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ทมิพ ู– พนูาคา – พาโร – วดัทกัซัง 

พิสูจนจ์ติมหากุศล พชิิตวดัถาํพยคัฆเ์หิรวัดทกัซงั บนยอดหนา้ผาสูงจากระดบันาํทะเล 2,900 ม. 

ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พนูาคาซอง ทสีวยทีสุดแห่งภฏูาน 

ขอพรศกัดิสิทธิองคพ์ระศรสีจัธรรม พระพุทธรูปทปีระดิษฐาน ณ จุดสูงทสุีดในโลก 

เพอืความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน 
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พิเศษ!!! เฉพาะลกูคา้คนสาํคญั 

 นําดืมบริการใหต้ลอดวนั 

 ระบาํหนา้กาก Mask Dance และระบาํพืนเมือง จดัแสดงเฉพาะคณะเราเท่านัน 

 อาหารเสริมจากเมืองไทยทุกมือ 

 บริการ ชา/กาแฟ หลงัอาหาร 

 ฟรี!!! ค่ามา้ ขนึวดัทกัซงั 

 ชุดประจาํชาติเพือใส่เดินชมเมือง 

หมายเหตุ  

1. โปรดระมดัระวงัรายการท่องเทียวบางรายการทีใส่โปรแกรมสถานทีเทียวมากเกินกว่าจะสามารถเขา้ชมไดจ้ริง  

2. รายการของเราสามารถเพิมสถานทีท่องเทียวนอกเหนือจากทีระบุในรายการได ้ในกรณีทีมีเวลาเหลือ   

วันแรก สุวรรณภูมิ – พาโร – พาโรซอง – National Museum – ตาชิโชซอง 

04.30 น. คณะพบกนั ณ จดุนดัหมาย สนามบินสุวรรณภมิู ชนั 4 เคานเ์ตอรส์ายการบิน Bhutan Airlines (B3) โดยจะมีเจา้หนา้ที

ของบริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกในการ Check-inสมัภาระตา่งๆแก่ทา่น 

06.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองพาโร ประเทศภูฏาน โดยสายการบิน Bhutan Airline เทียวบินที B3-701(มีบริการอาหารและเครืองดืมบน

เครือง) (เครืองบินแวะรบัส่งผูโ้ดยสารทีเมืองกลักตัตา ประเทศอินเดียประมาณ 45 นาที ***ไม่ตอ้งลงจากเครือง***)  

 
09.55 น. เดินทางถึงสนามบินพาโร ประเทศภูฏาน นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนันแต่ละท่านรับกระเป๋าสัมภาระทีโหลด

ตรวจเช็คใหเ้รียบรอ้ยและออกเดินทางเขา้สู่ตวั เมืองพาโร  

ประเทศภฏูาน เป็นประเทศเล็กๆทีเป็นดินแดนรวมแหล่งอารยธรรมต่างๆในออ้มกอดแห่งขุนเขาหิมาลยั เป็นประเทศทีพุทธศาสนาแบ่งบานอยู่

ท่ามกลางเทือกเขาหิมาลัย ประชาชนชาวภูฏานมีธรรมมะเป็นสิงยึดเหนียวทางจิตใจ ประชาชนดํารงชีวิตกันอยู่อย่างเรียบง่ายไม่วุ่นวาย และ

ความสุขของคนภูฏานวดักนัไดที้ใจ..ความสุขอยูที่จิตใจทีมีแต่รอยยมิ..และความเป็นมิตรแก่ผูค้นทงัโลก ทุกท่านจะไดส้ัมผสับา้นเมืองที เมืองพาโร

ซึงเป็นเมืองทีถูกโอบอยูใ่นวงลอ้มของขนุเขา บนระดบัความสูง 2,280 เมตร มีแม่นําปาชูไหลผ่าน อาคารบา้นเรือนจะเป็นสไตลภู์ฏานแท ้กรอบ

หน้าต่างไมล้วดลายสีสนัสดใส 

เทยีง  รบัประทานอาหารเทียง ณ ภตัตาคาร  

นําทุกท่านชม พาโรซอง หรือ พาโรริงปูซอง ป้อมปราการและวิหารหลวงแห่งเมืองพาโร พาโรซองนับเป็นตวัอย่างสถาปัตยกรรมแบบภูฏานที

