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

 

04.00  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เพื่อท าการเช็คอินที่เคาน์เตอร์  โซน 

K สายการบินภูฏานแอร์ไลน์   

 

06:30   ออกเดินทางสู่เมืองพาโร ประเทศภูฏาน เทีย่วบินที่ B3701 

   (เครื่องจะแวะจอดประมาณ 30 นาที ที่เมืองกัลกัตต้า ประเทศอินเดีย โดยท่านไม่ต้องลงจากเครื่อง) 

 

09.55 เดินทางถึงพาโร ( Paro ) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทาง พบเจ้าหน้าที่

ของบริษัทรอรับคณะที่ประตูทางออก 

  

น าท่านเที่ยวชมวัดคิชู (Kichu Temple) ซึ่งเป็นวัด

เก่าแก่  ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศภูฏาน สักการะ

พระพุทธรูปเก่าแก่ที่ สวยงามในรูปแบบที่ธิเบตที่

ประดิษฐานภายในวัด โดยวัดนี้อยู่ใน  พระอุปถัมภ์ของ

พระราชชนนี ซึ่งท่านจะเสด็จมาท าบุญและวิปัสสนาที่วัด

นี้เป็นประจ า                                                    

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 

น าท่านเดินทางสู่เมืองทิมพู ระยะทาง 80 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. ระหว่างทางท่านจะ

เพลิดเพลินกับทิวทัศน์สองข้างทางของถนนที่ลัดเลาะไปตามแนวเขา มีล าธารไหลขนาบข้างไป

ตลอดทาง ท่านจะได้รับอากาศบริสุทธ์ิสัมผัสกับน้ าเย็นฉ่ าที่มาจากเทือกเขาหิมาลัย 

 

เมื่อเดินทางถึงเมืองทิมพูพาท่านเข้าเช็คอินโรงแรม 

 

หลังจากนั้นพาท่านเดินเล่นชมเมืองทิมพู  

 

ค่ า รับประทานอาหารค่ าที่โรงแรมหรือ ภัตตาคารพื้นเมือง 

       พักที ่ Gyelsa Boutique Hotel หรือเทียบเท่า 
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วนัที ่2  :    ทมิพ ู– ดอชลูา – ทมิพ ู  ( B,L,D ) 

 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ  โรงแรมที่พัก 

 

 น าท่านเดินทางไปที่ดอชูลา (Dochula Pass)  

 ที่เป็นจุดสูงสุดของเส้นทางทิมพู-พูนาคา 

 ที่อยู่ในระดับความสูงราว 3,100 เมตร  

 เพื่อให้นักท่องเที่ยวออกไปยืดเส้นยืดสาย 

 และชมทิวทัศน์อันงดงามของเทือกเขาหิมาลัย 

 ด้านตะวันออก ซึ่งหากวันไหนท้องฟ้าเป็นใจ 

 ก็จะได้เห็นทะเลภูเขา(หิมาลัย) 

 กว้างไกลสุดสายตาและปุยเมฆขาวระเรี่ยยอด

เขา 

 (ขึ้นกับภูมิอากาศขณะนั้น)  

 

นอกจากนี้ที่บริเวณดอชูลาจะเต็มไปด้วยธงหลากหลายสีสันที่ปลิวพัดโบกไสว ทั้งนี้ชาวภูฏานได้

น ามาปักไว้เพื่อบูชาเจ้าป่าเจ้าเขาแห่งดอชูลาโดยละแวกนั้นจะมีสถูป(ซอร์เตน)องค์ใหญ่แบบภูฏาน

ต้ังตระหง่านอยู่ ซึ่งชาวภูฏานเชื่อว่านี่คือสถูปที่ช่วยสยบฤทธ์ิเดชของภูตผีปีศาจและวิญญาณชั่ว

ร้าย อีกทั้งยังช่วยคุ้มภัยให้กับผู้ที่เดินทางผ่านไป-มา  

 

บริเวณนี้ยังถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิ ด้วยพระราชินีในกษัตริย์องค์ก่อน (King Jigme Singye 

Wang Chuck) โปรดให้สร้างเจดีย์จ านวน 108 องค์ ไว้ที่บริเวณเพื่อเป็นที่ระลึกถึงที่กษัตริย์องค์

ก่อนได้เสด็จไปปราบจราจลด้วยพระองค์เองที่ชายแดนภูฏานและอินเดีย เมื่อปี พ.ศ. 2003 

 

พักดื่มชา กาแฟ ที ่Cafeteria ดอชูลา 

 

 เมื่อถึงเวลาอันสมควรพาท่านเดินทางกลับเมืองทิมพู ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 

