เล่มที�ใชเ้ดนิทางจรงิ) 

 การเขา้ไปท่องเที�ยวในภูฏาน นักท่องเที�ยวตอ้งติดต่อกบับรษิทัทวัรเ์พื�อใหด้ําเนินการขอ Visa วซีา่จะถูกดําเนินการโดยบรษิทันําเที�ยวที�จดทะเบียนอย่าง

ถกูตอ้งในภูฏานหรอืบรษิทันําเที�ยวที�อยู่ในประเทศของท่าน เอกสารที�ใชใ้นการขอวซีา่มเีพยีงแคห่นา้ถา่ยเอกสารหนังสอืเดนิทาง วซีา่ของท่านจะถกูดาํเนิน

หลงัทนัทีเมื�อบรษิทันําเที�ยวที�ท่านเลอืกใชบ้รกิารจ่ายเงนิค่าแพ็คเก็จเต็มจํานวนไปยงัการท่องเที�ยวภูฏาน นั�นหมายความวา่ท่านตอ้งทําการชาํระค่าใชจ้่าย

ทั�งหมดกอ่นที�จะมกีารดาํเนินการเร ื�องวซีา่ (นี�เป็นกระบวนการที�บรษิทัทวัรแ์ตล่ะแหง่จะแจง้ใหท้่านทราบ) หากทา่นทําการซื �อทวัรก์บับรษิทัในประเทศไทยทา่น

อาจจะไดร้บัวซีา่ภายใน 10-15 วนัหลงัจากที�มีการชาํระค่าโปรแกรมทวัรท์ ั�งหมด ในใบอนุญาตจะมีเลขรหสัสําหรบัแสดงต่อเจา้หนา้ที�ภูฏานในเวลาที�เดิน

ทางเขา้ประเทศทางอากาศที�สนามบนิพาโร 

 


