ทิมพู – พูนาคา – พาโร – วัดทักซัง
พิสูจน์จติ มหากุศล พิชิตวัดถ้าพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ าทะเล 2,900 ม.
ชมความงดงามของ ป้ อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน
ขอพรศักดิ์สทิ ธิ์องค์พระศรีสจั ธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก
เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

พิเศษ!!! เฉพาะลูกค้าคนสาคัญ
 น้ ำดื่มบริกำรให้ตลอดวัน
 ระบำหน้ำกำก Mask Dance และระบาพื้ นเมือง จัดแสดงเฉพำะคณะเรำเท่ำนั้น
 อำหำรเสริมจำกเมืองไทยทุกมื้ อ
 บริกำร ชำ/กำแฟ หลังอำหำร
 ฟรี!!! ค่ำม้ำ ขึ้ นวัดทักซัง
 ชุดประจำชำติเพื่อใส่เดินชมเมือง
หมายเหตุ
1. โปรดระมัดระวังรำยกำรท่องเที่ยวบำงรำยกำรที่ใส่โปรแกรมสถำนที่เที่ยวมำกเกินกว่ำจะสำมำรถเข้ำชมได้จริง
2. รำยกำรของเรำสำมำรถเพิ่มสถำนที่ท่องเที่ยวนอกเหนื อจำกที่ระบุในรำยกำรได้ ในกรณีที่มีเวลำเหลือ
วันแรก

สุวรรณภูมิ – พาโร – พาโรซอง – National Museum – ตาชิโชซอง

04.30 น.

คณะพบกัน ณ จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Bhutan Airlines (B3) โดยจะมีเจ้าหน้าที่
ของบริษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกในการ Check-inสัมภาระต่างๆแก่ทา่ น
ออกเดินทำงสู่เมืองพำโร ประเทศภูฏำน โดยสำยกำรบิน Bhutan Airline เที่ยวบินที่ B3-701(มีบริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบน
เครื่อง) (เครื่องบินแวะรับส่งผูโ้ ดยสำรที่เมืองกัลกัตตำ ประเทศอินเดียประมำณ 45 นำที ***ไม่ตอ้ งลงจำกเครื่อง***)

06.30 น.

09.55 น.

เดินทำงถึงสนำมบินพำโร ประเทศภูฏำน นำท่ำนผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือ ง จำกนั้ นแต่ละท่ำนรับกระเป๋ำสัมภำระที่โหลด
ตรวจเช็คให้เรียบร้อยและออกเดินทำงเข้ำสู่ตวั เมืองพาโร
ประเทศภูฏาน เป็ นประเทศเล็กๆที่เป็ นดินแดนรวมแหล่งอำรยธรรมต่ำงๆในอ้อมกอดแห่งขุนเขำหิมำลัย เป็ นประเทศที่พุทธศำสนำแบ่งบำนอยู่
ท่ำมกลำงเทือกเขำหิมำลัย ประชำชนชำวภูฏำนมีธรรมมะเป็ นสิ่ งยึดเหนี่ ยวทำงจิตใจ ประชำชนดำรงชี วิตกันอยู่อย่ำงเรียบง่ำยไม่วุ่นวำย และ
ควำมสุขของคนภูฏำนวัดกันได้ที่ใจ..ควำมสุขอยู่ที่จิตใจที่มีแต่รอยยิ้ ม..และควำมเป็ นมิตรแก่ผคู ้ นทั้งโลก ทุกท่ำนจะได้สมั ผัสบ้ำนเมื องที่ เมืองพำโร
ซึ่งเป็ นเมืองที่ถูกโอบอยู่ในวงล้อมของขุนเขำ บนระดับควำมสูง 2,280 เมตร มีแม่น้ ำปำชูไหลผ่ำน อำคำรบ้ำนเรือนจะเป็ นสไตล์ภูฏำนแท้ กรอบ
หน้ำต่ำงไม้ลวดลำยสีสนั สดใส
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

