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 วนัที่หน่ึง : กรุงเทพ – พาโร – ทมิพู 
 

04.00   พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 เพื่อท าการเช็คอินท่ีเคาน์เตอร์ โซน K สายการบิน

ภูฏาน แอร์ไลน์  (Bhutan Airlines) และออกเดินทางสู่เมืองพาโร ประเทศภูฏาน เวลา 06:30 น 

09.45 เดินทางถึงพาโร (Paro) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋าเดินทาง พบเจา้หนา้ท่ีของบริษทัรอรับ

คณะท่ีประตูทางออก  

  น าท่านเดินทางสู่เมืองทิมพ ูระยะทาง 80 กม. ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. ระหวา่งทางท่านจะเพลิดเพลินกบัทิวทศัน์

สองขา้งทางของถนนท่ีลดัเลาะไปตามแนวเขา มีล าธารไหลขนาบขา้งไปตลอดทาง ท่านจะไดรั้บอากาศบริสุทธ์ิ

สัมผสักบัน ้าเยน็ฉ ่าท่ีมาจากเทือกเขาหิมาลยั               

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนัท่ีโรงแรมหรือภตัตาคารพื้นเมือง 

บ่าย  น าท่านข้ึน Buddha Point เพื่อสักการะพระใหญ่ซ่ึงมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในภูฏานตั้งอยูบ่นเขาซ่ึงเป็นจุดชมววิท่ี

สวยงามท่ีสุดของทิมพ ูเพื่อช่ืนชมความงามตามธรรมชาติของเมืองทิมพทูัว่ทั้งเมือง  
 

                                 
   

   พาท่านสักการะ Memorial Chorten สถูปสีขาวยอดสีทองความสูง 200 เมตรท่ีสามารถมองเห็นไดจ้ากระยะไกล

สร้างในปี คศ.1974 สร้างข้ึนเพื่อเป็นการระลึกถึงกษตัริยอ์งคท่ี์ 3 (King Jigme Dorji Wangchuck) และเดินเท่ียว

ชมเมืองทิมพู 
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น าท่านชมความงามของทมิพูซองหรือทาชิโชซอง (Thimphu 

Dzong /Tashichho Dzong) ซ่ึงเป็นซองหลกัและใหญ่ท่ีสุดของ

ภูฏาน เทียบไดก้บัวดัพระแกว้ของเรา ซองไม่ใช่เป็นเพียงศาสน

สถานเท่านั้น  แต่ยงัเป็นสถานท่ีท าการของรัฐบาลและองค์

ประมุขจึงเป็นศูนยก์ลางแห่งการบริหารราชอาณาจกัรและเป็น

เสมือนหวัใจท่ีรวมแห่งจิตวิญญาณของภูฏานทั้งหมด  
  สถานท่ีแห่งน้ีถือเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ่ีสุด โดยปกติจะอนุญาตให้เขา้ชมไดเ้ฉพาะผูท่ี้เล่ือมใสในพุทธศาสนาและ

เขา้ใจวฒันธรรมประเพณีอนังดงามแห่งชาวภูฏานเท่านั้น  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าท่ีโรงแรมหรือ ภตัตาคารพื้นเมือง     (พกัท่ี Pedling Hotel หรือเทียบเท่า) 

 

วนัทีส่อง : ทมิพู – พูนาคา – ทมิพู 
 

เชา้ บริการอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

 ออกเดินทางไปพนูาคา (Punakha) อดีตเมืองหลวงซ่ึงอยูห่่างจากเมืองเมืองหลวงทิมพปูระมาณ 80 กิโลเมตร ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ช.ม. โดยตลอดสองเส้นทางอนัวกวนและซบัซอ้นไปดว้ยขนุเขาจากทิมพสูู่พนูาคา  

เตม็ไปดว้ยป่าไมท่ี้อุดมสมบูรร์และป่าสนอนัหนาทึบ อีกทั้งยงัมีดงกุหลาบพนัปีดอกไมป้ระจ าชาติของประเทศ

ภูฏานใหเ้ห็นไดท้ัว่ไป ส าหรับเส้นทางจากเมืองหลวงใหม่สู่เมืองหลวงเก่า นบัเป็นหน่ึงในเส้นทางท่องเท่ียวยอด

นิยมโดยรถจะหยดุแวะพกัท่ีดอชูลา (Dochula Pass) ท่ีเป็นจุดสูงสุดของเส้นทางทิมพ-ูพนูาคา ท่ีอยูใ่นระดบั

ความสูงราว 3,100 เมตร เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวออกไปยดืเส้นยดืสายและชมทิวทศัน์อนังดงามของเทือกเขาหิมาลยั

ดา้นตะวนัออก ซ่ึงหากวนัไหนทอ้งฟ้าเป็นใจก็จะไดเ้ห็นทะเลภูเขา(หิมาลยั)กวา้งไกลสุดสายตาและปุยเมฆขาว

ระเร่ียยอดเขา(ข้ึนกบัภูมิอากาศขณะนั้น) และในฤดูใบไมผ้ลิระหวา่งการเดินทางจะไดเ้ห็นดอกไมห้ลากหลาย

ชนิดออกดอกบานอวดสีสรรแก่นกัท่องเท่ียว 
 

 นอกจากน้ีท่ีบริเวณดอชูลาจะเตม็ไปดว้ยธงหลากหลายสีสนัท่ีปลิวพดัโบกไสว ทั้งน้ีชาวภูฏานไดน้ ามาปักไว้

เพื่อบูชาเจา้ป่าเจา้เขาแห่งดอชูลาโดยละแวกนั้นจะมีสถูป(ซอร์เตน)องคใ์หญ่แบบภูฏานตั้งตระหง่านอยู ่ ซ่ึงชาว

ภูฏานเช่ือวา่น่ีคือสถูปท่ีช่วยสยบฤทธ์ิเดชของภูตผปีีศาจและวญิญาณชัว่ร้าย อีกทั้งยงัช่วยคุม้ภยัใหก้บัผูท่ี้เดิน

ทางผา่นไป-มา บริเวณน้ียงัถือเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ดว้ยพระราชินีในกษตัริยอ์งคก่์อน (King Jigme Singye 

Wang Chuck) โปรดใหส้ร้างเจดียจ์  านวน 108 องค ์ ไวท่ี้บริเวณเพื่อเป็นท่ีระลึกถึงท่ีกษตัริยอ์งคก่์อนไดเ้สด็จไป

ปราบจราจลดว้ยพระองคเ์องท่ีชายแดนภูฏานและอินเดีย เม่ือปี พ.ศ. 2003 
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เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

บ่าย  พาท่านเท่ียวชมพนูาคา ซอง ซ่ึงตั้งอยูต่รงบริเวณท่ีแม่น ้า 2 สายมาบรรจบกนั สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1837 แต่ไดรั้บ

ความเสียหายในเวลาต่อมาเน่ืองจากไฟไหม ้และน ้าในแม่น ้าไหลเอ่อข้ึนมาท่วม ปัจจุบนัไดซ่้อมแซมใหส้มบูรณ์

กวา่เดิม     ท่ีพนูาคาน้ีในหนา้หนาวอากาศจะอุ่นกวา่ท่ีอ่ืน สมเด็จพระสังฆราชของภูฏานจึงเสด็จมาประทบัท่ีน่ี

ในหนา้หนาวดว้ย จึงถือไดว้า่เป็นเมืองหลวงของภูฏานในหนา้หนาว 
 

 พนูาคาซอง ตั้งอยูเ่หนือระดบัน ้าทะเล 1,468 เมตร สภาพโดยทัว่ไปมีอากาศอบอุ่นสบาย ภายในประดิษฐานพระ

บรมสารีริกธาตุท่ีท่าน ซบัดรุงงาวงันมัเกลน ามาจากธิเบต ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในพระบรมสารีริกธาตุท่ีศกัด์ิสิทธ์ยิง่

นกั (ในอดีตชาวธิเบตไดย้กทพัมาตีเมืองพนูาคาอยูบ่่อยคร้ังเพื่อเอาพระบรมสารีริกธาตุ แต่วา่ไม่ส าเร็จ) ในซอง

จะไดพ้บกบัโบสถแ์ละวหิาร 21 หลงั มีโบสถห์ลงัหน่ึงเป็นท่ีเก็บพระศพของ ซบัดรุง งาวงันมัเกล โดยผูท่ี้จะเขา้

โบสถห์ลงัน้ีมีเพียงเจา้อาวาสและองคก์ษตัริย ์     ซ่ึงพนูาคาซองถือเป็นหน่ึงในมรดกทางวฒันธรรมอนัส าคญั

ของภูฏาน 

       
 

 เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรออกเดินทางกลบัสู่เมืองทิมพ ู

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ท่ีภตัตาคารพื้นเมือง และเขา้พกัท่ี Pedling Hotel (หรือเทียบเท่า) 
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วนัทีส่าม : พูนาคา – พาโร 
 

เชา้ บริการอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม และท าการ Check out เพื่อเดินทางสู่เมืองพาโร 

 ถึงพาโร น าท่านข้ึนเขาตัก๊ซงั   โปรแกรมน้ีจ าเป็นตอ้งเดินหรือข่ีลา (ค่าบริการท่านละ USD 20)            รวมเวลา

ไปกลบัและเท่ียวท่ีวดัประมาณ 5 ชัว่โมง ข่ีข้ึนขาเดียว ขากลบัท่านตอ้งเดินลงเอง เน่ืองจากเส้นทางบางตอนมี

ความชนัและล่ืน ทางภูฏานไม่ อนุญาตใหข่ี้ลาหรือมา้ลง เพราะอาจเกิดอนัตรายได ้ (ท่านท่ีตอ้งการข่ีลา กรุณา

แจง้ล่วงหนา้  1  วนั  เพื่อจองลาท่ีจะข่ีข้ึนไป  ซ่ึงการข้ึนชม Taktsang Monastery ตอ้งเดินไกล รวมถึงการเดินข้ึน

ลงบนัไดหลายร้อยขั้น หากท่านไม่สะดวกท่ีจะเดินเทา้เป็นระยะทางไกล ท่านสามารถช่ืนชมทิวทศัน์ และ

ถ่ายรูปได ้ณ จุดชมววิ หรือไปเท่ียว Drukyel Dzong และวดั Dungtse แทน)  

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง  ณ Cafeteria บน Taktsang  

บ่าย เท่ียวชมและไหวพ้ระบน Taktsang Monastery ซ่ึงเป็นวดัท่ีตั้งอยูบ่นหนา้ผาสูง 3,000 เมตร โดยชาวภูฏานเช่ือกนั

วา่ ท่านลามาะ กรููริมโปเช  ผูน้  าศาสนาพุทธมาเผยแพร่ท่ีภูฏาน ไดข่ี้เสือจากธิเบตมาจ าศิลภาวนาอยูใ่นหนา้ผา

แห่งน้ี  จึงไดช่ื้อวา่ “Tiger Nest”  

                                          
 
  หลงัจากนั้นเดินลงจากเขา ระหวา่งทางเพลิดเพลินกบัความงามของธรรมชาติ  และน าท่านเดินเล่นเท่ียวชม   

เมืองพาโร 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมือง  

         พกัท่ี Drukchen Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีส่ี่ : พาโร – กรุงเทพ 
 
เชา้  บริการอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางไปยงัสนามบินพาโรเพื่อข้ึนเคร่ืองบิน

เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพพร้อมรอยยิม้และความประทบัใจ 
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โปรแกรมการเดินทาง อาจมีการเปลีย่นแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีบ้ริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย และ

ประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง หรือตามเงื่อนไขของแต่ละประเทศ 
 

อตัราค่าบริการ รวม 

 - ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้น economy ไป-กลบักรุงเทพ-พาโร(ตัว๋ราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงได)้ 

