ทิมพู – พูนาคา – พาโร – วัดทักซัง

พิสูจน์จติ มหากุศล พิชิตวัดถํ้าพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับนํ้าทะเล 2,900 ม.
ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน
ขอพรศักดิ์สทิ ธิ์องค์พระศรีสจั จธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก
เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

พิเศษ!!!
 น้ าดื่มบริ การให้ตลอดวัน
 รถบริ การขนกระเป๋ าเพื่อความสะดวกสบายของทุกท่าน
 ระบาหน้ากาก Mask Dance
จัดแสดงเฉพาะคณะเราเท่านั้น
 อาหารเสริ มจากเมืองไทยทุกมื้อ
 บริ การ ชา/กาแฟ หลังอาหาร
 ฟรี !!! ค่าม้า ขึ้นวัดทักซังจนถึงจุดชมวิว
 ชุดประจาชาติเพื่อใส่ เดินชมเมือง
หมายเหตุ
1. โปรดระมัดระวังรายการท่องเที่ยวบางรายการที่ใส่ โปรแกรมสถานที่เที่ยวมากเกินกว่าจะสามารถเข้าชมได้จริ ง
2. รายการของเราสามารถเพิม่ สถานที่ท่องเที่ยวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการได้ ในกรณี ที่มีเวลาเหลือ
วันแรก

สุ วรรณภูมิ – พาโร – พาโรซอง – National Museum – ตาชิโชซอง

04.30 น.

คณะพบกัน ณ จุดนัดหมาย สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ สายการบิน Bhutan Airlines (B3) โดยจะมี
เจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกในการ Check-inสั มภาระต่ างๆแก่ท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองพาโร ประเทศภูฏาน โดยสายการบิน Bhutan Airline เที่ยวบินที่ B3-701(มีบริ การอาหารและ

06.30 น.

เครื่ องดื่มบนเครื่ อง) (เครื่ องบินแวะรับส่ งผูโ้ ดยสารที่เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดียประมาณ 45 นาที ***ไม่ตอ้ ง
ลงจากเครื่ อง***)
09.55 น.

เทีย่ ง

เดิ นทางถึ งสนามบิ นพาโร ประเทศภูฏาน นาท่า นผ่า นพิธี การตรวจคนเข้า เมื อง จากนั้นแต่ ละท่ านรั บกระเป๋ า
สัมภาระที่โหลดตรวจเช็คให้เรี ยบร้อยและออกเดินทางเข้าสู่ ตวั เมืองพาโร ประเทศภูฏาน เป็ นประเทศเล็กๆที่เป็ น
ดินแดนรวมแหล่งอารยธรรมต่างๆในอ้อมกอดแห่งขุนเขาหิ มาลัย เป็ นประเทศที่พุทธศาสนาแบ่งบานอยูท่ ่ามกลาง
เทือกเขาหิ มาลัย ประชาชนชาวภูฏานมีธรรมมะเป็ นสิ่ งยึดเหนี่ ยวทางจิตใจ ประชาชนดารงชี วิตกันอยูอ่ ย่างเรี ยบ
ง่ายไม่วนุ่ วาย และความสุ ขของคนภูฏานวัดกันได้ที่ใจ..ความสุ ขอยูท่ ี่จิตใจที่มีแต่รอยยิ้ม..และความเป็ นมิตรแก่
ผูค้ นทั้งโลก ทุกท่านจะได้สัมผัสบ้านเมืองที่ เมืองพาโรซึ่ งเป็ นเมืองที่ถูกโอบอยูใ่ นวงล้อมของขุนเขา บนระดับ
ความสู ง 2,280 เมตร มีแม่น้ าปาชูไหลผ่าน อาคารบ้านเรื อนจะเป็ นสไตล์ภูฏานแท้ กรอบหน้าต่างไม้ลวดลายสี สัน
สดใส
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านชม พาโรซอง หรื อ พาโรริ งปูซอง ป้อมปราการและวิหารหลวง
แห่ งเมืองพาโร พาโรซองนับเป็ นตัวอย่างสถาปั ตยกรรมแบบภูฏานที่สมบูรณ์
แบบที่สุด ทุกท่านจะเห็นถึงกาแพงสี ขาวที่ก่อตัวขึ้นเป็ นป้ อมปราการสามารถ
เห็นได้ชดั เจนเป็ น Landmark
ตัวซองสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1644
โดย ท่ านซั บดรุ ง งาวัง นัมเกล พระอริ ยสงฆ์ ซึ่ งเป็ นผูน้ าทางจิตวิญญานและ
เป็ นผูร้ วบรวมประเทศภู ฏ านให้ เ ป็ นปึ กแผ่น รวมถึ ง เป็ นผูว้ างระบบการ
บริ หารงานและระบอบปกครองประเทศ ปั จจุ บ นั เป็ นสถานที่ ทางานของรั ฐบาล รวมทั้งเป็ นที่ ต้ งั ขององค์ก ร
บริ หารสงฆ์ประจาเขตปกครองนั้นๆ ทางเข้าพาโรซองมี สะพานแขวนไม้ ทอดผ่ านข้ ามแม่ น้า เป็ นอีกจุดที่ควร
ถ่ายรู ปเก็บภาพความประทับใจ

