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"ภูฏาน" ประเทศสวย รวยความสงบที่น่าประทบัใจ..  

เราไมช่วน ....ถา้เราไม่รู้จรงิ!กรุป๊สว่นตวั Pr emi um Tour  

Welcome to Bhutan ...ด่ืมด ่ำในประเทศท่ีมีควำมสขุท่ีสดุในโลก 
 เพราะว่า...ชาวภูฏาน มีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นในบางสถานที่ท่ องเที่ยว 

นักท่องเที่ยวจะต้องแต่งกายให้สุภาพ อยู่ในอิริยาบถที่ส ารวม เพื่อให้เกียรติแก่สถานที่ ขอน าเรียนทุกท่ านการ

ท่องเที่ยวในประเทศภูฐานโปรดแต่งกายสภุาพเพราะสถานที่ส่วนใหญ่เป็นเขตพระราชฐานและสถานที่ส าคัญ  
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รายการทอ่งเทีย่ว 

วนัที ่(1)  เสาร ์ที ่22 ตลุาคม 2565 

กรงุเทพฯ – พาโร - ทมิพ ู

- L D 

04.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 7  สายการบนิ Druk Air (KB) โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในเรือ่งสมัภาระตา่งๆ แกท่า่น  

07.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงพาโร  โดยสายการบนิ Druk Air เทีย่วบนิที ่KB 131   

10.50 น. ถงึ...สนามบนิแห่งชาตเิมอืงพาโร (Paro International Airport) ในเวลาทอ้งถิน่หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและตรวจรับสมัภาระ เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีป่ระเทศภฏูานชา้กวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

น าทา่นสูต่ัว “เมอืงพาโร” (PARO) เปิดประตมูุง่สูภ่ฏูานดนิแดนแหง่สวรรค ์เมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงทีอ่ยู่

ทางตะวันตกของภฏูาน เป็นหนึง่ในเมอืงท่องเทีย่วทีม่คีวามเก่าแก่ทีสุ่ดของภฏูาน เป็นเมอืงประวัตศิาสตรท์ีม่ ี

ความส าคัญมากแหง่หนึง่ของภฏูาน เป็นทีต่ัง้ของสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์อาคารประวัตศิาสตร ์ทีโ่อบลอ้มไปดว้ยหุบ

เขาเขยีวขจ ีดนิแดนซึง่โอบลอ้มดว้ยหบุเขา และแมน่ ้าสายส าคัญไหลผ่าน ผสานเป็นทัศนียภาพอันงดงามและ

ดดูนักทอ่งเทีย่วใหม้าเยอืนไดเ้ป็นจ านวนมาก... 
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ทา่นชม "พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตภิฏูาน" (National Museum of Bhutan) (โปรดแตง่กายสุภาพ) 

ซึง่ตัง้อยูใ่น เมอืงพาโร ในอดตีเคยเป็นป้อมปราการ หรอื ตาซอง (Ta Dzong) แต่ถูกเปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑ์

ในปีค.ศ.1968 มทีัง้หมด 6 ชัน้ พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้เป็นทีเ่ก็บรวบรวม เครือ่งแต่งกาย อาวุธ เหรยีญกษาปณ์ 

เครือ่งมอืเครือ่งใชไ้มส้อย สัตวป่์าในแถบเทอืกเขาหมิาลัย งานแสดงสว่นใหญ่เป็นงานทีเ่กีย่วกับพุทธศาสนา 

ชมภาพพระบฏ ตัง้แตส่มยัโบราณจนถงึปัจจบุนั  นอกจากนีย้งัมงีานหัตถกรรมทีใ่ชป้ระจ าวัน เครือ่งแต่งกาย ชดุ

เสือ้เกราะ สตัวส์ต๊าฟและดวงตราไปรษณียท์ีส่วยงามมากมายหลายรปูแบบ  

น าทา่นชมความงดงาม "รนิปงุ ซอง" (Rinpung Dzong) (โปรดแตง่กายสภุาพ) หรอืทีรู่จั้กกันในชือ่ว่า 

"พาโรซอง" (Paro Dzong) ซึง่แปลวา่ ป้อมปราการแหง่อญัมณี เป็นอาคารป้อมปราการขนาดใหญท่ีไ่ดรั้บความ

นิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองพาโรเป็นอย่างมาก “พาโรซอง” ถูกสรา้งขึน้โดย ซับดรุง นัมเกล 

(Shabdrung Ngawang Namgyal) ในปี ค.ศ. 1644 และหลังจากนัน้ก็ไดก้ลายเป็นทีย่อมรับในฐานะเป็น

