
 
     

 

 

HAPPINESS IN BHUTAN 5 DAYS 4 NIGHTS (BHUTAN AIRLINE B3) 

ภฎูาน ดินแดนแห่งความสุข 5 วนั 4 คืน บินภฎูานแอรไ์ลน ์ 

 



 
     

 

 

ทิมพ ู– พนูาคา – พาโร – วดัทกัซงั 

พิสูจนจ์ติมหากุศล พิชิตวดัถ ้าพยคัฆเ์หิรวดัทกัซงั บนยอดหนา้ผาสูงจากระดบัน ้าทะเล 2,900 ม. 

ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พนูาคาซอง ที่สวยท่ีสุดแห่งภฏูาน 

ขอพรศกัดิ์สิทธ์ิองคพ์ระศรีสจัธรรม พระพทุธรูปทีป่ระดิษฐาน ณ จดุสูงท่ีสดุในโลก เพื่อความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน 

 

ความพิเศษ !!! ของรายการทวัร ์

 น ้าด่ืมบริการใหต้ลอดวนั 

 ระบ าหนา้กาก Mask Dance และ ระบ าพ้ืนเมือง (จดัแสดงกรณีคณะเดินทางมากกวา่ 10 ท่าน) 

 หวัหนา้ทวัรจ์ดัอาหารเสริมจากเมืองไทย 

 บริการ ชา/กาแฟ หลงัอาหาร 

 ใสชุ่ดประจ าชาติเพ่ือถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก  

ตารางการเดินทางท่องเท่ียว 

วนัท่ี รายการท่องเท่ียว อาหารเชา้ อาการเท่ียง อาหารค า่ 
โรงแรมท่ีพกั 3 ดาว 

หรือเทียบเท่า 

1 สุวรรณภูมิ – พาโร – พาโรซอง – National 

Museum – ตาชิโชซอง 
   

Gyelsa Hotel 

เมืองทิมพ ู

2 ทิมพ ู– National Memorial Chorten – โดชูลา

พาส – วดัชิมิลาคงั – พนูาคาซอง 
   

Meri Puensum Hotel 

เมืองพนูาคา 

3 พนูาคา – ทิมพ ู– พระศรีสจัจธรรม – สวนสตัว์

แห่งชาติ – หอ้งสมุดแห่งชาติ – พาโร 
   

Kichu Resort 

เมืองพาโร 

4 พิชิตวดัถ ้าพยคัรเหิร (ยอดเขาวดัทกัซงั) 
   

Kichu Resort 

เมืองพาโร 

5 พาโร-กรุงเทพ     

ตารางเท่ียวบิน สายการบิน ภูฎาน แอรไ์ลน์ (Bhutan airline B3) 

BKK-PBH B3-701 06.30 - 09.55 

PBH-BKK B3-700 10.35 - 16.05 

 

 

อตัราค่าบริการ ส าหรบั 10 ทา่นออกเดินทางแบบมี หวัหนา้ทวัร ์

และ เดินทางเองแบบไม่มีหวัหนา้ทวัร ์ส  าหรบัเดินทาง 2 ทา่น ข้ึนไป 

(เลือกวนัเดินทางไดเ้องตามวนัท่ีสะดวก) 



 
     

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ่  
(พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

ราคาเด็กเสริมเตียง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 
พกัเดี่ยวเพิ่ม 

16-20 มีนาคม 2566 

23-27 มีนาคม 2566 

30-03 เมษายน 2566 

06-10 เมษายน 2566 

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

13-17 เมษายน 2566 80,988 บาท 80,988 บาท 79,988 บาท 6,900 บาท 

20-24 เมษายน 2566 79,988 บาท 79,988 บาท 78,988 บาท 6,900 บาท 

28-01 พฤษภาคม 2566 

01-05 พฤษภาคม 2566 

 