สมบูรณแ์บบทีสุด ทุกท่านจะเห็นถึงกาํแพงสีขาวทีก่อตวัขนึเป็นป้อมปราการสามารถเห็นไดช้ดัเจนเป็น Landmark ของเมืองพาโร ตัวซองสรา้งขนึ

ในปี ค.ศ. 1644 โดย ทา่นซบัดรุง งาวงั นมัเกล พระอริยสงฆ ์ซงึเป็นผูนํ้าทางจิตวิญญานและเป็นผูร้วบรวมประเทศภูฏานใหเ้ป็นปึกแผ่น รวมถึง

เป็นผูว้างระบบการบริหารงานและระบอบปกครองประเทศ ปัจจุบันเป็นสถานทีทาํงานของรฐับาล รวมทงัเป็นทีตงัขององคก์รบริหารสงฆป์ระจาํ

เขตปกครองนันๆ ทางเขา้พาโรซองมี สะพานแขวนไมท้อดผ่านขา้มแม่นาํ เป็นอีกจุดทีควรถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจ 
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หลังจากนัน นําท่านเดินทางไม่ไกล ชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ พิพิธภณัฑแ์ห่งนีเป็นทีเก็บรวบรวมหน้ากากศิลปะแบบพุทธมหายาน นิกาย

ตนัตระ ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ ์เครืองมือเครืองใชไ้มส้อยต่างๆ รวมถึงจดัแสดงความหลากหลายทางธรรมชาติอนัสมบูรณข์องประเทศ

เพือใหทุ้กท่านไดรู้จ้ ักภูฏานมากขึน ตรงขา้มกับอาคารพิพิธภัณฑ์ เป็นอาคารทรงกลมสีขาว เรียกว่า ตาซอง (Ta Dzong) หรือ หอคอย 

เ ดิมใช้ เ ป็นหอสัง เกตุกา รณ์ข ้า ศึกศัตรู  เ นืองจากตัว  Dzong สร้า งอยู่บน เ นินสู ง  สามารถมองวิ วตัว เ มืองพา โร ได้ครอบคลุม 

(นําทุกท่านถ่ายรูปดา้นนอก เนืองจากขณะนี Ta Dzong กาํลงัปิดปรบัปรุง)  

หลงัอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองทิมพ ูเมืองหลวงของประเทศภูฏานตงัแต่ปี ค.ศ. 1961 ใชเ้วลาการเดินทางประมาณ 1 ชม. ระหว่าง

ทางผ่านชม วดัตมัชู Tamchoe Monastery คือ จุดชมวิววดัตมัชู ตรงจุดบรรจบของแม่นําปาโรชูกบัแม่นําทิมพูชู คือวดัตมัชู หรือวดัเขายอดอาชา 

จะตงัอยูบ่นฝังซา้ยท่ามกลางทิวทศัน์ทีมีแม่นําสองสายมาบรรจบกนั ท่านลามะทงัทนเกลโป ซึงเป็นผูส้รา้งวดันีขนึพรอ้มสะพานเหล็กอีกสายหนึง

ขนึทีนี แต่สะพานถูกนําพดัทาํลายลงในปี ค.ศ. 1969 สะพานทีเห็นในปัจจุบนัเป็นของทีใชโ้ซ่เหล็กสรา้งขึนใหม่ในปี ค.ศ. 2005 โดยเลียนแบบ

สะพานสายเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่อจากนันเดินทางอีกไม่ไกล นําท่านเดินทางเขาชม ตาชิโชซอง มหาปราการแห่งศานาและวิหารหลวงแห่งเมืองทิมพู (วนัธรรมดา

เปิดหลงั16.30น. / เสาร-์อาทิตย ์เปิดทงัวนั)  ตาซิโซซอง หมายถึง ป้อมแห่งศาสนาอนัเป็นมงคล สรา้งในสมยัศตวรรษที 12 โดยท่านซับ

ดรุง งาวงั นัมเกล ปัจุบนัเป็นสถานทีทาํงานของพระมหากษัตริย ์สถานทีทาํการของกระทรวงต่างๆ และวดั รวมทงัเป็นพระราชวงัฤดูรอ้นของ

พระสงัฆราช  และบริเวณอนัใกลท่้านจะไดเ้ห็นวงัทีประทบัส่วนพระองคข์องพระราชาธิบดีจิกมดีว้ย  

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  

จากนนัเชิญทุกทา่นพกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Gyelsa Hotel เมืองทิมพ ูระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่ 
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วนัทีสอง  ทมิพู – National Memorial Chorten – โดชูลาพาส – วดัชิมิลาคงั – พนูาคาซอง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพกั 

นําท่านชม National Memorial Chorten อนุสรณ์มหาสถานแด่กษัตริยร์ัชกาลที 3 แห่งประเทศ

ภูฏานสรา้งในปี ค.ศ.1974 มีผูค้นมากมายเดินทางมาแสวงบุญและสวดมนตป์ระกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนาต่างๆ  

นําท่านเดินทางสู่ เมืองพูนาคา (Punakha) พูนาคา เป็นเมืองหลวงเก่าของภูฏานจนถึงปี ค.ศ. 

1955 ก่อนทีจะยา้ยเมืองหลวงไปทีเมืองทิมพู ระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 

3 ชวัโมง) ระหว่างทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์ของทุ่งนาขนับนัไดและดอกไมที้บานตลอดเสน้ทาง

สวยงามเป็นอย่างมาก ผ่านชม ป้อมซิมโตคาซอง สรา้งในปี ค.ศ.1629 ป้อมแห่งนีมีชยัภูมิทีถือ

เป็นยุทธศาสตรที์สาํคญัแห่งเมืองทิมพู ถือเป็นป้อมปราการแห่งแรกทีท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล 

สรา้งขนึ เมืองพนูาคาอยูร่ะดบัความสูง 1,200 เมตรจากระดบันําทะเล ทาํใหเ้มืองพูนาคามีอากาศ

อบอุ่นกว่าเมืองพาโรและเมืองทิมพ ู 

นําท่านแวะชม โดชูลาพาส ชมความงามของ เจดียด์รุกวงัเยลลาคัง สถูปแห่งชยัชนะ ชม 108 

สถูป อนุสรณ์สถานทีมีต่อกองกาํลงักลุ่มหวัรุนแรงทียึดพืนทีทางภาคใตข้องภูฏาน ตงัอยู่บนระดับ

ความสูง 3,150 เมตร จากระดบันําทะเล  พรอ้มดืมดาํธรรมชาติทิวทศัน์ของภูเขาหิมาลยัดา้นตะวนัตกอนัตระการตา และยอดเขาต่างๆ

เรียงรายกนั รวมไปถึงยอดเขาทีสูงทีสุดอย่างกงักาพุนซุม ซึงมีความสูงถึง 7,540 เมตร จากนันเดินทางต่อสู่เมืองพนูาคา 

 

 
 

เทยีง   รบัประทานอาหารเทียง ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินขนึเนินไปชม วดัชิมิลาคงั (ใชเ้วลาเดินประมาณครึงชวัโมง) วดัทีอยู่บนยอดเนินกลางหุบเขา สรา้งขึนในปี ค.ศ.1499 โดยลามะทีมี

ชือเสียงมาก นามว่าท่าน Lama Drukpa Kunley ทีวดัแห่งนีชาวบา้นเชือกนัว่าหากใครมาอธิษฐานขอบุตรก็จะไดส้มใจ  
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จากนันนําท่านชม พนูาคาซอง (Punakha Dzong)  ป้อมปราการประจาํเมืองพูนาคา สรา้งขนึในปี 1637 โดยซบัดรุง งาวงันัมเกล  ซึงไดร้ับการ

ขนานนามว่าเป็น พระราชวงัแห่งความสุขอนัยงิใหญ่  “Palace of Great Happiness” และเป็นหนึงในป้อมปราการทีสวยงามทีสุดในภูฏาน เป็น

ป้อมทีสรา้งเป็นอนัดบัสองของภูฏาน ในอดีตเมือครงัเมืองพูนาคายงัเป็นเมืองหลวง ป้อมแห่งนีไดถู้กใชเ้ป็นทีทาํการของรฐับาล ปัจจุบันเป็นทีพกั

ในฤดูหนาวของพระชนัผูใ้หญ่ ป้อมนีตงัอยู ่ณ บริเวณทีแม่นํา Pho chu และ แม่นํา Mo chu ไหลมาบรรจบกนั อีกทงัเป็นสถานทีท่านซบัดรุง งาวงั 

นัมเกล มรณภาพทีนี และปัจจุบนัก็ไดเ้ก็บรกัษาร่างของท่านอยูภ่ายใน  ท่านจะไดเ้ห็น ลามะ (พระสงฆ)์ จาํนวนมากทีกาํลงัศึกษาพระธรรมและ

สวดมนต ์ 

 
 

พิเศษ!!! พาทุกทา่นสมัผสัประสบการณแ์ปลกใหม่เรา้ใจกว่าเดิม ดว้ยการล่องแก่งทีแม่นาํ Mo Chu วิวอนัตระการตากบั

ขุนเขารูปชา้งหมอบ และ Punaka Dzong ทสีวยงาม เพียงทา่นละ  

กรณีล่องเรือ 2-4 คน ราคา 3,500 บาท / ทา่น / เรอื  ลาํ 

กรณีล่องเรือ 4-6 คน ราคา 2,500 บาท / ทา่น / เรือ  ลาํ 

กรณีล่องเรือ 6-8 คน ราคา 2,000 บาท / ทา่น / เรือ  ลาํ 

(ล่องแก่งไม่ไดร้วมในค่าทวัร ์แตเ่ป็น Optional ทวัร ์เพือจดัให ้สาํหรบัลูกคา้ ทีสนใจเท่านนั ไม่ไดเ้ป็นการบงัคบัขายแต่

อยา่งใด ส่วนทา่นใดไม่สะดวกหรือไม่ประสงคล์่องแก่ง ทางบริษัทฯ จะนาํทุกทา่นไปชมตลาดพืนเมือง และ ไปชุดชมวิว 

ทสีวยทีสุดในเมืองพนูาคาแทน โดยไม่มีค่าใชจ้า่ยเพมิเติม) 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

จากนนัเชิญทุกทา่น พกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Meri Puensum Hotel เมืองพนูาคา ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

วนัทีสาม พนูาคา – ทิมพ ู– พระศรีสจัจธรรม – สวนสตัวแ์ห่งชาติ – หอ้งสมุดแห่งชาติ – พาโร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีกั 

นําท่านเดินทางกลับสู่เมืองทิมพู ตามเสน้ทางเดิม ชมทศันียภาพสองขา้งทางและเทือกเขาหิมาลยัทีมีความสวยงาม ทีจะเป็นประสบการณ์ทีดีที

ไดม้าเยือนภูฏาน 

เทยีง   รบัประทานอาหารเทียง ณ ภตัตาคาร 

พาทุกท่านชม ทีทาํการไปรษณียภ์ูฏาน ทุกท่านสามารถถ่ายรูปทาํแสตมป์ทีระลึก อีกทงัสามารถเลือกซือ

ดวงตราไปรษณียากรทีงดงามของภูฎาน มีใหเ้ลือกหลายรูปแบบและราคา ทงัรูปวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ รูปวดั

และป้อมปราการทีเรียกว่าซอง (Dzong) รูปสตัว ์รูปดอกไมต่้างๆ ซึงดวงตราไปรษณียกรของภูฏานถือเป็น

หนึงในของน่าซือทีทุกท่านไม่ควรพลาด  
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นําท่านชม สวนสตัวแ์ห่งชาติของประเทศภูฏาน และชมสตัวป์ระจาํชาติทาคิน ทีมีรูปร่าง

ลกัษณะพิเศษผสมระหวา่งแพะกบัววั มีแห่งเดียวในประเทศภูฏานเท่านัน ซึงครงันึงประเทศ

สหรฐัอเมริกาเคยเจรจาของไปเลียงแต่ไดร้บัการปฏิเสธจากรฐับาลประเทศภูฏาน ทาคิน เป็น

สตัวใ์นตาํนานประวติัศาสตรข์องศาสนาพุทธ โดยเชือวา่ท่านลามะ Drukpa Kunley 

เป็นผูส้รา้งขนึจากซากโครงกระดูกของววัและแพะทีท่านไดท้านเป็นอาหารไปแลว้ 

เมือท่านลามะทานอิมก็ไดนํ้าเอาหวัแพะไปต่อกบักระดูกววัและดีดนิวหนึงที 

กองกระดูกก็กลบัพลนัมีชีวติเป็น ตวัทาคิน วงิออกไปกินหญา้ในทุ่งหญา้และสืบพนัธุม์าจนถึงปัจจุบนันี  

 

นําท่าน สกัการะองคห์ลวงพ่อสจัจธรรม ทีตงัอยู่สูงทีสุดในโลก และไดร้บัความร่วมมือจากเศรษฐีชาวสิงคโ์ปร์ บริจาคเงินซือทีดินและ

สรา้งพระพุทธรูป ใหแ้ก่รฐับาลประเทศภูฏานใหท่้านไหวข้อพรเพือเป็นศิริมงคล นําท่านชม จุดชมวิวซังเกกงั (Sangaygang) จุดชมวิวทิวทศัน์ที

สวยงามของหุบเขาเมืองทิมพ ูเพอืเก็บภาพประทบัใจ  

 

 
 

จากนนันาํทกุท่านเดินทางสูเ่มืองพาโร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชวัโมง 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

จากนนัเชิญทุกทา่น พกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Kichu Resort เมืองพาโร ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

วนัทีส ี  พิชิตวดัถาํพยคัรเหิร  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีกั 

นําท่านออกเดินทางสู่ วดัถาํพยคัฆเ์หิร  ทกัซัง” เป็นมหาวิหารศกัดิสิทธิ เป็นทีทีองคกู์รูปัทมสมัภวะไดเ้ดินทางมาบาํเพ็ญภาวนาและ

เจริญสมาธิอยูใ่นถาํบนชะง่อนเขา ตงัแต่ศตวรรษที 8 และท่านก็ยงัเป็นผูนํ้าเอาศาสนาพุทธเขา้มาเผยแผ่ยงัดินแดนแห่งนี ตามความเชือของชาว

ภูฏาน กล่าวว่าท่านไดเ้หาะมาบนหลงัเสือตัวเมีย มายงัหน้าผาแห่งนีเพือทาํวิปัสนากรรมฐาน จึงไดช้ือว่า ถาํเสือ (Tiger Nest) หลังจากทีสาํเร็จ

สมาธิแลว้ ท่านจึงไดส้รา้งศาสนสถานแห่งนีขึน ชาวภูฏานมีความเชือว่าครงัหนึงในชีวิต จะตอ้งไดขึ้นมาแสวงบุญ เพือความเป็นสิริมงคลและ

เจริญกา้วหน้าของชีวิต 
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การเดินทางมายงัสถานทีแห่งนี รถจะสามารถขนึไดแ้ค่เนินเขาเท่านัน จากนันทุกท่านสามารถเลือกเดินทางได ้2 แบบ คือ เดินเทา้ หรือ 

ขมีา้ เท่านัน (เนืองจากปริมาณคนจงูมา้ไม่เพียงพอตอ่จาํนวนนักท่องเทียว จึงอาจทาํใหเ้กิดอนัตรายในการเดินทางได ้ทงันีทางบริษัทฯจึง

แนะนาํใหเ้ดินเทา้ขึนเขาจะปลอดภยักว่า แต่ถา้ท่านใด มีทกัษะในการขีมา้ขึนเขา หรือ อยากผจญภยั รบกวนแจง้บริษัทฯล่วงหนา้เพือทาํ

การจองมา้ใหท้่าน ไม่เสียค่าใชจ้่ายเพิมเติม) ขึนไปยังวัด เสน้ทางเป็นเนินเขาและมีหน้าผาสูงชันราว 3,000 เมตรจากดา้นล่าง แนะนํา

นักท่องเทียวค่อยๆ เดินขนึไปชา้ๆ ราว 2 ชม. จะถึงจุกพกัครึงทาง พกัดืมนําชา กาแฟ ) จากนันเดินทางต่ออีกราว 1 ชม.ก็จะถึงสุดทางดินลูกรงั

สุดทา้ย จากนันเสน้ทางจะเปลียนเป็นบันไดขึนลง 700 ขนั สู่ยัง วัดทักซัง ดา้นใน นําทุกท่านสักการะสิงศักดิสิทธิ และ ชมความงามของ

ธรรมชาติทีสรรคส์รา้งอยา่งวิจิตรลงตวั 

เทยีง  รบัประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคารดา้นบนระหว่างทางขึนทกัซงั  

นําทุกท่านเดินเทา้ลงจากเขา (ไม่สามารถอนุญาติใหนั้งมา้ลงมาดา้นล่างได ้เนืองจาก อนัตรายเป็นอยา่งมากต่อตวัผูเ้ดินทาง) จากนันเดิทางต่อสู่ 

วดัคิชู ลาคงั หนึงในวดัทีเก่าแกใ่นประเทศภูฏาน สมยัศตวรรษที 7 วดันีเป็นวดัทีมีควมเชอืว่าสรา้งไวเ้พอืตรึงเทา้ซา้ยของนางยกัษ์ตนหนึงทีนอน

ทอดร่างปิดทบัประเทศทิเบตและเทือกเขาหิมาลยัไว ้ 

 

จากนันเพลิดเพลินกบั การชอ้บปิง ณ พาโร สตรที ซือของฝากของทรีะลึก ตามอธัยาศยั 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชม การแสดงทอ้งถนิของชาวภฏูาน แสดงวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของชาว

ภฏูานในเทศกาลงานประเพณีตา่งๆ  

จากนนัเชิญทุกทา่น พกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Kichu Resort Hotel เมืองพาโร ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

วนัทีหา้  พาโร-กรุงเทพ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพกั 

นําท่านเดินทางสู่สนามบินพาโร เพอืนําท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

10.35 น.  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน Bhutan Airlines   เทียวบินที B3-700 

(มีบริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง) (เครืองบินแวะรบัส่งผูโ้ดยสารทีเมืองกลักตัตา ประเทศอินเดียประมาณ 45 นาที ***

ไม่ตอ้งลงจากเครือง***)     

16.05 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจในการบริการ 

***หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทางบริษัทฯจะยดึถือประโยชน์ของลูกคา้เป็นสูงสุด*** 
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ในกรณีทผีูโ้ดยสารอยูต่า่งจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร,์ รถไฟ หรือตวัเครอืงบินภายในประเทศ  

กรุณาแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีของบรษิทัฯทราบทุกครงัก่อนทาํการออกตวัทุกประเภท  

มิฉะนนัทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบความเสียหายทีเกิดขึนในกรณีทีทวัรมี์การยกเลิกการเดินทาง หรือเปลียนแปลงเทียวบิน 

 

 

อตัราค่าบริการ 

*6 ทา่นออกเดินทางไม่มีหวัหนา้ทวัร ์| 15 ทา่นออกเดินทางมีหวัหนา้ทวัร ์

กาํหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเด็กเสริมเตียง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 
พกัเดยีวเพมิ 

06-10 พ.ย. 62 

13-17 พ.ย. 62 

20-24 พ.ย. 62 

27 พ.ย.-01 ธ.ค. 62 

54,900 บาท 54,900 บาท 53,900 บาท 4,900 บาท 

04-08 ธ.ค. 62 

05-09 ธ.ค. 62 

06-10 ธ.ค. 62 

11-15 ธ.ค. 62 

27-31 ธ.ค. 62 

28 ธ.ค.-01 ม.ค. 63 

29 ธ.ค.-02 ม.ค. 63 

30 ธ.ค.-03 ม.ค. 63 

55,900 บาท 55,900 บาท 55,900 บาท 4,900 บาท 

24-28 ม.ค. 63 54,900 บาท 54,900 บาท 53,900 บาท 4,900 บาท 

07-11 ก.พ. 63 

21-25 ก.พ. 63 
54,900 บาท 54,900 บาท 53,900 บาท 4,900 บาท 

06-10 มี.ค. 63 

20-24 มี.ค. 63 

27-31 มี.ค. 63 

54,900 บาท 54,900 บาท 53,900 บาท 4,900 บาท 

03-07 เม.ย. 63 54,900 บาท 54,900 บาท 53,900 บาท 4,900 บาท 

11-15 เม.ย. 63 

12-16 เม.ย. 63 

13-17 เม.ย. 63 

55,900 บาท 55,900 บาท 55,900 บาท 4,900 บาท 

24-28 เม.ย. 63 54,900 บาท 54,900 บาท 53,900 บาท 4,900 บาท 

 

** ในกรณีทีคณะออกเดินทางตาํกว่า 15 ทา่น หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปลียน 

แปลงขนาดของพาหนะทีใชใ้นการนาํเทียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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สงวนสิทธิ 

 ในการเปลียนแปลงราคา เหตมุาจากอตัราแลกเปลียนและราคาตวัเครอืงบินหรือประกาศจากรฐับาลประเทศภูฎาน 

 เดินทางไม่ถึง 15 ทา่น แตไ่ม่ตาํกว่า 6 ทา่น จะไม่มี หวัหนา้ทวัร ์จากเมืองไทย แตทุ่กทา่นยงัสามารถเดินทางดว้ยตวัเองได ้โดย

ไม่ตอ้งจา่ยเงินเพมิ โดยทมีี ไกดท์อ้งถนิ (English speaking guide)  

 

อตัรานีรวม  

1. ค่าตวัเครืองบิน ไป-กลบั ชนัประหยดัโดยสายการบิน Bhutan Airlines (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก. / ท่าน)  

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ภาษีนํามนั ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

3. ค่ารถนําเทียวภายในประเทศภูฎาน (ไกดท์อ้งถินภาษาองักฤษ) และหวัหนา้ทวัรจ์ากประเทศไทยคอยอาํนวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง 

4. ค่าโรงแรมทีพกั มาตรฐาน Tourist Class 2 ท่าน ต่อ 1 หอ้ง  

5. ค่าวีซ่าภูฏาน 

6. ค่าบตัรเขา้ชมสถานที คา่พาหนะ หรือรถรบั – ส่ง ระหว่างนําเทียว 

7. ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ 

8. ค่าประกนัอบุติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดย

แพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า ”อาหารเป็นพิษเท่านัน”) (หมายเหต:ุ ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กทีมีอายุตาํกว่า 6 เดือน 

และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงครึงหนึงของสญัญาฯ) 

 

อตัรานีไม่รวม 

1. ค่าจดัทาํหนังสือเดินทาง 

2. ภาษีต่างๆ เช่น ภาษีมลูคา่เพิม 7% ภาษีหกั ณ ทีจา่ย % ฯลฯ 

3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอืนๆนอกเหนือจากรายการทวัร ์

4. ค่านําหนักกระเป๋าทีเกินกว่าสายการบินกาํหนด 20 กก. 

5. ค่าใชจ้่ายอนืๆทีไม่ไดร้ะบุอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์

6. ค่าอาบนําแร่หิน (Hot Stone Bath) 

7.  ค่าทิปสาํหรบัมคัคุเทศกท์อ้งถิน 3 USD ต่อวนั รวม 5 วนั = 15 USD 

     ค่าทิปสาํหรบัคนขบัรถ 2 USD ต่อวนั รวม 5 วนั = 10 USD 

ค่าทิปสาํหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 3 USD ต่อวนั รวม 5 วนั = 15 USD 

รวมเป็น 40 USD / ท่าน 

 

เอกสารทใีชย้นืวีซ่า 

 ไฟลส์แกนสี (ขอจดัเจนเต็มหน้า ไม่ตกขอบ)หนังสือเดินทางทีมีอายุใชง้านเหลือ 

มากกว่า 6 เดือนก่อนเดินทาง  

 หากผูเ้ดินทาง ไม่สะดวกสแกน ก็สามารถใชโ้ทรศพัทถ่์ายรูปได ้แต่ขอจดัเจน และ

ขนาดไฟลใ์หญ่มากพอ 

 หากไม่แน่ใจว่า สามารถ ใชไ้ดห้รือไม่ สามารถ ส่งมาใหที้มงานตรวจสอบกอ่นได ้

 อาจมีการรอ้งขอเอกสารใหม่ หากไม่ผ่านการอนุมติัวีซ่าจากทางประเทศภูฎาน  

 

 

เงือนไขการจองทวัร ์

1. หลงัจากการจอง ตอ้งชาํระ เงินมดัจาํทนัที ท่านละ 25,000 บาท / ท่าน เนืองจาก 

ตวัเครืองบิน จะตอ้งออกทนัทีหลงัจาก มีการยนืยนัการจอง มิฉะนัน ทีนังจากสายการ

บิน จะไม่ Confirm และ จะตอ้ง โอนเงิน ก่อนการเดินทาง อยา่งน้อย 14 วนัก่อนการ

เดินทาง 



(BT-PBH5D-B3)        

 

 

2. เงอืนไขการยกเลิก: หลงัจากชาํระเงนิมดัจาํแลว้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน เนืองจาก ทางบริษัทฯจะตอ้งออกตวัเครืองบิน ให้

ผูโ้ดยสารทนัที เพอืการยนืยนัการเดินทางกบัทางสายการบิน  

3. หลงัจาก จ่ายเงินเต็มจาํนวนแลว้ ทางบริษทัฯจะคิดคา่ใชจ่้ายตามความเป็นจริงทีเกิดขนึในขณะนัน และจะทาํการคืนเงนิทีเหลือ หลงัจาก

หกัค่าใชจ้า่ยแลว้ใหก้บัผูเ้ดินทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ เมือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสีย หรือไดร้บั บาดเจ็บ ทีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการ 

เช่น การนัดหยุดงาน หรือ ภยัธรรมชาติ หรือ จลาจล เป็นตน้ 

5. เนืองจากรายการทวัรนี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฎเิสธการเขา้ประเทศไม่ว่า 

กรณีใดๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่คืนเงินทุกกรณี 

6. เมือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทงัหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือ ชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทณ ทางบริษัทฯ จะ

ขอถือวา่ท่านไดร้บัทราบและยอมรบัเงอืนไขต่างๆ ทีบริษัทฯไดร้ะบุไวแ้ลว้ขา้งตน้ 

7. กาํหนดการเดินทางอาจจะมีการเปลียนแปลงไดเ้พือความเหมาะสม ทงันีทางบริษัทฯ จะยดึถือผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของ

ลูกคา้เป็นหลกัสาํคญั 

8. สาํหรบั ผูโ้ดยสาร ทีไม่ไดถื้อ Passport ไทย หรือ Passport ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเรืองเอกสาร Visa เขา้ออกเมืองไทยเอง 

หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ทีด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ

เขา้และออกจากประเทศ 

9. บริษัทจะไม่รบัผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทวัร ์ในกรณีทีท่านถูกปฏเิสธในการใหว้ีซ่า หรือ ปฏิเสธเขา้เมอืง ในทุกกรณี 

10. ในกรณีทีท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เล่มสีนําเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รบัผิดชอบใดๆในการทีท่าน

อาจจะถูกปฏิเสธมิใหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกติในการท่องเทียวจะใชเ้ล่มสีเลือดหม ู
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไม่สามารถทาํกรุป๊ไดไ้ม่ถึงจาํนวนอย่างน้อย   15 ท่านซึงในกรณี

นีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้งัหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการ 

12. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอืน ๆ ทีนอกเหนือการควบคุมของทาง

บริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิมทีเกิดขนึทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรืออุบติัเหตุต่าง  

13. ราคานีคิดตามราคาบตัรโดยสารเครืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขนึ ตามอตัราค่านํามนัหรือ ค่าเงินแลกเปลียน 

ทางบริษัท สงวนสิทธิทีจะปรบัราคา ตามสถานการณด์งักล่าว 

14. ภาพทีใชใ้นการประกอบการทาํโปรแกรมใชเ้พอืความเขา้ใจในมุมมองสถานทีท่องเทียว ภาพใชเ้พือการโฆษณาเท่านัน 

 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ทีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพมิเติม ** 

 