 

จากนั้นชมที่ท าการไปรษณีย์ภูฏาน (Bhutan Post Office) ถ่ายรูปท าสแตมป์ที่ระลึก(บริการฟรีโดย

กรีนแทรเวลไทยแลนด์)และเลือกซื้อดวงตราไปรษณียากรที่งดงามของภูฏานที่ถูกจัดแสดงที่น่ี 

ภูฏานจัดเป็นประเทศ  “เจ้าแห่งสแตมป์” แห งหนึ่งของโลก สแตมป์ของภูฏานมีให้เลือกในหลาย

รูปแบบและราคา ทั้งรูปวิว, ทิวทัศน์ธรรมชาติ, รูปวัดและป้อมปราการที่เรียกว่า ซ็อง ( Dzong)  รูป

สัตว์รูปดอกไม้ต่างๆรวมทั้งยังมีสแตมป์ 3 มิติด้วย 
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 

น าท่านชมความงามของทิมพูซองหรือทาชโิชซอง 

(Thimphu Dzong /Tashichho Dzong) ซึ่งเป็นซอง

หลักและใหญ่ที่สุดของภูฏาน เทียบได้กับวัดพระแก้ว

ของเรา ซองไม่ใช่เป็นเพียงศาสนสถานเท่านั้น  แต่ยัง

เป็นสถานที่ท าการของรัฐบาลและองค์ประมุข จึงเป็น

ศูนย์กลางแห่งการบริหารราชอาณาจักรและเป็นเสมือน

หัวใจที่รวมแห่งจิตวิญญาณของภูฏานทั้งหมด 

 

 

จากนั้นพาท่านชมพพิิธภัณฑ์ส่ิงทอ(Textile Museum)

ผ้าทอภูฏานเป็นส่ิงที่เชิดหน้าชูตาของภูฏาน และชม

ศิลปะการทอผ้าแบบดั้งเดิมของภูฏาน 

 

 

 

ค่ า รับประทานอาหารค่ าที่โรงแรมหรือ ภัตตาคารพื้นเมือง 

       พักที ่ Gyelsa Boutique Hotel หรือเทียบเท่า 
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วนัที ่3  :   ทมิพ ู– พาโร     ( B,L,D ) 

 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ  โรงแรมที่พัก  

 

 พาท่านไปเดินตลาดนัดเมืองทิมพู (มีเฉพาะ วันเสาร์ – อาทิตย์) 

ในตลาดมีขายทั้งผักสดและผลไม้ตามฤดูกาล ชาวภูฏานมักเอา

พริกสดกองโตๆมาขาย นอกจากอาหารแลว้ยังมีสินค้าอื่นๆ เช่น 

เส้ือผ้าและงานหัตถศิลป์ฝีมือชาวบ้านที่ใช้เวลาว่างจากงานใน

ไร่นา ประดิดประดอยท าขึ้นมาขาย สินค้ามักจะมีเพียงชิ้นหรือ

สองชิ้น  

 

หลังจากนั้นพาท่านสักการะ Memorial Chorten สถูปสีขาว

ยอดสีทองความสูง200เมตรที่สามารถมองเห็นได้จาระยะไกล

สร้างในปีคศ.1974 สร้างขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงกษัตริย์ 

องค์ที่ 3  (King Jigme Dorji Wangchuck)  

  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 

 จากนั้นน าท่านขึ้น Buddha Point เพื่อสักการะพระใหญ่ซึ่งมี

ขนาดใหญ่ที่สุดในภูฏานและต้ังอยู่บนเขาซึ่งเป็นจุดชมวิวที่

สวยงามที่สุดของทิมพู เพื่อให้ท่านไดช้ื่นชมความงามตาม

ธรรมชาติของเมืองทิมพูทั่วทั้งเมือง 

 

 

เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วน าท่านเดินทางสู่เมืองพาโร ใช้เวลาประมาณ 1.5 ชม. 