ศนูยก์ลางการบรหิารและสว่นทีเ่ป็นวัดซึง่มพีระสงฆจ์ าพรรษามากกวา่ 200 รปู นอกจากนีแ้ลว้ พาโรซอง ยงัเคย

ถกูใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรเ์รือ่ง Little Buddha ภาพยนตรส์ารคดอีกีหนึง่เรือ่งทีช่าวพุทธตอ้งไมพ่ลาด 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนัในภตัตาคารพืน้เมอืง 

13.30 น. น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงทมิพู (Thimphu)  (ระยะทาง 53 ก.ม. ใชเ้วลา 1.30 ชัว่โมง) ทมิพู เมอืงหลวง

แหง่ภูฏาน เมอืงทมิพู หรอื ชโิชซอง” เป็นเมอืงหลวงของภูฏานตัง้แต่ พ.ศ.2504 ในสมัยซบัดรุง เริม่แรก

เป็นเพยีงเมอืงเล็กๆ เมือ่เป็นเมอืงหลวงจงึมปีระชากรมากขึน้เมอืงทมิพู ตัง้อยูท่างตะวันตกของแม่น ้าวัง เป็น

เมอืงหลวงแหง่เดยีวในโลกทีไ่มม่สีญัญาณไฟจราจรใช ้ศนูยก์ลางความเจรญิของดนิแดนมงักรสายฟ้า ภฏูาน 

แต่ความเจรญิของเมอืงทีม่ปีระชากรราวแสนคนเศษ ยังเป็นไปอยา่งมทีศิทาง กลมกลนืระหว่างความทันสมัย

แบบพอเพยีงกบัอตัลักษณ์วัฒธรรมดัง้เดมิไดอ้ยา่งลงตัว ในรปูแบบทีไ่มอ่าจหาไดจ้ากเมอืงหลวงอืน่ๆ ทีส่ าคัญ

คอื ทมิพู เป็นทีป่ระทับของของสมเด็จพระราชาธบิด ีและพระบรมวงศานุวงศแ์ห่งภฏูาน เราสามารถมองเห็น

พระราชวังของพระราชาธบิดไีดอ้ยา่งชดัเจน ซึง่จะวา่ไปแลว้หากไกดไ์มบ่อก เราก็คงไมรู่ว้่าเป็นพระราชวัง ดว้ย

มองดเูหมอืนอาคารทั่วๆไป ไมไ่ดม้คีวามหรูหรา ยิง่ใหญ่ หรอืแปลกไปจากอาคารอืน่ๆในภฏูานเลย พระราชวัง

อยูใ่กล ้ๆ กบัทมิพซูอง..ระหวา่งทางชมทัศนยีภาพอนัสวยงามของภฏูาน ตืน่ตาตืน่ใจกบัสถาปัตยกรรมทีม่รีปูแบบ 

และเอกลักษณ์เฉพาะตัวของภฏูาน ตลอดสองขา้งทาง..จนถงึเมอืงหลวงทมิพ ู

 

น าทา่นสู ่จดุชมววิ Sangaygang (Bbs Tower) บบีเีอสทาวเวอรห์รอืหอบรกิารกระจายเสยีงของ

ภูฏานตัง้อยู่ที่ความสูงประมาณ 9,400 ฟุต ใหทั้ศนียภาพอันงดงามของหุบเขาทมิพูทัง้หมดจาก
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ดา้นบน จดุชมววิทีส่วยงามตระการตาแหง่นี้ยังเป็นทีรู่จั้กกันในนามจุดชมววิซานเกยก์ัง จุดนี้มชี ือ่เสยีง

มากในหมูนั่กทอ่งเทีย่วเนือ่งจากมทัีศนยีภาพกวา้งไกลของหบุเขาทัง้หมดซึง่ท าใหเ้ป็นหนึง่ในสถานที่

ทีด่ทีีส่ดุในการเยีย่มชมในทมิพู 

น าทา่นชม ศูนยอ์นุรกัษ ์"ทาคนิ"(Takin) สตัวท์อ้งถ ิน่ประจ าประเทศภูฏาน เป็นสัตวท์ีห่ายาก

และใกลสู้ญพันธุ ์เพราะมอียู่ที่ภูฏานเพียงแห่งเดยีวสัตวล์ูกผสมแห่งเทือกเขาหมิาลัย "ทาคนิ"เป็น

สถานอนุรักษ์สัตว ์เพือ่ป้องกันสัตวจ์ากการถูกไล่ล่า และเริม่ลดลงเรือ่ย ๆ จนอยู่ในจุดทีเ่สีย่งตอ่การ

สญูพันธุ ์เพราะพืน้ทีอ่าศัยของมันถูกมนุษยร์ุกล ้ามากขึน้เรือ่ย ๆ อกีทัง้คนในพืน้ทีบ่างกลุม่ยังลา่พวก

มัน เพือ่น าเนื้อและเขาไปขายในตลาดสัตวแ์ปลกอกีดว้ย โดยประกาศ ให ้"ทาคนิ"Takin เป็นสัตว์

ประจ าชาตขิองภฏูานเพราะมอียูท่ีภ่ฏูานเพยีงแหง่เดยีว 

16.30 น. น าท่านเขา้ ชม ทมิพูซอง (Thimphu Dzong) หรอื ตาชโิชซอง (Tashicho Dzong)  (โปรดแตง่กาย

สภุาพ) ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงหลวงแหง่นี ้ป้อมปราการแหง่นีไ้ดถ้กูสรา้งขึน้ในปี1907 ซึง่นอกจากเป็นป้อม

ปราการแลว้ยงัเป็นอารามหลวงส าหรับพระอกีดว้ย โดยตอนนีส้ถานทีแ่หง่นีเ้ป็น เหมอืนศาลาการจังหวัด ทีต่ัง้ของ

ส านักพระราชวัง ทีท่ างานของสมเด็จพระราชาธบิดจีกิมจีากทีน่ี่ท่านจะเห็นท าเนียบรัฐบาลตัง้อยูฝ่ั่งตรงขา้มและ

นอกจากนัน้จะไดเ้ห็นทีป่ระทับของสมเด็จพระราชาธบิดจีกิม ีเคเซอร ์นัมเกล วังชกุ ซึง่เป็นพระมหากษัตรยิแ์ห่ง

ราชอาณาจักรภฏูาน รัชกาลที ่5 

19.30 น. รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมในเมอืงทมิพู อสิระผอ่นตามอธัยาศยั  

พักที ่ณ  Tara Phendeyling Hotel, THIMPHU หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่(2)  วนัอาทติย ์ที ่23 ตลุาคม 2565 

ทมิพ-ู พูนาคา -พาโร 

B L D 

07.00 น. รบัประทาน อาหารเชา้ ณ โรงแรม  

พเิศษ ทมี ชุดโกและ ครีา่ (ชุดพืน้เมอืงภฏูาน) จดัเตรยีมใหส้มาชกิทุกท่าน

ไดใ้สช่มเมอืงเก็บภาพบรรยากาศการทอ่งเทีย่วสไตนค์นทอ้งถิน่กนัตลอดทัง้วัน 

08.00 น. วนันีน้ าทา่นสู ่ มณฑลพูนาคา (Punakha)  อดตีเคยเป็นเมอืงหลวงเกา่ของ

ภฏูาน ห่างจากทมิพูไป 70 กม. (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช.ม) เมอืงพู

นาคา อดตีราชธานขีองภูฏาน (ต ัง้แตปี่ ค.ศ. 1639 – 1955) สรา้งและ

ปกครองโดย ชบัดรุง งาวงั นมัเกล (Shabdrung Ngawang Namgyal) 

เป็นเมอืงเล็กๆ แต่ส าคัญในหนา้ประวัตศิาสตรข์องภฏูาน เพราะทีน่ี่เคยเป็นเมอืง

หลวง ตัง้อยูใ่นเมอืงพูนาคาระหว่างแมน่ ้าโพ (พ่อ) และ แมน่ ้าโม (แม)่ พูนาคา

เคยเป็นเมอืงหลวงเกา่ของภฏูาน ป้อมปราการนี้จงึมคีวามส าคัญและสวยงามตดิ

อันดับตน้ๆ ของประเทศ สถานทีน่ี้ยังใชจั้ดพระราชพธิตี่างๆ ของราชวงศร์วมไป

ถงึพระราชพธิรีาชาภเิษกสมรสของสมเด็จพระราชาธบิดจีกิม ีเคเซอร ์นัมเกล วัง

ชกุ ทีจ่ัดขึน้ในปี 2554 ภนูาคาในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิ(ก.พ.– เม.ย.) ตน้ศรตีรังทีบ่านสะพร่ังจะท าใหพู้นาคาซองสวย

ขึน้มาอกีหลายเทา่เลยทเีดยีว 

ระหว่างทางน าท่านแวะชม ดอรชู์ลา พาส (Dorchula Pass)..ระดับความสูง 3,150 เมตร เหนือ

