
BTN-T001 ทวัร์ภฏูานสดุคุ้ม เที่ยวเยอะ วิวสวย 1 

 

 

 
สอบถาม) 

รหัสโปรแกรม : 13858 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BTN-T001 ทวัร์ภฏูานสดุคุ้ม เที่ยวเยอะ วิวสวย 2 

พาท่านเดินทางท่องเท่ียวพร้อมหวัหน้าทวัร์ไทยท่องไปยงัประเทศภฏูาน ดินแดนแห่งความสขุ สดู
อากาศบริสทุธ์ิ ชมวิวในแบบฉบบัเทือกเขาหิมาลยัซึง่มีพืน้ท่ีป่ามากกว่า 60% ของประเทศ ดวูิถีชีวิต ความ
เป็นอยู่ ศิลปะและวฒันธรรมของคนภฏูาน เดินทางช่วงท่ีดอกไม้บานมากท่ีสดุ พืน้ป่าเขียวขจี อากาศไม่หนาว
จดั เท่ียวครบ 3 เมืองหลกั พาโร ทิมพ ูและเมืองพนูาคา เย่ียมชม พระใหญ่ ขึน้ไปไหว้พระบนเขาทกัซงัเพ่ือ
ความศิริมงคลของท่านและครอบครัว เข้าชมปอ้มปราการหรือซองของทกุเมือง ไม่พลาดสถานท่ีไฮไลท์ส าคญั
ของทกุเมือง บินเช้ากลบัเย็น พกัโรงแรมระดบั 3 ดาวคณุภาพของประเทศภฏูานพร้อมวิวดีๆท่ีเราเลือกพเิศษ
ส าหรับคณุ นอกจากนัน้เรายงัมีอาหารไทยเสริมให้ท่านทกุมือ้ยกเว้นบนเขาทกัซงั และการแสดงพืน้บ้านและ
ระบ าหน้ากากพร้อมกบัการให้พรจากพระประเทศภฏูานเพ่ือความศิริมงคล (ส าหรับกรุ๊ป 10ท่านขึน้ไปเท่านัน้) 

 

อัตราค่าบริการ: 

วนัเดนิทาง เดือน ราคาผู้ใหญ่/  

(พกัห้องละ 2-3 ทา่น)  

ราคาเดก็ต ่ากวา่ 12ปี  

 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

12-16, 19-23, 26-30 มิถนุายน 55,900 บาท 53,900 บาท 7,900 บาท 

3-7, 10-14, 13-17, 17-21,  
25-29, 31-1 

กรกฎาคม 55,900 บาท 53,900 บาท 7,900 บาท 

8-12, 10-14, 14-18, 21-25,   
28-1 

สิงหาคม 55,900 บาท 53,900 บาท 7,900 บาท 

4-8, 11-15,18-22, 25-29 กนัยายน 55,900 บาท 53,900 บาท 7,900 บาท 

2-6, 10-14, 19-23, 23-27, 30-3 ตลุาคม 55,900 บาท 53,900 บาท 7,900 บาท 

6-10, 13-17, 20-24, 27-1 พฤศจิกายน 55,900 บาท 53,900 บาท 7,900 บาท 

4-8, 6-10, 11-15, 18-22, 25-29, 
28-1, 29-2 

ธนัวาคม 55,900 บาท 53,900 บาท 7,900 บาท 
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*เดินทางตัง้แต่10 ท่านแต่ไม่เกินกรุ๊ปละ 16 ท่านพร้อมหวัหน้าทวัร์ไทย หากผู้ เดินทางไม่ครบท่านสามารถออก

เดินทางโดยมีไกด์ภฏูานดแูลตลอดการเดินทางได้ตัง้แต่ 4ท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 

 

 

(ทา่นสามารถกดดรูายละเอยีดหน้าเว็บของโรงแรมได้โดยกดทีช่ื่อโรงแรมดา่นลา่ง) 

วนัท่ี รายละเอียดการเดนิทาง อาหาร โรงแรม 

เช้า กลางวนั เย็น 

1 กรุงเทพ  เมืองพาโร เมืองทิมพ ู

สนามบนิพาโร วดัตมัโซ ดา่นชซูอม ปอ้มปราการทิมพู

ซอง  

(ชมระบ าหน้ากากและร าบ าพืน้บ้าน พร้อมท าบญุรับศีลจาก
พระสงฆ์) 