 - ค่า VISA เขา้ประเทศ           - ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามก าหนดในรายการ 

- ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน 

- ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามระบุไวใ้นรายการ 

- ค่ายานพาหนะ และค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

- น ้าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม, ค่าประกนัวนิาศภยัตามเง่ือนไขของสายการบิน 

- ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรมไ์วข้องบริษทัประกนัชีวติ 
 

อตัราค่าบริการ ไม่รวม 

- ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไว ้เช่น เคร่ืองด่ืม, อาหาร, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, หรือค่าชดใช้

ความเสียหายอ่ืนๆ 

- ค่าทิปมคัคุเทศก ์วนัละ USD 3 ต่อท่าน และค่าทิปคนขบัรถ วนัละ USD 3 ต่อท่าน  

- ค่าข่ีมา้หรือลาข้ึน Taktsand Monastery ราคา USD 20 (เฉพาะท่านท่ีตอ้งการข่ีมา้แทนการเดินข้ึนเขา) 

- ค่าปรับกรณีมีน ้าหนกัสัมภาระเกินจากท่ีสายการบินก าหนด 

- ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

- ค่า VAT 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ในกรณีท่ีท่านตอ้งการใบเสร็จรับเงิน ซ่ึงบริษทัจะออกใหภ้ายหลงัการเดินทาง  
 

เงื่อนไขการให้บริการ 

- ค่าจองทวัร์ท่านละ 5,000 บาท ช าระค่าทวัร์งวดแรก 20,000 บาทไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนเดินทาง และช าระส่วนท่ีเหลือ      

ไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัก่อนเดินทาง 

- กรณีจองตัว๋ราคาโปรโมชัน่ การเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกเป็นไปตามเง่ือนไขของสายการบิน 
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- หากท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึงในตารางทวัร์หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิจากบริการหรือโปรแกรม

ดงักล่าว ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในโปรแกรมดงักล่าวคืนไดแ้ละบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บค่าใชจ่้าย หรือ

ค่าเสียหายจากการยกเลิกบริการดงักล่าวตามความเป็นจริง 

- ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางเขา้หรือออกประเทศ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
 

การยกเลกิ 

 - ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 2,000 บาท  

 - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 16,000 บาท 

 - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 70% ของราคาทวัร์ 

 - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 

 - หากเป็นกลุ่มท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ,เทศกาลหรือช่วงท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือจ่ายเตม็จ านวนกบัสายการบิน หรือมีการการันตี

ค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือผา่นตวัแทนทั้งในและต่างประเทศ และไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ extra flight 

หรือ chartered flight บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ามดัจ า หรือค่าทวัร์ เน่ืองจากค่าใชจ่้ายเป็นการเหมาจ่ายของทั้งกลุ่ม 
 

หมายเหตุ 

- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในโปรแกรมน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยท่ี บริษทัไม่สามารถพา

ท่านไปเท่ียวตามโปรแกรมได ้เช่นจากภยัธรรมชาติ, ความล่าชา้, ความผดิพลาดจากสายการบินหรือการจราจร โดยจะ

ค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นหลกั อยา่งไรก็ตามบริษทัสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ิน 

- บริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอนัเกิดจากสายการบินหรือพาหนะอ่ืนๆท่ีให้บริการในการเดินทาง, ภยัธรรมชาติ, 

เหตุสุดวสิัยทางการเมือง หรือเหตุการณ์อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทั รวมทั้งค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดทั้งทางตรง 

และทางออ้ม เช่นการเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรืออุบติัเหตุต่างๆ 

- ราคานีค้ิดตามราคาค่าตั๋วเคร่ืองบินตามปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินมีการปรับราคาสูงขีน้  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับราคาตามความเป็นจริง 

- บริษทัจดับริการการท่องเท่ียวดงักล่าวส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดแลว้ บริษทัถือวา่ท่านไดรั้บทราบและยอมรับเง่ือนไขต่างๆตามท่ีระบุไว้

แลว้ 
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