
 

 

(PU-541) ภูฏาน 5 วัน - พาโร ทิมพู ปูนาคา วัดทักซัง 
โชวระบําภูฏาน  พาโรซอง ตาชโิชซอง ปูนาคาซอง ซิม
โทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตวภูฏาน 

(พักโรงแรมภูฎาน 4 คืน) 
      ขอเชิญทานสัมผัสประสบการณแปลกใหมกับโปรแกรมทัวรภูฏาน ดินแดนแหง

ขุนเขาอันลึกลับ มนตเสนหแหงธรรมชาติและความสงบสุข รวมทั้งกลิ่นอายของวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบทอด

กันมารุนสูรุน ที่มีใหเห็นเปนรูปงานศิลปะและสถาปตยกรรมที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวมีปรากฏอยูใหเห็นทั่วทุกหน
แหง กับรอยยิ้มแหงความเปนมิตรที่จริงใจและซื่อบริสุทธิ์ของผูคนที่สามารถพบไดทั่วไป สิ่งเหลานี้ที่ทําใหภูฏานแตก

ตางจากทุก ๆ ประเทศแหงโลกใบนี้ 

• โปรแกรมการเดนิทาง (สายการบนิไทย TG ไมลงรานชอป รานยา) 
• ทริปเดินทาง : วันที่ 26 - 30 กรกฏาคม 2561 (ทานละ 53,995.-บาท...เปดจองแลว) 

• ทริปเดินทาง : วันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2561 (ทานละ 54,995.-บาท...เปดจองแลว) 

• ทริปเดินทาง : วันที่ 29 ธันวาคม - 2 มกราคม 2562 (ทานละ 49,995.-บาท...เร็วๆนี้) 

• รูปสถานที่ทองเที่ยว  

 

 
 

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองพาโร พิพิธภัณฑภูฏาน พาโรซอง - ทิมพู สวนสัตว ตาชิโชซอง 
04.30 น.    พรอมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาที่ 5 แถว K เคานเตอร

สายบินดรุกแอร เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

06.50 น.    ออกเดินทางสู ประเทศภูฏาน โดยสายการบินดรุกแอร เที่ยวบินที่ KB131 (บนเครื่องมีบริการอาหาร) 



 
10.00 น.    ถงึ สนามบินพาโร เมืองพาโร (Paro) ที่ระดับความสูง 2,200 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล หลังจากผาน

พิธีการเขาประเทศ ใหทานแลกเงินงุลดรัม (Ngultrum) ที่สนามบินพาโร (เวลาของประเทศภูฏาน ชา

กวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) จากนั้นเดินทางสู ตัวเมืองพาโร (Paro) นําทานชม พิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ (National Museum of Bhutan) ซึ่งในอดีตเคยเปนหอสังเกตการณ หรือ ตาซอง (Ta Dzong) 

ใหแกพาโร ริงปุง ซอง แตถูกเปลี่ยนเปนพิพิธภัณฑในป ค.ศ. 1968 มีทั้งหมด 6 ชั้น พิพิธภัณฑแหงนี้

เปนที่เก็บรวมรวม ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ เครื่องมือเครื่องใชไมสอย สัตวปาแถบ

เทือกเขาหิมาลัย ตลอดจน ดวงตราไปรษณียที่สวยงามมากมายหลายรูปแบบ จากนั้นนําทานชม พา
โรริงปุงซอง (Paro Ringpung Dzong) สรางขึ้นในป ค.ศ. 1646 โดยฉับดรุง งาวัง นัมเกล ถูกสรางบน

พื้นท่ี ที่เดนตระหงานอยูในหุบเขาพาโร ทางเขาตัวซองจะมีสะพานไมที่สวยงามพาดผานแมน้ําเพื่อ

เขาสูตัวซอง ปจจุบันพาโรซองเปนทั้งสถานที่สําหรับสวนบริหารเมืองพาโรและสวนที่เปนวัด ซึ่งมี