✈   Hotel Phuntsho 
Pelri 

หรือเทียบเทา่ 

2 เมืองทิมพ ู เมืองพนูาคา  

จดุชมวิวโดชลูา่และ108สถปู  หมูบ้่านล็อบโบซ่า วดัชิมิ

ลาคงั พนูาคาซอง  

   Zhingkham Resort 

หรือเทียบเทา่ 

3 เมืองทิมพนูาคา  เมืองทิมพ ูเมืองพาโร 

จดุชมวิวโดชลูา่และ108สถปู ปอ้มปราการซิมโตก้า 

(ใสช่ดุประจ าชาตภิฏูานหลงัอาหารเท่ียง) 

พระใหญ่ Buddha dordenma ศนูย์อนรัุกษ์สตัว์ประจ า

ชาตทิาคนิ (พาทา่นเดนิชมตวัเมืองพาโร) สถปูเมมโมเรียล

   Olathang 

หรือเทียบเทา่ 

https://www.bhutanhotels.com.bt/hotels/phuntsho-pelri/
https://www.bhutanhotels.com.bt/hotels/phuntsho-pelri/
https://www.bhutanhotels.com.bt/hotels/zhingkham-resort/#1547456580990-83f4eaf0-1a67
https://www.bhutanhotels.com.bt/hotels/hotel-olathang/
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โชเตน ท่ีท าการไปรษณีย์ภูฏาน 

4 เมืองพาโร (ขึน้เขาทกัซกั) 

ทกัซงั 

   Olathang  

หรือเทียบเทา่ 

5 เมืองพาโร  กรุงเทพ 

พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ ปอ้มปราการเมืองพาโร 

  X  

 

 

 

วนัท่ี 1 กรุงเทพ  เมืองพาโร เมืองทิมพ ู

02:00 คณะเดนิทางพร้อมกนัท่ี สนามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 ประตู ทางเข้า 6 
เคาร์เตอร์K สายการบิน Bhutan Airline (KB) เท่ียวบนิ B3 701 

04:30 ออกเดนิทางสูป่ระเทศภฎูาน เดนิทางสูเ่มืองพาโร เมืองหน้าดา่นส าคญัก่อนเดนิทางสูด่นิแดนอ่ืนๆในประเทศ
ภฏูาน โดยสายการบนิ Bhutan Airline(B3) มีอาหารบริการบนเคร่ือง เคร่ืองจะท ำกำรลงจอดที่ประเทศอินเดีย
เพือ่ท ำควำมสะอำดและเติมน ้ำมนัเป็นเวลำ 45 นำทีโดยไม่ตอ้งลงจำกเคร่ืองบินและเดินทำงต่อไปยงัประเทศ
ภูฎำน 

07:55 เดนิทางถึงเมืองพาโรประเทศภฏูาน หวัหน้าทวัร์จะน าทา่นผา่ดา่นตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดนิทาง 
ทา่นสามารถซือ้ซิมมือถือได้ก่อนออกจากสนามบนิ พาท่าน
เดนิทางสูเ่มืองทิมพ ูระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตรใช้เวลา
ประมาณ 1:30 ชวัโมง ตลอดทางทา่นจะได้เห็นวิว วิถีชีวิต ผา่น
หบุเขาหินตลอดสองข้างทาง โดยระหวา่งทางเราจะพาทา่นแวะ
จดุชมวิว วดัต าช ูซึง่จะมีสะพานเหล็กทอดยาวไปถึงวดัโดยตวั
วดัจะอยูฝ่ั่งตรงข้ามของถนน หลงัจากนัน้ เราจะพาทา่นแวะ 
ดา่นชซูอม เป็นหน้าดา่นท่ีจะเข้าเมืองทิมพ ูทา่นจะได้เห็นสถปู
สามแบบและเห็นวิถีชาวบ้าน  

กลางวนั  พกัรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

https://www.bhutanhotels.com.bt/hotels/hotel-olathang/
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 ชว่งเย็นเราจะพาทา่นไปยงั ป้อมปราการ “ทมิพู ซอง” Thimphu 
Dzong หรือมีช่ือเป็นทางการว่า “ตาชิโช ซอง” (Tashicho 
Dzong) ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองหลวงแหง่นี ้ปอ้มปราการแหง่นีไ้ด้
ถกูสร้างขึน้ในปี1907 ซึง่นอกจากเป็นปอ้มปราการแล้วยงัเป็นอาราม
หลวงส าหรับพระอีกด้วย โดยตอนนีส้ถานท่ีแหง่นีเ้ป็นท่ีท างานของ
สมเดจ็พระราชาธิบดีจิกมีและท าเนียบรัฐบาล ท่ีน่ีเราจะเห็นท่ีประทบั
ของสมเดจ็พระราชาธิบดีจิกมีสามารถมองเข้าไปได้แตไ่ม่สามารถถ่ายรูปได้ 

 

พาทา่นชมการแสดงระบ าพืน้บ้านและแสดงระบ าหน้ากาก พร้อมกบัรับศีลจากพระสงฆ์เพ่ือความศิริมงคล 

 

ค ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 พกัโรงแรม Phuntsho Pelri หรือเทียบเทา่ 

 

วนัท่ี 2 เมืองทิมพ ู เมืองพนูาคา  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 หลงัรับประทานอาหารเช้า เราจะพาทา่นเดนิทางไปยงัเมืองพนูาคา ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมงกวา่ ระหว่างทางไปยงัเมืองพนูาคาถนนออกจะคดเคีย้วสองข้างทางรายล้อมไป
ด้วย   ป่าสนเขียวขจี  

ระหวา่งทางเราจะแวะพกัท่ี จดุท่ีสงูท่ีสดุบนเส้นทางนีอ้ยู่ท่ี 3,116 เมตรจากระดบัน า้ทะเล (เป็นจดุท่ีสงูท่ีสดุ
ของเมืองทิมพแูละพนูาคา )ซึง่เรียกวา่ ดอร์ ชูลา (Dorchula Plass) และพาทา่นชม สถูป “ดรุค วังเกล” 

(Druk Wangle Chorten)  108 องค์ (สถูป่ห่งความเป็นสิริมงคล ่ลรสันติสุววอง่ห่นดนิ  108 องค์) 
สร้างขึน้มาเพื่อถวายแกพระโพธิสตัว์ของชาววชัรยาน จดุนีเ้ป็นจดุท่ีสามารถยืนชมเทือกเขาหิมาลยัได้แบบ
กระจา่งตาท่ีสดุ โดยเฉพาะในวนัท่ีอากาศสดใสและฟ้าเปิด 
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หลงัจากนัน้อีก 1:30 ชัว่โมงเราจะถึงเมืองพนูาคา เมืองพนูาคานัน้จะเป็นเมืองเล็กๆ แตมี่ภมูิประเทศท่ีสวยงาม
เน่ืองจากมีแมน่ า้ขนาดใหญ่ไหลบรรจบกนั  

เราจะพาทา่นผา่น หมูบ้่านคนพืน้เมืองของพนูาคา ไปยงัวัดชิมิลาคัง (Chimi Lhakhang) วดันีไ้ด้ถกูสร้างขึน้
ในปี 1499 โดยพระงาหวงั ชอคเยล โดย ชาวภฏูานนิยมมาไหว้ขอพรในเร่ืองครอบครัว อาทิ ขอลกู ขอพรให้

ประสบความส าเร็จในเร่ืองความรัก 

 

 

 

 

 

กลางวนั  พกัรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนั เราจะพาทา่นนัง่รถผ่านตวัเมืองพนูาคา ผา่นแมน่ า้ เพ่ือไปยงัสถานท่ี
ส าคญัท่ีสดุของเมืองนี ้พาทา่นเย่ียมชม      

 พนูาคาซอง (Punakha Dzong) ปอ้มปราการประจ าเมืองปนูาคา ปัจจบุนัเป็นพระราชวงัฤดหูนาวของ
พระสงัฆราช ปอ้มปราการแหง่ถกูสร้างขึน้เม่ือปี 1637-38 เป็นซองท่ีเก่าแก่ท่ีสดุเป็นอนัดบัสองและเป็นซองท่ี
ใหญ่ท่ีสดุเป็นอนัดบัสองอีกด้วย 
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ค ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 พกัโรงแรม Zhingkham Resort หรือเทียบเทา่ 

 

วนัท่ี 3 เมืองพนูาคา  เมืองทิมพ ู เมืองพาโร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 ออกเดนิทางจากเมืองพนูาคามุง่สูเ่มืองทิมพู ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 
ชัว่โมงกวา่ ระหวา่งทางแวะพกัยงัจดุพกัท่ีสงูท่ีสดุบนเส้นทางนีอ้ยูท่ี่ 3,116 เมตรจากระดบัน า้ทะเล (เป็นจดุท่ี

สงูท่ีสดุของเมืองทิมพแูละพนูาคา )ซึง่เรียกว่า ดอร์ ชลูา (Dorchula Plass) ทา่นสามารถเข้าห้องน า้ทานชา
และกาแฟได้ท่ีน่ี 

อีกประมาณ 45นาที เราจะพาทา่นเท่ียวชม ปอ้มปราการซิมโตก้า ซึง่เป็นปอ้มปราการต้นแบบและเป็นปอ้ม
ปราการท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ สร้างขึน้ในสมยัรวมชาตขิองประเทศภฏูาน ตอนนีใ้ช้เป็นโรงเรียนสอนภาษาประจ าชาต ิ
“ซองก้า” ด้านในมีของเก่าแก่จ านวนมากให้ทา่นได้ชม 

กลางวนั  พกัรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 หลงัอาหารกลางวนั เราจะแจกชดุประชาตขิองภฏูานให้ทา่นได้ใสเ่ท่ียวในวนันีท้ัง้วนั ชดุประจ าชาตภิฏูานของ
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ผู้ชายเรียกวา่ โกะ (GHO) สว่นชดุประชาตขิองผู้หญิงเรียกวา่ คร่ิา (Kira) 

 สถานท่ีแรกท่ีเราจะน าทา่นเท่ียววนันีคื้อ  

หลงัจากนัน้ชว่งเช้าแดดยงัดีเราจะพาทา่นไปยงั พระใหญ่ หรือ Great Buddha Dordenma เป็นรูปหลอ่พระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าซ่ืงสร้างขึน้ในปี 2006 โดยมีความสงู 54 เมตร จากจดุนีท้า่นจะเห็นเมืองทิมพอูยา่งชดัเจน 

ไมไ่กลกนัเราจะพาทา่นไปยงั ศนูย์อนรัุกษ์สตัว์ประจ าชาติทาคนิ ซึง่ด้านในจะมีตวัทาคินซึง่เป็นสตัว์หายากมี

เพียงในแถบเทือกเขาหิมาลยัเทา่นัน้ 

 

จากนัน้พาทา่นสกัการะ เมมโมเรียลโชเตน (Memorial Chortten) มหา
สถูปเพ่ือสร้างวึน้เพ่ือร าลึกถงึอดีตกษัตริิย์ จิกม่ี ดอร์จี วังชุก 
พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์องค์ท่ี 3 ท่ีปกครองประเทศภฏูานในชว่ง ค.ศ. 
1952-1972 และทรงได้รับพระฉายาวา่ "พระบิดาแหง่ภฏูานนยคุใหม่ "
สร้างขึน้ในปี 1974 

 

หากเวลาเหลือและ เปิดท าการ เราจะพาทา่นเข้าชมและเลือกซือ้ของสะสมท่ี ท่ีท าการไปรษณีย์ภฏูาน 
(General Post Office) ซึง่ทา่นสามารถเลือกซือ้ดวงตราไปรษณีอากรท่ีงดงามของภฏูานและความพิเศษท่ี
ไปรษณีย์    ภฏูานคือท่านสามารถถ่ายรูปตวัเองลงบนตราไปรษณีย์ซึง่สามารถใช้ได้อยา่งถกูกฎหมายและ
สามารถติดบนโปสการ์ดหรือจดหมายสง่กลบัมาประเทศไทยและทัว่โลกได้อีกด้วย (ทา่นสามารถเตรียมรูป
ทา่นเองหรือรูปคนอ่ืนมาท าแสตมป์ได้ คา่ใช้จ่ายตอ่ท่านประมาณ 200-280 บาทขึน้อยู่กบัชดุแสตมนัน้ ๆ) 

 

  เสร็จจากเมืองทิมพ ูเราจะพาทา่นเดินทางไปยงัเมืองพาโร โดยใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1ชัว่โมง 30นาที โดย
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ระหวางทางเราอาจจะแวะถ่ายรูปในบางจดุ นอกจากนัน้เวลานีย้งัไมเ่ย็นมากนกั ทา่นจะได้เพลิดเพลินกบั
บรรยากาศสองข้างทางระหว่างเมือง พอถึงเมืองพาโรเราจะพาทา่นเดนิเลน่ในเมืองก่อนเวลาอาหารเย็น 

ค ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 พกัโรงแรม Olathang หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ี 4 เมืองพาโร (ขึน้เขาทกัซกั) 

 ออกเดนิทางแตเ่ช้า เพ่ือไปยงัทางขึน้เขา เพ่ือพาทา่นไปยงั วัดทักซัง (Taktshang Goemba Monastery)  ช่ือ
ทกัซงัมีความหมายวา่รังเสือหรือ (Tiger Nest) ทา่นสามารถเลือกวา่จะข่ีม้าหรือจะเดินขึน้ไปก็ได้ การข่ีม้าจะ
ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีซึง่ขึน้ไปได้จนถึงจดุจอดม้าและขึน้ม้าได้เฉพาะขาขึน้เท่านัน้เพราะวา่ขาลงนัน้หากนัง่
ม้าจะอนัตรายมาก การเดนิทางขึน้เขาทกัซงัจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 -6 ชัว่โมงในการไป-กลบัและขึน้อยู่
กบัความเร็วในการเดนิของกรุ๊ปด้วย โดยระหวา่งทางจะมีจดุแวะพกัซึง่จะเป็น Café ซึง่เราจะพกัด่ืมชาและเข้า
ห้องน า้ เดนิขึน้ตอ่เพ่ือท่ีจะถึงชว่งสดุท้ายท่ีจะต้องขึน้ลงบนัไดกวา่ 350 ขึน้เพ่ือท่ีจะขึน้ไปท่ีตวัวดัทกัซงั เม่ือถึง
ตวัวดัจะต้องฝากอปุกรณ์อิเล็กโทรนิคทกุชนิด (ลูกคำ้หลำยท่ำนจะถำมว่ำจะเดินไหวไหม ต้องตอบเลยว่ำทริป
เรำไม่รีบร้อนในกำรเดินข้ึนเพือ่ทีแ่สวงบญุบนหบุเขำอนัศกัด์ิสิทธ์ินี ้เดินเร่ือย ๆชมบรรยำกำศอนัสวยงำมบน
เทือกเขำ พกัได้ตลอดทำง กำรข่ีม้ำจะช่วยใหเ้ดินข้ึนง่ำยข้ึนมำกเพรำะว่ำเมื่อถึงจุดจอดม้ำจะเดินอีกไม่นำน
มำก หำกลูกคำ้ท่ำนไดไม่สะดวกทีจ่ะข้ึนเขำทกัซงัเรำสำมำรถพำท่ำนไปเดินเที่ยวในเมืองพำโรแทนได้) 

โดยปกตเิราจะขึน้ถึงตวัวดัประมาณ 11 โมงเช้า ถึง ประมาณเท่ียง แล้วแตค่วามรวดเร็วของกรุ๊ป 

วดัทกัซงัเป็นวดัพทุธท่ีมีความเก่าแก่ท่ีสดุแหง่หนึง่ในภฏูาน โดยถกูสร้างขึน้เม่ือปี ค .ศ . 1962 จดุเดน่อยูท่ี่ตวัวดั
นัน้ตัง้อยูริ่มผาซึง่มีความสงูกวา่ 900 เมตร ในเขตเมืองพาโร ด้วยความสงูเทียมฟ้าเชน่นีเ้อง ท าให้วดันัน้อยู่
ทา่มกลางเมฆหมอกสีขาวท่ีล้อมรอบวดั อีกทัง้ยงัสามารถชมวิวสวย ๆ ด้านลา่งได้อย่างชดัเจนในวนัท่ีท้องฟ้า
โปร่ง โดยเฉพาะในช่วงฤดใูบไม้ผลิท่ีหมูม่วลดอกไม้ตา่งพากนัชชูอ่สวยงาม ด้านประวตัคิวามเป็นมานัน้ มี
ต านานเลา่วา่ แตก่่อนพืน้ท่ีบริเวณนีจ้ะถกูสร้างเป็นวดันัน้ทา่นกรููรินโปเช ( Guru Rinpoche) หรือทา่นครุุ
ปัทมะสมัภวะ (Guru Padmasambhava) คนภฏูานจะเรียกทา่นวา่ กรููรินโปเช (ทา่นกรููรินโปเชในแถบประเทษ
ทิเบต ภฏูาน เนปาล และบางสว่นในประเทศอินเดียในแถบเทือกเขาหิมาลยันัน้ถือว่าทา่เหมือนพระพทุธเจ้าอง
ท่ีสอง โดยตามวดัตา่งๆท่ีภฏูานจะมีรูปปัน้ของทา่นแทบทกุวดั) ได้ข่ีหลงัเสือมาเหยียบแผน่ดนิภฏูานครัง้แรก
และบ าเพ็ญเพียรอยู่ในถ า้แห่งนีเ้ป็นเวลา สามปี สามเดือน สามอาทิตย์ สามวนั สามชัว่โมง 
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เท่ียง  ทานอาหารท่ี Café บนเขาทกัซงั  

 เม่ือลงมาถึงด้านล่างครบทกุคนแล้วเราจะพาทา่นเข้าสู่โรงแรมเพ่ืออาบน า้พกัผอ่นก่อนและเตรียมตวัเพ่ือ
รับประทานอาหารและดกูารแสดงระบ าพืน้บ้านและแสดงระบ าหน้ากาก (ส าหรับกรุ๊ปท่ี 10 ทา่นขึน้ไป) 

ค ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 พกัโรงแรม Olathang หรือเทียบเทา่ 

 

วนัท่ี 5 เมืองพาโร - กรุงเทพ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 หลงัอาหารเช้าพาทา่นเย่ียมชม พิธ
ภณัฑ์แหง่ชาตภิฏูาน ซึง่เก็บรวบรวม 
ภาพพระบฏ อาวธุ เหรียญกษาปณ์ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ สตัว์ป่าแถบ
เทือกเขาหิมาลยั เป็นต้น ไมไ่กลกนัเรา
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จะพาทา่นเดนิทางไปยงั พาโรริงปงุซอง (Paro Ringpung Dzong) ปอ้มปราการยิ่งใหญ่ท่ีสดุของเมืองพาโร 
ถกูสร้างขึน้ในปี ค .ศ .1645 ซึง่ตอนนีส้ถานท่ีนีมี้ไว้ส าหรับสว่นบริหาร ศนูย์กลางทางการปกครองของเมืองพา
โร 

กลางวนั  พกัรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 หลงัจากอาหารกลางวนัเราจะพาทา่นขบัรถผา่นตวัเมืองพาโรไปยงั 
วดัคชิ ูลาคงั (Kyichu Lhakhang) วดัคชิเูป็นวดัโบราณเก่าแก่ท่ีสดุของ
ภฏูานตัง้อยูใ่จกลางหบุเขาพระเจ้าซองต์เซน กมัโป กษัตริย์ทิเบต ทรง
สร้างขึน้ตัง้แตปี่ ค .ศ.659  

 เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพ – สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสายการบนิ Bhutan Airline(B3) ออกเดนิทาง 15:30 น 
โดยเท่ียวบนิท่ี B3 700 ถึงกรุงเทพเวลา 19:30 น 

***หมายเหต ุรายการทวัร์และสายการบินอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัทฯจะยดึถือประโยชน์ของลกูค้าเป็นสงูสดุ*** 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ: 

1. ในการเปล่ียนแปลงราคา เหตมุาจากอตัราแลกเปล่ียนและราคาตัว๋เคร่ืองบินหรือประกาศจากรัฐบาลประเทศภฏูาน 
2. การเดนิทางแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ เดนิทางอยา่งน้อย 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง 
3. ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต ่ากวา่ 10 ทา่น แตไ่มต่ ่ากวา่ 4  ทา่น จะไมมี่หวัหน้าทวัร์เดินทางจากประเทศไทย แตย่งั

ทา่นสามารถเดนิทางด้วยตวัเองโดยไมต้่องเพิ่มเงิน โดยมีไกด์ท้องถ่ินและคนขบัรถ(พดูภาษาองักฤษ)ท่ีรับรองโดย
รัฐบาลภฏูานให้การบริการท่านตลอดการเดินทาง 

4. เม่ือท าการออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้วและมีการยกเลิกไมว่า่กรณีใดๆทางบริษัทไมส่ามารถท าการรีฟันด์ตัว๋ได้เน่ืองจาก
เง่ือนใขของสายการบนิ 

ในกรณีลกูค้าเดินทางมาจากตา่งจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินภายใน ตัว๋รถไฟ เป็นต้นฯ 

กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯให้ทราบทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ทกุประเภท 

มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้ในทกุกรณีท่ีมีทวัร์ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน 
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5. เปล่ียนแปลงเวลาบนิตามสายการบนิโดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า เน่ืองจากภฏูานมีเพียงสองสายการบนิและมีการ
เปล่ียนแปลงเวลาบนิอย่างตอ่เน่ือง 

6. การแสดงระบ าหน้ากากส าหรับ 10 ทา่นไป หากไมค่รบสามารถช าระเงินเพิ่มเตมิกรุ๊ปละ USD120 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม: 

1. ตัว๋เคร่ืองบนิ กรุงเทพฯ -พาโร-กรุงเทพฯ ชัน้ Economy และ คา่ภาษีสนามบนิโดยสายการบนิ Druk Air หรือ Bhutan 
Airlines (B3) 

2. โรงแรมท่ีพกั 4คืน พร้อมอาหารเช้า ตามโปรแกรมท่ีระบดุ้านบน 
3. คา่อาหารทกุมือ้ตามระบใุนรายการ 
4. น า้ด่ืมวนัละ 3 ขวด ตอ่ 1 ทา่น 
5. คา่ข่ีม้าขึน้ทกัซงั (หากไมข่ึน้ม้าไมส่ามารถคืนคา่ม้าได้) 
6. คา่ยานพาหนะและคา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆตามท่ีระบไุว้ในโปรแกรม 
7. คา่ท่ีพกัโรงแรม (พกัห้องละ 2 ทา่น )โดยใช้โรงแรมท่ีผา่นกา รรับรองจากรัฐบาลภฏูาน  (3 ดาวหรือเทียบเท่า) 
8. คา่วีซา่เพ่ือเข้าประเทศ USD $40  
9. คา่ Development Fee USD $65 ตอ่คน /ตอ่วนั (รวมทัง้สิน้ 260 USD)ท่ีทางรัฐบาลภูฏาน เรียกเก็บกบันกัท่องเท่ียว 
10. คา่พาหนะในการน าเท่ียวและคา่เข้าชมสถานท่ีตามระบไุว้ในโปรแกรม 
11. คา่มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน (พดูภาษาองักฤษ)ท่ีคอยบริการและดแูลตลอดการเดนิทาง  
12. คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท (ข้อตกลงเป็นไปตามบริษัทประกนั) 
13. คา่หวัหน้าทวัร์ไทยท่ีคอยบริการและดแูลตลอดการเดินทาง ส าหรับคณะเดินทางตัง้แต ่10 ทา่นขึน้ไป 

อัตราบริการนีไ้ม่รวม: 

1. ราคาทวัร์นีไ้มร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และ คา่บริการหกั ณ ท่ีจา่ย 3  % (ส าหรับทา่นท่ีต้องการใบก ากบัเทา่นัน้) 
2. คา่ทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขบัรถภฏูาน (ทัง้หมด 5 วนั  = USD $30 
3. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย  ทา่นละ 300 บาท 
4. คา่บริการอาบน า้แร่ Premium Hot Stone Bath  
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5. คา่ใช้จา่ยส่วนตวั อาทิเชน่  คา่เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , คา่โทรศพัท์ , คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, คา่
น า้หนกัเกินจากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้ ,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

6. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารในการย่ืนวีซ่า: (วีซ่าออกเป็นกรุ๊ป) 

1. รูปถ่ายหนงัสือเดนิทาง ต้องมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีเดนิทาง 
2. รูปถ่ายพืน้หลงัขาว สามารถถ่ายจากมือถือได้หรือถ่ายจากรูปถ่ายเดมิซึง่ต้องถ่ายไมเ่กิน 3 เดือน  

ตวัอยา่งหน้า Passport ตวัอยา่งรูปถ่าย 
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เงื่อนไวการจองทัวร์ 

1. หลงัจากการจอง ต้องช าระ เงินมดัจ าทนัที ท่านลร 30,000 บาท  ท่าน /เน่ืองจาก ตัว๋เคร่ืองบนิ จะต้อง
ออกทนัทีหลงัจาก มีการยืนยนัการจอง มิฉะนัน้ ท่ีนัง่จากสายการบนิ จะไม ่Confirm และ จะต้อง โอนเงิน ก่อนการ
เดนิทาง อยา่งน้อย 14 วนัก่อนการเดินทาง  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดนิทางก่อนลว่งหน้า 14 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุ๊ปได้ไมถ่ึงจ านวนอยา่งน้อย   
15 ทา่นซึง่ในกรณีนีท้างบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทัง้หมด หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ 

3. เง่ือนไขการยกเลิก: หลงัจากช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน เน่ืองจาก ทางบริษัทฯ
จะต้องออกตัว๋เคร่ืองบิน ให้ผู้ โดยสารทนัที เพ่ือการยืนยนัการเดนิทางกบัทางสายการบนิ  

4. หลงัจาก จา่ยเงินเตม็จ านวนแล้ว ทางบริษัทฯจะคิดคา่ใช้จา่ยตามความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้ในขณะนัน้ และจะท าการ
คืนเงินท่ีเหลือ หลงัจากหกัคา่ใช้จา่ยแล้วให้กบัผู้ เดนิทาง 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไข
ได้และจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสีย หรือได้รับ บาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้า
ทวัร์และเหตสุดุวิสยับางประการ เชน่ การนดัหยดุงาน หรือ ภยัธรรมชาต ิหรือ จลาจล เป็นต้น 

6. เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฎิเส
ธการเข้าประเทศไมว่า่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไมคื่นเงินทกุกรณี 

7. เม่ือทา่นได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือ ช าระโดยตรงกบัทาง
บริษัทณ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีบริษัทฯได้ระบไุว้แล้วข้างต้น 

8. ก าหนดการเดนิทางอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยดึถือผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภยัของลกูค้าเป็นหลกัส าคญั 

9. ส าหรับ ผู้ โดยสาร ท่ีไมไ่ด้ถือ Passport ไทย หรือ Passport ตา่งด้าว ผู้ โดยสารต้องรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร Visa เข้า
ออกเมืองไทยเอง หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯทวัร์ จะไมรั่บผิดชอบในกรณี ท่ีดา่นตรวจคน
เข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ 

10. บริษัทจะไมรั่บผิดชอบ หรือ คืนเงินคา่ทวัร์ ในกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธในการให้วีซา่ หรือ ปฏิเสธเข้าเมือง ในทกุกรณี 
11. ในกรณีท่ีท่านผู้ โดยสารต้องการใช้พาสปอร์ตเล่มสีน า้เงิน  (ราชการ  )ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่

รับผิดชอบใดๆในการท่ีทา่นอาจจะถกูปฏิเสธมิให้เข้าเมือง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเท่ียวจะใช้เลม่สีเลือดหม ู
12. บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ

ควบคมุของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใช้จ่ายเพิ่มท่ีเกิดขึน้ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท าร้าย การสญู
หาย ความลา่ช้า หรืออบุตัเิหตตุา่ง  

13. ราคานีค้ิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราค่าน า้มนั
หรือ คา่เงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคา ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
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14. ภาพท่ีใช้ในการประกอบการท าโปรแกรมใช้เพ่ือความเข้าใจในมมุมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใช้เพ่ือการโฆษณา
เทา่นัน้ 

 

 