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

11-15 พฤษภาคม 2566 

18-22 พฤษภาคม 2566 

25-29 พฤษภาคม 2566 

01-05 มิถนุายน 2566 

08-12 มิถนุายน 2566 

15-19 มิถนุายน 2566 

22-26 มิถนุายน 2566 

29-03 กรกฎาคม 2566 

06-10 กรกฎาคม 2566 

13-17 กรกฎาคม 2566 

20-24 กรกฎาคม 2566 

27-31 กรกฎาคม 2566 

03-07 สิงหาคม 2566 

10-14 สิงหาคม 2566 

17-21 สิงหาคม 2566 

24-28 สิงหาคม 2566 

31-04 กนัยายน 2566 

07-11 กนัยายน 2566 

14-18 กนัยายน 2566 

21-25 กนัยายน 2566 

28-02 ตลุาคม 2566 

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

ราคารวมคา่ภาษีบ ารุงกองทุนพฒันาประเทศภฎานอยา่งยัง้ยนื  

 Sustainable Development Fund (SDF)  



 
     

 

 

กองทุนน้ีทางรฐับาลภฎูาน จะน าเงินภาษีไปพฒันาดา้นการทอ่งเท่ียวและ สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานภายในประเทศ รวมไปถึง เศรษฐกิจ 

สงัคม และสิ่งแวดลอ้มตามนโยบายของรฐับาลภฎูาน 

 

วนัแรก สุวรรณภูมิ – พาโร – พาโรซอง – National Museum – ตาชิโชซอง 

04.30 น. คณะพบกนั ณ จุดนดัหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเ์ตอรส์ายการบิน Bhutan Airlines (B3) โดย

จะมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกในการ Check-inสมัภาระต่างๆแก่ท่าน 

06.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองพาโร ประเทศภูฏาน โดยสายการบิน Bhutan Airline เท่ียวบินท่ี B3-701(มีบริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (เคร่ืองบินแวะรบัส่งผูโ้ดยสารท่ีเมืองกลักตัตา ประเทศอินเดียประมาณ 45 นาที ***

ไมต่อ้งลงจากเคร่ือง***)  

 

09.55 น. เดินทางถึงสนามบินพาโร ประเทศภูฏาน น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากน้ันแต่ละท่านรบักระเป๋า

สมัภาระท่ีโหลดตรวจเช็คใหเ้รียบรอ้ยและออกเดินทางเขา้สู่ตวั เมืองพาโร  

ประเทศภูฏาน เป็นประเทศเล็กๆท่ีเป็นดินแดนรวมแหล่งอารยธรรมต่างๆในออ้มกอดแห่งขุนเขาหิมาลยั เป็น

ประเทศท่ีพุทธศาสนาแบ่งบานอยู่ท่ามกลางเทือกเขาหิมาลยั ประชาชนชาวภูฏานมีธรรมมะเป็นส่ิงยึดเหน่ียว

ทางจิตใจ ประชาชนด ารงชีวิตกนัอยู่อย่างเรียบง่ายไม่วุ่นวาย และความสุขของคนภูฏานวดักนัไดท่ี้ใจ..ความสุข

อยู่ท่ีจิตใจท่ีมีแต่รอยยิ้ ม..และความเป็นมิตรแก่ผูค้นทั้งโลก ทุกท่านจะไดส้ัมผัสบา้นเมืองท่ี เมืองพาโรซ่ึงเป็น

เมืองท่ีถูกโอบอยู่ในวงลอ้มของขุนเขา บนระดบัความสูง 2,280 เมตร มีแม่น ้าปาชูไหลผ่าน อาคารบา้นเรือนจะ

เป็นสไตลภ์ูฏานแท ้กรอบหนา้ต่างไมล้วดลายสีสนัสดใส 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางไมไ่กล ชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาต ิพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเป็นท่ีเก็บรวบรวมหน้ากากศิลปะแบบ

พุทธมหายาน นิกายตนัตระ ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชไ้มส้อยต่างๆ รวมถึงจดั

แสดงความหลากหลายทางธรรมชาติอนัสมบูรณข์องประเทศเพ่ือใหทุ้กท่านไดรู้จ้กัภูฎานมากขึ้ น  

ตรงขา้มกบัอาคารพิพิธภณัฑ ์เป็นอาคารทรงกลมสีขาว เรียกวา่ ตาซอง (Ta Dzong) หรือ หอคอย 

