
 

 
 

 

ทมิพ ู– พนูาคา – พาโร – วดัทกัซงั 

พิสจูนจติมหากศุล พชิติวดัถ้ําพยคัฆเหริวดัทกัซงั บนยอดหนาผาสงูจาก

ระดบัน้ําทะเล 2,900 ม. 

ชมความงดงามของ ปอมปราการ พนูาคาซอง ทีส่วยทีส่ดุแหงภฏูาน 

ขอพรศกัดิส์ิทธิอ์งคพระศรสีจัธรรม พระพทุธรปูทีป่ระดษิฐาน ณ จดุสงูทีส่ดุ

ในโลก 

เพือ่ความกาวหนาในอาชพีการงาน 

 

 



 

 
 

 

พิเศษ!!! เฉพาะลูกคาคนสําคัญ 

 น้ําดื่มบริการใหตลอดวัน 

 ระบําหนากาก Mask Dance และระบําพื้นเมือง จัดแสดงเฉพาะคณะเราเทานั้น 

 อาหารเสริมจากเมืองไทยทุกมื้อ 

 บริการ ชา/กาแฟ หลังอาหาร 

 ฟรี!!! คามา ขึ้นวัดทักซัง 

 ชุดประจําชาติเพือ่ใสเดินชมเมือง 

หมายเหต ุ 

1. โปรดระมัดระวังรายการทองเที่ยวบางรายการที่ใสโปรแกรมสถานที่เที่ยวมาก

เกินกวาจะสามารถเขาชมไดจริง  

2. รายการของเราสามารถเพิ่มสถานที่ทองเท่ียวนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ

ได ในกรณีที่มีเวลาเหลือ   

วนัแรก สวุรรณภมู ิ– พาโร – พาโรซอง – National Museum – ตาชโิชซอง 

04.30 น. คณะพบกัน ณ จดุนดัหมาย สนามบินสวุรรณภมู ิชัน้ 4 เคานเตอรสายการบนิ 

Bhutan Airlines (B3) โดยจะมเีจาหนาทีข่องบรษิัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกใน

การ Check-inสมัภาระตางๆแกทาน 

06.30 น. ออกเดินทางสูเมืองพาโร ประเทศภฏูาน โดยสายการบิน Bhutan Airline 

เที่ยวบินที่ B3-701(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครือ่ง) (เครื่องบินแวะรับสง

ผูโดยสารที่เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดยีประมาณ 45 นาที ***ไมตองลงจาก

เครื่อง***)  

09.55 น. เดินทางถึงสนามบินพาโร ประเทศ

ภูฏาน นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 

จากนั้นแตละทานรับกระเปาสัมภาระที่โหลด

ตรวจเช็คใหเรียบรอย

และออกเดินทางเขาสู

ตัว เมืองพาโร  

ประเทศภูฏาน  เปน

ประเทศเล็กๆที่ เปน



 

 
 

ดินแดนรวมแหลงอารยธรรมตางๆในออมกอดแหงขุนเขาหิมาลัย เปนประเทศที่พุทธศาสนา

แบงบานอยูทามกลางเทือกเขาหิมาลัย ประชาชนชาวภูฏานมีธรรมมะเปนสิ่งยึดเหนี่ยวทาง

จิตใจ ประชาชนดํารงชีวิตกันอยูอยางเรียบงายไมวุนวาย และความสุขของคนภูฏานวัดกันได

ที่ใจ..ความสุขอยูที่จิตใจที่มีแตรอยยิ้ม..และความเปนมิตรแกผูคนทั้งโลก ทุกทานจะไดสัมผัส

บานเมืองที่ เมืองพาโรซึ่งเปนเมืองที่ถูกโอบอยูในวงลอมของขุนเขา บนระดับความสูง 2,280 

