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วนัที ่1 :   กรงุเทพ – พาโร – ทมิพ ู    ( -,L,D ) 

 

02.30  ท าการเช็คอินด๎วยตนเองทีส่นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารขาออกชั้น 4 เพื่อท าการเช็คอินที่

เคาน์เตอร์โซน W  เคาน์เตอร์สายการบินดรุกแอร์  (Druk Air) 

 

05:00  ออกเดินทางสํูเมืองพาโ  ร ประเทศภูฏาน  เที่ยวบินที่ KB121 

 

08:30 เดินทางถึงพาโร (Paro) หลังผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและรับกระเป๋าเดินทาง พบเจ๎าหน๎าที่ของ

บริษัทรอรับคณะที่ประตูทางออก  

 

 น าทํานเดินเลํนชมเมืองพาโร ชมวิถชีีวิตความเป็นอยํูของชาวเมืองพาโร 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 

บําย พาทํานเดินทางสํูเมืองทิมพู ระยะทาง 80 กม. ใช๎เวลาประมาณ 1 ชม. ทํานจะเพลิดเพลินกับทิวทัศน์

สองข๎างทางของถนนที่ลัดเลาะไปตามแนวเขา มีล าธารไหลขนาบข๎างไปตลอดทาง ทํานจะได๎รับ

อากาศบริสุทธ์ิสัมผัสกับน้ าเย็นฉ่ าที่มาจากเทือกเขาหิมาลัย 

 

  เดินเลํนชมเมืองทิมพู เมืองหลวงของประเทศภูฏานซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองหลวงที่เล็กที่สุดในโลก                      

และมีประชากรอาศัยเพียงประมาณ 100,000 คนเทํานั้น 

 

 น าทํานชมความงามของทิมพูซองหรือทาชโิชซอง 

(Thimphu Dzong /Tashichho Dzong) ซึ่งเป็นซอง

หลักและใหญํที่สุดของภูฏาน เทียบได๎กับวัดพระแก๎ว

ของเรา ซองไมํใชํเป็นเพียงศาสนสถานเทํานั้น แตํยัง

เป็นสถานที่ท าการของรัฐบาลและองค์ประมุขจึงเป็น

ศูนย์กลางแหํงการบริหารราชอาณาจักรและเป็น

เสมือนหัวใจที่รวมแหํงจิตวิญญาณของภูฏานทั้งหมด

สถานที่แหํงนี้ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ่ีสุด  

  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

  พักที่ Gyelsa Boutique Hotel หรือเทียบเทํา 
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วนัที ่2 :   ทมิพ ู– พนูาคา – วังด ี    ( B,L,D ) 

 

เช๎า บริการอาหารเช๎า  ณ  ห๎องอาหารของโรงแรม 

  

 ออกเดินทางไปดอชูลา ใช๎เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 

โดยตลอดสองเส๎นทางอันวกวนและซับซ๎อนไปด๎วย

ขุนเขาจากทิมพูสํูพูนาคา จะเต็มไปด๎วยป่าไม๎ที่อุดม

สมบูรณ์และป่าสนอันหนาทึบอีกทั้งยังมีดงกุหลาบพันปี

ดอกไม๎ประจ าชาติของประเทศภูฏานให๎เห็นได๎ทั่วไป 

ดอชูลา พาส (Dochula Pass) เป็นจุดสูงสุดของ

เส๎นทางทิมพู -  พูนาคา ต้ังอยํูทีร่ะดับความสูง 3,100 

เมตร ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิ ด๎วยพระราชินีใน

กษัตริย์องค์กํอน (King Jigme Singye Wang Chuck) 

ได๎โปรดให๎สร๎างเจดีย์ จ านวน 108 องค์ ไว๎ที่บริเวณเพื่อเป็นที่ระลึกถึงที่กษัตริย์องค์กํอนได๎เสด็จไป

ปราบจราจลด๎วยพระองค์เองที่ชายแดนภูฏานและอินเดีย เมื่อปี ค.ศ. 2003    

 
 