เดิมใชเ้ป็นหอสงัเกตุการณข์า้ศึกศตัรู เน่ืองจากตวั Dzong สรา้งอยูบ่นเนินสูง  



 
     

 

 

สามารถมองวิวตัวเมืองพาโรได้ครอบคลุม (น าทุกท่านถ่ายรูปด้านนอก เน่ื องจากขณะน้ี Ta Dzong ก าลัง

ปิดปรบัปรุง) 

น าทุกท่านชม พาโรซอง หรือ พาโรริงปูซอง ป้อมปราการและวิหารหลวงแห่งเมืองพาโร พาโรซองนับเป็น

ตวัอยา่งสถาปัตยกรรมแบบภูฏานท่ีสมบรูณแ์บบท่ีสุด ทุกท่านจะเห็นถึงก าแพงสีขาวท่ีก่อตวัขึ้ นเป็นป้อมปราการ

สามารถเห็นไดช้ดัเจนเป็น Landmark ของเมืองพาโร ตวัซองสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1644 โดย ท่านซับดรุง งาวัง 

นมัเกล พระอริยสงฆ ์ซ่ึงเป็นผูน้ าทางจิตวิญญานและเป็นผูร้วบรวมประเทศภูฏานใหเ้ป็นปึกแผ่น  

รวมถึงเป็นผู้วางระบบการบริหารงานและระบอบปกครองประเทศ ปัจจุบันเป็นสถานท่ีท างานของรัฐบาล 

รวมทั้งเป็นท่ีตั้งขององคก์รบริหารสงฆป์ระจ าเขตปกครองน้ันๆ ทางเขา้พาโรซองมี สะพานแขวนไมท้อดผ่าน

ขา้มแม่น ้า เป็นอีกจุดท่ีควรถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจ 



 
     

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองทิมพ ูเมืองหลวงของประเทศภูฏานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1961 ใชเ้วลาการเดินทางประมาณ 1 

ชม. น าท่านเดินทางเขาชม ตาชิโชซอง มหาปราการแห่งศานาและวิหารหลวงแห่งเมืองทิมพู  

(วนัธรรมดาเปิดหลงั16.30น. / เสาร-์อาทิตย ์เปิดทั้งวนั)  ตาซิโซซอง หมายถึง ป้อมแห่งศาสนาอนัเป็น

มงคล สรา้งในสมยัศตวรรษท่ี 12 โดยท่านซบัดรุง งาวงั นมัเกล ปัจุบนัเป็นสถานท่ีท างานของ

พระมหากษัตริย ์สถานท่ีท าการของกระทรวงต่างๆ และวดั รวมทั้งเป็นพระราชวงัฤดูรอ้นของพระสงัฆราช  และ

บริเวณอนัใกลท่้านจะไดเ้ห็นวงัท่ีประทบัส่วนพระองคข์องพระราชาธิบดีจิกมี่ดว้ย  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  



 
     

 

 

จากนั้นเชิญทุกท่านพกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Gyelsa Hotel เมืองทิมพ ูระดบั 3 ดาว หรือ

เทียบเท่า 

 

วนัที่สอง  ทิมพู – National Memorial Chorten – โดชูลาพาส – วดัชิมิลาคงั – พูนาคาซอง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านชม National Memorial Chorten อนุสรณ์มหาสถานแด่กษัตริยร์ชักาลท่ี 3 แห่งประเทศภูฏานสรา้งในปี 

ค.ศ.1974 มีผูค้นมากมายเดินทางมาแสวงบุญและสวดมนตป์ระกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ  

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองพูนาคา (Punakha) พนูาคา เป็นเมืองหลวงเก่าของภูฏานจนถึงปี ค.ศ. 1955 ก่อนท่ีจะ

ยา้ยเมืองหลวงไปท่ีเมืองทิมพู ระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง) ระหวา่งทางท่าน

จะไดช้มวิวทิวทัศน์ของทุ่งนาขั้นบนัไดและดอกไมท่ี้บานตลอดเสน้ทางสวยงามเป็นอย่างมาก ผ่านชม ป้อมซิม

โตคาซอง สรา้งในปี ค.ศ.1629 ป้อมแห่งน้ีมีชยัภูมิท่ีถือเป็นยุทธศาสตรท่ี์ส าคัญแห่งเมืองทิมพู ถือเป็นป้อม

ปราการแห่งแรกท่ีท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล สรา้งขึ้ น เมืองพูนาคาอยู่ระดับความสูง 1,200 เมตรจาก

ระดบัน ้าทะเล ท าใหเ้มืองพนูาคามีอากาศอบอุ่นกวา่เมืองพาโรและเมืองทิมพ ู 

น าท่านแวะชม โดชูลาพาส ชมความงามของ เจดียด์รุกวงัเยลลาคงั สถูปแห่งชยัชนะ ชม 108 สถูป อนุสรณ์

สถานท่ีมีต่อกองก าลงักลุ่มหวัรุนแรงท่ียึดพ้ืนท่ีทางภาคใตข้องภูฏาน ตั้งอยู่บนระดบัความสูง 3,150 เมตร จาก

ระดับน ้าทะเล  พรอ้มด่ืมด า่ธรรมชาติทิวทัศน์ของภูเขาหิมาลยัดา้นตะวนัตกอนัตระการตา และยอดเขาต่างๆ

เรียงรายกนั รวมไปถึงยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดอย่างกงักาพุนซุม ซ่ึงมีความสูงถึง 7,540 เมตร จากน้ันเดินทางต่อสู่

เมืองพนูาคา 

เที่ยง   รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 



 
     

 

 

น าท่านเดินขึ้ นเนินไปชม วดัชิมิลาคงั (ใชเ้วลาเดินประมาณคร่ึงชัว่โมง) วดัท่ีอยู่บนยอดเนินกลางหุบเขา สรา้ง

ขึ้ นในปี ค.ศ.1499 โดยลามะท่ีมีช่ือเสียงมาก นามว่าท่าน Lama Drukpa Kunley ท่ีวดัแห่งน้ีชาวบา้นเช่ือกนัว่า

หากใครมาอธิษฐานขอบุตรก็จะไดส้มใจ  

 

จากน้ันน าท่านชม พูนาคาซอง (Punakha Dzong)  ป้อมปราการประจ าเมืองพูนาคา สรา้งขึ้ นในปี 1637 โดย

ซบัดรุง งาวงันัมเกล  ซ่ึงไดร้บัการขนานนามว่าเป็น พระราชวังแห่งความสุขอนัยิ่งใหญ่  “Palace of Great 

Happiness” และเป็นหน่ึงในป้อมปราการท่ีสวยงามท่ีสุดในภูฏาน เป็นป้อมท่ีสรา้งเป็นอนัดบัสองของภูฏาน ใน

อดีตเมื่อครั้งเมืองพูนาคายงัเป็นเมืองหลวง ป้อมแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นท่ีท าการของรฐับาล ปัจจุบนัเป็นท่ีพกัในฤดู



 
     

 

 

หนาวของพระชั้นผูใ้หญ่ ป้อมน้ีตั้งอยู่ ณ บริเวณท่ีแม่น ้า Pho chu และ แม่น ้า Mo chu ไหลมาบรรจบกนั อีกทั้ง

เป็นสถานท่ีท่านซบัดรุง งาวงั นัมเกล มรณภาพท่ีน่ี และปัจจุบนัก็ไดเ้ก็บรกัษาร่างของท่านอยูภ่ายใน  ท่านจะได้

เห็น ลามะ (พระสงฆ)์ จ านวนมากท่ีก าลงัศึกษาพระธรรมและสวดมนต ์ 

พิเศษ!!! พาทุกท่านสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่เรา้ใจกว่าเดิม ดว้ยการล่องแก่งท่ีแม่น ้ า Mo Chu วิวอัน

ตระการตากบัขุนเขารูปชา้งหมอบ และ Punaka Dzong ท่ีสวยงาม เพียงท่านละ  

กรณีล่องเรือ 2-4 คน ราคา 3,500 บาท / ท่าน / เรือ 1 ล า 

กรณีล่องเรือ 4-6 คน ราคา 2,500 บาท / ท่าน / เรือ 1 ล า 

กรณีล่องเรือ 6-8 คน ราคา 2,000 บาท / ท่าน / เรือ 1 ล า 

(ล่องแก่งไม่ไดร้วมในค่าทัวร ์แต่เป็น Optional ทัวร ์เพ่ือจดัใหส้ าหรบัลูกคา้ท่ีสนใจเท่าน้ัน ไม่ไดเ้ป็นการบงัคบั

ขายแต่อย่างใด ส่วนท่านใดไม่สะดวกหรือไม่ประสงคล์่องแก่ง ทางบริษัทฯ จะน าทุกท่านไปชมตลาดพ้ืนเมือง 

และ ไปชุดชมวิว ท่ีสวยท่ีสุดในเมืองพนูาคาแทน โดยไม่มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม) 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นเชิญทุกท่าน พกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Meri Puensum Hotel เมืองพูนาคา ระดบั 3 ดาว 

หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม พูนาคา – ทิมพู – พระศรีสจัจธรรม – สวนสตัวแ์ห่งชาต ิ– หอ้งสมุดแห่งชาต ิ– พาโร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองทิมพู ตามเสน้ทางเดิม ชมทัศนียภาพสองขา้งทางและเทือกเขาหิมาลัยท่ีมีความ

สวยงาม ท่ีจะเป็นประสบการณท่ี์ดีท่ีไดม้าเยือนภูฏาน 

เที่ยง   รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

พาทุกท่านชม ที่ท  าการไปรษณียภ์ูฏาน ทุกท่านสามารถถ่ายรูปท าแสตมป์ท่ี

ระลึก อีกทั้งสามารถเลือกซ้ือดวงตราไปรษณียากรท่ีงดงามของภูฎาน มีให้

เลือกหลายรูปแบบและราคา ทั้ งรูปวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ รูปวัดและป้อม

ปราการท่ีเรียกวา่ซอง (Dzong) รูปสตัว ์รูปดอกไมต่้างๆ ซ่ึงดวงตราไปรษณียก

รของภูฏานถือเป็นหน่ึงในของน่าซ้ือท่ีทุกท่านไมค่วรพลาด  

น าท่านชม สวนสตัวแ์ห่งชาตขิอง

ประเทศภูฏาน และชมสตัวป์ระจ า

ชาติทาคิน ท่ีมีรูปร่างลกัษณะพิเศษผสมระหวา่งแพะกบัววั มีแห่งเดียว

ในประเทศภูฏานเท่าน้ัน ซ่ึงครั้งน่ึงประเทศสหรฐัอเมริกาเคยเจรจาของ

ไปเล้ียงแต่ไดร้บัการปฏิเสธจากรฐับาลประเทศภูฏาน ทาคิน เป็นสตัว์

ในต านานประวติัศาสตรข์องศาสนาพุทธ โดยเช่ือวา่ท่านลามะ Drukpa 

Kunley เป็นผูส้รา้งขึ้ นจากซากโครงกระดูกของววัและแพะท่ีท่านไดท้านเป็นอาหารไปแลว้ 



 
     

 

 

เมื่อท่านลามะทานอ่ิมก็ไดน้ าเอาหวัแพะไปต่อกบักระดูกววัและดีดน้ิวหน่ึงที กองกระดูกก็กลบัพลนัมีชีวิตเป็น 

ตวัทาคิน วิ่งออกไปกินหญา้ในทุ่งหญา้และสืบพนัธุม์าจนถึงปัจจุบนัน้ี  

น าท่าน สกัการะองคห์ลวงพ่อสจัจธรรม ท่ีตั้งอยูสู่งท่ีสุดในโลก และไดร้บัความร่วมมือจากเศรษฐีชาวสิงคโ์ปร ์

บริจาคเงินซ้ือท่ีดินและสรา้งพระพุทธรูป ใหแ้ก่รฐับาลประเทศภูฏานใหท่้านไหวข้อพรเพ่ือเป็นศิริมงคล  

น าท่านชม จุดชมวิวซังเกกัง (Sangaygang) จุดชมวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามของหุบเขาเมืองทิมพู เพ่ือเก็บภาพ

ประทบัใจ  



 
     

 

 

 