นำทุกท่ำนชม พาโรซอง หรือ พาโรริงปูซอง ป้ อมปราการและวิหารหลวงแห่งเมืองพาโร พำโรซองนับเป็ นตัวอย่ำงสถำปั ตยกรรมแบบภูฏำนที่
สมบูรณ์แบบที่สุด ทุกท่ำนจะเห็นถึงกำแพงสีขำวที่ก่อตัวขึ้ นเป็ นป้ อมปรำกำรสำมำรถเห็นได้ชดั เจนเป็ น Landmark ของเมืองพาโร ตัวซองสร้ำงขึ้ น
ในปี ค.ศ. 1644 โดย ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล พระอริยสงฆ์ ซึ่งเป็ นผูน้ ำทำงจิตวิญญำนและเป็ นผูร้ วบรวมประเทศภูฏำนให้เป็ นปึ กแผ่น รวมถึง
เป็ นผูว้ ำงระบบกำรบริหำรงำนและระบอบปกครองประเทศ ปั จจุบนั เป็ นสถำนที่ทำงำนของรัฐบำล รวมทั้งเป็ นที่ต้งั ขององค์กรบริหำรสงฆ์ประจำ
เขตปกครองนั้นๆ ทำงเข้ำพำโรซองมี สะพานแขวนไม้ทอดผ่านข้ามแม่น้ า เป็ นอีกจุดที่ควรถ่ำยรูปเก็บภำพควำมประทับใจ

หลังจำกนั้น นำท่ำนเดินทำงไม่ไกล ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป็ นที่เก็บรวบรวมหน้ำกำกศิลปะแบบพุทธมหำยำน นิ กำย
ตันตระ ภำพพระบฏ อำวุธ เหรียญกษำปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอยต่ำงๆ รวมถึงจัดแสดงควำมหลำกหลำยทำงธรรมชำติอนั สมบูรณ์ของประเทศ
เพื่ อ ให้ทุ ก ท่ ำ นได้รู ้จัก ภู ฏ ำนมำกขึ้ น ตรงข้ำ มกับ อำคำรพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เป็ นอำคำรทรงกลมสี ขำว เรี ยกว่ ำ ตาซอง (Ta Dzong) หรื อ หอคอย
เดิ ม ใช้ เ ป็ น หอ สั ง เกตุ การณ์ ข้า ศึ กศั ต รู เนื่ องจากตั ว D zong สร้ า งอยู่ บ น เนิ น สู ง ส าม ารถ มองวิ ว ตั ว เมื อ งพ าโรได้ ค รอบ คลุ ม
(นาทุกท่านถ่ายรูปด้านนอก เนื่ องจากขณะนี้ Ta Dzong กำลังปิ ดปรับปรุง)
หลังอำหำร นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองทิมพู เมืองหลวงของประเทศภูฏำนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1961 ใช้เวลำกำรเดินทำงประมำณ 1 ชม. ระหว่ำง
ทำงผ่ำนชม วัดตัมชู Tamchoe Monastery คือ จุดชมวิววัดตัมชู ตรงจุดบรรจบของแม่น้ ำปำโรชูกบั แม่น้ ำทิ มพูชู คือวัดตัมชู หรือวัดเขำยอดอำชำ
จะตั้งอยู่บนฝั ง่ ซ้ำยท่ำมกลำงทิวทัศน์ที่มีแม่น้ ำสองสำยมำบรรจบกัน ท่ำนลำมะทังทนเกลโป ซึ่งเป็ นผูส้ ร้ำงวัดนี้ ขึ้ นพร้อมสะพำนเหล็กอีกสำยหนึ่ ง
ขึ้ นที่นี่ แต่สะพำนถูกน้ ำพัดทำลำยลงในปี ค.ศ. 1969 สะพำนที่เห็นในปั จจุบนั เป็ นของที่ใช้โซ่เหล็กสร้ำงขึ้ นใหม่ในปี ค.ศ. 2005 โดยเลียนแบบ
สะพำนสำยเดิม

ต่อจำกนั้นเดินทำงอีกไม่ไกล นำท่ำนเดินทำงเขำชม ตาชิโชซอง มหาปราการแห่งศานาและวิหารหลวงแห่งเมืองทิมพู (วันธรรมดาเปิ ดหลัง
16.30น. / เสาร์-อาทิตย์ เปิ ดทั้งวัน) ตาซิโซซอง หมำยถึง ป้ อมแห่งศำสนำอันเป็ นมงคล สร้ำงในสมัยศตวรรษที่ 12 โดยท่านซับดรุง งาวัง
นัมเกล ปั จุบนั เป็ นสถำนที่ทำงำนของพระมหำกษัตริย์ สถำนที่ทำกำรของกระทรวงต่ำงๆ และวัด รวมทั้งเป็ นพระรำชวังฤดูรอ้ นของพระสังฆรำช
และบริเวณอันใกล้ท่ำนจะได้เห็นวังที่ประทับส่วนพระองค์ของพระรำชำธิบดีจิกมี่ดว้ ย
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเชิญทุกท่านพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Gyelsa Hotel เมืองทิมพู ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สอง