เมตร มีแมน้ําปาชูไหลผาน อาคารบานเรือนจะเปนสไตลภูฏานแท กรอบหนาตางไมลวดลาย

สีสันสดใส 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  

นําทุกทานชม พาโรซอง หรือ พาโรริงปูซอง ปอมปราการและวิหารหลวงแหงเมืองพาโร พา

โรซองนับเปนตัวอยางสถาปตยกรรมแบบภูฏานท่ีสมบูรณแบบที่สุด ทุกทานจะเห็นถึงกําแพงสี

ขาวที่กอตัวขึ้นเปนปอมปราการสามารถเห็นไดชัดเจนเปน Landmark ของเมืองพาโร ตัว

ซองสรางขึ้นในป ค.ศ. 1644 โดย ทานซับดรุง งาวัง นัมเกล พระอริยสงฆ 

ซึ่งเปนผูนําทางจิตวิญญานและเปนผูรวบรวมประเทศภูฏานใหเปนปกแผน 

รวมถึงเปนผูวางระบบการบริหารงานและระบอบปกครองประเทศ ปจจุบัน

เปนสถานที่ทํางานของรัฐบาล รวมทั้งเปนที่ตั้งขององคกรบริหารสงฆ

ประจําเขตปกครองนั้นๆ ทางเขาพาโรซองมี สะพานแขวนไมทอดผานขาม

แมน้ํา เปนอีกจุดที่ควรถายรูปเก็บภาพความประทับใจ 

หลังจากนั้น นําทานเดินทางไมไกล ชม พิพิธภัณ ฑสถานแหงชาต ิ

พิพิธภัณฑแหงนี้เปนที่เก็บรวบรวมหนากากศิลปะแบบพุทธมหายาน นิกาย

ตันตระ ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ เครื่องมือเครื่องใชไมสอยตางๆ รวมถึงจัดแสดง

ความหลากหลายทางธรรมชาติอันสมบูรณของประเทศเพื่อใหทุกทานไดรูจักภูฏานมากขึ้น 

ตรงขามกับอาคารพิพิธภัณฑ เปนอาคารทรงกลมสีขาว เรียกวา ตาซอง (Ta Dzong) หรือ 

หอคอย เดิมใชเปนหอสังเกตุการณขาศึกศัตรู เนื่องจากตัว Dzong สรางอยูบนเนินสูง 

สามารถมองวิวตัวเมืองพาโรไดครอบคลุม (นําทุกทานถายรูปดานนอก เนื่องจากขณะนี้ Ta 

Dzong กําลังปดปรับปรุง)  

 

หลังอาหาร นําทานเดินทางสู เมืองทิมพู เมืองหลวงของประเทศ

ภูฏานตั้งแตป ค.ศ. 1961 ใชเวลาการเดินทางประมาณ 1 ชม. 

ระหวางทางผานชม วัดตัมชู Tamchoe Monastery คือ จุดชม

วิววัดตัมชู ตรงจุดบรรจบของแมน้ําปาโรชูกับแมน้ําทิมพูชู คือ

วัดตัมชู หรือวัดเขายอดอาชา จะตั้งอยูบนฝงซายทามกลาง

ทิวทัศนที่มีแมน้ําสองสายมาบรรจบกัน ทานลามะทังทนเกลโป 



 

 
 

ซึ่งเปนผูสรางวัดนี้ขึ้นพรอมสะพานเหล็กอีกสายหน่ึงขึ้นท่ีนี่ แตสะพานถูกน้ําพัดทําลายลงในป 

ค.ศ. 1969 สะพานที่เห็นในปจจุบันเปนของที่ใชโซเหล็กสรางขึ้นใหมในป ค.ศ. 2005 โดย

เลียนแบบสะพานสายเดิม 

ตอจากนั้นเดินทางอีกไมไกล นําทานเดินทางเขาชม ตาชิโช

ซอง มหาปราการแหงศานาและวิหารหลวงแหงเมืองทิมพู 

(วันธรรมดาเปดหลัง16.30น. / เสาร-อาทิตย เปดทั้งวัน)  ตา

ซิโซซอง หมายถึง ปอมแหงศาสนาอันเปนมงคล สรางใน

สมัยศตวรรษที่ 12 โดยทานซับดรุง งาวัง นัมเกล ปจุบันเปน

สถานที่ทํางานของพระมหากษัตริย สถานที่ทําการของกระทรวงตางๆ และวัด รวมทั้งเปน

พระราชวังฤดูรอนของพระสังฆราช  และบริเวณอันใกลทานจะไดเห็นวังที่ประทับสวน

พระองคของพระราชาธิบดีจิกมี่ดวย  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นเชิญทุกทานพักผอนไดตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Gyelsa Hotel เมืองทิมพู ระดับ 3 