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่เมืองพาโร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นเชิญทุกท่าน พักผ่อนไดต้ามอัธยาศัย ณ โรงแรม Kichu Resort เมืองพาโร ระดับ 3 ดาว หรือ

เทียบเท่า 

 

วนัที่สี่  พิชิตวดัถ ้าพยคัรเหิร  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านออกเดินทางสู่ วดัถ ้าพยคัฆเ์หิร  ทกัซัง” เป็นมหาวิหารศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นท่ีท่ีองคก์ูรูปัทมสมัภวะไดเ้ดินทาง

มาบ าเพ็ญภาวนาและเจริญสมาธิอยู่ในถ ้าบนชะง่อนเขา ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 8 และท่านก็ยงัเป็นผูน้ าเอาศาสนา

พุทธเขา้มาเผยแผ่ยังดินแดนแห่งน้ี ตามความเช่ือของชาวภูฏาน กล่าวว่าท่านไดเ้หาะมาบนหลังเสือตัวเมีย 

มายงัหนา้ผาแห่งน้ีเพ่ือท าวิปัสนากรรมฐาน จึงไดช่ื้อวา่ ถ ้าเสือ (Tiger Nest) หลงัจากท่ีส าเร็จสมาธิแลว้ ท่านจึง

ไดส้รา้งศาสนสถานแห่งน้ีขึ้ น ชาวภูฏานมีความเช่ือวา่ครั้งหน่ึงในชีวิต จะตอ้งไดข้ึ้ นมาแสวงบุญ เพ่ือความเป็นสิริ

มงคลและเจริญกา้วหนา้ของชีวิต 



 
     

 

 

 

การเดินทางมายงัสถานท่ีแห่งน้ี รถจะสามารถขึ้ นไดแ้ค่เนินเขาเท่าน้ัน จากน้ันทุกท่านสามารถเลือกเดินทางได ้

2 แบบ คือ เดินเทา้ หรือ ขี่มา้ เท่าน้ัน ราคาทวัร ์ไมร่่วมค่าขี่มา้ ประมาณ 30USD/ท่าน (เน่ืองจากปริมาณคน

จูงมา้ไม่เพียงพอต่อจ  านวนนักท่องเที่ยว จึงอาจท าใหเ้กิดอนัตรายในการเดินทางได ้ทั้งน้ีทางบริษัทฯจึง

แนะน าใหเ้ดินเทา้ข้ึนเขาจะปลอดภัยกว่า แต่ถา้ท่านใด มีทักษะในการข่ีมา้ข้ึนเขา หรือ อยากผจญภัย 

รบกวนแจง้บริษัทฯล่วงหนา้เพื่อท าการจองมา้ใหท้่าน ไม่เสียค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม) ขึ้ นไปยงัวดั เสน้ทางเป็น

เนินเขาและมีหน้าผาสูงชนัราว 3,000 เมตรจากดา้นล่าง แนะน านักท่องเท่ียวค่อยๆ เดินขึ้ นไปชา้ๆ ราว 2 ชม. 

จะถึงจุกพักคร่ึงทาง พักด่ืมน ้ าชา กาแฟ ) จากน้ันเดินทางต่ออีกราว 1 ชม.ก็จะถึงสุดทางดินลูกรังสุดทา้ย 

จากน้ันเสน้ทางจะเปล่ียนเป็นบนัไดขึ้ นลง 700 ขั้น สู่ยงั วดัทกัซงั ดา้นใน น าทุกท่านสกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และ 

ชมความงามของธรรมชาติท่ีสรรคส์รา้งอย่างวิจิตรลงตวั 

เที่ยง   รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคารดา้นบนระหว่างทางข้ึนทกัซงั  

น าทุกท่านเดินเทา้ลงจากเขา (ไมส่ามารถอนุญาติใหนั้ง่มา้ลงมาดา้นล่างได ้เน่ืองจาก อนัตรายเป็นอยา่งมาก

ต่อตวัผูเ้ดินทาง) จากน้ันเดิทางต่อสู่ วดัคิชู ลาคงั หน่ึงในวดัท่ีเก่าแก่ในประเทศภูฏาน สมยัศตวรรษท่ี 7 วดัน้ี



 
     

 

 

เป็นวดัท่ีมีควมเช่ือวา่สรา้งไวเ้พ่ือตรึงเทา้ซา้ยของนางยกัษ์ตนหน่ึงท่ีนอนทอดร่างปิดทบัประเทศทิเบตและ

เทือกเขาหิมาลยัไว ้จากน้ันเพลิดเพลินกบั การชอ้บป้ิง ณ พาโร สตรีท ซ้ือของฝากของที่ระลึก ตามอธัยาศยั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชม การแสดงทอ้งถิ่นของชาวภูฎาน แสดงวฒันธรรม

ประเพณีอนัดีงามของชาวภูฎานในเทศกาลงานประเพณีตา่งๆ  

จากนั้นเชิญทุกท่าน พกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Kichu Resort Hotel เมืองพาโร ระดบั 3 ดาว หรือ

เทียบเท่า 

 

วนัที่หา้  พาโร-กรุงเทพ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางสู่สนามบินพาโร เพื่อน าท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

10.35 น.  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน Bhutan Airlines   เท่ียวบินท่ี B3-700 

(มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (เคร่ืองบินแวะรบัส่งผูโ้ดยสารท่ีเมืองกลักตัตา ประเทศอินเดีย

ประมาณ 45 นาที ***ไม่ตอ้งลงจากเคร่ือง***)     

16.05 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจในการบริการ 

 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสารอยูต่า่งจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร,์ รถไฟ หรือตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ  

กรุณาแจง้ใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษทัฯทราบทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภท  

มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบความเสียหายที่เกิดข้ึนในกรณีที่ทวัรมี์การยกเลิกการเดินทาง  

หรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน 

 

 
 

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 10 ท่าน หรือมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน 
แปลงขนาดของพาหนะที่ใชใ้นการน าเที่ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

สงวนสิทธ์ิ 

 ในการเปล่ียนแปลงราคา เหตมุาจากอตัราแลกเปลี่ยนและราคาตัว๋เครื่องบินหรือประกาศจากรฐับาลประเทศ

ภูฎาน 

 เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน แตไ่ม่ต  า่กว่า 6 ท่าน จะไม่มี หวัหนา้ทวัร ์จากเมืองไทย แตทุ่กท่านยงัสามารถเดินทาง

ดว้ยตวัเองได ้โดยไม่ตอ้งจา่ยเงินเพ่ิม โดยที่มี ไกดท์อ้งถิ่น (English speaking guide)  



 
     

 

 

 

 

 

 

 

อตัราน้ีรวม  

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ชั้นประหยดัโดยสายการบิน Bhutan Airlines (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไมเ่กิน 20 ก.ก. / ท่าน)  

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ภาษีน ้ามนั ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

3. ค่ารถน าเท่ียวภายในประเทศภูฎาน (ไกดท์อ้งถ่ินภาษาองักฤษ) และหวัหนา้ทวัรจ์ากประเทศไทยคอยอ านวยความ

สะดวกตลอดการเดินทาง 

4. ค่าโรงแรมท่ีพกั มาตรฐาน Tourist Class 2 ท่าน ต่อ 1 หอ้ง  

5. ค่าวีซ่าภูฏาน 

6. ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ี ค่าพาหนะ หรือรถรบั – ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว 

7. ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ 

8. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ครองอาหาร

เป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”) (หมายเหต:ุ ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบั

เด็กท่ีมีอายุต า่กวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 75 ปี ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึง

ของสญัญาฯ) 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง 

2. ภาษีต่างๆ เช่น ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ฯลฯ 

3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆนอกเหนือจากรายการทวัร ์

4. ค่าน ้าหนักกระเป๋าท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กก. 

5. ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆท่ีไมไ่ดร้ะบุอยูใ่นโปรแกรมทวัร์ 

6. ค่าอาบน ้าแร่หิน (Hot Stone Bath) 

7. ราคาไม่ร่วมค่าข่ีมา้ข้ึนวดัทกัซงั 30USD/ท่าน 

8.  ค่าทิปส าหรบัมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 3 USD ต่อวนั รวม 5 วนั = 15 USD 

     ค่าทิปส าหรบัคนขบัรถ 2 USD ต่อวนั รวม 5 วนั = 10 USD 

ค่าทิปส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 3 USD ต่อวนั รวม 5 วนั = 15 

USD รวมเป็น 40 USD/ท่าน 

ราคาไม่ร่วมค่าข่ีมา้ข้ึนวดัทกัซงั 20USD/ท่าน 

 



 
     

 

 

เอกสารที่ใชย้ืน่วีซ่า 

 ไฟลส์แกนสี (ขอจดัเจนเต็มหน้า ไมต่กขอบ)หนังสือเดินทางท่ีมีอายุใชง้านเหลือ มากกวา่ 6 เดือนก่อนเดินทาง  

 หากผูเ้ดินทาง ไมส่ะดวกสแกน ก็สามารถใชโ้ทรศพัทถ่์ายรูปได ้แต่ขอจดัเจน และขนาดไฟลใ์หญ่มากพอ 

 หากไมแ่น่ใจวา่ สามารถ ใชไ้ดห้รือไม ่สามารถ ส่งมาใหที้มงานตรวจสอบก่อนได ้

 อาจมีการรอ้งขอเอกสารใหม ่หากไมผ่่านการอนุมติัวีซ่าจากทางประเทศภูฎาน  

 

 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

1. หลงัจากการจอง ตอ้งช าระ เงินมดัจ าทนัที ท่านละ 30,000 บาท / ท่าน เน่ืองจาก ตัว๋เคร่ืองบิน จะตอ้งออกทนัที

หลงัจาก มีการยืนยนัการจอง มิฉะน้ัน ท่ีนัง่จากสายการบิน จะไม ่Confirm และ จะตอ้ง โอนเงิน ก่อนการเดินทาง อยา่ง

นอ้ย 14 วนัก่อนการเดินทาง 

2. เง่ือนไขการยกเลิก: หลงัจากช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน เน่ืองจาก ทางบริษัทฯจะตอ้ง

ออกตัว๋เคร่ืองบิน ใหผู้โ้ดยสารทนัที เพ่ือการยืนยนัการเดินทางกบัทางสายการบิน  

3. หลงัจาก จ่ายเงินเต็มจ านวนแลว้ ทางบริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายตามความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในขณะน้ัน และจะท าการคืนเงิน

ท่ีเหลือ หลงัจากหกัค่าใชจ้่ายแลว้ใหก้บัผูเ้ดินทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได้

และจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดร้บั บาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละ

เหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน หรือ ภยัธรรมชาติ หรือ จลาจล เป็นตน้ 

5. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฎิเส

ธการเขา้ประเทศไมว่่า กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไมคื่นเงินทุกกรณี 

6. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือ ช าระโดยตรงกบัทางบริษัทณ 

ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านไดร้บัทราบและยอมรบัเง่ือนไขต่างๆ ท่ีบริษัทฯไดร้ะบุไวแ้ลว้ขา้งตน้ 

7. ก าหนดการเดินทางอาจจะมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจน

ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกัส าคญั 

8. ส าหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไมไ่ดถื้อ Passport ไทย หรือ Passport ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเร่ืองเอกสาร Visa เขา้ออก

เมืองไทยเอง หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯทวัร ์จะไมร่บัผิดชอบในกรณี ท่ีด่านตรวจคนเขา้เมือง

ของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

9. บริษัทจะไมร่บัผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทวัร ์ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธในการใหว้ีซ่า หรือ ปฏิเสธเขา้เมือง ในทุกกรณี 

10. ในกรณีท่ีท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เล่มสีน ้าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ

ใดๆในการท่ีท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกติในการท่องเท่ียวจะใชเ้ล่มสีเลือดหม ู

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุป๊ไดไ้มถึ่งจ านวนอยา่งนอ้ย   

15 ท่านซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 



 
     

 

 

12. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรืออุบติัเหตุต่าง  

13. ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้ น ตามอตัราค่าน ้ามันหรือ 

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคา ตามสถานการณด์งักล่าว 

14. ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พ่ือความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน 

 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเตมิ ** 