หลังจากนั้น นาท่านเดิ นทางไม่ไกล ชม พิพิธภัณฑ์ สถานแห่ งชาติ พิพิธภัณฑ์แห่ งนี้ เป็ นที่เก็บรวบรวม
หน้ากากศิลปะแบบพุทธมหายาน นิกายตันตระ ภาพพระบฏ อาวุธ เหรี ยญกษาปณ์ เครื่ องมื อเครื่ องใช้ไม้
สอยต่างๆ รวมถึงจัดแสดงความหลากหลายทางธรรมชาติอนั สมบูรณ์ของประเทศเพื่อให้ทุกท่านได้รู้จกั
ภูฏานมากขึ้น ตรงข้ามกับอาคารพิพิธภัณฑ์ เป็ นอาคารทรงกลมสี ขาว เรี ยกว่า ตาซอง (Ta Dzong)
ย
Dzong
ขณะนี้ Ta Dzong กาลัง

ค่า

หลังอาหาร นาท่า นเดิ นทางสู่ เมือ งทิมพู เมืองหลวงของประเทศภูฏาน
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1961 ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 1 ชม. ระหว่างทางผ่านชม
วัดตัมชู Tamchoe Monastery คือ จุดชมวิววัดตัมชู ตรงจุดบรรจบของ
แม่น้ าปาโรชูกบั แม่น้ าทิมพูชู คือวัดตัมชู หรื อวัดเขายอดอาชา จะตั้งอยูบ่ น
ฝั่งซ้ายท่ามกลางทิวทัศน์ที่มีแม่น้ าสองสายมาบรรจบกัน ท่านลามะทังทน
เกลโป ซึ่ งเป็ นผูส้ ร้างวัดนี้ ข้ ึนพร้ อมสะพานเหล็กอีกสายหนึ่ งขึ้นที่นี่ แต่
สะพานถูกน้ าพัดทาลายลงในปี ค.ศ. 1969 สะพานที่เห็นในปั จจุบนั เป็ นของที่ใช้โซ่ เหล็กสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.
2005 โดยเลียนแบบสะพานสายเดิม
ต่อจากนั้นเดินทางอีกไม่ไกล นาท่านเดินทางเขาชม ตาชิ โชซอง มหาปราการแห่ งศา
นาและวิหารหลวงแห่ งเมืองทิมพู (วันธรรมดาเปิ ดหลัง16.30น. / เสาร์ -อาทิตย์ เปิ ด
ทั้งวัน) ตาซิโซซอง หมายถึง ป้ อมแห่ งศาสนาอันเป็ นมงคล สร้างในสมัยศตวรรษที่
12 โดยท่ า นซั บ ดรุ ง งาวัง นั ม เกล ปั จุบนั เป็ นสถานที่ ทางานของพระมหากษัตริ ย ์
สถานที่ ท าการของกระทรวงต่ า งๆ และวัด รวมทั้ง เป็ นพระราชวัง ฤดู ร้ อ นของ
พระสังฆราช และบริ เวณอันใกล้ท่านจะได้เห็นวังที่ประทับส่ วนพระองค์ของพระราชาธิ บดีจิกมี่ดว้ ย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเชิ ญทุกท่ านพักผ่ อนได้ ตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Gyelsa Hotel เมืองทิมพู ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันทีส่ อง