ระดับน ้าทะเลเป็นชอ่งเขาทีส่ามารถมองเห็นเทอืกเขาหมิาลัยไดใ้นบางวันอาจเห็นทะเลหมอกปกคลุมอยู่ทั่วไป 

ชมความงามของ เจดยีด์รุกวงัเยลลาคงั สถูปแหง่ชยัชนะ ชม 108 สถูป อนุสรณ์สถานทีม่ตี่อกองก าลัง

กลุม่หัวรุนแรงทีย่ดึพืน้ทีท่างภาคใตข้องภฏูาน ตัง้อยูบ่นระดับความสงู 3,150 เมตร จากระดับน ้าทะเล พรอ้มดืม่

ด ่าธรรมชาตทิวิทัศนข์องภเูขาหมิาลัยดา้นตะวันตกอนัตระการตา และยอดเขาตา่งๆเรยีงรายกนั รวมไปถงึยอดเขา

ทีส่งูทีส่ดุ อยา่งจโูมฮาร ีซึง่มคีวามสงูถงึ 7,328 เมตร.... 
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จากน ัน้ เดนิทางตอ่สูเ่มอืงพูนาคา ท่ามกลางออ้มกอดของขนุเขาและสายน ้า ล าธาร...เดนิเทา้ผา่นหมูบ่า้นโลเบซ่า

(Lobesa)ทีช่าวบา้นสว่นใหญไ่ดต้กแตง่ผนังอาคารบา้นเรอืน ้าดว้ยรปูอวัยวะเพศชายตามความเชือ่เรือ่งสริมิงคล

แหง่การป้องกนัสิง่ชัว่รา้ยและพลังของการใหก้ าเนดิชวีติ เพลดิเพลนิชมทอ้งทุง่นากลางหบุเขา 

12.00 น.     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (พูนาคา)    

13.30 น. พาท่านเดนิทางไป ชมวดั Chimi Lhakhang อันศักดิส์ทิธิห์รอืทีรู่จั้กกันในชือ่ “วัดเจรญิพันธุ”์ เป็นสถานที่

ศักดิส์ทิธิแ์ละปาฏหิารยิ ์ไดรั้บพรจากโยคผีูไ้มฝั่กใฝ่ฝ่ายใดและนักบญุ Drukpa Kunley ทีรู่จั้กกันในชือ่ 'Divine 

Madman' และบดิาแหง่ความอดุมสมบรูณ์ เขามวีธิกีารสอนทีแ่ปลกใหมม่ากและวัดในพทุธศาสนาแห่งนี้กล่าวกัน

วา่เป็นสถานทีแ่หง่ความอดุมสมบรูณ์และพร บรรดาผูท้ีไ่มส่ามารถตัง้ครรภแ์ละคู่รักทีไ่มม่บีตุรไดเ้ดนิทางมาแสวง

บุญทีน่ี่ดว้ยความหวังว่าพวกเขาจะไดรั้บเกยีรตดิว้ยวังหรอืพรจากพระภกิษุสงฆแ์ละ 'สายฟ้าแห่งปัญญาวเิศษ' 

ของเขา ผูห้ญงิทีเ่ขา้ไปในวัดทีห่วังจะตัง้ครรภต์อ้งแบกลงึคไ์มร้อบวัดสามครัง้ 

จากน ัน้  น าทา่นชมป้อมปราการแหง่ พูนาคา (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจ าเมอืงพูนาคา สรา้งขึน้ในปี 

1637 โดยฉับดรุ ง  งา

วังนัมเกล  ซึง่ไดรั้บการ

ข น า น น า ม ว่ า เ ป็ น 

พระราชวังแห่งความสุข

อันยิง่ใหญ่ “Palace of 

Great Happiness” เป็น

หนึ่ ง ในป้อมปราการที่

สวยงามที่สุดในภูฏาน 

เป็นป้อมทีส่รา้งเป็นอนัดับ

สองของภูฏาน ในอดีต

เมื่อครั ้งเมืองพูนาคายัง

เป็นเมอืงหลวง ป้อมแห่ง

นี้ไดถู้กใชเ้ป็นที่ท าการ

ของรัฐบาล ปัจจุบันเป็นที่

พักในฤดูหนาวของพระ

ชัน้ผูใ้หญ่ ป้อมนี้ตัง้อยู ่ณ 
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บรเิวณทีแ่มน่ ้า Pho chu และ แมน่ ้า Mo chu ไหลมาบรรจบกันอกีทัง้เป็นสถานทีท่่านซบัดรุง งาวัง นัมเกล 

มรณภาพทีน่ี่ และปัจจุบันก็ไดเ้ก็บรักษาร่างของท่านอยูภ่ายในท่านจะไดเ้ห็นลามะ(พระสงฆ)์จ านวนมากทีก่ าลัง

ศกึษาพระธรรมและสวดมนต ์และในปี 1988  

“เปิดต านานประเพณีแตง่งานภฎูาน แดนดนิถิน่หมิาลยั”ทีย่งัเป็นทีป่ระกอบพธิอีภเิษกสมรสของสมเด็จพระราชาธบิดทีี ่4 

จกิม ีซงิเย วังชกุ (Jigme Singye Wangchuck) และ  พระราชพธิอีภเิษกของกษตัรยิ ์“จกิม-ีราชนิเีปมา 

สองพระคูข่วญัแหง่ดนิแดนมงักรสายฟ้า” ทีจ่ัดขึน้ภายในเมอืงพูนาคา เมือ่วันพฤหัสบดทีี ่13 ตุลาคม 2554 

พระราชพธิอีภเิษกสมรสนัน้จัดขัน้อยา่งเรยีบงา่ย แตถ่กูตอ้งตามโบราณราชประเพณีแห่งภฏูาน สมเด็จพระราชาธิ

บดจีกิม ีหรอื “เจา้ชายจกิม”ี ทีค่นไทยรูจ้ักกนัด ีทรงขึน้ครองราชสมบตัเิป็นพระมหากษัตรยิรั์ชกาลที ่5 แหง่ภฏูาน 

เมือ่ปี 2008 ทีผ่า่นมา พรอ้มทรงน าภฏูานเขา้สูย่คุประชาธปิไตย ตลอดจนทรงสบืสานต่อจากสมเด็จพระราชบดิา

ของพระองค ์ในเรือ่งของปรัชญา “ความสขุมวลรวมประชาชาต”ิ (Gross National Happiness) อนัเป็นทีเ่ลือ่งลอื

ไปทั่วโลก โดยตลอด 3 ปีทีผ่่านมา กษัตรยิห์นุ่มพระองคน์ี้ทรงถูกเรยีกขานดว้ยพระนามต่างๆ กัน ไม่ว่าจะเป็น 

“เค 5” ซึง่หมายถงึรัชกาลที ่5 หรอื “เจา้ชายผูท้รงเสนห่จ์ากแดนหมิาลยั” 

จากนัน้ ไดเ้วลาอันสมควรเดนิทางสู่เมอืงพาโร เมอืงทีส่วยทีสุ่ด แห่ง ภูฏานเมอืงท่องเที่ยวที่มชี ือ่เสียงที่อยู่ทาง

ตะวันตกของภฏูาน อยูห่า่งจากเมอืงทมิพู (Thimphu) เมอืงหลวงของภฏูาน ไปประมาณ 53 กโิลเมตร เป็นหนึง่

ในเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่คีวามเกา่แกท่ีส่ดุของภฏูาน และเป็นหนึง่ในสถานทีท่ีส่วยทีส่ดุในภฏูานอกีดว้ย 

19.00 น.  รับประทานอาหารค ่า  โรงแรมทีพ่ัก พรอ้ม พเิศษ.. ชมโชวก์ารแสดงทางวฒันธรรมของชาวภูฏาน หรอื

ระบ าหนา้กากเทซู  นาฏศลิป์ภูฏานในชุดระบ าหนา้กากที่ใชป้ระกอบพธิีกรรมทางศาสนาและชมการเตน้ร า

พืน้เมอืงของชนเผา่ทีอ่าศัยอยูท่ั่วประเทศภฏูาน   

พักที ่ณ  JANKA RESORT  , PARO หรอืเทยีบเทา่  
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วนัที ่(3)  วนัจนัทร ์ที ่24 ตลุาคม 2565 

พาโร – กรงุเทพฯ  

B L D 

07.00 น รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

08.00 น. น าทา่นไปชมวดัคชูี ลาคาง (Kytchu Lhakhang) และถอืเป็นอัญมณีศักดิส์ทิธิข์องภูฏาน วัดหลักของ 

Jowo Lhakhang มรีากฐานมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่7วัดนีเ้ป็นหนึง่ในอาราม 108 แหง่ทีก่อ่ตัง้โดยพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยู่หัว Songstsen Gampo แห่งทเิบต อาราม 

12 แห่งจาก 108 แห่งสรา้งขึน้เพือ่ตรงึปีศาจทีป่ก

คลุมทิเบตและเทือกเขาหิมาลัยซึง่ป้องกันการ

แพร่กระจายของพระพุทธศาสนา ดัง้เดมิ Kyichu 

Lhakhang ดัง้เดมิมขีนาดเล็ก แต่หลังจากนักบุญ

ชาวพุทธมาเยีย่มหลายครัง้ในชว่งหลายปีทีผ่่านมา 

วัดไดข้ยายทัง้ความยิง่ใหญแ่ละขนาด ในศตวรรษที ่

8 เชือ่กันว่า Guru Padmasambhava ไดไ้ปเยีย่ม

ชมวัด และซ่อนสมบัติมากมายไวใ้นวัด ปราชญ ์

Padmasambhava ไดซ้อ่นTers ทางจติวญิญาณ

จ านวนมาก ( สมบัตลิ ้าค่า ) ในทเิบต ภูฏาน และ

สว่นอืน่ ๆ ของภมูภิาคหมิาลัย สมบัตเิหล่านี้ถูกคน้พบในบางเวลา สถานที ่และภายใตส้ถานการณ์อันเป็นมงคล

โดยTertons (ผูเ้ปิดเผยสมบัต ิ) สมบัตปิระกอบดว้ยค าสอน รูปปั้น หรอืพระธาตุศักดิส์ทิธิ ์ซ ึง่จะเป็นประโยชน์

อย่างมากต่อสิง่มีชวีติในเวลาที่คน้พบ และยังอยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระราชชนนีโดยท่านจะมาท าบุญและ

วปัิสสนาทีว่ัดนีเ้ป็นประจ าภายในวัดประดษิฐานพระพทุธรปูทีง่ดงามในรปูทเิบต 

10.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปสนามบนิพาโร เพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

13.40 น. เหนิฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Druk Air เทีย่วบนิที ่KB 151   

15.55 น. ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ และความประทับใจไมรู่ล้มื... 

            

*** รายการอาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม *** 

หมายเหต ุ:  
1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้า่นรับทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลง 
 การนัด หมายเวลาในการท ากจิกรรมอกีครัง้จากหัวหนา้ทัวร ์ 
2. บรษัิทอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยดึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบนิ โรงแรมทีพ่ัก ภมูอิากาศ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะ 
ทาง เศรษฐกจิและสถานการณ์ทางการเมอืงภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลือ่นการเดนิทางหรอืไมส่ามารถจัดพา 
คณะทอ่งเทีย่ว ไดต้ามรายการ 

 

ภมูอิากาศ เนือ่งจากภฏูานเป็นประเทศขนาดเล็ก ลักษณะภมูอิากาศจงึไมแ่ตกตา่งกนัมากนัก โดยมากเป็นภมูอิากาศแบบ กึง่
รอ้นมฝีนชกุ ยกเวน้ตอนเหนอืซึง่เป็นภเูขาสงู ท าใหม้อีากาศแบบหนาวเทอืกเขา 

 อณุหภมู ิกลางวนั 14–23 องศาเซลเซยีส   กลางคนื   5 – 15  องศาเซลเซยีส 
มี 4 ฤดู คือ 

 ฤดใูบไมผ้ลิจะอยู่ในชว่งเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ชว่งนี้อากาศจะอบอุน่และอาจมีฝนประปราย  
 ฤดูรอ้นจะอยูใ่นชว่งเดือนมิถนุายน-สิงหาคม ชว่งนี้อาจจะมีพายุฝน ตามเทือกเขาจะเขยีวชอุม่ ฟ้าใส 
 ฤดใูบไมร้ว่งจะอยู่ในชว่งเดือนกนัยายน-พฤศจิกายนชว่งนีอ้ากาศจะเย็น ทอ้งฟ้าแจม่ใส  
 ฤดูหนาวจะอยูใ่นชว่งเดือนธนัวาคม- กุมภาพนัธ ์ อากาศจดัเย็นจดัตอนกลางคืนและรุง่เชา้ และจะมีหมอกหนา บางครัง้

โดยเฉพาะในชว่งเดือนมกราคม อาจมีหิมะตกบา้ง 
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อตัราคา่บรกิาร  (โปรแกรม Hello ภฏูาน 3 วัน 2 คนื)  

ก าหนดการเดนิทาง 
จ านวนผูเ้ดนิทาง 8 -15 ทา่นขึน้ไป 

 

ผูใ้หญ/่ทา่น 
(หอ้งละ 2 - 3ทา่น) 

6-8 ทา่น 

ผูใ้หญ/่ทา่น 
(หอ้งละ 2 - 3ทา่น) 

10-14 ทา่น 

22-24 ตลุาคม2565  
76,900 

 
73,900 

10-12 ธนัวาคม 2565 

พกัเดีย่วเพิม่ 5,500.- 

 
เงือ่นไขการจองและการช าระเงนิ ทวัรภ์ฐูาน  

 ยนืยนัทรปิ : มดัจ าเป็นจ านวนเงนิ 40,000 บาท/ทา่น หลงัการจองภายใน 3 วนัพรอ้มสง่ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง

ชดัเจนสง่ทางเมลหรอืไลน ์

 สว่นทีเ่หลอื : ช าระท ัง้หมดกอ่นเดนิทางภายใน 25 วนั และสง่มอบเอกสารการเตรยีมการยืน่ขอวซีา่ตามทีก่ าหนด  

 เนือ่งจากเป็นกฎของสายการบนิหากวางเงนิมดัจ าทีน่ ัง่แลว้เสมอืนออกต ัว๋ไมส่ามารถ Refund ไดท้กุกรณี 

 ในกรณีทีท่า่นโอนเงนิจากตา่งจงัหวดั ราคาทวัรด์งักลา่วไมร่วมคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่บรกิารของธนาคาร 

 
อตัราคา่บริการรวม : 

 ตั๋วเครือ่งบินไป-กลบั กรงุเทพฯ-พาโร-กรงุเทพฯ ช ัน้ประหยดัโดยสายการบินดรุก๊แอร ์  
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน  
 ค่าวีซา่นักท่องเท่ียว 
 ค่าท่ีพกัโรงแรม โดยใชโ้รงแรมท่ีผ่านการรบัรองจากรฐับาลภฏูาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมือ้ตามระบุในรายการ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามระบุในรายการ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท และ ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาลตอ่เน่ืองในประเทศไทย 50,000 บาท (คุม้ครองผูเ้อาประกนัภยั อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยั 
อายุต ่ากว่า 6 ปี หรือ ระหวา่ง 76 ปีขึน้ไปจะมีเบีย้ประกนัคุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัเง่ือนไข
ของกรมธรรม ์ / ผูเ้อาประกนัภยัอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคุม้ครอง) ประกนัครอบคลุมการติดโควิด
และการรกัษาในต่างประเทศ(ตอ้งมีใบเสร็จโรงพยาบาลเท่าน้ัน)และหลงัจากกลบัจากต่างประเทศต่อเน่ืองอีก 7 วนั  วงเงิน
คุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน) แต่ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตก
ลงไวก้บับริษทัประกนัชวิีต 

 ค่าพาหนะระหว่างการน าเท่ียวตามรายการระบุตลอดการเดินทาง 
 
อตัราคา่บริการไม่รวม : 

 ค่าขีม่า้ ขึน้วดัตัก๊ซงั 20 เหรียญ 
 ค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นรายการ ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน(ถา้มี) 
 ค่าจดัท าหนังสือเดินทางและค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของชาวต่างชาติ หรือ คนตา่งดา้ว 
 ค่าวีซา่ท่ีมีค่าธรรมเนียมแพงกวา่หนังสือเดินทางไทย 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน ้าหนักเกินพิกดั 30 กิโลกรมั ต่อท่าน 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 
 คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ิน,พนักงานขบัรถ  20 USD / ทา่น ตลอดทริปการเดินทาง  
 คา่ทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทยขึน้อยู่กบัความประทบัใจของท่าน  
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 คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบิน ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
 
การใหท้ปิตามธรรมเนยีมทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆท ัง้ส ิน้ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของทา่นเพือ่เป็น

ก าลงัใจใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 

 
การยกเลกิ และการเปลีย่นแปลง 

1) หากมกีารช าระมดัจ าทัวรแ์ละตอ้งการยกเลกิไมว่า่กรณีใดๆกต็ามตอ้งช าระคา่บรกิาร  ทา่นละ 2,000 บาท 
2) ยกเลกิ 30-45 วัน กอ่นการเดนิทาง+คา่วซีา่ (ถา้ม)ี  ตอ้งช าระ             ทา่นละ  5,000 บาท 
3) ยกเลกิ 15 - 29 วัน กอ่นการเดนิทาง ตอ้งช าระ 50% ของราคาทวัร+์คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 
4) ยกเลกินอ้ยกวา่ 1 - 14 วัน กอ่นการเดนิทาง ตอ้งช าระ 100% ของราคาทัวร ์

