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Code: IP03-BTN-Happiness-BT_PBH5D_B3-54B3-Dec-74-A221116 

 

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

ภฎูาน ดนิแดนแหง่ความสขุ 5 วนั 4 คนื บนิภฎูานแอรไ์ลน ์ 
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ทมิพู – พนูาคา – พาโร – วดัทกัซงั 

พสิจูนจ์ติมหากศุล พชิติวดัถ า้พยคัฆเ์หริวดัทกัซงั บนยอดหนา้ผาสงูจากระดบัน า้ทะเล 2,900 ม. 

ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ทีส่วยทีส่ดุแหง่ภฏูาน 

ขอพรศกัดิส์ทิธิอ์งคพ์ระศรสีจัธรรม พระพทุธรปูทีป่ระดษิฐาน ณ จดุสงูทีส่ดุในโลก เพือ่ความกา้วหนา้ใน

อาชพีการงาน 

 

ความพเิศษ !!! ของรายการทัวร ์

 น ้าดืม่บรกิารใหต้ลอดวัน 

 ระบ าหนา้กาก Mask Dance และ ระบ าพืน้เมอืง (จัดแสดงกรณีคณะเดนิทางมากกวา่ 10 ทา่น) 

 อาหารเสรมิจากเมอืงไทย 

 บรกิาร ชา/กาแฟ หลังอาหาร 

 ฟร!ี!! คา่มา้ ขึน้วดัทกัซงั 

 ใสช่ดุประจ าชาตเิพือ่ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ  

ตารางการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

วันที ่ รายการทอ่งเทีย่ว อาหารเชา้ 
อาการ

เทีย่ง 
อาหารค า่ 

โรงแรมทีพ่ัก 3 ดาว 

หรอืเทยีบเทา่ 

1 สวุรรณภมู ิ– พาโร – พาโรซอง – National 

Museum – ตาชโิชซอง 
   

Gyelsa Hotel 

เมอืงทมิพ ู

2 ทมิพ ู– National Memorial Chorten – โดชู

ลาพาส – วดัชมิลิาคัง – พนูาคาซอง 
   

Meri Puensum Hotel 

เมอืงพนูาคา 

3 พนูาคา – ทมิพ ู– พระศรสีจัจธรรม – สวนสตัว์

แหง่ชาต ิ– หอ้งสมดุแหง่ชาต ิ– พาโร 
   

Kichu Resort 

เมอืงพาโร 

4 พชิติวัดถ ้าพยคัรเหริ (ยอดเขาวดัทักซงั) 
   

Kichu Resort 

เมอืงพาโร 

5 พาโร-กรงุเทพ     

ตารางเทีย่วบนิ สายการบนิ ภฎูาน แอรไ์ลน ์(Bhutan airline B3) 

BKK-PBH B3-701 06.30 - 09.55 

PBH-BKK B3-700 10.35 - 16.05 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง  

(พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น) 

ราคาเด็กไมเ่สรมิ

เตยีง  

(พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ 
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01-05 ธ.ค. 65 

08-12 ธ.ค. 65 

22-26 ธ.ค. 65 

29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 66 

74,988 บาท 73,988 บาท 72,988 บาท 6,900 บาท 

ราคาไมร่วมคา่ภาษบี ารงุกองทนุพฒันาประเทศภฎูานอยา่งย ัง้ยนื  

 Sustainable Development Fund (SDF) 24,000 บาท 

กองทนุนีท้างรฐับาลภฎูาน จะน าเงนิภาษไีปพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วและ สาธารณูปโภคข ัน้พืน้ฐาน

ภายในประเทศ รวมไปถงึ เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มตามนโยบายของรฐับาลภฎูาน 

 

วนัแรก สวุรรณภมู ิ– พาโร – พาโรซอง – National Museum – ตาชโิชซอง 

 

04.30 น. คณะพบกนั ณ จดุนดัหมาย สนามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Bhutan Airlines 

(B3) โดยจะมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวกในการ Check-inสมัภาระตา่งๆแก่

ทา่น 

06.30 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงพาโร ประเทศภฏูาน โดยสายการบนิ Bhutan Airline เทีย่วบนิที ่B3-701(มี

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (เครือ่งบนิแวะรับสง่ผูโ้ดยสารทีเ่มอืงกลักตัตา ประเทศอนิเดยี

ประมาณ 45 นาท ี***ไมต่อ้งลงจากเครือ่ง***)  

 

 

 

09.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิพาโร ประเทศภูฏาน น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้แต่ละท่านรับ

กระเป๋าสมัภาระทีโ่หลดตรวจเชค็ใหเ้รยีบรอ้ยและออกเดนิทางเขา้สูต่ัว เมอืงพาโร  

 

ประเทศภฏูาน เป็นประเทศเล็กๆทีเ่ป็นดนิแดนรวมแหลง่อารยธรรมต่างๆในออ้มกอดแห่งขนุเขาหมิาลัย 

เป็นประเทศทีพ่ทุธศาสนาแบง่บานอยูท่า่มกลางเทอืกเขาหมิาลัย ประชาชนชาวภฏูานมธีรรมมะเป็นสิง่ยดึ

เหนีย่วทางจติใจ ประชาชนด ารงชวีติกนัอยูอ่ยา่งเรยีบงา่ยไมวุ่น่วาย และความสขุของคนภฏูานวัดกนัไดท้ี่

ใจ..ความสขุอยูท่ีจ่ติใจทีม่แีตร่อยยิม้..และความเป็นมติรแกผู่ค้นทัง้โลก ทุกท่านจะไดส้ัมผัสบา้นเมอืงที ่
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เมอืงพาโรซึง่เป็นเมอืงทีถ่กูโอบอยูใ่นวงลอ้มของขนุเขา บนระดับความสงู 2,280 เมตร มแีมน่ ้าปาชไูหล

ผา่น อาคารบา้นเรอืนจะเป็นสไตลภ์ฏูานแท ้กรอบหนา้ตา่งไมล้วดลายสสีนัสดใส 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

 

น าทา่นเดนิทางไมไ่กล ชม พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิพพิธิภณัฑแ์หง่นีเ้ป็นทีเ่ก็บรวบรวมหนา้กาก

ศลิปะแบบพทุธมหายาน นกิายตันตระ ภาพพระบฏ อาวธุ เหรยีญกษาปณ์ เครือ่งมอืเครือ่งใชไ้มส้อย

ตา่งๆ รวมถงึจัดแสดงความหลากหลายทางธรรมชาตอินัสมบรูณ์ของประเทศเพือ่ใหท้กุทา่นไดรู้จ้ักภฎูาน

มากขึน้  

 

ตรงขา้มกบัอาคารพพิธิภณัฑ ์เป็นอาคารทรงกลมสขีาว เรยีกวา่ ตาซอง (Ta Dzong)            

                                                  Dzong                     

ส                               ล   (                                  ขณะนี ้Ta Dzong ก าลัง

           ) 

 

น าทุกท่านชม พาโรซอง หรอื พาโรรงิปูซอง ป้อมปราการและวหิารหลวงแหง่เมอืงพาโร พาโร

ซองนับเป็นตัวอยา่งสถาปัตยกรรมแบบภฏูานทีส่มบรูณ์แบบทีส่ดุ ทุกท่านจะเห็นถงึก าแพงสขีาวทีก่อ่ตัว

ขึน้เป็นป้อมปราการสามารถเห็นไดช้ดัเจนเป็น Landmark              ตัวซองสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 

1644 โดย ท่านซบัดรุง งาวงั นมัเกล พระอรยิสงฆ ์ซึง่เป็นผูน้ าทางจติวญิญานและเป็นผูร้วบรวม

ประเทศภฏูานใหเ้ป็นปึกแผ่น รวมถงึเป็นผูว้างระบบการบรหิารงานและระบอบปกครองประเทศ ปัจจุบัน

เป็นสถานทีท่ างานของรัฐบาล รวมทัง้เป็นทีต่ัง้ขององคก์รบรหิารสงฆป์ระจ าเขตปกครองนัน้ๆ  

ทางเขา้พาโรซองมี สะพานแขวนไมท้อดผ่านขา้มแม่น า้ เป็นอีกจุดที่ควรถ่ายรูปเก็บภาพความ

ประทับใจ 
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น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทมิพู เมอืงหลวงของประเทศภฏูานตัง้แตปี่ ค.ศ. 1961 ใชเ้วลาการเดนิทาง

ประมาณ 1 ชม.  

 

น าทา่นเดนิทางเขา้ชม ตาชโิชซอง มหาปราการแหง่ศาสนาและวหิารหลวงแหง่เมอืงทมิพู  

(วนัธรรมดาเปิดหลงั16.30น. / เสาร-์อาทติย ์เปิดท ัง้วนั)  ตาซโิซซอง หมายถงึ ป้อมแหง่ศาสนา

อนัเป็นมงคล สรา้งในสมยัศตวรรษที ่12 โดยทา่นซบัดรงุ งาวงั นมัเกล ปัจบุนัเป็นสถานทีท่ างานของ

พระมหากษัตรยิ ์สถานทีท่ าการของกระทรวงตา่งๆ และวัด รวมทัง้เป็นพระราชวังฤดรูอ้นของพระสงัฆราช  

และบรเิวณอนัใกลท้า่นจะไดเ้ห็นวังทีป่ระทับสว่นพระองคข์องพระราชาธบิดจีกิมีด่ว้ย  

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

จากน ัน้เชญิทกุทา่นพกัผอ่นไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Gyelsa Hotel เมอืงทมิพ ูระดบั 3 ดาว 

หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง  ทมิพู – National Memorial Chorten – โดชูลาพาส – วดัชมิลิาคงั – พูนาคาซอง 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 

น าท่านชม National Memorial Chorten อนุสรณ์มหาสถานแด่กษัตรยิรั์ชกาลที ่3 แห่งประเทศ

ภฏูานสรา้งในปี ค.ศ.1974 มผีูค้นมากมายเดนิทางมาแสวงบญุและสวดมนตป์ระกอบพธิกีรรมทางศาสนา

ตา่งๆ  
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น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพูนาคา (Punakha) พนูาคา เป็นเมอืงหลวงเกา่ของภฏูานจนถงึปี ค.ศ. 1955 

กอ่นทีจ่ะยา้ยเมอืงหลวงไปทีเ่มอืงทมิพู ระยะทางประมาณ 72 กโิลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชั่วโมง) 

ระหว่างทางท่านจะไดช้มววิทวิทัศน์ของทุ่งนาขัน้บันไดและดอกไมท้ีบ่านตลอดเสน้ทางสวยงามเป็น

อยา่งมาก  

 

ผา่นชม ป้อมซมิโตคาซอง สรา้งในปี ค.ศ.1629 ป้อมแห่งนี้มชียัภมูทิีถ่อืเป็นยทุธศาสตรท์ีส่ าคัญแห่ง

เมอืงทมิพู ถอืเป็นป้อมปราการแห่งแรกทีท่่านซบัดรุง งาวงั นมัเกล สรา้งขึน้ เมอืงพูนาคาอยู่ระดับ

ความสงู 1,200 เมตรจากระดับน ้าทะเล ท าใหเ้มอืงพนูาคามอีากาศอบอุน่กวา่เมอืงพาโรและเมอืงทมิพ ู 

 

 

น าทา่นแวะชม โดชูลาพาส  

 

ชมความงามของ เจดยีด์รุกวงัเยลลาคงั สถูปแห่งชัยชนะ ชม 108 สถูป อนุสรณ์สถานทีม่ตี่อกอง

ก าลังกลุ่มหัวรุนแรงที่ยดึพื้นที่ทางภาคใตข้องภูฏาน ตัง้อยู่บนระดับความสูง  3,150 เมตร จาก

ระดับน ้าทะเล  พรอ้มดืม่ด ่าธรรมชาตทิวิทัศน์ของภเูขาหมิาลัยดา้นตะวันตกอันตระการตา และยอดเขา

ต่างๆเรยีงรายกัน รวมไปถงึยอดเขาทีส่งูทีส่ดุอยา่งกังกาพุนซมุ ซึง่มคีวามสูงถงึ 7,540 เมตร จากนัน้

เดนิทางตอ่สูเ่มอืงพนูาคา 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 

น าท่านเดนิขึน้เนนิไปชม วดัชมิลิาคงั (ใชเ้วลาเดนิประมาณครึง่ชัว่โมง) วัดทีอ่ยู่บนยอดเนนิกลางหุบ

เขา สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1499 โดยลามะทีม่ชี ือ่เสยีงมาก นามวา่ทา่น Lama Drukpa Kunley ทีว่ัดแหง่

นีช้าวบา้นเชือ่กนัวา่หากใครมาอธษิฐานขอบตุรก็จะไดส้มใจ  

 

 

จากนัน้น าท่านชม พูนาคาซอง (Punakha Dzong)  ป้อมปราการประจ าเมอืงพูนาคา สรา้งขึน้ในปี 

1637 โดยซับดรุง งาวังนัมเกล  ซึง่ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น พระราชวงัแหง่ความสุขอนัยิง่ใหญ ่ 

“Palace of Great Happiness” และเป็นหนึง่ในป้อมปราการทีส่วยงามทีส่ดุในภฏูาน  

- เป็นป้อมทีส่รา้งเป็นอันดับสองของภฏูาน ในอดตีเมือ่ครัง้เมอืงพูนาคายังเป็นเมอืงหลวง ป้อมแห่งนี้

ไดถู้กใชเ้ป็นที่ท าการของรัฐบาล ปัจจุบันเป็นที่พักในฤดูหนาวของพระชัน้ผูใ้หญ่ ป้อมนี้ตัง้อยู่ ณ 

บรเิวณทีแ่มน่ ้า Pho chu และ แมน่ ้า Mo chu ไหลมาบรรจบกนั อกีทัง้เป็นสถานทีท่่านซบัดรุง งาวัง 

นัมเกล มรณภาพที่นี่ และปัจจุบันก็ไดเ้ก็บรักษาร่างของท่านอยู่ภายใน  ท่านจะไดเ้ห็น  ลามะ 

(พระสงฆ)์ จ านวนมากทีก่ าลังศกึษาพระธรรมและสวดมนต ์ 
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พเิศษ!!! พาทุกท่านสัมผัสประสบการณ์แปลกใหมเ่รา้ใจกว่าเดมิ ดว้ยการล่องแกง่ทีแ่มน่ ้า Mo Chu ววิ

อนัตระการตากบัขนุเขารปูชา้งหมอบ และ Punaka Dzong    สวยงาม เพยีงทา่นละ  

กรณีลอ่งเรอื 2-4 คน ราคา 3,500 บาท /      /      1 ล   

กรณีลอ่งเรอื 4-6 คน ราคา 2,500 บาท /      /      1 ล   

กรณีลอ่งเรอื 6-8 คน ราคา 2,000 บาท /      /      1 ล   

(ล่องแกง่ไมไ่ดร้วมในค่าทัวร ์แต่เป็น Optional                         ล             ท่านัน้ ไมไ่ดเ้ป็น

การบังคับขายแต่อยา่งใด สว่นท่านใดไมส่ะดวกหรอืไมป่ระสงคล์่องแกง่ ทางบรษัิทฯ จะน าทุกท่านไป

ชมตลาดพืน้เมอืง และ ไปชดุชมววิ ทีส่วยทีส่ดุในเมอืงพนูาคาแทน โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้เชญิทุกทา่น พกัผอ่นไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Meri Puensum Hotel เมอืงพูนาคา 

ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม พูนาคา – ทมิพู – พระศรสีจัจธรรม – สวนสตัวแ์หง่ชาต ิ– หอ้งสมดุแหง่ชาต ิ– พาโร 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 

น าท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงทมิพู ตามเสน้ทางเดมิ ชมทัศนียภาพสองขา้งทางและเทอืกเขาหมิาลัยทีม่ี

ความสวยงาม ทีจ่ะเป็นประสบการณ์ทีด่ทีีไ่ดม้าเยอืนภฏูาน 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 

พาทกุทา่นชม ทีท่ าการไปรษณียภ์ฏูาน ทกุทา่นสามารถถา่ยรปูท าแสตมป์

ทีร่ะลกึ อกีทัง้สามารถเลอืกซือ้ดวงตราไปรษณียากรทีง่ดงามของภูฎาน มี

ใหเ้ลอืกหลายรูปแบบและราคา ทัง้รูปววิทวิทัศน์ธรรมชาต ิรูปวัดและป้อม

ปราการทีเ่รยีกวา่ซอง (Dzong) รปูสตัว ์รูปดอกไมต้่างๆ ซึง่ดวงตราไปรษณี

ยกรของภฏูานถอืเป็นหนึง่ในของน่าซือ้ทีท่กุทา่นไมค่วรพลาด  

 

น าทา่นชม สวนสตัวแ์หง่ชาตขิองประเทศภฏูาน และชมสตัว์

ประจ าชาตทิาคนิ ทีม่รีปูรา่งลักษณะพเิศษผสมระหวา่งแพะกบั

วัว มแีหง่เดยีวในประเทศภฏูานเทา่นัน้ ซึง่ครัง้นึง่ประเทศ

สหรัฐอเมรกิาเคยเจรจาของไปเลีย้งแตไ่ดรั้บการปฏเิสธจาก

รัฐบาลประเทศภฏูาน  

ทาคนิ เป็นสตัวใ์นต านานประวัตศิาสตรข์องศาสนาพทุธ โดย

เชือ่วา่ทา่นลามะ Drukpa Kunley 

                            ะ         และแ ะ                        แล             ลา

มะ                     แ ะ          ะ      และ                    ะ      ล   ล              

                                   และ                             

 

น าทา่น สกัการะองคห์ลวงพอ่สจัจธรรม ทีต่ัง้อยูส่งูทีส่ดุในโลก และไดรั้บความรว่มมอืจากเศรษฐชีาว

สงิคโ์ปร ์บรจิาคเงนิซือ้ทีด่นิและสรา้งพระพทุธรปู ใหแ้กรั่ฐบาลประเทศภฏูานใหท้า่นไหวข้อพรเพือ่เป็นศิ

รมิงคล  
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น าทา่นชม จดุชมววิซงัเกกงั (Sangaygang) จุดชมววิทวิทัศน์ทีส่วยงามของหุบเขาเมอืงทมิพู เพือ่

เก็บภาพประทับใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน ัน้น าทกุทา่นเดนิทางสูเ่มอืงพาโร ใชเ้วลาประมาณ 1 ช ัว่โมง 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้เชญิทุกทา่น พกัผอ่นไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Kichu Resort เมอืงพาโร ระดบั 3 

ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ พชิติวดัถ า้พยคัฆเ์หริ  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่วดัถ า้พยคัฆเ์หริ  ทกัซงั เป็นมหาวหิารศักดิส์ทิธิ ์ 

- เป็นทีท่ีอ่งคก์รูปัูทมสมัภวะไดเ้ดนิทางมาบ าเพ็ญภาวนาและเจรญิสมาธอิยูใ่นถ ้าบนชะง่อนเขา ตัง้แต่

ศตวรรษที ่8 และทา่นก็ยงัเป็นผูน้ าเอาศาสนาพทุธเขา้มาเผยแผย่งัดนิแดนแหง่นี ้ตามความเชือ่ของ

ชาวภฏูาน กลา่ววา่ทา่นไดเ้หาะมาบนหลังเสอืตัวเมยี มายงัหนา้ผาแหง่นีเ้พือ่ท าวปัิสนากรรมฐาน จงึ

ไดช้ือ่ว่า ถ า้เสอื (Tiger Nest) หลังจากทีส่ าเร็จสมาธแิลว้ ท่านจงึไดส้รา้งศาสนสถานแห่งนี้ข ึน้ 

ชาวภูฏานมีความเชือ่ว่าครัง้หนึ่งในชวีติ จะตอ้งไดข้ึน้มาแสวงบุญ เพื่อความเป็นสริมิงคลและ

เจรญิกา้วหนา้ของชวีติ 

- การเดนิทางมายงัสถานทีแ่หง่นี ้รถจะสามารถขึน้ไดแ้คเ่นนิเขาเทา่นัน้  

- จากนัน้ทกุทา่นสามารถเลอืกเดนิทางได ้2 แบบ คอื เดนิเทา้ หรอื ขีม่า้ เทา่นัน้ (เนือ่งจากปรมิาณ

คนจูงมา้ไมเ่พยีงพอตอ่จ านวนนกัท่องเทีย่ว จงึอาจท าใหเ้กดิอนัตรายในการเดนิทางได ้

ท ัง้นีท้างบรษิทัฯจงึแนะน าใหเ้ดนิเทา้ข ึน้เขาจะปลอดภยักวา่ แตถ่า้ทา่นใด มทีกัษะในการขี่

มา้ข ึน้เขา หรอื อยากผจญภยั รบกวนแจง้บรษิทัฯลว่งหนา้เพือ่ท าการจองมา้ใหท้า่น ไมเ่สยี

คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ) ขึน้ไปยังวัด เสน้ทางเป็นเนินเขาและมหีนา้ผาสูงชันราว 3,000 เมตรจาก

ดา้นล่าง แนะน านักท่องเทีย่วค่อยๆ เดนิขึน้ไปชา้ๆ ราว 2 ชม. จะถงึจุกพักครึง่ทาง พักดื่มน ้าชา 

กาแฟ)  

- จากนัน้เดนิทางตอ่อกีราว 1 ชม.ก็จะถงึสดุทางดนิลกูรังสดุทา้ย  

- จากนัน้เสน้ทางจะเปลีย่นเป็นบนัไดขึน้ลง 700 ขัน้ สูย่งั วดัทกัซงั ดา้นใน  

- น าทกุทา่นสกัการะสิง่ศักดิส์ทิธิ ์และ ชมความงามของธรรมชาตทิีส่รรคส์รา้งอยา่งวจิติรลงตัว 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคารดา้นบนระหวา่งทางขึน้ทกัซงั  

 

น าทกุทา่นเดนิเทา้ลงจากเขา (ไมส่ามารถใหน่ั้งมา้ลงมาดา้นลา่งได ้เนื่องจาก อนัตรายเป็นอยา่งมากตอ่

ตัวผูเ้ดนิทาง)  
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จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่วดัคชูิ ลาคงั หนึง่ในวดัทีเ่กา่แกใ่นประเทศภฏูาน สมยัศตวรรษที ่7 วดันีเ้ป็นวดัทีม่ี

ความเชือ่วา่สรา้งไวเ้พือ่ตรงึเทา้ซา้ยของนางยกัษ์ตนหนึง่ทีน่อนทอดรา่งปิดทบัประเทศทเิบตและ

เทอืกเขาหมิาลัยไว ้ 

 

จากนัน้เพลดิเพลนิกบั การชอ้ปป้ิง ณ พาโร สตรที ซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ ตามอธัยาศยั 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชม การแสดงทอ้งถิน่ของชาวภฎูาน แสดงวฒันธรรม

ประเพณีอนัดงีามของชาวภฎูานในเทศกาลงานประเพณีตา่งๆ  

จากน ัน้เชญิทกุทา่น พกัผอ่นไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Kichu Resort Hotel เมอืงพาโร 

ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้  พาโร-กรงุเทพฯ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิพาโร เพือ่น าทา่นเดนิทางสูก่รงุเทพฯ 

10.35 น.  เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบนิ Bhutan Airlines   เทีย่วบนิที ่B3-700 

(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (เครือ่งบนิแวะรับสง่ผูโ้ดยสารทีเ่มอืงกลักตัตา ประเทศอนิเดยี

ประมาณ 45 นาท ี***ไมต่อ้งลงจากเครือ่ง***)     

16.05 น.   เดนิทางถงึกรงุเทพฯ  โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจในการบรกิาร 

 

 

ในกรณีทีผู่โ้ดยสารอยูต่า่งจงัหวดั หากมกีารออกบตัรโดยสารรถทวัร,์ รถไฟ หรอืต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ  

กรณุาแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯทราบทกุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ทกุประเภท  

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบความเสยีหายทีเ่กดิข ึน้ในกรณีทีท่วัรม์กีารยกเลกิการเดนิทาง  

หรอืเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ 

 

** ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทางต า่กวา่ 10 ทา่น หรอืมาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง จะมกีารเปลีย่น 

แปลงขนาดของพาหนะทีใ่ชใ้นการน าเทีย่ว ตลอดรายการทวัร ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

สงวนสทิธิ ์

 ในการเปลีย่นแปลงราคา เหตมุาจากอตัราแลกเปลีย่นและราคาต ัว๋เครือ่งบนิหรอืประกาศจากรฐับาล

ประเทศภฎูาน 

 เดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น แตไ่มต่ า่กวา่ 6 ทา่น จะไมม่ ีหวัหนา้ทวัร ์จากเมอืงไทย แตท่กุทา่นยงัสามารถ

เดนิทางดว้ยตวัเองได ้โดยไมต่อ้งจา่ยเงนิเพิม่ โดยทีม่ ีไกดท์อ้งถิน่ (English speaking guide)  
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อตัรานีร้วม  

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ ชัน้ประหยดัโดยสายการบนิ Bhutan Airlines (กระเป๋าเดนิทาง น.น. ไมเ่กนิ 20 ก.ก. / 

ทา่น)  

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ ภาษีน ้ามนั คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

3. คา่รถน าเทีย่วภายในประเทศภฎูาน (ไกดท์อ้งถิน่ภาษาองักฤษ) และหัวหนา้ทัวรจ์ากประเทศไทยคอยอ านวย

ความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

4. คา่โรงแรมทีพ่ัก มาตรฐาน Tourist Class 2 ทา่น ตอ่ 1 หอ้ง  

5. คา่วซีา่ภฏูาน 

6. คา่บตัรเขา้ชมสถานที ่คา่พาหนะ หรอืรถรับ – สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว 

7. คา่อาหารมาตรฐานตามรายการ 

8. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงนิคุม้ครอง

อาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรับรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพษิเทา่นัน้”) (หมายเหต:ุ คา่ประกนัอบุ ิ

ตเิหตสุ าหรับเด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 6 เดอืน และ ผูใ้หญอ่ายมุากกวา่ 75 ปี ทางบรษัิทประกนัฯจะชดใชค้า่สนิไหม

ทดแทนเพยีงครึง่หนึง่ของสญัญาฯ) 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่จดัท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ภาษีตา่งๆ เชน่ ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%                   3% ฯลฯ 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆนอกเหนอืจากรายการทวัร ์

4. คา่น ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กก. 

5. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบอุยูใ่นโปรแกรมทัวร ์

6. คา่อาบน ้าแรห่นิ (Hot Stone Bath) 

7.  คา่ทปิส าหรับมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 3 USD ตอ่วัน รวม 5 วัน = 15 USD 

     คา่ทปิส าหรับคนขบัรถ 2 USD ตอ่วัน รวม 5 วัน = 10 USD 

คา่ทปิส าหรับหัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย 3 USD ตอ่วัน รวม 5 วัน = 15 

USD รวมเป็น 40 USD / ทา่น 

เอกสารทีใ่ชย้ืน่วซีา่ 

 ไฟลส์แกนส ี(ขอจัดเจนเต็มหนา้ ไมต่กขอบ)หนังสอืเดนิทางทีม่อีายใุชง้าน

เหลอื มากกวา่ 6 เดอืนกอ่นเดนิทาง  

 หากผูเ้ดนิทาง ไมส่ะดวกสแกน ก็สามารถใชโ้ทรศัพทถ์า่ยรปูได ้แตข่อจัด

เจน และขนาดไฟลใ์หญม่ากพอ 

 หากไมแ่น่ใจวา่ สามารถ ใชไ้ดห้รอืไม ่สามารถ สง่มาใหท้มีงานตรวจสอบ

กอ่นได ้

 อาจมกีารรอ้งขอเอกสารใหม ่หากไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่จากทางประเทศ

ภฎูาน  
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เงือ่นไขการจองทวัร ์

1. หลังจากการจอง ตอ้งช าระ เงนิมดัจ าทันท ีทา่นละ 31,000 บาท / ทา่น เนือ่งจาก ตั๋วเครือ่งบนิ จะตอ้งออกทันที

หลังจาก มกีารยนืยนัการจอง มฉิะนัน้ ทีน่ั่งจากสายการบนิ จะไม ่Confirm และ จะตอ้ง โอนเงนิ กอ่นการเดนิทาง 

อยา่งนอ้ย 14 วันกอ่นการเดนิทาง 

2. เงือ่นไขการยกเลกิ: หลังจากช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ เนือ่งจาก ทางบรษัิทฯ

จะตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิ ใหผู้โ้ดยสารทันท ีเพือ่การยนืยนัการเดนิทางกบัทางสายการบนิ  

3. หลังจาก จา่ยเงนิเต็มจ านวนแลว้ ทางบรษัิทฯจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้ และจะท าการ

คนืเงนิทีเ่หลอื (หลังจากหกัคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยแลว้) ใหก้บัผูเ้ดนิทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บ บาดเจ็บ ทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของ

หัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน หรอื ภยัธรรมชาต ิหรอื จลาจล เป็นตน้ 

5. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกูปฎเิส

ธการเขา้ประเทศไมว่า่ กรณีใดๆ กต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไมค่นืเงนิทกุกรณี 

6. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอื ช าระโดยตรงกบัทาง

บรษัิท บรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นไดรั้บทราบและยอมรับเงือ่นไขต่างๆ ทีบ่รษัิทฯไดร้ะบไุวแ้ลว้ขา้งตน้ 

7. ก าหนดการเดนิทางอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน์

ตลอดจนความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลักส าคัญ 

8. ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ทีไ่มไ่ดถ้อื Passport ไทย หรอื Passport ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรือ่งเอกสาร Visa 

เขา้ออกเมอืงไทยเอง หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯทวัร ์จะไมรั่บผดิชอบในกรณี ทีด่า่น

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยปฏเิสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

9. บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิค่าทัวร ์ในกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทุก

กรณี 

10. ในกรณีทีท่่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เล่มสนี ้าเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบใดๆในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู

11. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจ านวนอยา่ง

นอ้ย   15 ทา่นซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

12. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอือบุตัเิหตตุา่ง  

13. ราคานีค้ดิตามราคาบัตรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึน้ ตามอัตราค่าน ้ามัน

หรอื คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

14. ภาพทีใ่ชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พือ่ความเขา้ใจในมมุมองสถานทีท่อ่งเทีย่ว ภาพใชเ้พือ่การโฆษณา

เทา่นัน้ 
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หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 

และมหีนา้ทีเ่หลอืไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ 

** กรณี ถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ** 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


