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วนัแรก       กรงุเทพฯ – พาโร - ทมิพ ู (-, L, D) 

 

04.00   พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 4 เพ่ือท าการประตูทางเข้า

หมายเลข 5 เช็คอินที่เคาน์เตอร์ K (16-19) สายการบินภูฏาน แอร์ไลน์  (Bhutan Airlines) 

06:30    ออกเดินทางสู่เมืองพาโร ประเทศภูฏานเที่ยวบินที่ B3701 

  (เครื่องแวะจอด 40 นาที เพ่ือรับ-ส่งผู้โดยสารที่เมืองกัลกัตต้า โดยทา่นไม่ต้องลงจากเครือ่ง) 

09.45 เดินทางถึงพาโร(Paro) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดนิทางพบเจ้าหน้าที่

ของบริษัทที่รอรับคณะที่ประตูทางออก 

 พาท่านเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศภูฏาน คนภูฏาน สัตว์ชนิด

ต่างๆที่พบในประเทศ อาวธุโบราณ พระพุทธรูปและภาพลายปักพระพุทธรูปโบราณ เป็นต้น 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนัในภัตตาคารพ้ืนเมือง  

 จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองทิมพู ระยะทาง 80 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.5 ชม. ท่านจะ

เพลิดเพลินกับทิวทัศน์สองข้างทางของถนนที่ลัดเลาะไปตามแนวเขา มีล าธารไหลขนาบขา้ง

ไปตลอดทาง ทา่นจะได้รบัอากาศบริสุทธิ์สัมผัสกับน้ าเย็นฉ่ าที่มาจากเทือกเขาหิมาลัย 

 

 น าชม Memorial Chorten สถูปสีขาวยอดสีทองความสูง 200 

เมตรที่สามารถมองเห็นได้จากระยะไกลสร้างในปี ค.ศ.1974 

สร้างขึ้นเพ่ือเป็นการระลึกถึงกษัตริย์องค์ที่ 3 (King Jigme 

Dorji Wangchuck ที่นี่ทา่นจะได้ร่วมเวียนเทียนรอบสถูปกับ

ชาวภูฏานและสักการะสถปูแบบอัษฏางคประดิษฐ์ 

 
หลังจากนั้นน าท่านเดินเลน่สบายๆชมเมือง ร้านค้าและวิถีชีวิตผู้คนในเมืองทิมพู 

ค่ า รับประทานอาหารค่ าทีโ่รงแรม หรือ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

พักที่ Galingkha Hotel   หรือเทียบเท่า 

 

 

วนัที่สอง    ทมิพ ู– ดอชลูา (B, L, D) 

 

เช้า 

 

บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านขึ้นบนเขาไปยังจดุชมวิว (Buddha Point) ที่

สวยงามที่สุดของทิมพู  เพ่ือช่ืนชมความงามตาม

ธรรมชาติของเมืองทิมพูทั่วทั้งเมือง ชมเมืองในหุบเขา 

และสักการะพระใหญ่ที่สวยงามซึ่งภายในฐานพระ

บรรจุพระพุทธรูปถึง 125,000 องค์ และใช้ช่างฝีมือ

ชาวไทยในการตกแต่ง  
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  พาท่านเที่ยวศูนย์อนุรักษสั์ตว์ประจ าชาติภูฏาน (Takin Preservation Center)  เพ่ือชม 

“ทาคิน” ซึ่งเป็นสัตว์พิเศษ ที่มีลักษณะผสมระหว่าง แพะกับวัว  และมีเฉพาะในภูฏานเท่านั้น  

ถือเป็นสัตว์ประจ าชาติของภูฏาน ทาคินเป็นสัตว์ในต านานของชาวพุทธในภูฏานโดยเมื่อ

ศตวรรษที่ 15 ท่านลามะดรุกปะ คุนเลยไ์ด้แสดงปาฏิหาริย์ให้ชาวภูฏานเห็น โดยเสาทาคิน

จากกองกระดกูวัวและแพะที่ท่านได้ฉันเสร็จ โดยต านานระบุว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นต่อ

หน้าต่อตาชาวภูฏานที่มาชุมนุมอยู่ ณ ที่แห่งนั้น 

 

จากนั้นชมที่ท าการไปรษณีย์ภูฏาน (Bhutan Post Office) ถ่ายรูปท าสแตมป์ที่ระลึก(บริการ