 

 น าท่านเดินเล่นชมเมืองพาโร สบายๆ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกจากร้านค้าต่างๆ  

           

ค่ า       รับประทานอาหารค่ าที่โรงแรมหรือ ภัตตาคารพื้นเมือง 

       พกัที ่Drukchen Hotel หรือเทียบเท่า 
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วนัที ่4  : พาโร – กรงุเทพฯ     ( B,-,- ) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ  โรงแรมที่พัก 

  

  เมื่อได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางไปยังสนามบินพาโรเพื่อท าการเช็คอิน 

 

10.35  ออกเดินทางโดยสายการบินภูฏานแอร์ไลน์ เที่ยวบิน B3700 เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

 

16.05 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมรอยย้ิมและความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร รวม 

- ค่าต๋ัวเครื่องบินชั้น economy ไป-กลับกรุงเทพ-พาโร(ต๋ัวราคาโปรโมชั่น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงได้) 

- ค่า VISA เข้าประเทศ 

- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามก าหนดในรายการ 

- ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน 

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามระบุไว้ในรายการ 

- ค่ายานพาหนะ และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ 

- น้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรมั, ค่าประกันวินาศภัยตามเง่ือนไขของสายการบิน 

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง  1,500,000 บาท พร้อมประกันสุขภาพ  2,000,000 บาท ( ตาม

เง่ือนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันชีวิต  ) 

- ค่าไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) 

 

อตัราคา่บรกิาร ไมร่วม 

- ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น เครื่องดื่ม, อาหาร, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, 

หรือค่าชดใช้ความเสียหายอื่นๆ 

- ค่าทิปไกด์กรุ๊ปละ 20 USD/วัน และคนขับรถกรุ๊ปละ 20 USD/วัน   

- ค่าปรับกรณีมีน้ าหนักสัมภาระเกินจากที่สายการบินก าหนด 

- ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามกีารเรียกเก็บ) 

- ค่า VAT 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ท่านต้องการใบเสร็จรับเงิน ซึ่งบริษัทจะออกให้ภายหลัง

การเดินทาง  

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

- จองทัวร์ช าระท่านละ 5,000 บาทเพื่อด าเนินการจองต๋ัวเครื่องบิน 

- ก าหนดช าระเงินงวดที่ 1  ภายใน 45 วัน ก่อนวันเดินทาง หรือเมื่อสายการบินก าหนดให้ออกต๋ัวเครื่องบิน 

- ก าหนดช าระเงินงวดที่ 2  ภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง 

- เนื่องจากราคาค่าบริการนี้เป็นราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเครื่องบินการันตีช าระล่วงหน้าก่อนออกต๋ัวเต็มจ านวน ซึ่ง

เมื่อจองแล้ว และต้องการยกเลิกภายหลัง จะไม่มีการคืนค่ามัดจ าใดๆทั้งส้ิน และเมื่อออกต๋ัวเครื่องบินแล้ว หากมี

การยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถขอคืนค่าต๋ัวหรือค่าบริการได้ 

- หากท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่งในตารางทัวร์หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิจากบริการ

หรือโปรแกรมดังกล่าว ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในโปรแกรมดังกล่าวคืนได้และบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่

จะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายจากการยกเลิกบริการดังกล่าวตามความเป็นจริง 

- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ บริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 
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การยกเลกิ 

 - ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 2,000 บาท  

 - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 16,000 บาท 

 - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 70% ของราคาทัวร์ 

 - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์  

 - หากเป็นกลุ่มที่เดินทางช่วงวันหยุด,เทศกาลหรือช่วงที่ต้องการันตีมัดจ าหรือจ่ายเต็มจ านวนกับสายการบิน    

หรือมีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือผ่านตัวแทนทั้งในและต่างประเทศ และไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ 

รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ extra flight หรือ chartered flight บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ามัดจ า หรือค่าทัวร์ 

เน่ืองจากค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาจ่ายของทั้งกลุ่ม 

- การยกเลิกต๋ัวเครื่องบินหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขของทางสายการบิน 

 

หมายเหต ุ

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในโปรแกรมนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยที่ บริษัทไม่

สามารถพาท่านไปเที่ยวตามโปรแกรมได้ เช่นจากภัยธรรมชาติ, ความล่าช้า, ความผิดพลาดจากสายการบิน

หรือการจราจร โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก อย่างไรก็ตามบริษัทสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืน

เงินใดๆทั้งส้ิน 

- บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากสายการบินหรือพาหนะอื่นๆที่ให้บริการในการเดินทาง, ภัย

ธรรมชาติ, เหตุสุดวิสัยทางการเมือง หรือเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท รวมทั้งค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติมที่เกิดทั้งทางตรง และทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรืออุบัติเหตุ

ต่างๆ 

- ราคานี้คิดตามราคาค่าต๋ัวเครื่องบินตามปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินมีการปรับราคาสูงขี้น  บริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับราคาตามความเป็นจริง 

- บริษัทจัดบริการการท่องเที่ยวดังกล่าวส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

- เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดแล้ว บริษัทถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขต่างๆ

ตามที่ระบุไว้แล้ว 
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