พระสงฆจําพรรษาอยูประมาณ 200 รูป และยังเปนสถานท่ีหนึ่งท่ีเคยใชถายทําภาพยนต เรื่อง The 

Little Buddha (การเขาไปในปอมหรือซองทุกแหงจะตองแตงกายสุภาพเรียบรอย ไมเปนชุดสั้น ไมใส

เสื้อยืดแขนสั้น ไมกางรม และไมสวมหมวก สวนชาวภูฏานทุกคนจะตองสวมชุดประจําชาติ) 

12.00 น.    บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนําทานเดินทางสู เมืองหลวงทิมพู (Thimphu) 
(ระยะทาง 65 ก.ม.) แวะชมวิวทิวทัศนที่ วัดตัมชู (Tamchoe Monastery) ซึ่งมีสะพานโซเหล็กเกาแกอยู

ดานหนาวัด นําทานชม จุดชมวิวแมน้ําวังชู ซึ่งเปนจุดรวมของแมน้ําพาโรและแมน้ําทิมพูที่ไหลมา

บรรจบกัน กอนที่จะไหลลงสูประเทศอินเดีย ระหวางทางทานจะไดชมวิวทิวทัศนของทะเลภูเขา ถึง 
เมืองทิมพู ที่ระดับความสูง 2,400 เมตร จากนั้นนําทานชม สถานอนุรักษสัตวประจําชาติของภูฏาน ที่

เรียกวา ทาคิน (Takin) ซึ่งปจจุบันหาดูไดยากมาก จากนั้นนําเขาชมภายใน ทิมพู ซอง Thimpu Dzong 

หรือมีชื่อเปนทางการวา “ตาชิโช ซอง” (Tashicho Dzong) ซึ่งเปนปอมปราการท่ีตั้งของสํานัก

พระราชวังและทําเนียบรัฐบาล มีหองทํางานมาก กวา 100 หอง ในสวนของมหาอารามนั้นจะมี

ตําหนักที่ประทับฤดูรอนของสมเด็จพระสังฆราช ในสวนของซองแหงน้ีจะอนุญาตใหนักทองเที่ยวเขา

ชม ไดเฉพาะในสวนของบริเวณวัด ซึ่งที่ในโบสถมีพระประธานเปนพระพุทธเจาศรีศากยมุนี พระ
โพธิสัตว ทานคุรุปทมสัมภวะ และทานซับดรุง งาวัง นัมเกลซึ่งเปนผูรวบรวมชนเผาจนเกิดเปน

ประเทศภูฏาน ชมการตกแตงภาพจิตรกรรมผาผนัง และผาพระบทที่เลาเรื่องราวในพุทธศาสนา 

19.00 น.    บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 2) หลังอาหารพักผอนตามอัธยาศยั (พัก HOTEL PHUNSHOPELLI 

หรือระดับเดียวกัน) 

วันท่ีสอง : เมืองทิมพู - โดจูลา - เมืองปูนาคา วัดชิมิลาคัง ปูนาคาซอง 
07.00 น.    บริการอาหารเชาที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารนําทานออกเดินทางสู เมืองปูนาคา (Punakha) 

ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร แวะชม โดจูลา (DochuLa) ที่ระดับความสูง 3,150 เมตร ใหทานชม 

สถูป 108 องค ที่ถูกโดยราชินีองคที่ 1 ในพระเจาจิกมี่ซิงเก วังชุก กษัตริยองคที่ 4 แหงราชวงศวังชุก 

เพื่อเปนการขอบคุณพระสวามีและบุตรชายในการชนะสงครามและเดินทางกลับมาอยางปลอดภัย 
และสถานที่นี้ในวันที่อากาศแจมใสทานสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขาหิมาลัยที่งดงาม รวมถึง 

ยอดเขากังกาพุนซุม (Gangkhar Phuensum) ซึ่งเปนยอดเขาที่สูงที่สุด (ที่ยังไมมีผูใดสามารถปนขึ้นไป