ทิมพู – National Memorial Chorten – โดชู ลาพาส – วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่านชม National Memorial Chorten อนุ สรณ์มหาสถานแด่กษัตริ ยร์ ัชกาลที่ 3
แห่ งประเทศภูฏานสร้างในปี ค.ศ.1974 มีผคู ้ นมากมายเดิ นทางมาแสวงบุญและสวด
มนต์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ
นาท่านเดินทางสู่ เมืองพูนาคา (Punakha) พูนาคา เป็ นเมืองหลวงเก่าของภูฏานจนถึง
ปี ค.ศ. 1955 ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองทิมพู ระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร
(ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง) ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของทุ่งนาขั้นบันได
และดอกไม้ที่บานตลอดเส้นทางสวยงามเป็ นอย่างมาก ผ่านชม ป้อมซิมโตคาซอง สร้างในปี ค.ศ.1629 ป้ อมแห่ งนี้
มีชยั ภูมิที่ถือเป็ นยุทธศาสตร์ที่สาคัญแห่งเมืองทิมพู ถือเป็ นป้ อมปราการแห่งแรกที่ท่านซั บดรุ ง งาวัง นัมเกล สร้าง
ขึ้น เมืองพูนาคาอยูร่ ะดับความสู ง 1,200 เมตรจากระดับน้ าทะเล ทาให้เมืองพูนาคามีอากาศอบอุ่นกว่าเมืองพาโร
และเมืองทิมพู

เทีย่ ง

ค่า

นาท่านแวะชม โดชู ลาพาส ชมความงามของ เจดีย์ดรุ กวังเยลลาคัง สถู ปแห่ งชัยชนะ ชม 108
สถูป อนุ สรณ์ สถานที่มีต่อกองกาลังกลุ่มหัวรุ นแรงที่ยึดพื้นที่ ทางภาคใต้ของภูฏาน ตั้งอยู่บน
ระดับความสู ง 3,150 เมตร จากระดับน้ าทะเล พร้อมดื่มด่าธรรมชาติทิวทัศน์ของภูเขาหิ มาลัย
ด้านตะวันตกอันตระการตา และยอดเขาต่างๆเรี ยงรายกัน รวมไปถึงยอดเขาที่สูงที่สุดอย่างจูโม
ฮารี ซึ่งมีความสู งถึง 7,328 เมตร จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองพูนาคา
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินขึ้นเนินไปชม วัดชิ มิลาคัง (ใช้เวลาเดินประมาณครึ่ งชัว่ โมง) วัดที่อยูบ่ น
ยอดเนินกลางหุ บเขา สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1499 โดยลามะที่มีชื่อเสี ยงมาก นามว่าท่าน
Lama Drukpa Kunley ที่วดั แห่ งนี้ ชาวบ้านเชื่ อกันว่าหากใครมาอธิ ษฐานขอบุตรก็
จะได้สมใจ
จากนั้นนาท่านชม พูนาคาซอง (Punakha Dzong)
ป้ อมปราการประจาเมืองพูนาคา สร้ างขึ้นในปี 1637
โดยซับดรุ ง งาวังนัมเกล ซึ่ งได้รับการขนานนามว่าเป็ น พระราชวังแห่ งความสุ ข
อันยิ่งใหญ่ “Palace of Great Happiness” และเป็ นหนึ่งในป้ อมปราการที่สวยงาม
ที่สุดในภูฏาน เป็ นป้ อมที่สร้ างเป็ นอันดับสองของภูฏาน ในอดี ตเมื่ อครั้ งเมื องพู
นาคายังเป็ นเมืองหลวง ป้ อมแห่ งนี้ ได้ถูกใช้เป็ นที่ทาการของรัฐบาล ปั จจุบนั เป็ นที่
พักในฤดูหนาวของพระชั้นผูใ้ หญ่ ป้ อมนี้ ต้ งั อยู่ ณ บริ เวณที่ แม่น้ า Pho chu และ
แม่น้ า Mo chu ไหลมาบรรจบกัน อีกทั้งเป็ นสถานที่ท่านซับดรุ ง งาวัง นัมเกล มรณภาพที่นี่ และปั จจุบนั ก็ได้เก็บ
รักษาร่ างของท่านอยูภ่ ายใน ท่านจะได้เห็น ลามะ (พระสงฆ์) จานวนมากที่กาลังศึกษาพระธรรมและสวดมนต์
พิเศษ!!! พาทุกท่ านสั มผัสประสบการณ์ แปลกใหม่ เร้ าใจกว่ าเดิม ด้ วยการล่ องแก่ งที่แม่ น้า Mo Chu วิวอันตระการ
ตากับขุนเขารู ปช้ างหมอบ และ Punaka Dzong สวยงาม เพียงท่านละ
กรณีล่องเรือ 2-4 คน ราคา 3,500 บาท /
กรณีล่องเรือ 4-6 คน ราคา 2,500 บาท /
กรณีล่องเรือ 6-8 คน ราคา 2,000 บาท /
(ล่ องแก่ งไม่ ได้ รวมในค่ าทัวร์ แต่ เป็ น Optional
ท่ านั้น ไม่ ได้ เป็ นการบังคับ
ขายแต่ อย่ างใด ส่ วนท่ านใดไม่ สะดวกหรื อไม่ ประสงค์ ล่องแก่ ง ทางบริ ษัทฯ จะนาทุกท่ านไปชมตลาดพืน้ เมือง
และ ไปชุ ดชมวิว ทีส่ วยทีส่ ุ ดในเมืองพูนาคาแทน โดยไม่ มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติม)
นาทุกท่ านเข้ าทีพ่ กั ณ โรงแรม Meri Puensum Hotel เมืองพูนาคา
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเชิ ญทุกท่ าน พักผ่ อน ณ โรงแรม Meri Puensum Hotel เมืองพูนาคา ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม

พูนาคา – ทิมพู – พระศรีสัจจธรรม – สวนสั ตว์แห่ งชาติ – ห้ องสมุดแห่ งชาติ – พาโร

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองทิมพู ตามเส้นทางเดิม ชมทัศนียภาพสองข้างทางและเทือกเขาหิ มาลัยที่มีความสวยงาม
ที่จะเป็ นประสบการณ์ที่ดีที่ได้มาเยือนภูฏาน

เทีย่ ง

รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านชม ที่ทาการไปรษณีย์ภูฏาน ทุกท่านสามารถถ่ายรู ปทาแสตมป์ ที่ระลึ ก
อีกทั้งสามารถเลื อกซื้ อดวงตราไปรษณี ยากรที่งดงามของภูฎาน มี ให้เลื อกหลาย
รู ปแบบและราคา ทั้งรู ปวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ รู ปวัดและป้ อมปราการที่เรี ยกว่าซอง
(Dzong) รู ปสัตว์ รู ปดอกไม้ต่างๆ ซึ่ งดวงตราไปรษณี ยกรของ
ภูฏานถือเป็ นหนึ่งในของน่าซื้ อที่ทุกท่านไม่ควรพลาด
นาทุ ก ท่ า นชม หอสมุ ด แห่ ง ชาติ ซึ่ งทุ ก ท่ า นจะได้ช มหนัง สื อ
ภาพถ่ายของประเทศภูฏานที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวบรวมภาพถ่ายสถานที่ต่างๆในภูฏานทั้งหมด
ซึ่ งหากท่านใดสนใจสามารถซื้ อเล่มย่อเป็ นของที่ระลึ กได้ ซึ่ งทางหอสมุดจัดจาหน่ายในราคา
ย่อมเยา นอกจากนี้ ท่านยังสามารถหาซื้ อหนังสื อเกี่ยวกับประเทศภูฏานอื่นๆได้
อีกด้วย นาทุ กท่านชม โรงเรี ยนสอนงานศิลปะ (School of Art & Craft)
(โรงเรี ยนอาจมี การปิ ดเนื่ อ งจากวันหยุ ดที่ไ ม่ แน่ นอน) ซึ่ งเป็ นโครงการใน
พระราชดาริ ที่ตอ้ งการอนุ รักษ์และสื บทอดศิ ลปะของภูฏานทั้ง 13 แขนง โดย
หลักสู ตรจะแบ่งเป็ นตั้ง 2 -6 ปี ที่โรงเรี ยนแห่งนี้ ทุกท่านจะได้เห็นนักเรี ยนกาลัง
วาดรู ป ทอผ้า ตัดเย็บ แกะสลัก และทางานปั้ นต่างๆอย่างขมักเขม้น รวมไปถึ ง
ทุกท่านยังสามารถสนับสนุ นกิจการของนักเรี ยนได้โดยการซื้ อสิ นค้าหัตถกรรม
จากฝี มือนักเรี ยนที่ร้านขายของที่ระลึกภายในโรงเรี ยนอีกด้วย
นาท่านชม สวนสั ตว์ แห่ งชาติของประเทศภูฏาน และชมสัตว์ประจาชาติทาคิน ที่มีรูปร่ างลักษณะ
พิเศษผสมระหว่างแพะกับวัว มีแห่งเดียวในประเทศภูฏานเท่านั้น ซึ่ งครั้งนึ่งประเทศ
สหรัฐอเมริ กาเคยเจรจาของไปเลี้ยงแต่ได้รับการปฏิเสธจากรัฐบาลประเทศภูฏาน ทาคิน เป็ นสัตว์
ในตานานประวัติศาสตร์ ของศาสนาพุทธ โดยเชื่อว่าท่านลามะ Drukpa Kunley
า
ม

ค่า

นาท่าน สั กการะองค์ หลวงพ่ อสั จจธรรม ที่ต้ งั อยู่สูงที่สุดในโลก และได้รับความ
ร่ วมมื อจากเศรษฐี ช าวสิ งค์โปร์ บริ จาคเงิ นซื้ อที่ ดินและสร้ า งพระพุทธรู ป ให้แก่
รัฐบาลประเทศภูฏานให้ท่านไหว้ขอพรเพื่อเป็ นศิริมงคล นาท่านชม จุดชมวิวซั งเก
กัง (Sangaygang) จุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของหุ บเขาเมืองทิมพู เพื่อเก็บภาพ
ประทับใจ
จากนั้นนาทุกท่ านเดินทางสู่ เมืองพาโร ใช้ เวลาประมาณ 1 ชั่ วโมง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเชิ ญทุกท่ าน พักผ่ อนได้ ตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Kichu Resort เมืองพาโร ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

พิชิตวัดถา้ พยัครเหิร

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่านออกเดินทางสู่ วัดถา้ พยัคฆ์เหิร ทักซัง” เป็ นมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เป็ นที่ที่องค์กูรูปัทมสัมภวะได้เดินทางมา
บาเพ็ญภาวนาและเจริ ญสมาธิ อยูใ่ นถ้ าบนชะง่อนเขา ตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 และท่านก็ยงั เป็ นผูน้ าเอาศาสนาพุทธเข้า
มาเผยแผ่ยงั ดิ นแดนแห่ งนี้ ตามความเชื่ อของชาวภูฏาน กล่าวว่าท่านได้เหาะมาบนหลังเสื อตัวเมีย มายังหน้าผา
แห่ งนี้ เพื่อทาวิปัสนากรรมฐาน จึงได้ชื่อว่า ถา้ เสื อ (Tiger Nest) หลังจากที่สาเร็ จสมาธิ แล้ว ท่านจึงได้สร้างศาสน
สถานแห่ งนี้ ข้ ึน ชาวภูฏานมีความเชื่ อว่าครั้งหนึ่ งในชี วิต จะต้องได้ข้ ึนมา
แสวงบุญ เพื่อความเป็ นสิ ริมงคลและเจริ ญก้าวหน้าของชีวติ
การเดิ นทางมายังสถานที่ แห่ ง นี้ รถจะสามารถขึ้ นได้แค่เนิ นเขาเท่ านั้น
จากนั้นทุ กท่ านสามารถเลื อกเดิ นทางได้ 2 แบบ คือ เดิ นเท้า หรื อ ขี่ม้า
เท่านั้น (เนื่องจากปริ มาณคนจูงม้ าไม่ เพียงพอต่ อจานวนนักท่ องเที่ยว จึง
อาจทาให้ เกิดอันตรายในการเดินทางได้ ทั้งนีท้ างบริษัทฯจึงแนะนาให้ เดิน
เท้ าขึ้นเขาจะปลอดภัยกว่ า แต่ ถ้าท่ านใด มีทักษะในการขี่ม้าขึ้นเขา หรื อ
อยากผจญภัย รบกวนแจ้ งบริ ษัทฯล่ วงหน้ าเพื่อทาการจองม้ าให้ ท่าน ไม่
เสี ยค่ าใช้ จ่ายเพิ่มเติม) ขึ้นไปยังวัด เส้นทางเป็ นเนิ นเขาและมีหน้าผาสู งชันราว 3,000 เมตรจากด้านล่าง แนะนา
นักท่องเที่ยวค่อยๆ เดินขึ้นไปช้าๆ ราว 2 ชม. จะถึงจุกพักครึ่ งทาง พักดื่มน้ าชา กาแฟ ) จากนั้นเดินทางต่ออีกราว 1
ชม.ก็จะถึงสุ ดทางดินลูกรังสุ ดท้าย จากนั้นเส้นทางจะเปลี่ยนเป็ นบันไดขึ้นลง 700 ขั้น สู่ ยงั วัดทักซัง ด้านใน นา
ทุกท่านสักการะสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ และ ชมความงามของธรรมชาติที่สรรค์สร้างอย่างวิจิตรลงตัว
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคารด้ านบนระหว่างทางขึน้ ทักซั ง
นาทุกท่านเดินเท้าลงจากเขา (ไม่สามารถอนุ ญาติให้นงั่ ม้าลงมาด้านล่างได้
เนื่องจาก อันตรายเป็ นอย่างมากต่อตัวผูเ้ ดินทาง) จากนั้นเดิทางต่อสู่ วัดคิชู
ลาคัง หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ในประเทศภูฏาน สมัยศตวรรษที่ 7 วัดนี้เป็ นวัดที่
มีควมเชื่อว่าสร้างไว้เพื่อตรึ งเท้าซ้ายของนางยักษ์ตนหนึ่งที่นอนทอดร่ างปิ ด
ทับประเทศทิเบตและเทือกเขาหิมาลัยไว้
จากนั้นเพลิดเพลินกับ การช้ อบปิ้ ง ณ พาโร สตรีท ซื้อของฝากของทีร่ ะลึก ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พร้ อมชม การแสดงท้ องถิ่นของชาวภูฏาน แสดงวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของชาวภูฏานในเทศกาลงานประเพณีต่างๆ
จากนั้นเชิ ญทุกท่ าน พักผ่ อน ณ โรงแรม Kichu Resort Hotel เมืองพาโร ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

