แพ็คเกจ ภูฎาน - ทิมพู - ปูนาคา - พาโร - ทักซัง 5 วัน 4 คืน
โรงแรมที่พกั 3 หรือ 4 ดาว

เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป เดินทาง วันนี้-30 มิย. 60 พัก 3 ดาว

ราคาเริ่มต้นที่ 52,900.-

สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินพาโร - วัดคิชู - เมืองหลวงทิมพู - มหาสถูป เมมโมเรียลโชเตน - จุดชมวิว Big Buddha - ทิม
พู ซอง

วันที่2

เมืองปูนาคา - โดจูล่า - วัดชิมิลาคัง - จุดชมวิวแม่น้าโพและแม่น้าโม - ป้อมปราการ ปูนาคาซอง - สะพาน Longest Suspension Bridge

วันที่3

เมืองพาโร - ข้าม Dochu la - Paro Dzong - Dzong - National Museum

วันที่4

วัดทักซัง - ชมเมืองพาโร

วันที5่

สนามบินพาโร - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันแรก :
04.30 น.
06.30 น.
07.40 น.
10.05 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ - พาโร
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 5 แถว K เคาน์เตอร์สายบินภูฎาน
แอร์ไลน์ ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ ประเทศภูฏาน โดยสายการบินภูฎานแอร์ เที่ยวบินที่ B3-701(บนเครื่องมีบริการอาหาร)
เดินทางถึงโกลกาต้า (CCU) เพื่อส่งคนลง เวลาภาคพื้นดิน 45 นาที
ถึง สนามบินพาโร เมืองพาโร (Paro) ที่ระดับความสูง 2,200 เมตร เหนือระดับน้าทะเล หลังจากผ่านพิธีการเข้า
ประเทศ ให้ท่านแลกเงินงุลดรัม (Ngultrum) ที่สนามบินพาโร (เวลาของประเทศภูฏาน ช้ากว่าประเทศไทย 1
ชั่วโมง)
จากนั้นนาท่านเที่ยวชม คิชูลาคัง (Kyichu Lhakhang) หรือ วัดคิชู วัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏาน วัดนี้สร้างขึ้น
ในศตวรรษที่ 7 โดยกษัตริยซ์ องเซน กัมโป (Songtsen Gampo) แห่งทิเบตซึ่งได้นาพระพุทธศาสนาเข้ามาใน
ประเทศภูฏานวัดหนึ่งในโครงการสร้าง 108 แห่ง เพื่อตอกอวัยวะ 108 จุดของนางยักษ์ชั่วร้ายตนหนึ่ง ซึ่งนอนตี
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เย็น
วันที่สอง :
เช้า

เที่ยง

แผ่ทั่วเทือกเขาหิมาลัย เพื่อไม่ให้พุทธศาสนาได้เปล่งรัศมีในบริเวณดังกล่าว
นาท่านเดินทางสู่ เมืองหลวงทิมพู (Thimphu) (ระยะทาง 65 ก.ม.) จากนั้นนาท่านชม เมมโมเรียลโชเตน
(Memorial Chorten) เป็นมหาสถูปที่สร้างขึ้นในปี 1974 ตามแนวพระราชดาริของพระเจ้าจิกมี ดอร์จิ วังชุก
กษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งราชวงค์วังชุก ซึ่งเสด็จสวรรคตในปี 1972 สร้างขึ้นเพื่อสันติสุขและความรุ่งเรืองของโลก
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
ชม จุดชมวิว Big Buddha เป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยดีที่สุดในประเทศภูฏาน ให้ท่านนมัสการพระพุทธรูปหล่อสัมริด
ประทับนั่งกลางแจ้ง (Big Buddha) สูง 51.50 เมตร (องค์ใหญ่ที่สุดในโลก) ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการรวมพลังของชาว
พุทธจากทั่วโลก โดยได้ต้นแบบมาจากพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในสถูปพุทธคยา ประเทศอินเดีย.
จากนั้นนาเข้าชมภายใน ทิมพู ซอง Thimpu Dzong หรือมีชื่อเป็นทางการว่า “ตาชิโช ซอง” (Tashichho
Dzong) ซึ่งเป็นป้อมปราการที่ตั้งของสานักพระราชวังและทาเนียบรัฐบาล มีห้องทางานมาก กว่า 100 ห้อง ใน
ส่วนของมหาอารามนั้นจะมีตาหนักที่ประทับฤดูร้อนของสมเด็จพระสังฆราช ในส่วนของซองแห่งนี้จะอนุญาตให้
นักท่องเที่ยวเข้าชม ได้เฉพาะในส่วนของบริเวณวัด ซึ่งที่ในโบสถ์มีพระประธานเป็นพระพุทธเจ้าศรีศากยมุนี พระ
โพธิสัตว์ ท่านคุรุปัทมสัมภวะ และท่านซับดรุง งาวัง นัมเกลซึ่งเป็นผู้รวบรวมชนเผ่าจนเกิดเป็นประเทศภูฏาน ชม
การตกแต่งภาพจิตรกรรมผาผนัง และผ้าพระบทที่เล่าเรื่องราวในพุทธศาสนา
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ที่พัก 4 Star : NAMGAY HERITAGE HOTEL หรือ
3 Star : NAMSELLING BOUTIQUE
ปูนาคา-ปูนาคาซอง
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังอาหารนาท่าน ออกเดินทางสู่ เมืองปูนาคา(Punakha) ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร แวะชม โดจูล่า
(DochuLa) ที่ระดับความสูง 3,150 เมตร ให้ท่านชม สถูป 108 องค์ ที่ถกู โดยราชินีองค์ที่ 1 ในพระเจ้าจิกมี่ซิงเก
วังชุก กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์วังชุก เพื่อเป็นการขอบคุณพระสวามีและบุตรชายในการชนะสงครามและ
เดินทางกลับมาอย่างปลอดภัย และสถานทีน่ ี้ในวันที่อากาศแจ่มใสท่านสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขาหิมาลัยที่
งดงาม รวมถึง ยอดเขากังก้าพุนซุม (Gangkhar Phuensum) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (ที่ยังไม่มีผใู้ ด
สามารถปีนขึ้นไปได้) ซึ่งสูงถึง 7,500 เมตร ระหว่างทาง ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของทุ่งนาขั้นบันไดและดอกไม้ที่
บานตลอดเส้นทาง
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านชม วัดชิมิลาคัง(Chimi Lhakhang) วัดนี้ได้ถูกค้นพบในปี
1499 โดยพระงาหวัง ชอคเยล ชาวภูฏานนิยมมาไหว้ขอพรในเรื่องครอบครัว อาทิ ขอพรให้ประสบความสาเร็จใน
เรื่องความรัก ขอพรให้ลูกหรือมาให้พระตั้งชื่อให้ลูก
จากนั้นนาท่านชม จุดชมวิวแม่น้าโพและแม่น้าโม แม่น้าสองสายที่ไหลมาบรรจบกันและมีป้อมปูนาคาซองตั้ง
ตระหง่านอยู่ระหว่างแม่น้าสองสาย เป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆ จากนั้นเดินทางต่อประมาณ5 นาทีเพื่อ
นาท่านเที่ยวชม ปูนาคาซอง (Punakha Dzong)ป้อมปราการประจาเมืองปูนาคา ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1637 โดยฉับ
ดรุง งาวังนัมเกล โดยตั้งอยู่ระหว่างแม่น้าโพ(แม่น้าพ่อ) และแม่น้าโม(แม่น้าแม่) ปัจจุบันเป็นพระราชวังฤดูหนาว
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เย็น
วันที่สาม :
เช้า

เที่ยง
บ่าย

เย็น
วันที่สี่ :
เช้า

เที่ยง

เย็น
วันที่ห้า :
08.00

ของพระสังฆราช ป้อมปราการแห่งนี้ถูกภัยธรรมชาติทาลายหลายครั้ง คือมีไฟไหม้และน้าท่วม แต่ได้รับการบูรณะ
อย่างต่อเนื่อง
จากนั้นนา ท่านชม Longest Suspension Bridge . ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมต่อปูนาคาและ ปูนาคาซอง ด้วยหมู่บ้าน
เล็กๆ วิวจากสะพานจะเต็มไปด้วยธงมนต์ ด้านล่างสายน้าจะมีพระชาระล้างร่างกาย เป็นภาพที่หาดูได้ยากในโลกนี้
เราจะเดินข้ามสะพานนี้เพื่อชื่นชมทัศนียภาพ
บริการอาหารเย็นที่โรงแรม หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่พัก
4 Star : ZHINGKHAM HOTEL หรือ 3 Star : LOBESA HOTEL
ปูนาคา-พาโร
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังอาหารออกเดินทางกลับสู่ เมืองพาโร หลังจากข้าม Dochu la ท่านจะได้พบกับวิวอันสวยงามของ Wang
Chu และ Paro Chu หมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางสายน้า แวะเยี่ยมชมหมู่บ้านและวัดเล็กที่มีความเก่าแก่
รับประทานอาหารกลางวัน
พาท่านเที่ยวชม Paro Dzong ที่สร้างขึ้นในปี 1646 ซึ่งถือเป็น
เสมือนบ้านประจา Paro รวมทั้งเป็นที่ทาการของอาเภอด้วย เราจะเดินข้ามผ่านสะพาน Nemi Zam เพื่อเข้า
เยี่ยมชม Dzong ผ่านทางเดินที่มีกาแพงหิน รายล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงามของ Dzong
จากนั้นพาท่านเที่ยวชม National Museum ที่จะเห็นของสะสม ข้าวของเครื่องใช้ และโบราณวัตถมากกว่าร้อยปี
แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันเก่าและรุ่งเรือง ภายใต้ความเรียบง่าย ของภูฎาน
บริการอาหารเย็นที่โรงแรม หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก 4 Star : RAVEN NEST, 3 Star : KICHU RESORT
เมืองพาโร - วัดทักซัง วัดคิชูลาคัง
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหาร
นาท่านเดินทางขึ้นสู่ วัดทักซัง (Taktshang Goemba) หรือ รังเสือ (Tiger Nest) ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 900
เมตร วัดทักซังเป็นสถานที่แสวงบุญที่ชาวภูฏานเลื่อมใสศรัทธากันมากที่สุด นาท่านเดินขึ้นสู่ยอดเขาจากระดับน้า
2,300 เมตรสู่ยอดเขา 3,100 เมตร ระยะทาง 12 กม. ใช้เวลาประมาณ 2.30 - 3 ชั่วโมง (ฟรีนั่งลา ท่านใดไม่
ต้องการใช้ลาให้แจ้งล่วงหน้านะคะ)
บริการอาหารกลางวัน (ประมาณ 13.00น.) ที่โรงอาหารของวัด (อาหารมังสวิรัติ) หลังอาหารนาท่านเที่ยวช้อปปิ้ง
เที่ยวชมเมืองพาโร ซึ่งถนนสายหลักถูกสร้างขึ้นในปี 1985 เต็มไปด้วยสีสันของร้านอาหารที่ประดับประดาไปด้วย
งานไม้หลากสี เมืองพาโรถูกยกย่องให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดของภูฎานในการเดินชมเมือง
บริการอาหารเย็นที่โรงแรม หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย (พัก Raven Nestหรือระดับเดียวกัน)
ที่พัก 4 Star : RAVEN NEST, 3 Star : KICHU RESORT
เมืองพาโร - กรุงเทพมหานคร
รับประทานอาหารเช้า
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09.00
10.35

เดินทางไปยังสนามบินพาโร
ออกเดินทางกลับด้วยสายการบินภูฎานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ B3700 10.35 ใช้เวลาบินรวมแวะพักที่
โกลกาต้า 04.30 ชม.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

16.05

เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป เดินทาง วันนี้-30 มิย. 60
Hotel Star/No of Clients

2-3 Pax

4-10 Pax

15 Pax (Tour Leader)

พักเดี่ยว

3 ดาว

52,900 บาท

52,900 บาท

49,900 บาท

4,900 บาท

4 ดาว

55,900 บาท

54,900 บาท

53,900 บาท

5,900 บาท

เพื่อประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่ นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ ะบุในรายการทั้งหมด
หลังจากท่านท้าการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าว
อัตรานี้รวม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ กรุงเทพ-พาโร-กรุงเทพ
อาหารทุกมื้อ
ค่าเข้าชมสถานที่
ไกด์ท้องถิ่น 1 ท่าน
อาหารไทยเสริม
ค่าวีซ่าเข้าประเทศภูฎาน
ค่าประกันภัยการเดินทางแบบกลุ่ม วงเงิน สองล้านบาท
ค่าที่พัก 3-4 ดาวพักห้องละ 2-3ท่าน
ชุดประจาชาติ ภูฎานชายหญิงใส่ระหว่างเดินทาง คืนเมื่อกลับแต่ต้องระวังความเสียหายของชุดด้วยนะคะ หากมีการขาด
หรือชารุดมีค่าใช้จ่ายคะ
10. ค่าลาขึ้นทักซัง (ท่านใดไม่ขึ้นรบกวนแจ้งล่วงหน้านะคะ)
11. ค่าแสตมป์ที่ระลึก
อัตรานี้ไม่รวม

1. ทิปไกด์ คนขับรถ (วันละ 6 ดอลล่าร์ รวม 5 วันท่านละ 30 ดอลล่าร์)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
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เงื่อนไขการช้าระค่าบริการ

* โปรดช้าระค่าแพ็คเกจทัวร์ยอดเต็มจ้านวน หลังจากที่ได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าที่แล้ว หรือภายใน 48 ชั่วโมง
หรือ ขึ้นอยู่กับที่ทางสายการบิน และทางโรงแรมกาหนดขึ้นมา เนื่องจากทางสายการบินจะทาการเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบินเต็ม
จานวนทันทีที่ที่นั่งท่านได้รับการยืนยัน พร้อมส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่ม
เดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
แผนที่ประเทศภูฏาน

ระยะทางการเดินทางในภูฏาน
Paro
Paro
Thimphu
Punakha
Gangtey
Bumthang

1.5 hours
4 hours
6 hours
10 hours

Thimphu
1.5 hours
2.5 hours
5 hours
8 hours

Punakha
4 hours
2.5 hours
2.5 hours
6.5 hours

Gangtey
6 hours
5 hours
2.5 hours

Bumthang
10 hours
8 hours
6.5 hours
5 hours

5 hours

ช้าระค่าเดินทางแล้ว ต้องการยกเลิกการเดินทาง จะไม่สามารถขอเรียกเงินคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
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