 
ได) ซึ่งสูงถึง 7,500 เมตร ระหวางทาง ทานจะไดชมวิวทิวทัศนของทุงนาขั้นบันไดและดอกไมที่บาน

ตลอดทาง 

12.00 น.    บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) หลังอาหารนําทานชม วัดชิมิลาคัง (Chimi Lhakhang) วัด
นี้ไดถูกคนพบในป 1499 โดยพระงาหวัง ชอคเยล ชาวภูฏานนิยมมาไหวขอพรในเรื่องครอบครัว อาทิ 

ขอพรใหประสบความสําเร็จในเรื่องความรัก ขอพรใหลูกหรือมาใหพระตัง้ชื่อใหลูก จากนั้นนําทาน

ชม จุดชมวิวแมน้ําโพและแมน้ําโม แมน้ําสองสายที่ไหลมาบรรจบกันและมีปอมปูนาคาซองตั้ง
ตระหงานอยูระหวางแมน้ําสองสาย เปนวิวทิวทัศนที่สวยงามมากๆ นําทานเที่ยวชม ปูนาคาซอง 

(Punakha Dzong) ปอมปราการประจําเมืองปูนาคา ซึ่งสรางขึ้นในป 1637 โดยฉับดรุง งาวังนัมเกล 

โดยตั้งอยูระหวางแมน้ําโพ และแมน้ําโม ปจจุบันเปนพระราชวังฤดูหนาวของพระสังฆราช ปอม
ปราการแหงนี้ถูกภัยธรรมชาติทําลายหลายครั้ง คือมีไฟไหมและน้ําทวม แตไดรับการบูรณะอยาง

ตอเนื่อง 

19.00 น.    บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 5) หลังอาหารพักผอนตามอัธยาศัย (พัก THE VARA HOTEL หรือ

ระดับเดียวกัน) 

วันท่ีสาม : เมืองปูนาคา ซิมโทกาซอง เมืองทมิพู เมมโมเรียลโชเตน โชวระบําภูฏาน 
07.00 น.    บริการอาหารเชาที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนําทานเดินทางกลับเมืองทิมพู แวะชม ซิมโทกาซอง 

(Simtokha Dzong) ซึ่งเปนซองที่เกาแกที่สุดอีกแหงหนึ่งของประเทศ สรางขึ้นในสมัยรวมชาติ ใชเปน

โรงเรียนสอนภาษา“ซองคา”ซึ่งเปนภาษาประจําชาติ และใชเปนโรงเรียนสอนศาสนาสําหรับ

สามเณรลามะ ขอเชิญชมความเกาแกของวัด สักการะพระพุทธรูปและพระโพธิสัตวภายในโบสถ 

12.00 น.    บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารนําทานเปลี่ยนเครื่องแตงกายเปนชุดประจํา
ชาติของชาวภูฏานคือชุด โก สําหรับผูชายและชุด คีรา สําหรับผูหญิง ไดใสถายรูปเปนที่ระลึกกัน

(ทางบริษัทไดจัดเตรียมชุดไวสําหรับทุกทานครับ) นําทานชมวิวบน เนินเขา Kuenselphodrang เหนือ

ตัวเมืองในจุดที่มีฮวงจุยดีที่สุดในประเทศภูฏาน พรอมนมัสการพระพุทธรูปหลอสัมริดประทับนั่ง
กลางแจง Big Buddha สูง51.50 เมตร องคใหญที่สุดในโลก ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการรวมพลังของชาว

พุทธจากทั่วโลก โดยไดตนแบบมาจากพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยูในสถูปพุทธคยา ประเทศอินเดีย 

นําทานชม เมมโมเรียลโชเตน (Memorial Chorten) เปนมหาสถูปที่สรางขึ้นในป 1974 ตามแนว
พระราชดําริของพระเจาจิกมี ดอรจิ วังชุก กษัตริยองคท่ี 3 แหงราชวงควังชุก ซึ่งเสด็จสวรรคตในป 

1972 สรางขึ้นเพื่อสันติสุขและความรุงเรืองของโลก จากนั้นนําทาน ชอปปงของฝากจากเมืองทิมพู 

อาทิ ชุดประจําชาติภูฏาน ผาทอตางๆ และของฝากประเภทงานไม หนากาก จากนั้นนําทานชม โชว
ระบําภูฏาน ซึ่งเปนการแสดงในดานความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเปนอยูชาว

ภูฏาน 

19.00 น.    บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 8) หลังอาหารพักผอนกันตามอัธยาศัย (พัก HOTEL 

PHUNSHOPELLI หรือระดับเดียวกัน) 

วันท่ีสี่ : เมืองพาโร - วดัทักซัง วัดคิชูลาคัง 
07.00 น.    บริการอาหารเชาที่โรงแรม (มื้อที่ 9) หลังอาหารออกเดินทางกลับสู เมืองพาโร นําทานเดินทางขึ้นสู 

วัดทักซัง (Taktshang Goemba) หรือ รังเสือ (Tiger Nest) ซึ่งตั้งอยูบนหนาผาสูง 900 เมตร วัดทักซัง



 
เปนสถานที่แสวงบุญท่ีชาวภูฏานเลื่อมใสศรัทธากันมากที่สุด นําทานเดินขึ้นสูยอดเขาจากระดับน้ํา 

2,300 เมตรสูยอดเขา 3,100 เมตร ใชเวลาประมาณ 2.30 - 3 ชั่วโมง (บริเวณตีนเขามีมาบริการใหขี่

ขึ้นเขา คาขี่มาไมรวมในรายการทัวร ราคาประมาณ 15 ดอลลา) 
12.00 น.    บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารบนยอดเขา (มื้อที่ 10) หลังอาหารนําทานไปนมัสการพระพุทธรูป

และรูปของคุรุรินโปเช ซึ่งชาวภูฏานถือวาเปนพระพุทธเจาองคที่ 2 จากนั้นนําทานเที่ยวชม คิชูลาคัง 

(Kyichu Lhakhang) หรือ วัดคิชู วัดเกาแกที่สุดแหงหนึ่งของภูฏาน วัดนี้สรางขึ้นในศตวรรษที่ 7 โดย

กษัตริยซองเซน กัมโป (Songtsen Gampo) แหงทิเบตซึ่งไดนําพระพุทธศาสนาเขามาในประเทศ

ภูฏานวัดหนึ่งในโครงการสราง 108 แหง เพื่อตอกอวัยวะ 108 จุดของนางยักษชั่วรายตนหน่ึง ซึ่งนอน

ตีแผทั่วเทือกเขาหิมาลัย เพื่อไมใหพุทธศาสนาไดเปลงรัศมีในบริเวณดังกลาว 

19.00 น.    บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 11) หลังอาหารพักผอนตามอัธยาศัย (พักที่ HOTEL OLATHANG 

หรือ ระดับเดียวกัน) 

• หมายเหตุ : โปรแกรมขึ้นเขาเที่ยววัดทักซัง สําหรับทานที่ไมอยากขึ้นไปเที่ยวบนเขา สามารถเปลี่ยนโปรแกรมนํา

เที่ยวในเมืองพาโรไดครับ (เสนทางขึ้นวัดทักซังคอนขางชัน) 

วันท่ีหา : พาโร - สนามบินสุวรรณภูมิ 
07.00 น.    บริการอาหารเชาที่โรงแรม (มื้อที่ 12) หลังอาหารนําทานชอปปงของฝากจากเมืองพาโร จากนั้นนํา

ทานเดินทางสู สนามบินพาโร 

11.00 น.    ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินดรุกแอร เที่ยวบินที่ KB120 (บนเครื่องมีบริการอาหาร) 

16.10 น.    เดินทางกลับถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ 
 

• อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง ผูใหญ เด็ก เสริมเตียง เด็ก ไมมีเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม 