ฟรีโดยกรีนแทรเวลไทยแลนด์) และเลือกซื้อดวงตราไปรษณียากรที่งดงามของภูฏานที่ถกูจัด

แสดงที่นี่ ภูฏานจัดเป็นประเทศ  “เจ้าแห่งสแตมป์” แห งหนึ่งของโลก สแตมป์ของภูฏานมีให้

เลือกในหลายรปูแบบและราคา ทั้งรูปวิว, ทิวทัศน์ธรรมชาติ, รูปวัดและป้อมปราการที่เรียกว่า 

ซ็อง ( Dzong)  รูปสัตว์รูปดอกไม้ต่างๆรวมทั้งยังมสีแตมป์ 3 มิติด้วย 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนัที่ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

บ่าย เที่ยวชมความงามของทิมพูซองหรือทาชิโชซอง (Thimphu Dzong/Tashichho Dzong)    

ซึ่งเป็นซองหลักและใหญ่ที่สุดของภูฏาน เทียบได้กบัวัดพระแก้วของเรา     ซองไม่ใช่เป็น 

เพียงศาสนสถานเท่านั้น  แต่ยังเป็นสถานที่ท าการของรัฐบาล และองค์ประมุขจึงเป็นศูนย์กลาง

แห่งการบริหารราชอาณาจักร เป็นเสมือนหัวใจที่รวมแห่งจิตวิญญาณของภูฏานทั้งหมด 

สถานที่แห่งน้ีถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิสุดแห่งหนึ่งของภูฏาน ที่ซองน้ีท่านจะได้ชมสถาปัตยกรรม

ที่งดงามและมีเอกลักษณข์องภูฏานอกีด้วย  
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น าท่านเดินทางสู่ดอชูลา พาส (Dochula Pass) จุดชมวิวสวยบนความสูง 3,100 เมตรจาก

ระดับน้ าทะเล ในวันฟ้าเปิดที่ดอชูลา ท่านจะได้เห็นเทือกเขาหิมาลัยตะวันออกที่สวยงามและมี

หิมะปกคลุมยอดเขาตลอดปี บริเวณนี้ยังถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิด้วยพระราชินีในกษัตริย์องค์

ก่อน (King Jigme Singye Wang Chuck) ได้โปรดให้สร้างเจดีย์ จ านวน 108 องค์ ไว้ที่

บริเวณเพ่ือเป็นที่ระลึกถึงที่กษัตริย์องค์ที่ 4 ซึ่งได้เสด็จไปปราบจราจลด้วยพระองค์เองที่

ชายแดนภูฏานและอินเดีย เมื่อปี พ.ศ. 2003 

เย็น รับประทานอาหารค่ าที่รีสอร์ท 

 พักที่ Dochula Resort หรือเทียบเท่า เต็มอิ่มกับความงามของเทือกเขาและววิทิวทัศน์ที่ 

 สวยงามจากบริเวณที่พัก 

 

วนัที่สาม  ดอชลูา – พูนาคา – พาโร  (B, L, D) 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่รสีอร์ท และท าการเช็คเอาท์ 

  ออกเดินทางไปพูนาคา(Punakha)อดีตเมืองหลวง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม. โดย

ตลอดสองเส้นทางอันวกวนและซับซ้อนไปด้วยขุนเขาจากทิมพูสู่ปูนาคา จะเต็มไปด้วยป่าไม้ที่

อุดมสมบูรณ์และป่าสนอันหนาทึบอีกทั้งยังมีดงกุหลาบพันปีดอกไม้ประจ าชาติของประเทศ

ภูฏานให้เห็นได้ทั่วไป  

 

 น าท่านเยี่ยมชมพูนาคาซอง(Punakha Dzong) ซองที่สวยที่สุดในประเทศ ซึ่งต้ังอยู่ตรง

บริเวณที่แม่น้ า 2 สายมาบรรจบกัน ท่านจะได้เขา้ไปชมภายในซอง ซึ่งแบ่งเป็นส่วนต่างๆ 

ด้วยศิลปะที่งดงามเฉพาะตัว  
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 น าท่านไหว้พระภายในโบสถ์ซึ่งมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ ซึ่งโบสถ์แห่งนี้เป็น

สถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสขององค์กษัตริย์จิก๊มี่  พูนาคาซองน้ีสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1837 

แต่ได้รับความเสียหายในเวลาต่อมาเน่ืองจากไฟไหม้และน้ าในแม่น้ าไหลเอ่อขึ้นมาท่วม  

 ปัจจุบันได้ซ่อมแซมให้สมบูรณ์และสวยงามกว่าเดิม     ที่พูนาคานี้ในหน้าหนาวอากาศจะอุ่น

กว่าที่อื่น สมเด็จพระสังฆราชของภูฏานจึงเสด็จมาประทับที่นี่ในหน้าหนาวด้วย จึงถือได้ว่า

เป็นเมืองหลวงของภูฏานในหน้าหนาว  

  

 พูนาคาซอง ต้ังอยู่เหนือระดับน้ าทะเล 1,468 เมตร สภาพโดยทั่วไปมีอากาศอบอุ่นสบาย    

ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ท่านซับดรุงงาวังนัมเกล น ามาจากธิเบต ซึ่งถือเป็น

หนึ่งในพระบรมสารีริกธาตุที่ศักดิ์สิทธ์ยิ่งนัก (ในอดีตชาวธิเบตได้ยกทัพมาตีเมืองปูนาคาอยู่

บ่อยครั้งเพ่ือเอาพระบรมสารีริกธาตุ แต่ว่าไม่ส าเร็จ) การขึ้นสู่ปูนาคาซองต้องปีนบันไดสูงชัน

ขึ้นไป ครั้นเขา้เขตซองกจ็ะได้พบกับโบสถ์และวิหาร 21 หลัง  รวมถึงสถานที่เก็บพระศพของ

ท่านซับดรุง นาวังนัมเกล ผู้รวบรวมภูฏานเป็นประเทศเมื่อ 400 ปีที่แล้ว โดยผู้ที่ได้รับอนุญาติ

ให้เข้าสถานที่เก็บพระศพนี้มีเพียง        พระมหากษัติรย์ พระสังฆราชและพระที่ดูแลสถานที่

เท่านั้น  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ที่ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

บ่าย แวะเที่ยวชมสถูปในเมืองพูนาคา ที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบเนปาลซึ่งเป็นสถูปในภูฏานเพียง

ไม่กี่แห่งที่สร้างในรูปแบบนี้  เมื่อได้เวลาที่เหมาะสมน าท่านเดินทางสู่เมืองพาโร ใช้เวลา

ประมาณ 4 ช่ัวโมง ระหว่างทางเพลิดเพลินกับธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ 

 

 ถึงเมืองพาโรพาท่านเข้าที่พัก Farm House  

                 เพ่ือสนุกกับการร่วมท าอาหารพ้ืนเมืองกับเจ้าของบ้าน 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ที่ Farm House 

                  พักที่ Farm House หรือ Janka Resort (หรือเทียบเท่า)  

                  *** การพักที ่Farm House ท าให้ท่านได้เรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวภูฏาน   

                 แต่ความสะอาดและสะดวกสบายน้อยจะน้อยกว่าการพักที่รีสอร์ทหรือโรงแรม ***  
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วนัที่สี ่  พาโร  (B, L, D) 

 

เช้า         รับประทานอาหารเช้าที่ Farm House 

สนุกกับการขีจ่ักรยานเที่ยวชมวัดคูชิ (Kichu Temple) 

ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่อยู่ในพระอุปถัมป์ของพระราชชนน ี

โดยท่านจะมาท าบุญและวิปัสสนาที่วัดนี้เป็นประจ า

ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปที่งดงามในรูปแบบ

ทิเบต 

 

เที่ยวชมพาโรซอง (Paro Dzong) ซึ่งสร้างในป ี

ค.ศ.1646 ใช้เป็นที่มั่นป้องกันศัตรูมากว่า 250 ปี ถกูไฟ

ไหม้ในปี คศ.1907 และถูกสร้างเป็นโบสถ์หลังไฟไหม้

ด้วยไม้ขนาดใหญ่เข้าลิ้น(ไม่มีตะปูแม้แต่ตัวเดียว)   

ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางบริการคณะสงฆ์ของเมืองพาโร 

ที่นี่ท่านจะได้ชมความงามของสถาปัตยกรรมแบบ

ภูฏานที่มีการแกะสลักที่สวยงาม 

 

 

 

 

 

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิคริมน้ า 

 

เพลิดเพลินกับความสวยงามร่มรื่นของแม่น้ าและ

ธรรมชาติ  ขี่จักรยานเที่ยวชมเมืองพาโรสบายๆ  

ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ชมการยิงธนูกีฬายอดนิยม 

ของชายชาวภูฏาน(มีเฉพาะบางวัน 

   

 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ที่ Farm House 

พักที่ Farm House หรือ Janka Resort (หรือเทียบเท่า) 

                                                                

วนัที่หา้   พาโร (B, L, D) 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ Farm House 

เดินทางออกจากที่พัก เพ่ือขึ้นเขาไปไหว้พระที ่ Taktsang Monastery ซึ่งเป็นวัดที่ต้ังอยู่บน

หน้าผาสูง 3,000 เมตร  เช่ือกันว่ากูรูริมโปเช  ขี่เสือมาจ าศิลภาวนาอยูใ่นหน้าผาแห่งน้ีจึงได้
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ช่ือว่า “Tiger Nest” รายการน้ีจ าเป็นต้องเดินหรือขี่ลาหรือม้า (คา่บริการท่านละ USD 20) 

รวมเวลาไปกลับและเที่ยวที่วัดประมาณ 5 ช่ัวโมง ขี่ขึ้นขาเดียว ขากลับทา่นต้องเดินลงเอง 

เน่ืองจากเส้นทางบางตอนมีความชันและลื่น ทางการภูฏานไม่อนุญาตให้ขี่ลาหรือม้าลง 

เพราะอาจเกิดอันตรายได ้ รวมถึงการเดินขึ้นลงบนัไดหลายร้อยขั้น หากท่านไม่สะดวกที่จะ

เดินเท้าเป็นระยะทางไกล ท่านสามารถช่ืนชมทิวทัศน์ และถ่ายรูปได้ ณ จุดชมวิว 

 

 

 

เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง ที่ คาเฟ่ทีเรียบนเขา 

บ่าย  เดินทางลงจากเขา ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ความงามของธรรมชาติและภูเขา  

พาเที่ยววัดดุงเซ (Dungtse Temple) หรือ วิหารมืด สร้างขึ้นในปี คศ1421 โดยพระลามะ  

จากทิเบตนามว่า "ทังทน เกลโป" เป็นวัดที่มีภาพจิตรกรรม ภาพเขียนที่สวยงาม รวบรวมเอา

เทพเจ้าต่างๆ เป็นจ านวนมากมาวาด ถือเป็นตัวอย่างรูปเคารพอันประมาณค่ามิได้ของนิกาย

ดรุ๊กปะคายปุาอกีโสตหนึ่งด้วย เน่ืองจากมีภาพอยู่มากมาย เชิญชมภาพวาดทางพระศาสนา ที่

ด ารงไว้เป็น 100 ป ีด้วยสี ที่ยังสวยสดงดงาม ในวิหารไม่มี

ไฟฟ้าส่องแสง ไม่มีแสงตะเกียงให้เห็น ภาพถูกปกคลุมไว้

ด้วยผ้าผืนใหญ่ ชวนให้น่าศึกษาและติดตาม 

   

  (ส าหรับท่านที่สนใจ สามารถเลือกใช้บริการแช่น้ าร้อน

แบบ Hot Stone Bath ซึ่งเป็นการน าหินภูเขาไฟมาเผาไฟ

ให้ร้อนแล้วน าไปแช่ในอา่งไม้ที่บรรจุน้ าจากแหล่งน้ า

ธรรมชาติซึ่งชาวภูฏานเช่ือว่าดีต่อสุขภาพค่าใช้จ่ายท่าน

ละ USD 20)  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

พักที่ Tenzinling Resort, Paro หรือเทียบเท่า 
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วนัที่หก        พาโร - กรงุเทพ  (B, -, -) 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ Farm house 

8:00  น าท่านเดินทางไปยังสนามบินพาโรเพ่ือท าการเช็คอิน       

10.35 ออกเดินทางจากสนามบินเมืองพาโร ประเทศภูฏาน เที่ยวบินที่ B3700 

  (เครื่องแวะจอดประมาณ 40 นาที ที่เมืองกัลกัตต้า ประเทศอินเดีย โดยท่านไม่ต้องลงจาก

เครื่อง )  

15.50 ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ  

 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว: 11/06660 

   

 
 