ดาว หรือเทียบเทา 

วันที่สอง  ทิมพู – National Memorial Chorten – โดชูลาพาส – วัดชิมิลาคัง – พูนาคา

ซอง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พกั 

นําทานชม National Memorial Chorten อนุสรณมหาสถานแดกษัตริย

รัชกาลที่ 3 แหงประเทศภูฏานสรางในป ค.ศ.1974 มีผูคนมากมาย

เดินทางมาแสวงบุญและสวดมนตประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตางๆ  

นําทานเดินทางสู เมืองพูนาคา (Punakha) พูนาคา เปนเมืองหลวงเกา

ของภูฏานจนถึงป ค.ศ. 1955 กอนที่จะยายเมืองหลวงไปที่เมืองทิมพู 

ระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร (ใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหวาง

ทางทานจะไดชมวิวทิวทัศนของทุงนาขั้นบันไดและดอกไมที่บานตลอดเสนทางสวยงามเปน

อยางมาก ผานชม ปอมซิมโตคาซอง สรางในป ค.ศ.1629 ปอมแหงนี้มีชัยภูมิที่ถือเปน

ยุทธศาสตรที่สําคัญแหงเมืองทิมพู ถือเปนปอมปราการแหงแรกที่ทานซับดรุง งาวัง นัมเกล 

สรางขึ้น เมืองพูนาคาอยูระดับความสูง 1,200 เมตรจากระดับน้ําทะเล ทําใหเมืองพูนาคามี

อากาศอบอุนกวาเมืองพาโรและเมืองทิมพู  

 

นําทานแวะชม โดชูลาพาส ชมความงามของ เจดียดรุกวังเยลลาคัง 

สถูปแหงชัยชนะ ชม 108 สถูป อนุสรณสถานที่มีตอกองกําลังกลุม



 

 
 

หัวรุนแรงที่ยึดพื้นที่ทางภาคใตของภูฏาน ตั้งอยูบนระดับความสูง 3,150 เมตร จาก

ระดับน้ําทะเล  พรอมดื่มด่ําธรรมชาติทิวทัศนของภูเขาหิมาลัยดานตะวันตกอันตระการตา และ

ยอดเขาตางๆเรียงรายกัน รวมไปถึงยอดเขาที่สูงที่สุดอยางกังกาพุนซุม ซึ่งมีความสูงถึง 

7,540 เมตร จากน้ันเดินทางตอสูเมืองพูนาคา 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินขึ้นเนินไปชม วัดชิมลิาคงั (ใชเวลาเดินประมาณครึ่งชั่วโมง) 

วัดที่อยูบนยอดเนินกลางหุบเขา สรางขึ้นในป ค.ศ.1499 โดยลามะที่มี

ชื่อเสียงมาก นามวาทาน Lama Drukpa Kunley ที่วัดแหงนี้ชาวบาน

เชื่อกันวาหากใครมาอธิษฐานขอบุตรก็จะไดสมใจ  

จากนั้นนําทานชม พูนาคาซอง (Punakha Dzong)  ปอม

ปราการประจําเมืองพูนาคา สรางขึ้นในป 1637 โดยซบัดรุง 

งาวังนัมเกล  ซึ่งไดรับการขนานนามวาเปน พระราชวังแหง

ความสุขอันยิ่งใหญ  “Palace of Great Happiness” และ

เปนหนึ่งในปอมปราการที่สวยงามที่สุดในภูฏาน เปนปอมที่

สรางเปนอันดับสองของภูฏาน ในอดีตเมื่อครั้งเมืองพูนาคา

ยังเปนเมืองหลวง ปอมแหงนี้ไดถูกใชเปนที่ทําการของ

รัฐบาล ปจจุบันเปนที่พักในฤดูหนาวของพระชั้นผูใหญ ปอมนี้ตั้งอยู ณ บริเวณที่แมน้ํา Pho 

chu และ แมน้ํา Mo chu ไหลมาบรรจบกัน อีกทั้งเปนสถานที่ทานซับดรุง งาวัง นัมเกล 

มรณภาพที่นี่  และปจจุบันก็ไดเก็บรักษารางของทานอยูภายใน  ทานจะไดเห็น ลามะ 

(พระสงฆ) จํานวนมากท่ีกําลังศึกษาพระธรรมและสวดมนต  

พิเศษ!!! พาทุกทานสมัผสัประสบการณแปลกใหมเราใจกวาเดิม ดวยการลองแกง

ที่แมน้ํา Mo Chu วิวอันตระการตากับขุนเขารูปชางหมอบ และ Punaka Dzong 

ทีส่วยงาม เพียงทานละ  

กรณีลองเรือ 2-4 คน ราคา 3,500 บาท / ทาน / เรือ 1 ลํา 

กรณลีองเรือ 4-6 คน ราคา 2,500 บาท / ทาน / เรือ 1 ลํา 

กรณีลองเรือ 6-8 คน ราคา 2,000 บาท / ทาน / เรือ 1 ลํา 

(ลองแกงไมไดรวมในคาทัวร แตเปน Optional ทัวร เพื่อจัดให สําหรับลูกคา 

ที่สนใจเทานั้น ไมไดเปนการบังคับขายแตอยางใด สวนทานใดไมสะดวกหรือไม



 

 
 

ประสงคลองแกง ทางบรษิทัฯ จะนําทุกทานไปชมตลาดพื้นเมือง และ ไปชุดชมวิว 

ที่สวยที่สุดในเมืองพูนาคาแทน โดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นเชญิทุกทาน พักผอนไดตามอธัยาศยั ณ โรงแรม Meri Puensum Hotel เมืองพูนาคา 

ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 

 

วันที่สาม พูนาคา – ทิมพู – พระศรสีจัจธรรม – สวนสตัวแหงชาต ิ– หองสมดุแหงชาต ิ– พา

โร 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

นําทานเดินทางกลับสูเมืองทิมพู ตามเสนทางเดิม ชมทัศนียภาพสองขางทางและเทือกเขา

หิมาลัยที่มีความสวยงาม ที่จะเปนประสบการณที่ดีที่ไดมาเยือนภูฏาน 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

พาทุกทานชม ที่ทําการไปรษณียภูฏาน ทุกทานสามารถถายรูปทํา

แสตมปที่ระลึก อีกทั้งสามารถเลือกซื้อดวงตราไปรษณียากรที่งดงาม

ของภูฎาน มีใหเลือกหลายรูปแบบและราคา ทั้งรูปวิวทิวทัศนธรรมชาติ 

รู ป วั ด แ ล ะป อ ม ป ร าก าร ที่ เรี ย ก ว าซ อ ง 

(Dzong) รูปสัตว รูปดอกไมตางๆ ซึ่งดวงตรา

ไปรษณียกรของภูฏานถือเปนหนึ่งในของนา

ซื้อที่ทุกทานไมควรพลาด  

นําทุกทานชม หอสมุดแหงชาติ ซึ่งทุกทานจะไดชมหนังสือภาพถาย

ของประเทศภูฏานที่ใหญที่สุดในโลก รวบรวมภาพถายสถานที่ตางๆ

ในภูฏานทั้งหมด ซึ่งหากทานใดสนใจสามารถซื้อเลมยอเปนของที่ระลึกได ซึ่งทางหอสมุดจัด

จําหนายในราคายอยเยา นอกจากนี้ทานยังสามารถหาซื้อหนังสือ

เกี่ยวกับประเทศภูฏานอื่นๆไดอีกดวย  

นําทุกทานชม โรงเรียนสอนงานศิลปะ (School of Art & Craft) 

(โรงเรียนอาจมีการปดเนื่องจากวันหยุดที่ไมแนนอน) ซึ่งเปน

โครงการในพระราชดําริที่ตองการอนุรักษและสืบทอดศิลปะของ

ภูฏานทั้ง 13 แขนง โดยหลักสูตรจะแบงเปนตั้ง 2 -6 ป ที่โรงเรียน

แหงนี้ ทุกทานจะไดเห็นนักเรียนกําลังวาดรูป ทอผา ตัดเย็บ แกะสลัก 

และทํางานปนตางๆอยางขมักเขมน รวมไปถึงทุกทานยังสามารถสนับสนุนกิจการของ

นักเรียนไดโดยการซื้อสินคาหัตถกรรมจากฝมือนักเรียนที่รานขายของที่ระลึกภายใน

โรงเรียนอีกดวย  



 

 
 

นําทานชม สวนสตัวแหงชาตขิองประเทศภฏูาน และชมสัตว

ประจําชาติทาคนิ ทีม่ีรูปรางลักษณะพิเศษผสมระหวางแพะกบัวัว 

มีแหงเดียวในประเทศภูฏานเทาน้ัน ซึ่งครั้งนึ่งประเทศ

สหรัฐอเมริกาเคยเจรจาของไปเลี้ยงแตไดรับการปฏิเสธจาก

รัฐบาลประเทศภูฏาน ทาคิน เปนสัตวในตํานานประวัติศาสตร

ของศาสนาพุทธ โดยเชื่อวาทานลามะ Drukpa Kunley 

เปนผูสรางขึ้นจากซากโครงกระดูกของววัและแพะที่ทานไดทานเปนอาหารไปแลว 

เมื่อทานลามะทานอิ่มก็ไดนําเอาหัวแพะไปตอกับกระดูกวัวและดีดนิ้วหน่ึงท ี

กองกระดูกก็กลับพลันมีชีวิตเปน ตัวทาคนิ 

วิ่งออกไปกินหญาในทุงหญาและสืบพันธุมาจนถึงปจจุบันน้ี  

 

นําทาน สักการะองคหลวงพอสัจจธรรม ที่ตั้งอยูสูงที่สุดในโลก และ

ไดรับความรวมมือจากเศรษฐีชาวสิงคโปร บริจาคเงินซื้อที่ดินและ

สรางพระพุทธรูป ใหแกรัฐบาลประเทศภูฏานใหทานไหวขอพรเพื่อ

เปนศิริมงคล นําทานชม จุดชมววิซงัเกกัง (Sangaygang) จุดชมวิว

ทิวทัศนที่สวยงามของหุบเขาเมืองทิมพู เพื่อเก็บภาพประทับใจ  

 

จากนั้นนําทุกทานเดินทางสูเมืองพาโร ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นเชิญทุกทาน พักผอนไดตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Kichu Resort เมืองพาโร ระดับ 3 

ดาว หรือเทียบเทา 

 

วันทีส่ี ่ พิชิตวัดถ้ําพยัครเหิร  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

นําทานออกเดินทางสู วัดถ้ําพยัคฆเหิร  ทักซัง” เปนมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เปนที่ที่องคกูรูปทม

สัมภวะไดเดินทางมาบําเพ็ญภาวนาและเจริญสมาธิอยูในถ้ําบนชะงอนเขา ตั้งแตศตวรรษที่ 8 

และทานก็ยังเปนผูนําเอาศาสนาพุทธเขามาเผยแผยังดินแดนแหงนี้ ตามความเชื่อของชาว

ภูฏาน กลาววาทานไดเหาะมาบนหลังเสือตัวเมีย มายังหนาผาแหงนี้เพื่อทําวิปสนากรรมฐาน 

จึงไดชื่อวา ถ้ําเสอื (Tiger Nest) หลังจากท่ีสําเร็จสมาธิแลว ทานจึงไดสรางศาสนสถานแหงนี้



 

 
 

ขึ้น ชาวภูฏานมีความเชื่อวาครั้งหนึ่งในชีวิต จะตอง

ไดขึ้ นมาแสวงบุญ  เพื่ อความเปนสิริมงคลและ

เจริญกาวหนาของชีวิต 

การเดินทางมายังสถานที่แหงนี้ รถจะสามารถขึ้นได

แคเนินเขาเทานั้น จากนั้นทุกทานสามารถเลือก

เดินทางได 2 แบบ คือ เดินเทา หรือ ขี่มา เทานั้น 

(เนื่องจากปริมาณคนจูงมาไมเพียงพอตอจํานวน

นักทองเที่ยว จึงอาจทําให เกิดอันตรายในการ

เดินทางได ทั้งนี้ทางบรษิัทฯจงึแนะนาํใหเดนิเทาขึน้เขาจะปลอดภยักวา แตถาทานใด มีทักษะ

ในการขี่มาขึ้นเขา หรือ อยากผจญภัย รบกวนแจงบริษัทฯลวงหนาเพื่อทําการจองมาใหทาน 

ไมเสียคาใชจายเพิ่มเติม) ขึ้นไปยังวัด เสนทางเปนเนินเขาและมีหนาผาสูงชันราว 3,000 

เมตรจากดานลาง แนะนํานักทองเที่ยวคอยๆ เดินขึ้นไปชาๆ ราว 2 ชม. จะถึงจุกพักครึ่งทาง 

พักดื่มน้ําชา กาแฟ ) จากนั้นเดินทางตออีกราว 1 ชม.ก็จะถึงสุดทางดินลูกรังสุดทาย จากนั้น

เสนทางจะเปลี่ยนเปนบันไดขึ้นลง 700 ขั้น สูยัง วัดทักซัง ดานใน นําทุกทานสักการะสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ และ ชมความงามของธรรมชาติที่สรรคสรางอยางวิจิตรลงตัว 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคารดานบนระหวาง

ทางขึ้นทักซงั  

นําทุกทานเดินเทาลงจากเขา (ไมสามารถอนุญาติใหน่ังมาลงมา

ดานลางได เนื่องจาก อันตรายเปนอยางมากตอตัวผูเดินทาง) จาก

นั้นเดิทางตอสู วดัคชิ ูลาคงั หนึ่งในวัดที่เกาแกในประเทศภูฏาน 

สมัยศตวรรษท่ี 7 วัดนี้เปนวัดที่มีควมเชื่อวาสรางไวเพื่อตรึงเทา

ซายของนางยักษตนหนึ่งที่นอนทอดรางปดทับประเทศทิเบตและเทือกเขาหิมาลัยไว  

 

จากน้ันเพลิดเพลินกับ การชอบปง ณ พาโร สตรที ซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ ตามอธัยาศยั 

ค่าํ  รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร พรอมชม การ

แสดงทองถิน่ของชาวภฏูาน แสดงวฒันธรรมประเพณอีนัดี

งามของชาวภฏูานในเทศกาลงานประเพณตีางๆ  

จากนัน้เชญิทกุทาน พกัผอนไดตามอธัยาศัย ณ โรงแรม 

Kichu Resort Hotel เมอืงพาโร ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา 

 

วนัทีห่า  พาโร-กรงุเทพ 

เชา   รบัประทานอาหารเชา ณ โรงแรมทีพ่กั 

นําทานเดินทางสูสนามบินพาโร เพือ่นําทานเดินทางสูกรุงเทพฯ 



 

 
 

10.35 น.  เหิรฟาสูกรุงเทพฯ  โดยสายการบิน Bhutan Airlines   เที่ยวบินที่ B3-700 

(มีบริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครือ่ง) (เครื่องบินแวะรับสงผูโดยสารที่เมือง

กัลกัตตา ประเทศอินเดียประมาณ 45 นาที ***ไมตองลงจากเครื่อง***)     

16.05 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดภิาพ พรอมความประทับใจในการบริการ 

***หมายเหตุ รายการทัวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

ทางบริษัทฯจะยดึถือประโยชนของลูกคาเปนสูงสุด*** 

 

ในกรณทีีผู่โดยสารอยูตางจงัหวดั หากมกีารออกบตัรโดยสารรถทวัร, รถไฟ หรอืตัว๋เครือ่งบนิ

ภายในประเทศ  

กรณุาแจงใหเจาหนาทีข่องบรษิทัฯทราบทกุครัง้กอนทาํการออกตัว๋ทกุประเภท  

มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไมรบัผดิชอบความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ในกรณทีีท่วัรมกีารยกเลกิการเดนิทาง 

หรอืเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ 

 

 

อตัราคาบรกิาร : ขัน้ต่าํ 15 ทาน 

สงิหาคม 2561 : 01-05 / 08-12 / 15-19 / 22-26 / 29 ส.ค.-02 ก.ย. 

กนัยายน 2561 : 05-09 / 12-16 / 19-23 / 26-30 

ราคาผูใหญ (พกัหองละ 2-3 ทาน) 48,900 บาท 

ราคาเดก็เสรมิเตยีง (พกักบัผูใหญ 2 ทาน) 47,900 บาท 

ราคาเดก็ไมเสรมิเตยีง (พกักบัผูใหญ 2 ทาน) 46,900 บาท 

พกัเดยีว เพิม่ 4,900   บาท 



 

 
 

 

** ในกรณทีีค่ณะออกเดนิทางต่าํกวา 15 ทาน หรอืมาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง จะมกีารเปลีย่น 

แปลงขนาดของพาหนะทีใ่ชในการนาํเทีย่ว ตลอดรายการทวัร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

** ในกรณทีีค่ณะออกเดนิทางต่าํกวา 15 ทาน หรอืต่าํกวามาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง ทางผูจดั

รายการ ขอพจิารณายกเลกิการเดนิทาง หรอื เรยีกเกบ็คาทวัรเพิม่เตม็ ตามความเหมาะสม 

 

สงวนสทิธิ ์

 ในการเปลีย่นแปลงราคา เหตมุาจากอตัราแลกเปลีย่นและราคาตัว๋เครือ่งบนิหรอื

ประกาศจากรฐับาลประเทศภฎูาน 

 เดนิทางไมถงึ 15 ทาน แตไมต่าํกวา 6 ทาน จะไมม ีหวัหนาทวัร จากเมอืงไทย แตทุก

ทานยงัสามารถเดนิทางดวยตวัเองได โดยไมตองจายเงนิเพิม่ โดยทีม่ ีไกดทองถิน่ 

(English speaking guide)  

 

อตัรานีร้วม  

1. คาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัดโดยสายการบิน Bhutan Airlines (กระเปา

เดินทาง น.น. ไมเกิน 20 ก.ก. / ทาน)  

2. คาภาษีสนามบินทุกแหง ภาษีนํ้ามัน คาประกันภัยทางอากาศ 

3. คารถนําเที่ยวภายในประเทศภูฎาน (ไกดทองถิ่นภาษาอังกฤษ) และหัวหนาทัวรจาก

ประเทศไทยคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

4. คาโรงแรมที่พัก มาตรฐาน Tourist Class 2 ทาน ตอ 1 หอง  

5. คาวีซาภูฏาน 

6. คาบัตรเขาชมสถานที่ คาพาหนะ หรอืรถรับ – สง ระหวางนําเที่ยว 

อตัราคาบรกิาร : ขัน้ต่าํ 15 ทาน 

ตลุาคม 2561 : 03-07 / 10-14 / 17-21 / 24-28  

พฤศจกิายน 2561 : 07-11 / 14-18 / 21-25 / 28 พ.ย.-02 ธ.ค. 

ธนัวาคม 2561 : 05-09 / 06-10 / 19-23 / 26-30  

ราคาผูใหญ (พกัหองละ 2-3 ทาน) 49,900 บาท 

ราคาเดก็เสรมิเตยีง (พกักบัผูใหญ 2 ทาน) 48,900 บาท 

ราคาเดก็ไมเสรมิเตยีง (พกักบัผูใหญ 2 ทาน) 47,900 บาท 

พกัเดยีว เพิม่ 4,900   บาท 



 

 
 

7. คาอาหารมาตรฐานตามรายการ 

8. คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 

บาท วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา ”อาหาร

เปนพิษเทาน้ัน”) (หมายเหต:ุ คาประกันอุบิติเหตสุําหรับเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 6 เดือน และ 

ผูใหญอายุมากกวา 75 ป ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่ง

ของสัญญาฯ) 

 

อตัรานีไ้มรวม 

1. คาจัดทําหนังสือเดินทาง 

2. ภาษีตางๆ เชน ภาษมีูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% ฯลฯ 

3. คาใชจายสวนตัวอื่นๆนอกเหนือจากรายการทัวร 

4. คาน้ําหนักกระเปาที่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กก. 

5. คาใชจายอื่นๆที่ไมไดระบุอยูในโปรแกรมทัวร 

6. คาอาบน้ําแรหิน (Hot Stone Bath) 

7.  คาทิปสําหรับมัคคุเทศกทองถิ่น 3 USD ตอวัน รวม 5 วัน = 15 USD 

     คาทิปสําหรับคนขับรถ 2 USD ตอวัน รวม 5 วัน = 10 USD 

คาทิปสําหรับหัวหนาทัวรจากเมืองไทย 3 USD ตอวัน รวม 5 วัน = 15 USD 

รวมเปน 40 USD / ทาน 

 

เอกสารทีใ่ชยื่นวซีา 

 ไฟลสแกนหนังสือเดินทางที่มีอายุใชงานเหลือ มากกวา 6 เดอืนกอนเดินทาง  

 

เงือ่นไขการจองทวัร 

1. หลังจากการจอง ตองชําระ เงินมัดจําทันที ทานละ 20,000 บาท / ทาน เนื่องจาก ตั๋ว

เครื่องบิน จะตองออกทันทีหลังจาก มีการยืนยันการจอง มิฉะนั้น ที่นั่งจากสายการบิน 

จะไม Confirm และ จะตอง โอนเงิน กอนการเดินทาง อยางนอย 14 วันกอนการ

เดินทาง 



 

 
 

2. เงื่อนไขการยกเลิก: หลังจากชําระเงินมดัจําแลว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 

เนื่องจาก ทางบริษัทฯจะตองออกตั๋วเครือ่งบิน ใหผูโดยสารทันที เพื่อการยืนยันการ

เดินทางกับทางสายการบิน  

3. หลังจาก จายเงินเต็มจํานวนแลว ทางบริษัทฯจะคิดคาใชจายตามความเปนจริงที่เกิดขึ้น

ในขณะนั้น และจะทําการคืนเงินที่เหลือ หลังจากหกัคาใชจายแลวใหกับผูเดินทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุ

จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย 

หรือไดรับ บาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสดุวิสัยบาง

ประการ เชน การนัดหยุดงาน หรือ ภัยธรรมชาติ หรือ จลาจล เปนตน 

5. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสรจ็ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ

ตามรายการ หรอื ถกูปฎิเสธการเขาประเทศไมวา กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ ไมคืนเงินทุกกรณี 

6. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ 

หรือ ชําระโดยตรงกับทางบริษัทณ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานไดรับทราบและยอมรับ

เงื่อนไขตางๆ ที่บริษัทฯไดระบุไวแลวขางตน 

7. กําหนดการเดินทางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะ

ยึดถือผลประโยชนตลอดจนความปลอดภยัของลูกคาเปนหลักสําคัญ 

8. สําหรับ ผูโดยสาร ทีไ่มไดถือ Passport ไทย หรือ Passport ตางดาว ผูโดยสารตอง

รับผิดชอบเรื่องเอกสาร Visa เขาออกเมืองไทยเอง หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศ

ไทยเอง ทางบริษัทฯทัวร จะไมรับผิดชอบในกรณี ที่ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศ

ไทยปฏิเสธในการเขาและออกจากประเทศ 

9. บริษัทจะไมรับผิดชอบ หรือ คืนเงินคาทัวร ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธในการใหวีซา หรือ 

ปฏิเสธเขาเมือง ในทุกกรณี 

10. ในกรณีที่ทานผูโดยสารตองการใชพาสปอรตเลมสีน้ําเงิน (ราชการ) ในการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆในการที่ทานอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเขา

เมือง เพราะโดยปกติในการทองเที่ยวจะใชเลมสีเลือดหมู 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไม

สามารถทํากรุปไดไมถึงจํานวนอยางนอย   15 ทานซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืน

เงินใหทั้งหมด หรอืจดัหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ 

12. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มที่เกิดขึ้น



 

 
 

ทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ

อุบัติเหตุตาง  

13. ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตร

โดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามันหรือ คาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับ

ราคา ตามสถานการณดังกลาว 

14. ภาพที่ใชในการประกอบการทําโปรแกรมใชเพื่อความเขาใจในมุมมองสถานท่ี

ทองเที่ยว ภาพใชเพือ่การโฆษณาเทาน้ัน 

 
หนงัสอืเดนิทางตองมอีายเุหลอืใชงานไมนอยกวา 6 เดอืน นบัจากวันเดนิทาง 

และมหีนาทีเ่หลอืไวประทบัตราไมนอยกวา 2 หนา 
** กรณ ีถอืหนงัสอืเดนิทางตางชาต ิโปรดสอบถามขอมลูเพิม่เตมิ ** 

 