26 - 30 กรกฏาคม 2561 53,995.- 52,995.- 51,995 7,900.- 

19 - 23 ตุลาคม 2561 54,995.- 53,995.- 52,995 7,900.- 

29 ธันวาคม - 2 มกราคม  49,995.- 48,995.- 47,995 5,900.- 

• เวลาของไฟลทบินในแตละวัน จะมีเวลาแตกตางกันบาง กรุณาสอบถามเวลากอนเดนิทางดวยนะครับ 

• สําหรับทานที่ตอเครื่องไปตางจังหวัด ตองเผื่อเวลาอยางนอย 3 ชั่วโมง เพราะตองผานตม. และรับกระเปาดวยครับ 

• คาบริการนี้รวม 

• ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-พาโร-กรุงเทพฯ และ คาภาษีสนามบิน 

• คาอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ  

• คาที่พักโรงแรม (พักหองละ 2 ทาน) โดยใชโรงแรมที่ผานการรับรองจากรัฐบาลภูฏาน 

• คาวีซาเพื่อเขาประเทศ US$ 20 + คาพัฒนาการทองเที่ยว US$ 10 

• คาพาหนะในการนําเที่ยวและคาเขาชมสถานที่ตามระบุไวในโปรแกรม 

• คาประกันอุบัติเหตุ วงเงินคารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผูเดินทางสํารองจายไปกอนตาม

เงื่อนไขกรมธรรมประกันอุบัติเหตุแบบกลุม) 



 
• คาทิปบริการยกกระเปาของทุกโรงแรม 

• คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรคนไทย 

• คาบริการนี้ไมรวม 

1.คาทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถภูฏาน (วันละ 6 ดอลลา รวมทั้งทริป 30 ดอลลา) 
2.คาทิปหัวหนาทัวรไทย (วันละ 60 บาท รวมทั้งทริป 5 วัน รวม 300.-บาท) 

• โรงแรมที่พัก : เราใชโรงแรมที่มาตรฐาน ผานการรับรองจากรัฐบาลภูฏาน 

• สิ่งท่ีควรนําติดตัว : กลองถายรูป, ของใชสวนตัว, ยารักษาโรคประจําตัว, รองเทาสวมใสสบาย, เสื้อกันหนาว 

• การสํารองที่นัง่ 

1.แจงชื่อ นามสกุล, อายุ เบอรโทร/แฟกซ เพื่อทําประกันภัยการเดินทาง 

2.วางมัดจําทานละ 20,000.-บาทโดยผานบัญชี (เพื่อทําการจองตั๋วครับ) 

3.สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางอยางนอย 15 วัน 
• การยื่นขอวีซา 

1.ทางบริษัทฯ เปนผูยื่นขอวีซาให โดยสงสําเนาหนาพาสปอรตใหกับทางบริษัทฯ 

2.บริษัทฯ เปนคนยื่นเอกสารขอวีซาจากการทองเที่ยวภูฏานที่เมืองทิมพู (ซึ่งใชเวลาประมาณ 7 วัน) 
• เงื่อนไขอื่นๆ 

• ราคาทัวรน้ีไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ คาบริการหัก ณ ที่จาย 3 % 

• บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีประสงคเดินทางเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 

• หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเขาหรือออกเมือง

ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทําใหทานไมสามารถเดินทางตอไปได ถือเปนเหตุซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนเงินคาทัวรบางสวนหรือทั้งหมด 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบตอคาใชจาย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เชน การยกเลิกเที่ยวบิน การ

ลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพยสินท่ีสูญหายระหวางเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออํานาจความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

• ในระหวางเดินทาง หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธิ์ ไมสามารถเรียกรอง

ขอคาบริการคืนได 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนําเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณตางๆ ทั้งนี้ทาง

บริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชนสูงสุดของลูกคาเปนสําคัญ  