                 เมื่อได๎เวลาที่เหมาะสม น าทํานเดินทางสํูเมืองพูนาคา ใช๎เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 

บําย  พาทํานเที่ยวชมพูนาคา ซอง ซึ่งต้ังอยํูตรงบริเวณที่แมํน้ า 2 สายมาบรรจบกัน ทํานจะได๎เข๎าไปชม

ภายในซองซึ่งแบํงเป็นสํวนตําง ๆ ด๎วยศิลปะที่งดงามเฉพาะตัว บางสํวนเป็นห๎องบูชามีพระพุทธรูป

ขนาดใหญํ  
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  พนูาคาซองนี้สร๎างในปี ค.ศ.1837 แตํได๎รับความเสียหายในเวลาตํอมาเน่ืองจากไฟไหม๎ และน้ าใน

แมํน้ าไหลเอํอขึ้นมาทํวม ปัจจุบันได๎ซํอมแซมให๎สมบูรณ์กวําเดิม     ที่พูนาคานี้ในหน๎าหนาวอากาศ

จะอุํนกวําที่อื่น สมเด็จพระสังฆราชของภูฏานจึงเสด็จมาประทับที่นี่ในหน๎าหนาวด๎วย  

 

  พนูาคาซอง ต้ังอยํูเหนือระดับน้ าทะเล 1,468 เมตร สภาพโดยทั่วไปมีอากาศอบอุํนสบาย ภายใน

ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ทําน ซับดรุงนาวังนัมเกลน ามาจากธิเบต ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพระบรม

สารีริกธาตุที่ศักดิ์สิทธ์   (ในอดีตชาวธิเบตได๎ยกทัพมาตีเมืองพูนาคาอยํูบํอยครั้งเพื่อเอา พระบรม

สารีริกธาตุ แตํวําไมํส าเร็จ) ซึ่งการขึ้นสํูพูนาคาซองต๎องปีนบันไดสูงชันขึ้นไป ครั้นเข๎าเขตซอง ก็จะ

ได๎พบกับโบสถ์และวิหาร 21 หลัง มีโบสถ์หลังหนึ่งเป็นที่เก็บพระศพของ ซับดรุง งาวังนัมเกล โดยผู๎

ที่จะเข๎าโบสถ์หลังนี้มีเพียงเจ๎าอาวาสเทํานั้น สํวนนักทํองเที่ยวสามารถเที่ยวชมได๎เฉพาะบรรยากาศ

ภายนอก แตํก็ถือวําค๎ุมคํามากแล๎ว เพราะจะวําไปแล๎วพนูาคาซองถือเป็นหนึ่งในมรดกทาง

วัฒนธรรมอันส าคัญของภูฏานเลยทีเดียว  

 

 

 

เมื่อได๎เวลาอันสมควรน าทํานเที่ยวชมตลาดพื้นเมืองโลเบซา ซึ่งในตลาดจะมีผักผลไม๎ทอ๎งถิ่น

จ าหนําย ตลาดแหํงนี้เปิดขายทุกวัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  

  พักที่  Vara  Hotel หรือเทียบเทํา 
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วนัที ่3 :  วังด ี– ผอ็บจกิะ – ตรองซา    ( B,L,D ) 

 

เช๎า บริการอาหารเช๎า  ณ  ห๎องอาหารของรีสอร์ท  

 

เดินทางสํูหุบเขาผ็อบจิกะ ใช๎เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ระหวํางทางชมธรรมชาติและวิวทิวทัศน์           

ที่สวยงาม (แวะชมวิวและดื่มชากาแฟที่นบดิง คาเฟทีเรีย) วัดกังเตย์ (Gangtey Monastery)           

ต้ังอยํูด๎านข๎างของหุบเขาผ็อบจิกะซึ่งมีส านักสงฆ์เกําแกํ  ซึ่งสร๎างขึ้นในชํวงพุทธศตวรรษที่ 21              

หรือกวํา 400 ปีที่แล๎ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 

บําย ชมธรรมชาติที่สวยงามที่หุบเขาผอบจิกะ (Phobjikha) ซึ่งเป็นหนึ่งในหุบเขาที่สวยงามที่สุดใน

เทือกเขาหิมาลัยและเป็นหุบเขาที่นกกะเรียนคอด า(Black Necked Crane) หลายร๎อยตัวอพยพ   

หนีหนาวมาอาศัยอยํูประจ าทุกปี  (นกกะเรียนคอด าจะอพยพมาชํวงปลายเดือนพฤศจิกายน –                

ชํวงกลางเดือนกุมภาพันธ์) 

 

 เมื่อได๎เวลาที่เหมาะสมน าทํานเดินทางสํูเมืองตรองซา ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง   ระหวําง

ทางแวะถํายรูปและสักการะเจดีย์ Chendebji Chorten อายุเกําแกํหลายร๎อยปี  ซึ่งถูกสร๎างขึ้นเพื่อ

สยบปีศาจร๎ายที่อาละวาดในพื้นที่แถบนี้ 

 

 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  

       พักที่ Yangkhil  Resort  หรือเทียบเทํา 
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วนัที ่4 :  ตรองซา – บมุทัง    ( B,L,D ) 

 

เช๎า บริการอาหารเช๎า  ณ  ห๎องอาหารของรีสอร์ท   

 

 เดินทางสํูเมืองบุมทัง (2 ชั่วโมง) ถึงบุมทังน าทําน

เที่ยวเมืองบุมทัง ซึ่งเป็นเมืองศูนย์รวมจิตใจของพุทธ

ศาสนาในภูฏาน โดยมีวัดมากมายหลายแหํงสร๎างขึ้น

โดยทํานอกูรูริมโปเช ผู๎คนที่อาศัยอยํูที่ บุมทงัยัง

ด าเนินชีวิตเหมือนบรรพบุรุษในอดีต โดยพวกเขามี

ศรัทธาอยํางย่ิงในพุทธศาสนาพุทธ   เราจะเริ่มต๎นไป

เย่ียมชมวัดจัมเบย์ (Jambay Lhakhang) ซึ่งเป็นวัดที่

มีอายุกวํา 1,400 ปี และเป็นวัดที่เกําแกํที่สุดแหํงหนึ่ง

ในภูฏานสร๎างขึ้นโดยพระเจ๎าซองต์เซน กัมโป              

ในเวลาเดียวกันกับวัดคิชูในเมืองพาโรและอีก 106 วัด

ในแถบเทือกเขาหิมาลัยเพื่อสะกดปีศาจร๎ายที่อาละวาดอยํูในขณะนั้น 

 

 

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 

บําย พาทํานเย่ียมชมจาการ์ซอง (Jakar Dzong) ซึ่งต้ังอยํูบนเขาแวดล๎อมไปด๎วยป่าสน                                

หลังจากนั้นพาทํานเดินเลํนชมเมืองบุมทัง และเลือกซื้อของที่ระลึก  อาทิ  ผ๎าทอ ชีส น้ าผึ้ง ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค่ า       รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

      พกัที่ Mountain Lodge หรือเทียบเทํา 
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วนัที ่5 :  บุมทงั – ตรองซา -  วงัด ี   ( B,L,D ) 

 

เช๎า บริการอาหารเช๎า  ณ  ห๎องอาหารของโรงแรม  

  

 น าทํานออกเดินทางสํูเมืองตรองซา  แวะเที่ยวชมตรองซา ซอง(Trongsa Dzong) ซึ่งเป็นซองที่

สวยงามที่สุดแหํงหนึ่งของภูฏาน โดยซองถูกสร๎างยาวตามแนวเขาเมื่อเกือบ 400 ปีที่แล๎วภายใน

ซองมีวัดถึง 23 แหํง ในอดีตตรองซา ซองมีความส าคัญอยํางมากในการปกครองประเทศเน่ืองจาก

ต้ังอยํูบริเวณกลางของประเทศและถูกปกครองโดยตระกูลวังชุกซึ่งตํอมาได๎ขึ้นเป็นองค์ปฐมกษัตริย์

ของภูฏานในสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีอุกเยน วังชุก    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 

บําย    เดินทางสํูเมืองวังดี ระหวํางทางเพลิดเพลินกับความงามของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันพื้นที่

มากกวํา 70% ของประเทศภูฏานเป็นป่าไม๎ ซึ่งสํวนใหญํเป็นป่าสน มีพันธ์ไม๎และสัตว์หลากหลาย

ชนิด  เราจะเดินทางไปแบบสบายไมํรีบร๎อนระหวํางทางทํานจะได๎ชมทัศนียภาพที่สวยงามและนํา

ประทับใจของขุนเขา ป่าไม๎ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวภูฏาน เป็นการเดินทางไตํระดับความสูง 

ผํานภูมิประเทศที่ท าการเพาะปลูกจนถึงระดับความสูง 3,300 เมตรที่เพเลลํา (Pelela Pass) ซึ่งเป็น

ชายแดนระหวํางภาคตะวันออกกับภาคตะวันตกของภูฏาน จะได๎เห็นภูมิประเทศที่เปลี่ยนไป  

 

ค่ า        รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

                  พกัที่ Vara Hotel หรือเทียบเทํา 
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วนัที ่6 :  วงัด ี– ทมิพ ู- พาโร   ( B,L,D ) 

 

เช๎า บริการอาหารเช๎า  ณ  ห๎องอาหารของรีสอร์ท  

 

 ออกเดินทางสํูเมืองทิมพู ใช๎เวลา 3 ชั่วโมง ระหวํางทางเพลิดเพลินกับความงามของธรรมชาติและ

วิวทิวทัศน์ (แวะดื่มชา กาแฟ ณ Cafeteria ที่ดอชูลา) 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  

 

บําย น าทํานสักการะและเวียนเทียนรํวมกับชาวภูฏานที่ 

Memorial Chorten สถูปสีขาวยอดสีทองซึ่งมีความ

สูง 200 เมตรและสามารถมองเห็นได๎จากระยะไกล

สถูปแหํงนี้สร๎างขึ้นในปี คศ.1974 เพื่อเป็นการระลึก

ถึงกษัตริย์องค์ที่ 3 (King Jigme Dorji Wangchuck) 

 

 

  น าทํานขึ้น Buddha Point เพื่อสักการะพระใหญํซึ่ง 

มีขนาดใหญํที่สุดในภูฏานต้ังอยํูบนเขาซึ่งเป็นจุด        

ชมวิวที่สวยงามที่สุดของทิมพู เพื่อชื่นชมความงาม

ตามธรรมชาติของเมืองทิมพูทั่วทั้งเมือง  
 

 

 พาทํานเดินทางสํูเมืองพาโร ใช๎เวลา 1.5 ชัว่โมง 
 

 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

       พักที่ Drukchen Hotel หรือเทียบเทํา 
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วนัที ่7 : พาโร   ( B,L,D ) 

 

เช๎า บริการอาหารเช๎า  ณ  ห๎องอาหารของโรงแรม  

  

 เดินทางออกจากโรงแรมเพื่อขึ้นเขาสักการะ Taktsang Monastery  ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยํูบนหน๎าผา

สูง 3,000 เมตร เชื่อกันวํากูรูริมโปเชขี่เสือมาจ าศิลภาวนาอยํูในหน๎าผาแหํงนี้  จึงได๎ชื่อวํา “Tiger 

Nest” รายการน้ีจ าเป็นต๎องเดินหรือขี่ลาหรือม๎า (คําบริการทํานละ USD 20)  รวมเวลาไปกลับและ

เที่ยวที่วัดประมาณ 5 ชั่วโมง ทางการภูฏานอนุญาตให๎ขี่ลาหรือม๎าขึ้นได๎ครึ่งทางจนถึงจุดชมวิว 

สํวนขากลับทางการภูฏานไมํอนุญาตให๎ ขี่ลํอหรือม๎าลงเพื่อป้องกันอันตรายจากการล่ืนไถล       

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  (กรุณาแจ๎งลํวงหน๎า 1  วัน  เพื่อจองม๎าหรือลํอเพื่อใช๎ขึ้นเขาต๊ักซัง หรือหากกรุ๏ปใดไมํสะดวกที่          

เดินเท๎าเป็นระยะทางไกล สามารถเปลี่ยนไปเที่ยววัดดรุงเซ และฟาร์มเฮ๎าส์แทน) 
 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง  ณ Cafeteria บน Taktsang  

 

บําย เดินทางลงจากเขา (ระยะทางประมาณ 4 กม.) ระหวํางทางเพลิดเพลินกับความงามของธรรมชาติ

และวิวทิวทัศน์ 
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 น าทํานไหว๎พระที่วัดคิชู (Kichu Temple) ซึ่งเป็นวัดเกําแกํที่สุดแหํงหนึ่งของประเทศภูฏาน                     

พาทํานสักการะพระพุทธรูปเกําแกํที่สวยงามในรูปแบบที่ธิเบตที่ประดิษฐานภายในวัด โดยวัดนี้              

อยํูในพระอุปถัมภ์ของพระราชชนนี ซึ่งทํานจะเสด็จมาท าบุญและวิปัสสนาที่วัดนี้เป็นประจ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

       พักที่ Drukchen Hotel หรือเทียบเทํา 

 
 

วนัที ่8 : พาโร – กรงุเทพ   ( B,L,- ) 

 

เช๎า  บริการอาหารเช๎า  ณ  ห๎องอาหารของโรงแรม  

 

น าทํานชมพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติภูฏาน (National Museum ) ใช๎ส าหรับเก็บรวบรวมงานศิลปะ

ตํางๆ มากมาย รวมถึงผ๎าทังก๎า   และแหลํงรวมรวมแสตมป์ที่สวยงามของภูฏาน  เวลาเปิด-ปิด 

พิพิธภัณฑ์ วันจันทร ์– เสาร์  9 โมงเช๎า ถึง 5 โมงเย็น  ภายในห๎ามถํายภาพ 

 

  เที่ยวชมพาโรซอง (Paro Dzong) ซึ่งสร๎างในปี ค.ศ.

1646 ใช๎เป็นที่มั่นป้องกันศัตรูมากวํา 250 ปี ถูกไฟไหม๎

ในปี ค.ศ.1907 และถูกสร๎างเป็นโบสถ์หลังไฟไหม๎ด๎วย

ไม๎ขนาดใหญํเข๎าลิ้น (ไมํมีตะปูแม๎แตํตัวเดียว) ปัจจุบัน

เป็นศูนย์กลางการบริการกิจการสงฆ์ของเมืองพาโร         

มีพระสงฆ์จ าวัดประมาณ 200 องค์ ชมความงามของตัว

อาคารโดยเฉพาะไม๎ที่งดงามไปด๎วยสีสันและการ

แกะสลัก 
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  เดินเลํนเที่ยวชมเมืองพาโรและเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก อาท ิงานหัตถกรรม  น้ าผึ้งธรรมชาติ 

หรือสมุนไพรถังเชํา (ภูฏานเป็นแหลํงผลิตถังเชําคุณภาพดีและราคาไมํแพง)  

 

                                     

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 

  เมื่อได๎เวลาอันสมควรน าทํานเดินทางสํูสนามบินพาโรเพื่อท าการเช็คอิน 

 

16.00 เดินทางกลับสํูกรุงเทพฯโดยสายการบินดรุ๏กแอร์ เที่ยวบินที่ KB120  (แวะหยุดรับ-สํงผู๎โดยสาร 

ประมาณ 40นาทีโดยทํานไมํต๎องลงจากเครื่อง) 

 

21.50   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร๎อมรอยย้ิมและความประทับใจ 

 

 

                  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/06660 

 

 

 