ทิมพู – National Memorial Chorten – โดชูลาพาส – วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นำท่ำนชม National Memorial Chorten อนุ สรณ์มหำสถำนแด่กษัตริยร์ ชั กำลที่ 3 แห่งประเทศภูฏำนสร้ำงใน
ปี ค.ศ.1974 มีผคู ้ นมำกมำยเดินทำงมำแสวงบุญและสวดมนต์ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำต่ำงๆ
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองพูนาคา (Punakha) พูนำคำ เป็ นเมืองหลวงเก่ำของภูฏำนจนถึงปี ค.ศ. 1955 ก่อนที่
จะย้ำยเมืองหลวงไปที่เมืองทิมพู ระยะทำงประมำณ 72 กิโลเมตร (ใช้เวลำประมำณ 3 ชัว่ โมง) ระหว่ำงทำง
ท่ำนจะได้ชมวิวทิวทัศน์ ของทุ่งนำขั้นบันไดและดอกไม้ที่บำนตลอดเส้นทำงสวยงำมเป็ นอย่ำงมำก ผ่ำนชม
ป้ อมซิมโตคาซอง สร้ำงในปี ค.ศ.1629 ป้ อมแห่งนี้ มีชยั ภูมิที่ถือเป็ นยุทธศำสตร์ที่สำคัญแห่งเมืองทิมพู ถือ
เป็ นป้ อมปรำกำรแห่งแรกที่ท่ำนซับดรุง งาวัง นัมเกล สร้ำงขึ้ น เมืองพูนำคำอยูร่ ะดับควำมสูง 1,200 เมตร
จำกระดับน้ ำทะเล ทำให้เมืองพูนำคำมีอำกำศอบอุ่นกว่ำเมืองพำโรและเมืองทิมพู
น ำท่ ำนแวะชม โดชู ล าพาส ชมควำมงำมของ เจดี ย ด์ รุ ก วัง เยลลาคัง สถู ป แห่ งชัยชนะ ชม 108 สถู ป
อนุ สรณ์สถำนที่มีต่อกองกำลังกลุ่มหัวรุนแรงที่ยดึ พื้ นที่ทำงภำคใต้ของภูฏำน ตั้งอยูบ่ นระดับควำมสูง 3,150
เมตร จำกระดับน้ ำทะเล พร้อมดื่มดำ่ ธรรมชำติทิวทัศน์ ของภูเขำหิมำลัยด้ำนตะวันตกอันตระกำรตำ และ
ยอดเขำต่ำงๆเรียงรำยกัน รวมไปถึงยอดเขำที่สูงที่สุดอย่ำงกังกำพุนซุม ซึ่งมีควำมสูงถึง 7,540 เมตร จำกนั้น
เดินทำงต่อสู่เมืองพูนำคำ

เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินขึ้ นเนิ นไปชม วัดชิมิลาคัง (ใช้เวลำเดินประมำณครึ่งชัว่ โมง) วัดที่อยู่บนยอดเนิ นกลำงหุบเขำ สร้ำงขึ้ นในปี ค.ศ.1499 โดยลำมะที่มี
ชื่อเสียงมำก นำมว่ำท่ำน Lama Drukpa Kunley ที่วดั แห่งนี้ ชำวบ้ำนเชื่อกันว่ำหำกใครมำอธิษฐำนขอบุตรก็จะได้สมใจ
จำกนั้นนำท่ำนชม พูนาคาซอง (Punakha Dzong) ป้ อมปรำกำรประจำเมืองพูนำคำ สร้ำงขึ้ นในปี 1637 โดยซับดรุง งำวังนัมเกล ซึ่งได้รบั กำร
ขนำนนำมว่ำเป็ น พระราชวังแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่ “Palace of Great Happiness” และเป็ นหนึ่ งในป้ อมปรำกำรที่สวยงำมที่สุดในภูฏำน เป็ น
ป้ อมที่สร้ำงเป็ นอันดับสองของภูฏำน ในอดีตเมื่อครั้งเมืองพูนำคำยังเป็ นเมืองหลวง ป้ อมแห่งนี้ ได้ถูกใช้เป็ นที่ทำกำรของรัฐบำล ปั จจุบนั เป็ นที่พกั
ในฤดูหนำวของพระชั้นผูใ้ หญ่ ป้ อมนี้ ตั้งอยู่ ณ บริเวณที่แม่น้ ำ Pho chu และ แม่น้ ำ Mo chu ไหลมำบรรจบกัน อีกทั้งเป็ นสถำนที่ท่ำนซับดรุง งำวัง
นัมเกล มรณภำพที่นี่ และปั จจุบนั ก็ได้เก็บรักษำร่ำงของท่ำนอยูภ่ ำยใน ท่ำนจะได้เห็น ลามะ (พระสงฆ์) จำนวนมำกที่กำลังศึกษำพระธรรมและ
สวดมนต์

พิเศษ!!! พาทุกท่านสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่เร้าใจกว่าเดิม ด้วยการล่องแก่งที่แม่น้ า Mo Chu วิวอันตระการตากับ
ขุนเขารูปช้างหมอบ และ Punaka Dzong ทีส่ วยงาม เพียงท่านละ
กรณีล่องเรือ 2-4 คน ราคา 3,500 บาท / ท่าน / เรือ 1 ลา
กรณีล่องเรือ 4-6 คน ราคา 2,500 บาท / ท่าน / เรือ 1 ลา
กรณีล่องเรือ 6-8 คน ราคา 2,000 บาท / ท่าน / เรือ 1 ลา
(ล่องแก่งไม่ได้รวมในค่าทัวร์ แต่เป็ น Optional ทัวร์ เพื่อจัดให้ สาหรับลูกค้า ที่สนใจเท่านั้น ไม่ได้เป็ นการบังคับขายแต่
อย่างใด ส่วนท่านใดไม่สะดวกหรือไม่ประสงค์ล่องแก่ง ทางบริษัทฯ จะนาทุกท่านไปชมตลาดพื้ นเมือง และ ไปชุดชมวิว
ที่สวยที่สุดในเมืองพูนาคาแทน โดยไม่มีค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติม)
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเชิญทุกท่าน พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Meri Puensum Hotel เมืองพูนาคา ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

พูนาคา – ทิมพู – พระศรีสจั จธรรม – สวนสัตว์แห่งชาติ – ห้องสมุดแห่งชาติ – พาโร

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นำท่ำนเดินทำงกลับสู่เมืองทิมพู ตำมเส้นทำงเดิม ชมทัศนี ยภำพสองข้ำงทำงและเทือกเขำหิมำลัยที่มีควำมสวยงำม ที่จะเป็ นประสบกำรณ์ที่ดีที่
ได้มำเยือนภูฏำน
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
พำทุกท่ำนชม ที่ทาการไปรษณียภ์ ูฏาน ทุกท่ำนสำมำรถถ่ำยรูปทำแสตมป์ ที่ระลึก อีกทั้งสำมำรถเลือกซื้ อ
ดวงตรำไปรษณียำกรที่งดงำมของภูฎำน มีให้เลือกหลำยรูปแบบและรำคำ ทั้งรูปวิวทิวทัศ น์ธรรมชำติ รูปวัด
และป้ อมปรำกำรที่เรียกว่ำซอง (Dzong) รูปสัตว์ รูปดอกไม้ต่ำงๆ ซึ่งดวงตรำไปรษณี ยกรของภูฏำนถือเป็ น
หนึ่ งในของน่ ำซื้ อที่ทุกท่ำนไม่ควรพลำด