เทีย่ ง

ค่า

วันที่ห้า

พาโร-กรุ งเทพ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินพาโร เพื่อนาท่านเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ

10.35 น.

เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน Bhutan Airlines เที่ยวบินที่ B3-700
(มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง) (เครื่ องบินแวะรับส่ งผูโ้ ดยสารที่เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดียประมาณ
45 นาที ***ไม่ตอ้ งลงจากเครื่ อง***)

16.05 น.
***หมายเหตุ

เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการบริ การ
ม

ในกรณีที่ผโู ้ ดยสารอยูต่ า่ งจังหวัด หากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร์, รถไฟ หรือตั ๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนทําการออกตั ๋วทุกประเภท
มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้ นในกรณีที่ทวั ร์มีการยกเลิกการเดินทาง
หรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
อ ัตราค่าบริการ :
เดินทางตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 มิ.ย. – 30 ส.ค. 2559
มิถน
ุ ายน 59 : 01-05 / 08-12 / 15-19 / 22-26 / 29 มิ.ย.-03 ก.ค.
กรกฏาคม 59 : 06-10 / 13-17 / 20-24 / 27-31
สงิ หาคม 59 : 03-07 / 17-21 / 24-28
ราคาผูใ้ หญ่ (พ ักห้องละ 2-3 ท่าน)
39,900 บาท
ราคาเด็กเสริมเตียง (พ ักก ับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
39,900 บาท
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พ ักก ับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
38,900 บาท
พ ักเดียว เพิม
่
4,900 บาท

อ ัตราค่าบริการ :
เดินทางตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 มิ.ย. – 30 ส.ค. 2559
กรกฏาคม 59 : 16-20 /17-21
สงิ หาคม 59 : 10-14
ราคาผูใ้ หญ่ (พ ักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง (พ ักก ับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พ ักก ับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พ ักเดียว เพิม
่

40,900 บาท
40,900 บาท
39,900 บาท
4,900 บาท

สงวนสิทธิ์
 ในการเปลี่ยนแปลงราคา เหตุมาจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตั ๋วเครื่องบิ นหรือประกาศจากรัฐบาลประเทศภูฎาน
 เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน แต่ไม่ตากว่
ํ ่ า 6 ท่าน จะไม่มี หัวหน้าทัวร์ จากเมืองไทย แต่ทุกท่านยังสามารถเดินทางด้วย
ตัวเองได้ โดยไม่ตอ้ งจ่ายเงินเพิ่ม โดยที่มี ไกด์ทอ้ งถิ่น (English speaking guide)
อัตราดังนี้
อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัดโดยสายการบิน Bhutan Airlines (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก. / ท่าน)
2. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง ภาษีน้ํามัน ค่าประกันภัยทางอากาศ
3. ค่ารถนําเที่ยวภายในประเทศภูฎาน (ไกด์ทอ้ งถิ่นภาษาอังกฤษ) และหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทยคอยอํานวยความสะดวก
ตลอดการเดินทาง
4. ค่าโรงแรมที่พกั มาตรฐาน Tourist Class 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง
5. ค่าวีซ่าภูฏาน

6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ ค่าพาหนะ หรือรถรับ – ส่ง ระหว่างนําเที่ยว
7. ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ ครองอาหารเป็ น
พิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ ”อาหารเป็ นพิษเท่านั้น”) (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสาํ หรับเด็ กที่มี
อายุตาํ ่ กว่า 6 เดือน และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่ งของสัญญาฯ)
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าจัดทําหนังสือเดินทาง
2. ภาษี ต่างๆ เช่น ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
3. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอื่นๆนอกเหนื อจากรายการทัวร์
4. ค่านํ้าหนักกระเป๋าที่เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กก.
5. ค่าใช้จา่ ยอื่นๆที่ไม่ได้ระบุอยูใ่ นโปรแกรมทัวร์
6. ค่าอาบนํ้าแร่หิน (Hot Stone Bath)
7. ค่าทิปค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ประมาณท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน เทียบเท่ากับไกด์ทอ้ งถิ่น แต่ท้งั นี้ ขึ้ นอยูก่ บั ความประทับใจของ
ลูกค้า ทางบริษัทมิได้มีการบังคับแต่อย่างใด
เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า
 ไฟล์สแกนหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือ มากกว่า 6 เดือนก่อนเดินทาง
เงื่อนไขการจองทัวร์
1. หลังจากการจอง ต้องชําระ เงินมัดจําทันที ท่านละ 20,000 บาท / ท่าน เนื่ องจาก ตัว๋ เครื่องบิน จะต้องออกทันทีหลังจาก มี
การยืนยันการจอง มิฉะนั้น ที่นัง่ จากสายการบิน จะไม่ Confirm และ จะต้อง โอนเงิน ก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 14 วัน
ก่อนการเดินทาง
2. เงื่อนไขการยกเลิก: หลังจากชําระเงินมัดจําแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน เนื่ องจาก ทางบริษัทฯจะต้องออกตัว๋
เครื่องบิน ให้ผโู้ ดยสารทันที เพื่อการยืนยันการเดินทางกับทางสายการบิน
3. หลังจาก จ่ายเงินเต็มจํานวนแล้ว ทางบริษัทฯจะคิดค่าใช้จา่ ยตามความเป็ นจริงที่เกิดขึ้ นในขณะนั้น และจะทําการคืนเงินที่
เหลือ หลังจากหักค่าใช้จา่ ยแล้วให้กบั ผูเ้ ดินทาง
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้และจะ
ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสีย หรือได้รบั บาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั
บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน หรือ ภัยธรรมชาติ หรือ จลาจล เป็ นต้น
5. เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฎิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินทุกกรณี
6. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ชําระโดยตรงกับทางบริษัทณ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านได้รบั ทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ที่บริษัทฯได้ระบุไว้แล้วข้างต้น
7. กําหนดการเดินทางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลักสําคัญ
8. สําหรับ ผูโ้ ดยสาร ที่ไม่ได้ถือ Passport ไทย หรือ Passport ต่างด้าว ผูโ้ ดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร Visa เข้าออก
เมืองไทยเอง หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯทัวร์ จะไม่รบั ผิ ดชอบในกรณี ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของ
ประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
9. บริษัทจะไม่รบั ผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทัวร์ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธในการให้วซี ่า หรือ ปฏิเสธเข้าเมือง ในทุกกรณี
10. ในกรณีที่ท่านผูโ้ ดยสารต้องการใช้พาสปอร์ตเล่มสีน้ําเงิน (ราชการ) ในการเดิ นทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ
ในการที่ท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิให้เข้าเมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที่ยวจะใช้เล่มสีเลือดหมู

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทํากรุป๊ ได้ไม่ถึงจํานวนอย่างน้อย 15
ท่านซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้งั หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
12. บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนื อการควบคุม
ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จา่ ยเพิ่มที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บ ป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า
หรืออุบตั ิเหตุต่าง
13. ราคานี้ คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปั จจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้ น ตามอัตราค่านํ้ามันหรือ ค่าเงิน
แลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
14. ภาพที่ใช้ในการประกอบการทําโปรแกรมใช้เพื่อความเข้าใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **

