ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน Bhutan Airline

ทิมพู - พูนาคา - พาโร - วัดทักซัง
พิสูจน์จิตมหากุศล พิชติ วัดถ้ําพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ําทะเล 2,900 ม. ชม
ความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจจธรรม
พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
พิเศษ!!!
 น้ําดื่มบริการให๎ตลอดวัน
 ระบําหน๎ากาก Mask Dance
จัดแสดงเฉพาะคณะเราเทํานั้น
 อาหารเสริมจากเมืองไทยทุกมื้อ
 บริการ ชา/กาแฟ หลังอาหาร
 ฟรี!!! คําม๎า ขึ้นวัดทักซัง
 ชุดประจําชาติเพื่อใสํเดินชมเมือง
หมายเหตุ
1. โปรดระมัดระวังรายการทํองเที่ยวบางรายการที่ใสํโปรแกรมสถานที่เที่ยวมากเกินกวําจะสามารถเข๎าชมได๎จริง
2. รายการของเราสามารถเพิม่ สถานที่ทํองเที่ยวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการได๎ ในกรณีที่มีเวลาเหลือ
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สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินพาโร - พาโรซอง - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - เมืองทิมพู - ผ่านชม
วัดตัมชู - ตาชิโชซอง

วันที่2 National Memorial - เมืองพูนาคา - ผ่านชมป้อมซิมโตคาซอง - โดชูลาพาส - วัดชิมิลาคัง - พูนาคาซอง
วันที่3

เมืองทิมพู - ที่ทําการไปรษณีย์ภูฏาน - หอสมุดแห่งชาติ - โรงเรียนสอนงานศิลปะ - สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศ
ภูฏาน - สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม - จุดชมวิวซังเกกัง - เมืองพาโร

วันที่4 พิชิตวัดถ้ําพยัครเหิร - วัดทักซัง - วัดคิชู ลาคัง - พาโร สตรีท
วันที่5 สนามบินพาโร - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ
วันแรก

สุวรรณภูมิ - พาโร - พาโรซอง - National Museum - ตาชิโชซอง

04.30 น.

คณะพบกัน ณ จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Bhutan Airlines (B3) โดยจะ
มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกในการ Check-inสัมภาระต่างๆแก่ท่าน
ออกเดินทางสูํเมืองพาโร ประเทศภูฏาน โดยสายการบิน Bhutan Airline เที่ยวบินที่ B3-701(มีบริการอาหาร

06.30 น.

และเครื่องดื่มบนเครื่อง) (เครื่องบินแวะรับสํงผู๎โดยสารที่เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดียประมาณ 45 นาที
***ไมํต๎องลงจากเครื่อง***)
09.55 น.

เที่ยง

เดินทางถึง สนามบินพาโร ประเทศภูฏาน นําทํานผํานพิธีการตรวจคน
เข๎า เมื อง จากนั้ นแตํ ล ะทํ า นรับ กระเป๋าสั มภาระที่โ หลดตรวจเช็ คให๎
เรียบร๎อยและออกเดินทางเข๎าสูํตัว เมืองพาโร
ประเทศภูฏาน เป็นประเทศเล็กๆที่เป็นดินแดนรวมแหลํงอารยธรรม
ตํางๆในอ๎อมกอดแหํงขุนเขาหิมาลัย เป็นประเทศที่พุทธศาสนาแบํงบาน
อยูํทํามกลางเทือกเขาหิมาลัย ประชาชนชาวภูฏานมีธรรมมะเป็นสิ่งยึด
เหนี่ยวทางจิตใจ ประชาชนดํารงชีวิตกันอยูํอยํางเรียบงํายไมํวุํนวาย
และความสุ ข ของคนภู ฏ านวั ด กั น ได๎ ที่ ใ จ..ความสุ ข อยูํ ที่ จิ ต ใจที่ มี แ ตํ
รอยยิ้ม..และความเป็นมิตรแกํผู๎คนทั้งโลก ทุกทํานจะได๎สัมผัสบ๎านเมือง
ที่ เมืองพาโรซึ่ งเป็นเมืองที่ถูกโอบอยูํในวงล๎อมของขุนเขา บนระดับ
ความสูง 2,280 เมตร มีแมํน้ําปาชูไหลผําน อาคารบ๎านเรือนจะเป็น
สไตล์ภูฏานแท๎ กรอบหน๎าตํางไม๎ลวดลายสีสันสดใส
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นําทุกทํานชม พาโรซอง หรือ พาโรริงปูซอง ป้อมปราการและวิหารหลวงแห่งเมืองพาโร พาโรซองนับเป็น
ตัวอยํางสถาปัตยกรรมแบบภูฏานที่สมบูรณ์แบบที่สุด ทุกทํานจะเห็นถึงกําแพงสีขาวที่กํอตัวขึ้นเป็นป้อมปราการ
สามารถเห็นได๎ชัดเจนเป็น Landmark
ตัวซองสร๎างขึ้นในปี ค.ศ. 1644 โดย
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ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล พระอริยสงฆ์ ซึ่งเป็นผู๎นําทางจิตวิญญานและเป็นผู๎รวบรวม
ประเทศภูฏานให๎เป็นปึกแผํน รวมถึงเป็นผู๎วางระบบการบริหารงานและระบอบปกครอง
ประเทศ ปัจจุบันเป็นสถานที่ทํางานของรัฐบาล รวมทั้งเป็นที่ตั้งขององค์กรบริหารสงฆ์
ประจําเขตปกครองนั้นๆ ทางเข๎าพาโรซองมี สะพานแขวนไม้ทอดผ่านข้ามแม่น้ํา เป็น
อีกจุดที่ควรถํายรูปเก็บภาพความประทับใจ
หลังจากนั้น นําทํานเดินทางไมํไกล ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์แหํงนี้เป็น
ที่เ ก็บ รวบรวมหน๎า กากศิล ปะแบบพุ ทธมหายาน นิก ายตั นตระ ภาพพระบฏ อาวุ ธ
เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช๎ไม๎สอยตํางๆ รวมถึงจัดแสดงความหลากหลายทางธรรมชาติอันสมบูรณ์ของ
ประเทศเพื่อให๎ทุกทํานได๎รู๎จักภูฏานมากขึ้น ตรงข๎ามกับอาคารพิพิธภัณฑ์ เป็นอาคารทรงกลมสีขาว เรียกวํา ตา
ซอง (Ta Dzong)
Dzong
ขณะนี้ Ta Dzong กําลัง

ค่ํา

หลังอาหาร นําทํ านเดินทางสูํ เมืองทิมพู เมืองหลวงของประเทศภูฏาน
ตั้งแตํปี ค.ศ. 1961 ใช๎เวลาการเดินทางประมาณ 1 ชม.
ระหวํางทางผํานชม วัดตัมชู Tamchoe Monastery คือ จุดชมวิววัดตัมชู
ตรงจุดบรรจบของแมํน้ําปาโรชูกับแมํน้ําทิมพูชู คือวัดตัมชู หรือวัดเขายอด
อาชา จะตั้งอยูํบนฝั่งซ๎ายทํามกลางทิวทัศน์ที่มีแมํน้ําสองสายมาบรรจบกัน
ทํานลามะทังทนเกลโป ซึ่งเป็นผู๎สร๎างวัดนี้ขึ้นพร๎อมสะพานเหล็กอีกสายหนึ่งขึ้นที่นี่ แตํสะพานถูกน้ําพัดทําลายลง
ในปี ค.ศ. 1969 สะพานที่เห็นในปัจจุบันเป็นของที่ใช๎โซํเหล็กสร๎างขึ้นใหมํใน
ปี ค.ศ. 2005 โดยเลียนแบบสะพานสายเดิม
ตํ อ จากนั้ น เดิ น ทางอี ก ไมํ ไ กล นํ า ทํ า นเดิ น ทางเขาชม ตาชิ โ ชซอง มหา
ปราการแห่งศานาและวิหารหลวงแห่งเมืองทิ มพู (วันธรรมดาเปิดหลัง
16.30น. / เสาร์ -อาทิตย์ เปิ ดทั้งวัน) ตาซิโซซอง หมายถึง ป้อมแหํง
ศาสนาอันเป็นมงคล สร๎างในสมัยศตวรรษที่ 12 โดยท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล ปัจุบันเป็นสถานที่ทํางานของ
พระมหากษัตริย์ สถานที่ทําการของกระทรวงตํางๆ และวัด รวมทั้งเป็นพระราชวังฤดูร๎ อนของพระสังฆราช และ
บริเวณอันใกล๎ทํานจะได๎เห็นวังที่ประทับสํวนพระองค์ของพระราชาธิบดีจิกมี่ด๎วย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเชิญทุกท่านพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Gyelsa Hotel เมืองทิมพู ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

ทิมพู - National Memorial Chorten - โดชูลาพาส - วัดชิมิลาคัง - พูนาคาซอง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นําทํานชม National Memorial Chorten อนุสรณ์มหาสถานแดํกษัตริย์รัชกาลที่ 3 แหํงประเทศภูฏานสร๎างใน
ปี ค.ศ.1974 มีผู๎คนมากมายเดินทางมาแสวงบุญและสวดมนต์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตํางๆ
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เที่ยง

นําทํานเดินทางสูํ เมืองพูนาคา (Punakha) พูนาคา เป็นเมืองหลวงเกําของภูฏานจนถึงปี ค.ศ. 1955 กํอนที่จะ
ย๎ายเมืองหลวงไปที่เมืองทิมพู ระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร (ใช๎เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหวํางทางทํานจะได๎
ชมวิวทิวทัศน์ของทุํงนาขั้นบันไดและดอกไม๎ที่บานตลอดเส๎นทางสวยงามเป็นอยํางมาก
ผํานชม ป้อมซิมโตคาซอง สร๎างในปี ค.ศ.1629 ป้อมแหํงนี้มีชัยภูมิที่ถือเป็นยุทธศาสตร์
ที่สําคัญแหํงเมืองทิมพู ถือเป็นป้อมปราการแหํงแรกที่ทํานซับดรุง งาวัง นัมเกล สร๎าง
ขึ้น เมืองพูนาคาอยูํระดับความสูง 1,200 เมตรจากระดับน้ําทะเล ทําให๎เมืองพูนาคามี
อากาศอบอุํนกวําเมืองพาโรและเมืองทิมพู
นําทํานแวะชม โดชูลาพาส ชมความงามของ เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง สถูปแหํงชัยชนะ
ชม 108 สถูป อนุสรณ์สถานที่มีตํอกองกําลังกลุํมหัวรุนแรงที่ยึดพื้นที่ทางภาคใต๎ของ
ภูฏาน ตั้งอยูํบนระดับความสูง 3,150 เมตร จากระดับน้ําทะเล พร๎อมดื่มด่ํา
ธรรมชาติทิวทัศน์ของภูเขาหิมาลัยด๎านตะวันตกอันตระการตา และยอดเขาตํางๆ
เรียงรายกัน รวมไปถึงยอดเขาที่สูงที่สุดอยํางกังกาพุนซุม ซึ่งมีความสูงถึง 7,540
เมตร จากนั้นเดินทางตํอสูํเมืองพูนาคา
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นําทํานเดินขึ้นเนินไปชม วัดชิมิลาคัง (ใช๎เวลาเดินประมาณครึ่งชั่วโมง) วัดที่อยูํบน
ยอดเนินกลางหุบเขา สร๎างขึ้นในปี ค.ศ.1499 โดยลามะที่มีชื่อเสียงมาก นามวําทําน
Lama Drukpa Kunley ที่วัดแหํงนี้ชาวบ๎านเชื่อกันวําหากใครมาอธิษฐานขอบุตรก็
จะได๎สมใจ
จากนั้นนําทํานชม พูนาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจําเมืองพู
นาคา สร๎างขึ้นในปี 1637 โดยซับดรุง งาวังนัมเกล ซึ่งได๎รับการขนานนามวําเป็น
พระราชวังแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่ “Palace of Great Happiness” และเป็น
หนึ่งในป้อมปราการที่สวยงามที่สุดในภูฏาน เป็นป้อมที่สร๎างเป็นอันดับสองของภูฏาน
ในอดีตเมื่อครั้งเมืองพูนาคายังเป็นเมืองหลวง ป้อมแหํงนี้ได๎ถูกใช๎เป็นที่ทําการของ
รัฐบาล ปัจจุบันเป็นที่พักในฤดูหนาวของพระชั้นผู๎ใหญํ ป้อมนี้ตั้งอยูํ ณ บริเวณที่
แมํน้ํา Pho chu และ แมํน้ํา Mo chu ไหลมาบรรจบกัน อีกทั้งเป็นสถานที่ทํานซับ
ดรุ ง งาวั ง นั ม เกล มรณภาพที่ นี่ และปั จ จุ บั น ก็ ไ ด๎ เ ก็ บ รั ก ษารํ า งของทํ า นอยูํ ภ ายใน ทํ า นจะได๎ เ ห็ น ลามะ
(พระสงฆ์) จํานวนมากที่กําลังศึกษาพระธรรมและสวดมนต์
พิเศษ!!! พาทุกท่านสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่เร้าใจกว่าเดิม ด้วยการล่องแก่งที่แม่น้ํา Mo Chu วิวอัน
ตระการตากับขุนเขารูปช้างหมอบ และ Punaka Dzong สวยงาม เพียงท่านละ
กรณีล่องเรือ 2-4 คน ราคา 3,500 บาท /
กรณีล่องเรือ 4-6 คน ราคา 2,500 บาท /
กรณีล่องเรือ 6-8 คน ราคา 2,000 บาท /
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ค่ํา

(ล่องแก่งไม่ได้รวมในค่าทัวร์ แต่เป็น Optional
ท่านั้น ไม่ได้เป็นการ
บังคับขายแต่อย่างใด ส่วนท่านใดไม่สะดวกหรือไม่ประสงค์ล่องแก่ง ทางบริษัทฯ จะนําทุกท่านไปชมตลาด
พื้นเมือง และ ไปชุดชมวิว ที่สวยที่สุดในเมืองพูนาคาแทน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
นําทุกท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรม Meri Puensum Hotel เมืองพูนาคา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเชิญทุกท่าน พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Meri Puensum Hotel เมืองพูนาคา ระดับ 3 ดาว
หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

พูนาคา - ทิมพู - พระศรีสัจจธรรม - สวนสัตว์แห่งชาติ - ห้องสมุดแห่งชาติ - พาโร

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นําทํานเดินทางกลับสูํเมืองทิมพู ตามเส๎นทางเดิม ชมทัศนียภาพสองข๎างทางและเทือกเขาหิมาลัยที่มีความสวยงาม
ที่จะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได๎มาเยือนภูฏาน
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
พาทุกทํานชม ที่ทําการไปรษณีย์ภูฏาน ทุกทํานสามารถถํายรูปทําแสตมป์ที่ระลึก
อีกทั้งสามารถเลือกซื้อดวงตราไปรษณียากรที่งดงามของภูฎาน มีให๎เลือกหลาย
รูปแบบและราคา ทั้งรูปวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ รูปวัดและป้อมปราการที่เรียกวําซอง
(Dzong) รูปสัตว์ รูปดอกไม๎ตํางๆ ซึ่งดวงตราไปรษณียกรของภูฏานถือ เป็นหนึ่งใน

เที่ยง

ของนําซื้อที่ทุกทํานไมํควรพลาด
นําทุกทํานชม หอสมุดแห่งชาติ ซึ่งทุกทํานจะได๎ชมหนังสือภาพถํายของ
ประเทศภูฏานที่ใหญํที่สุดในโลก รวบรวมภาพถํายสถานที่ตํางๆในภูฏาน
ทั้งหมด ซึ่งหากทํานใดสนใจสามารถซื้อเลํมยํอเป็นของที่ระลึกได๎ ซึ่งทาง
หอสมุ ด จั ด จํ า หนํ า ยในราคายํ อ ยเยา นอกจากนี้ ทํ า นยั ง สามารถหาซื้ อ
หนังสือเกี่ยวกับประเทศภูฏานอื่นๆได๎อีกด๎วย
นําทุกทํานชม โรงเรียนสอนงานศิลปะ (School of Art & Craft) (โรงเรียน
อาจมีการปิดเนื่องจากวันหยุดที่ไม่แน่นอน) ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดําริที่
ต๎องการอนุรักษ์แ ละสื บทอดศิลปะของภูฏานทั้ง 13 แขนง โดยหลักสูตรจะ
แบํงเป็นตั้ง 2 -6 ปี ที่โรงเรียนแหํงนี้ ทุกทํานจะได๎เห็นนักเรียนกําลังวาดรูป ทอ
ผ๎า ตัดเย็บ แกะสลัก และทํางานปั้นตํางๆอยํางขมักเขม๎น รวมไปถึงทุกทํานยัง
สามารถสนับสนุนกิจการของนักเรียนได๎โดยการซื้อสินค๎าหัตถกรรมจากฝีมือ
นักเรียนทีร่ า๎ นขายของที่ระลึกภายในโรงเรียนอีกด๎วย
นําทํานชม สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน และชมสัตว์ประจําชาติ ทาคิน
ที่มีรูปรํางลักษณะพิเศษผสมระหวํางแพะกับวัว มีแหํงเดียวในประเทศภูฏาน
เทํานั้น ซึ่งครั้งนึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาเคยเจรจาของไปเลี้ยงแตํได๎รับการ
ปฏิเสธจากรัฐบาลประเทศภูฏาน ทาคิน เป็นสัตว์ในตํานานประวัติศาสตร์ของ
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ศาสนาพุทธ โดยเชื่อวําทํานลามะ Drukpa Kunley
าม

ค่ํา

วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

นําทําน สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม ที่ตั้งอยูํสูงที่สุดในโลก และได๎รับความ
รํวมมือจากเศรษฐีชาวสิงค์โปร์ บริจาคเงินซื้อที่ดินและสร๎างพระพุทธรูป ให๎แกํ
รัฐบาลประเทศภูฏานให๎ทํานไหว๎ขอพรเพื่อเป็นศิริมงคล นําทํานชม จุดชมวิวซัง
เกกัง (Sangaygang) จุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของหุบเขาเมืองทิมพู เพื่อเก็บ
ภาพประทับใจ
จากนั้นนําทุกท่านเดินทางสู่เมืองพาโร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเชิญทุกท่าน พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Kichu Resort เมืองพาโร ระดับ 3 ดาว หรือ
เทียบเท่า
พิชิตวัดถ้ําพยัครเหิร
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นําทํานออกเดินทางสูํ วัดถ้ําพยัคฆ์เหิร ทักซัง” เป็นมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่
ที่องค์กูรูปัทมสั มภวะได๎เดินทางมาบําเพ็ญภาวนาและเจริญสมาธิอยูํในถ้ําบน
ชะงํอนเขา ตั้งแตํศตวรรษที่ 8 และทํานก็ยังเป็นผู๎นําเอาศาสนาพุทธเข๎ามาเผย
แผํยังดินแดนแหํงนี้ ตามความเชื่อของชาวภูฏาน กลําววําทํานได๎เหาะมาบนหลัง
เสือตัวเมีย มายังหน๎าผาแหํงนี้เพื่อทําวิปัสนากรรมฐาน จึงได๎ชื่อ วํา ถ้ําเสือ (Tiger Nest) หลังจากที่สําเร็จสมาธิ
แล๎ว ทํานจึงได๎สร๎างศาสนสถานแหํงนี้ขึ้น ชาวภูฏานมีความเชื่อวําครั้งหนึ่งในชีวิต จะต๎องได๎ขึ้นมาแสวงบุญ เพื่อ
ความเป็นสิริมงคลและเจริญก๎าวหน๎าของชีวิต การเดินทางมายังสถานที่แหํงนี้ รถจะสามารถขึ้นได๎แคํเนินเขา
เทํานั้น จากนั้นทุกทํานสามารถเลือกเดินทางได๎ 2 แบบ คือ เดินเท๎า หรือ ขี่ม๎า เทํานั้น (เนื่องจากปริมาณคนจูง
ม้าไม่เพียงพอต่อจํานวนนักท่องเที่ยว จึงอาจทําให้เกิดอันตรายในการเดินทางได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจึงแนะนําให้
เดินเท้าขึ้นเขาจะปลอดภัยกว่า แต่ถ้าท่านใด มีทักษะในการขี่ม้าขึ้นเขา หรือ อยากผจญภัย รบกวนแจ้งบริษัท
ฯล่วงหน้าเพื่อทําการจองม้าให้ท่าน ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ขึ้นไปยังวัด เส๎นทางเป็นเนินเขาและมีหน๎าผาสูง
ชันราว 3,000 เมตรจากด๎านลําง แนะนํานักทํองเที่ยวคํอยๆ เดินขึ้นไปช๎าๆ ราว 2 ชม. จะถึงจุกพักครึ่งทาง พักดื่ม
น้ําชา กาแฟ ) จากนั้นเดินทางตํออีกราว 1 ชม.ก็จะถึงสุดทางดินลูกรังสุดท๎าย จากนั้นเส๎นทางจะเปลี่ยนเป็นบันได
ขึ้นลง 700 ขั้น สูํยัง วัดทักซัง ด๎านใน นําทุกทํานสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และ ชมความงามของธรรมชาติที่สรรค์
สร๎างอยํางวิจิตรลงตัว
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารด้านบนระหว่างทางขึ้นทักซัง
นําทุกทํานเดินเท๎าลงจากเขา (ไมํสามารถอนุญาติให๎นั่งม๎าลงมาด๎านลํางได๎
เนื่องจาก อันตรายเป็นอยํางมากตํอตัวผู๎เดินทาง)
จากนั้นเดิทางตํอสูํ วัดคิชู ลาคัง หนึ่งในวัดที่เกําแกํในประเทศภูฏาน สมัย
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ค่ํา

ศตวรรษที่ 7 วัดนี้เป็นวัดที่มีควมเชื่อวําสร๎างไว๎เพื่อตรึงเท๎าซ๎ายของนางยักษ์ตนหนึ่งที่นอนทอดรํางปิดทับประเทศ
ทิเบตและเทือกเขาหิมาลัยไว๎
จากนั้นเพลิดเพลินกับ การช้อบปิ้ง ณ พาโร สตรีท ซื้อของฝากของที่
ระลึก ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พร้อมชม การแสดงท้องถิ่น
ของชาวภูฏาน แสดงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวภูฏานใน
เทศกาลงานประเพณีต่างๆ
จากนั้นเชิญทุกท่าน พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Kichu Resort Hotel เมืองพาโร ระดับ 3 ดาว หรือ
เทียบเท่า

วันที่ห้า

พาโร-กรุงเทพ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นําทํานเดินทางสูํสนามบินพาโร เพื่อนําทํานเดินทางสูํกรุงเทพฯ

10.35 น.

เหิรฟ้าสูํกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Bhutan Airlines เที่ยวบินที่ B3-700
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (เครื่องบินแวะรับสํงผู๎โดยสารที่เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดียประมาณ
45 นาที ***ไมํต๎องลงจากเครื่อง***)

16.05 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร๎อมความประทับใจในการบริการ

***หมายเหตุ
ม
ในกรณีที่ผู้โดยสารอยู่ตา่ งจังหวัด หากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร์, รถไฟ หรือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนทําการออกตั๋วทุกประเภท
มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึน้ ในกรณีที่ทัวร์มีการยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า วันที่ 1-5 / 7-11 / 14-18 / 21-25 มิ.ย. / 28มิ.ย.-2ก.ค.60
6-10 / 12-16 / 19-23 / 26-30 ก.ค. // 2-6 / 10-14 / 16-20 / 23-27 ส.ค. 60
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
49,900 บาท
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
48,900 บาท
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
47,900 บาท
พักเดียว เพิ่ม
4,900 บาท
สงวนสิทธิ์
 ในการเปลี่ยนแปลงราคา เหตุมาจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตั๋วเครื่องบินหรือประกาศจากรัฐบาลประเทศภูฎาน
 เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน แต่ไม่ต่ํากว่า 6 ท่าน จะไม่มี หัวหน้าทัวร์ จากเมืองไทย แต่ทุกท่านยังสามารถเดินทางด้วย
ตัวเองได้ โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม โดยที่มี ไกด์ท้องถิ่น (English speaking guide)
อัตราดังนี้
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อัตรานี้รวม
1. คําตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัดโดยสายการบิน Bhutan Airlines (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไมํเกิน 20 ก.ก. / ทําน)
2. คําภาษีสนามบินทุกแหํง ภาษีน้ํามัน คําประกันภัยทางอากาศ
3. คํารถนําเที่ยวภายในประเทศภูฎาน (ไกด์ท๎องถิ่นภาษาอังกฤษ) และหัวหน๎าทัวร์จากประเทศไทยคอยอํานวยความสะดวก
ตลอดการเดินทาง
4. คําโรงแรมที่พัก มาตรฐาน Tourist Class 2 ทําน ตํอ 1 ห๎อง
5. คําวีซําภูฏาน
6. คําบัตรเข๎าชมสถานที่ คําพาหนะ หรือรถรับ - สํง ระหวํางนําเที่ยว
7. คําอาหารมาตรฐานตามรายการ
8. คําประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คํารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ๎มครองอาหารเป็นพิษ
(โดยแพทย์จะต๎องระบุในใบรับรองแพทย์วํา ”อาหารเป็นพิษเทํานั้น”) (หมายเหตุ: คําประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุ
ต่ํากวํา 6 เดือน และ ผู๎ใหญํอายุมากกวํา 75 ปี ทางบริษทั ประกันฯจะชดใช๎คําสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)
อัตรานี้ไม่รวม
1. คําจัดทําหนังสือเดินทาง
2. ภาษีตํางๆ เชํน ภาษีมูลคําเพิ่ม 7%
3%
3. คําใช๎จํายสํวนตัวอื่นๆนอกเหนือจากรายการทัวร์
4. คําน้ําหนักกระเป๋าที่เกินกวําสายการบินกําหนด 20 กก.
5. คําใช๎จํายอื่นๆที่ไมํได๎ระบุอยูํในโปรแกรมทัวร์
6. คําอาบน้ําแรํหิน (Hot Stone Bath)
7. คําทิปคําทิปหัวหน๎าทัวร์ ประมาณทํานละ 3 USD / ทําน / วัน เทียบเทํากับไกด์ท๎องถิ่น แตํทั้งนี้ขึ้นอยูํกับความประทับใจ
ของลูกค๎า ทางบริษัทมิได๎มีการบังคับแตํอยํางใด
เอกสารที่ใช้ยนื่ วีซ่า
 ไฟล์สแกนหนังสือเดินทางที่มีอายุใช๎งานเหลือ มากกวํา 6 เดือนกํอนเดินทาง
เงื่อนไขการชําระเงิน
1. กรุณาชําระคํามัดจําทัวร์ 20,000 บาท/ทําน ภายใน 2 วันทําการ นับจากที่ได๎รับการยืนยันที่นั่งแนํนอน พร๎อมสํงสําเนาหน๎า
หนังสือเดินทาง (ที่ไมํหมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลํมใหมํสามารถเดินทางได๎เลย) และ
หลักฐานโอนเงินมาได๎ที่ Fax 0 2748 6246-7
2. คําทัวร์สํวนที่เหลือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 21 วันทําการ (ในชํวงปกติ) หรือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 25
วันทําการ (ในชํวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรํงออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเรํงออกบัตรโดยสาร (การไมํชําระเงิน
คํามัดจํา หรือชําระไมํครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจํายไมํวําด๎วยสาเหตุใดใด ผู๎จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการ
เดินทาง)
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เงื่อนไขการยกเลิก
1. หลังจากชําระเงินมัดจําแล๎ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน เนื่องจาก ทางบริษัทฯจะต๎องออกตั๋วเครื่องบิน ให๎
ผู๎โดยสารทันที เพื่อการยืนยันการเดินทางกับทางสายการบิน
2. หลังจาก จํายเงินเต็มจํานวนแล๎ว ทางบริษทั ฯจะคิดคําใช๎จํายตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้น และจะทําการคืนเงินที่
เหลือ หลังจากหักคําใช๎จํายแล๎วให๎กับผู๎เดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมํอาจแก๎ไขได๎และ
จะไมํรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได๎รับ บาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน๎าทัวร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการ เชํน การนัดหยุดงาน หรือ ภัยธรรมชาติ หรือ จลาจล เป็นต๎น
4. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจํายเบ็ดเสร็จ หากทํานสละสิทธิ์การใช๎บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฎิเสธการเข๎า
ประเทศไมํวํา กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไมํคืนเงินทุกกรณี
5. เมื่อทํานได๎ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมํวําจะเป็นการชําระผํานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ชําระโดยตรงกับทางบริษัทณ
ทางบริษัทฯ จะขอถือวําทํานได๎รับทราบและยอมรับเงื่อนไขตํางๆ ที่บริษทั ฯได๎ระบุไว๎แล๎วข๎างต๎น
6. กําหนดการเดินทางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได๎เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภัยของลูกค๎าเป็นหลักสําคัญ
7. สําหรับ ผู๎โดยสาร ที่ไมํได๎ถือ Passport ไทย หรือ Passport ตํางด๎าว ผู๎โดยสารต๎องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร Visa เข๎าออก
เมืองไทยเอง หรือ การแจ๎งเข๎าแจ๎งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯทัวร์ จะไมํรับผิดชอบในกรณี ที่ดาํ นตรวจคนเข๎าเมือง
ของประเทศไทยปฏิเสธในการเข๎าและออกจากประเทศ
8. บริษัทจะไมํรับผิดชอบ หรือ คืนเงินคําทัวร์ ในกรณีที่ทํานถูกปฏิเสธในการให๎วีซํา หรือ ปฏิเสธเข๎าเมือง ในทุกกรณี
9. ในกรณีที่ทํานผู๎โดยสารต๎องการใช๎พาสปอร์ตเลํมสีน้ําเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบใดๆ
ในการที่ทํานอาจจะถูกปฏิเสธมิให๎เข๎าเมือง เพราะโดยปกติในการทํองเที่ยวจะใช๎เลํมสีเลือดหมู
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกํอนลํวงหน๎า 14 วัน ในกรณีที่ไมํสามารถทํากรุ๏ปได๎ไมํถึงจํานวนอยํางน๎อย 15
ทํานซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให๎ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให๎ถ๎าต๎องการ
11. บริษัทฯ ไมํรับผิดชอบคําเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯ หรือ คําใช๎จํายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ๎อม เชํน การเจ็บป่วย การถูกทําร๎าย การสูญหาย ความ
ลําช๎า หรืออุบัติเหตุตําง
12. ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคําน้ํามันหรื อ
คําเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลําว
13. ภาพที่ใช๎ในการประกอบการทําโปรแกรมใช๎เพื่อความเข๎าใจในมุมมองสถานที่ทํองเที่ยว ภาพใช๎เพื่อการโฆษณาเทํานั้น
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **
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