นำท่ำนชม สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน และชมสัตว์ประจำชำติทาคิน ที่มีรูปร่ำง
ลักษณะพิเศษผสมระหว่ำงแพะกับวัว มีแห่งเดียวในประเทศภูฏำนเท่ำนั้น ซึ่งครั้งนึ่ งประเทศ
สหรัฐอเมริกำเคยเจรจำของไปเลี้ ยงแต่ได้รบั กำรปฏิเสธจำกรัฐบำลประเทศภูฏำน ทำคิน เป็ น
สัตว์ในตำนำนประวัติศำสตร์ของศำสนำพุทธ โดยเชื่อว่ำท่ำนลำมะ Drukpa Kunley
เป็ นผูส้ ร้างขึ้ นจากซากโครงกระดูกของวัวและแพะที่ท่านได้ทานเป็ นอาหารไปแล้ว
เมื่อท่านลำมะทานอิ่มก็ได้นาเอาหัวแพะไปต่อกับกระดูกวัวและดีดนิ้ วหนึ่ งที
กองกระดูกก็กลับพลันมีชีวติ เป็ น ตัวทาคิน วิง่ ออกไปกินหญ้าในทุ่งหญ้าและสืบพันธุม์ าจนถึงปั จจุบนั นี้
นำท่ำน สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม ที่ต้งั อยูส่ ูงที่สุดในโลก และได้รบั ควำมร่วมมือจำกเศรษฐีชำวสิงค์โปร์ บริจำคเงินซื้ อที่ดินและ
สร้ำงพระพุทธรูป ให้แก่รฐั บำลประเทศภูฏำนให้ท่ำนไหว้ขอพรเพื่อเป็ นศิริมงคล นำท่ำนชม จุดชมวิวซังเกกัง (Sangaygang) จุดชมวิวทิวทัศน์ที่
สวยงำมของหุบเขำเมืองทิมพู เพื่อเก็บภำพประทับใจ

จากนั้นนาทุกท่านเดินทางสูเ่ มืองพาโร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั ่วโมง

คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเชิญทุกท่าน พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Kichu Resort เมืองพาโร ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สี่

พิชิตวัดถ้าพยัครเหิร

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นำท่ำนออกเดินทำงสู่ วัดถ้ าพยัคฆ์เหิร ทักซัง” เป็ นมหำวิหำรศักดิ์สิทธิ์ เป็ นที่ที่องค์กูรูปัทมสัมภวะได้เดินทำงมำบำเพ็ญภำวนำและ
เจริญสมำธิอยูใ่ นถ้ำบนชะง่อนเขำ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 และท่ำนก็ยงั เป็ นผูน้ ำเอำศำสนำพุทธเข้ำมำเผยแผ่ยั งดินแดนแห่งนี้ ตำมควำมเชื่อของชำว
ภูฏำน กล่ำวว่ำท่ำนได้เหำะมำบนหลังเสือตัวเมีย มำยังหน้ำผำแห่งนี้ เพื่อทำวิปัสนำกรรมฐำน จึงได้ชื่อว่ำ ถ้ าเสือ (Tiger Nest) หลังจำกที่สำเร็จ
สมำธิแล้ว ท่ ำนจึงได้สร้ำงศำสนสถำนแห่งนี้ ขึ้ น ชำวภูฏำนมีควำมเชื่อว่ำครั้งหนึ่ งในชี วิต จะต้องได้ขึ้นมำแสวงบุ ญ เพื่อควำมเป็ นสิริมงคลและ
เจริญก้ำวหน้ำของชีวิต

กำรเดินทำงมำยังสถำนที่แห่งนี้ รถจะสำมำรถขึ้ นได้แค่เนิ นเขำเท่ำนั้น จำกนั้นทุกท่ำนสำมำรถเลือกเดินทำงได้ 2 แบบ คือ เดินเท้ำ หรือ
ขีม่ ำ้ เท่ำนั้น (เนื่องจากปริมาณคนจูงม้าไม่เพียงพอต่อจานวนนักท่องเที่ยว จึงอาจทาให้เกิดอันตรายในการเดินทางได้ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯจึง
แนะนาให้เดินเท้าขึ้ นเขาจะปลอดภัยกว่า แต่ถา้ ท่านใด มีทกั ษะในการขี่มา้ ขึ้ นเขา หรือ อยากผจญภัย รบกวนแจ้งบริษัทฯล่วงหน้าเพื่อทา
การจองม้าให้ท่าน ไม่เสียค่ าใช้จ่ายเพิ่ ม เติ ม) ขึ้ นไปยังวัด เส้นทำงเป็ นเนิ นเขำและมีห น้ำผำสูงชัน รำว 3,000 เมตรจำกด้ำนล่ ำง แนะน ำ
นักท่องเที่ยวค่อยๆ เดินขึ้ นไปช้ำๆ รำว 2 ชม. จะถึงจุกพักครึ่งทำง พักดื่มน้ ำชำ กำแฟ ) จำกนั้นเดินทำงต่ออีกรำว 1 ชม.ก็จะถึงสุดทำ งดินลูกรัง
สุ ดท้ำย จำกนั้ น เส้น ทำงจะเปลี่ ยนเป็ นบันไดขึ้ นลง 700 ขั้น สู่ยั ง วัดทัก ซัง ด้ำนใน น ำทุ กท่ ำนสักกำระสิ่ งศัก ดิ์ สิ ทธิ์ และ ชมควำมงำมของ
ธรรมชำติที่สรรค์สร้ำงอย่ำงวิจิตรลงตัว
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารด้านบนระหว่างทางขึ้ นทักซัง

นำทุกท่ำนเดินเท้ำลงจำกเขำ (ไม่สำมำรถอนุ ญำติให้นัง่ ม้ำลงมำด้ำนล่ำงได้ เนื่ องจำก อัน ตรำยเป็ นอย่ำงมำกต่อตัวผูเ้ ดินทำง) จำกนั้นเดิทำงต่อสู่
วัดคิชู ลาคัง หนึ่ งในวัดที่เก่ำแก่ในประเทศภูฏำน สมัยศตวรรษที่ 7 วัดนี้ เป็ นวัดที่มีควมเชื่อว่ำสร้ำงไว้เพื่อตรึงเท้ำซ้ำยของนำงยักษ์ตนหนึ่ งที่ นอน
ทอดร่ำงปิ ดทับประเทศทิเบตและเทือกเขำหิมำลัยไว้
จำกนั้นเพลิดเพลินกับ การช้อบปิ้ ง ณ พาโร สตรีท ซื้ อของฝากของที่ระลึก ตามอัธยาศัย
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พร้อมชม การแสดงท้องถิ่นของชาวภูฏาน แสดงวัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงามของชาว
ภูฏานในเทศกาลงานประเพณีตา่ งๆ
จากนั้นเชิญทุกท่าน พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Kichu Resort Hotel เมืองพาโร ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่หา้

พาโร-กรุงเทพ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินพำโร เพื่อนำท่ำนเดินทำงสู่กรุงเทพฯ
เหิรฟ้ ำสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Bhutan Airlines เที่ยวบินที่ B3-700
(มีบริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (เครื่องบินแวะรับส่งผูโ้ ดยสำรที่เมืองกัลกัตตำ ประเทศอินเดียประมำณ 45 นำที ***
ไม่ตอ้ งลงจำกเครื่อง***)
เดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจในกำรบริกำร

10.35 น.

16.05 น.

***หมำยเหตุ รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัทฯจะยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสูงสุด***

ในกรณีที่ผโู ้ ดยสารอยูต่ า่ งจังหวัด หากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร์, รถไฟ หรือตั ๋วเครื่องบินภายในประเทศ
กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯทราบทุกครั้งก่อนทาการออกตั ๋วทุกประเภท
มิฉะนั้นทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้ นในกรณีที่ทวั ร์มีการยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

กาหนดการเดินทาง
13-17 ก.ค. 62
20-24 ก.ค. 62
24-28 ก.ค. 62
31 ก.ค.-04 ส.ค. 62
07-11 ส.ค. 62
10-14 ส.ค. 62
14-18 ส.ค. 62
21-25 ส.ค. 62
11-15 ก.ย. 62
25-29 ก.ย. 62
02-06 ต.ค. 62
12-16 ต.ค. 62
19-23 ต.ค. 62
25-29 ต.ค. 62
06-10 พ.ย. 62
13-17 พ.ย. 62
20-24 พ.ย. 62
27 พ.ย.-01 ธ.ค. 62
04-08 ธ.ค. 62
05-09 ธ.ค. 62
06-10 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. 62

อัตราค่าบริการ
*6 ท่านออกเดินทางไม่มีหวั หน้าทัวร์ | 15 ท่านออกเดินทางมีหวั หน้าทัวร์
ราคาผูใ้ หญ่
ราคาเด็กเสริมเตียง
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักห้องละ 2-3 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม

53,900 บาท

53,900 บาท

52,900 บาท

4,900 บาท

53,900 บาท

53,900 บาท

52,900 บาท

4,900 บาท

54,900 บาท

54,900 บาท

53,900 บาท

4,900 บาท

54,900 บาท

54,900 บาท

53,900 บาท

4,900 บาท

54,900 บาท

54,900 บาท

53,900 บาท

4,900 บาท

55,900 บาท

55,900 บาท

55,900 บาท

4,900 บาท

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน
แปลงขนาดของพาหนะที่ใช้ในการนาเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สงวนสิทธิ์
 ในการเปลี่ยนแปลงราคา เหตุมาจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตั ๋วเครื่องบินหรือประกาศจากรัฐบาลประเทศภูฎาน
 เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน แต่ไม่ต ่ากว่า 6 ท่าน จะไม่มี หัวหน้าทัวร์ จากเมืองไทย แต่ทุกท่านยังสามารถเดินทางด้วยตัวเองได้ โดย
ไม่ตอ้ งจ่ายเงินเพิ่ม โดยที่มี ไกด์ทอ้ งถิ่น (English speaking guide)
อัตรานี้ รวม
1. ค่ำตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัดโดยสำยกำรบิน Bhutan Airlines (กระเป๋ำเดินทำง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก. / ท่ำน)
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง ภำษีน้ ำมัน ค่ำประกันภัยทำงอำกำศ
3. ค่ำรถนำเที่ยวภำยในประเทศภูฎำน (ไกด์ทอ้ งถิ่นภำษำอังกฤษ) และหัวหน้ำทัวร์จำกประเทศไทยคอยอำนวยควำมสะดวกตลอดกำร
เดินทำง
4. ค่ำโรงแรมที่พกั มำตรฐำน Tourist Class 2 ท่ำน ต่อ 1 ห้อง
5. ค่ำวีซ่ำภูฏำน
6. ค่ำบัตรเข้ำชมสถำนที่ ค่ำพำหนะ หรือรถรับ – ส่ง ระหว่ำงนำเที่ยว
7. ค่ำอำหำรมำตรฐำนตำมรำยกำร
8. ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในกำรเดินทำงวงเงิน 1,000,000 บำท ค่ำรักษำพยำบำล 500,000 บำท วงเงินคุม้ ครองอำหำรเป็ นพิษ (โดย
แพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่ำ ”อำหำรเป็ นพิษเท่ำนั้น”) (หมายเหตุ: ค่ำประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอำยุตำ่ กว่ำ 6 เดือน
และ ผูใ้ หญ่อำยุมำกกว่ำ 75 ปี ทำงบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่ งของสัญญำฯ)
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่ำจัดทำหนังสือเดินทำง
2. ภำษีต่ำงๆ เช่น ภำษีมลู ค่ำเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3% ฯลฯ
3. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอื่นๆนอกเหนื อจำกรำยกำรทัวร์
4. ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ำที่เกินกว่ำสำยกำรบินกำหนด 20 กก.
5. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่ไม่ได้ระบุอยูใ่ นโปรแกรมทัวร์
6. ค่ำอำบน้ ำแร่หนิ (Hot Stone Bath)
7. ค่ำทิปสำหรับมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น 3 USD ต่อวัน รวม 5 วัน = 15 USD
ค่ำทิปสำหรับคนขับรถ 2 USD ต่อวัน รวม 5 วัน = 10 USD
ค่ำทิปสำหรับหัวหน้ำทัวร์จำกเมืองไทย 3 USD ต่อวัน รวม 5 วัน = 15 USD
รวมเป็ น 40 USD / ท่ำน
เอกสารที่ใช้ยนื่ วีซ่า
 ไฟล์สแกนหนังสือเดินทำงที่มีอำยุใช้งำนเหลือ มำกกว่ำ 6 เดือนก่อนเดินทำง

เงื่อนไขการจองทัวร์
1. หลังจำกกำรจอง ต้องชำระ เงินมัดจำทันที ท่ำนละ 20,000 บำท / ท่ำน เนื่ องจำก ตัว๋ เครื่องบิน จะต้องออกทันทีหลังจำก มีกำรยืนยัน
กำรจอง มิฉะนั้น ที่นัง่ จำกสำยกำรบิน จะไม่ Confirm และ จะต้อง โอนเงิน ก่อนกำรเดินทำง อย่ำงน้อย 14 วันก่อนกำรเดินทำง
2. เงือ่ นไขกำรยกเลิก: หลังจำกชำระเงินมัดจำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน เนื่ องจำก ทำงบริษัทฯจะต้องออกตัว๋ เครื่องบิน ให้
ผูโ้ ดยสำรทันที เพื่อกำรยืนยันกำรเดินทำงกับทำงสำยกำรบิน
3. หลังจำก จ่ำยเงินเต็มจำนวนแล้ว ทำงบริษัทฯจะคิดค่ำใช้จ่ำยตำมควำมเป็ นจริงที่เกิดขึ้ นในขณะนั้น และจะทำกำรคืนเงินที่เหลือ หลังจำก
หักค่ำใช้จำ่ ยแล้วให้กบั ผูเ้ ดินทำง
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็ นสุดวิสยั จนไม่อำจแก้ไขได้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหำย สูญเสีย หรือได้รบั บำดเจ็บ ที่นอกเหนื อควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสยั บำงประกำร
เช่น กำรนัดหยุดงำน หรือ ภัยธรรมชำติ หรือ จลำจล เป็ นต้น
5. เนื่ องจำกรำยกำรทัวร์นี้เป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิ์กำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือ ถูกปฎิเสธกำรเข้ำประเทศไม่ว่ำ
กรณีใดๆ ก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินทุกกรณี
6. เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ชำระโดยตรงกับทำงบริษัทณ ทำงบริษัทฯ จะ
ขอถือว่ำท่ำนได้รบั ทรำบและยอมรับเงื่อนไขต่ำงๆ ที่บริษัทฯได้ระบุไว้แล้วข้ำงต้น
7. กำหนดกำรเดินทำงอำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงได้เพื่อควำมเหมำะสม ทั้งนี้ ทำงบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนควำมปลอดภัยของ
ลูกค้ำเป็ นหลักสำคัญ
8. สำหรับ ผูโ้ ดยสำร ที่ไม่ได้ถือ Passport ไทย หรือ Passport ต่ำงด้ำว ผูโ้ ดยสำรต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสำร Visa เข้ำออกเมืองไทยเอง
หรือ กำรแจ้งเข้ำแจ้งออกประเทศไทยเอง ทำงบริษัทฯทัวร์ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณี ที่ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในกำร
เข้ำและออกจำกประเทศ
9. บริษัทจะไม่รบั ผิดชอบ หรือ คืนเงินค่ำทัวร์ ในกรณีที่ท่ำนถูกปฏิเสธในกำรให้วีซ่ำ หรือ ปฏิเสธเข้ำเมือง ในทุกกรณี
10. ในกรณีที่ท่ำนผูโ้ ดยสำรต้องกำรใช้พำสปอร์ตเล่มสีน้ ำเงิน (รำชกำร) ในกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆในกำรที่ท่ำน
อำจจะถูกปฏิเสธมิให้เข้ำเมือง เพรำะโดยปกติในกำรท่องเที่ยวจะใช้เล่มสีเลือดหมู
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 14 วัน ในกรณีที่ไม่สำมำรถทำกรุป๊ ได้ไม่ถึงจำนวนอย่ำงน้อย 15 ท่ำนซึ่งในกรณี
นี้ ทำงบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้งั หมด หรือจัดหำคณะทัวร์อื่นให้ถำ้ ต้องกำร
12. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ที่เกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่ นอกเหนื อกำรควบคุมของทำง
บริษัทฯ หรือ ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มที่เกิดขึ้ นทำงตรง หรือทำงอ้อม เช่น กำรเจ็บป่ วย กำรถูกทำร้ำย กำรสูญหำย ควำมล่ำช้ำ หรืออุบตั ิเหตุต่ำง
13. รำคำนี้ คิดตำมรำคำบัตรโดยสำรเครื่องบิน ณ ปั จจุบนั หำกมีกำรปรับรำคำบัตรโดยสำรสูงขึ้ น ตำมอัตรำค่ำน้ ำมันหรือ ค่ำเงินแลกเปลี่ยน
ทำงบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับรำคำ ตำมสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
14. ภำพที่ใช้ในกำรประกอบกำรทำโปรแกรมใช้เพื่อควำมเข้ำใจในมุมมองสถำนที่ท่องเที่ยว ภำพใช้เพื่อกำรโฆษณำเท่ำนั้น
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม **