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง
และเงือ่นไข ทีบ่รษิทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร     

1. ทา่นควรจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วัน ส าหรับชว่งวันหยดุเทศกาล 

- กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด **เฉพาะชว่งทีไ่มใ่ชเ่ทศกาลหรอืวันหยดุยาว*** 

(ยกเวน้ กรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มดัจ ากบัสายการบนิ)** 

- กรณียกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วัน เฉพาะชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุยาว เก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด 

- กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทีเ่กดิขึน้จรงิ 

- กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์

- อตัราคา่บรกิารนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยูก่บัสถานการณ์ตา่งๆระหวา่งการเดนิทางถา้ทา่น

แยกตัวออกจากคณะทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิหรอืลดคา่บรกิารใดๆทัง้สิน้ 

2. โรงแรมทีภ่ฏูานสว่นใหญเ่ป็นโรงแรมทีผ่า่นการรับรองมาตรฐานจากรัฐบาลภฏูาน (โรงแรมหรรูะดับ5ดาวมปีระมาณ 2-3 

แหง่ในภฏูานซึง่ราคาสงูมาก)  

3. ภฏูานมอีากาศเย็นตลอดปี โรงแรมในภฏูานจงึไมม่แีอร ์มแีตฮ่ตีเตอร ์ในหอ้งพัก  

4. รายการอาหารในภฏูานมไีมห่ลากหลายดังนัน้อาหารสว่นใหญจ่งึเหมอืนกนัจงึควรเตรยีมอาหารส ารองไปดว้ยเพือ่ชว่ย

ลดความเบือ่หน่ายในรสชาตขิองอาหาร 

5. การช าระคา่ทัวรต์อ้งช าระคา่ทัวรก์อ่นเดนิทาง20วันกอ่นเดนิทางเพือ่ทางรัฐบาลภฏูานจะออกเอกสารวซีา่ให ้

6. ราคาดังกลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่น และการปรับคา่โดยสารของสายการบนิ 

7. การจองตั๋ว Druk Air /Bhutan Airlines จะตอ้งออกตัว๋ภายใน 24 ชัว่โมงหลังทีน่ั่งConfirm ตั๋วออกแลว้ไมส่ามารถ

เปลีย่นแปลง หรอื Refund ตั๋วได ้

 

 

 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทางกรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดท ัง้ 7 ขอ้ 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตให ้
เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษัิทฯ ไมส่ามารถ
ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
5.การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการช าระคา่ทวัรเ์ป็นไปใน

ลักษณะเหมาจา่ย 
6.ตั๋วเครือ่งบนิเมือ่ออกตั๋วแลว้ไมส่ามารถ Refund ไดท้กุกรณี โดยเงือ่นไขของสายการบนิก าหนด 
7. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน ตามทีบ่รษิทัก าหนด ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการปรบัราคา หรอื ยกเลกิการเดนิทาง
เดนิทางโดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง 
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*** ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้ *** 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 
ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิ
ซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
 
เอกสารประกอบการขอวซีา่ ประเทศภฏูาน 
สง่มอบใหบ้รษิทัภายใน 10-15 วนั เพือ่สง่ขอยืน่เป็นวซีา่กรุป๊ 
 
1.หนงัสอืเดนิทางทีม่อีายใุชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง (เลม่ทีใ่ชเ้ดนิทางจรงิ) 

 การเขา้ไปท่องเทีย่วในภฏูาน นักท่องเทีย่วตอ้งตดิต่อกับบรษัิททัวรเ์พือ่ใหด้ าเนนิการขอ Visa วซีา่จะถูกด าเนนิการ

โดยบรษัิทน าเทีย่วทีจ่ดทะเบยีนอยา่งถกูตอ้งในภฏูานหรอืบรษัิทน าเทีย่วทีอ่ยูใ่นประเทศของท่าน เอกสารทีใ่ชใ้นการ

ขอวีซ่ามเีพียงแค่หนา้ถ่ายเอกสารหนังสือเดนิทาง วีซ่าของท่านจะถูกด าเนินหลังทันทีเมือ่บรษัิทน าเที่ยวที่ท่าน

เลือกใชบ้รกิารจ่ายเงนิค่าแพ็คเก็จเต็มจ านวนไปยังการท่องเที่ยวภูฏาน นัน้หมายความว่าท่านตอ้งท าการช าระ

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดกอ่นทีจ่ะมกีารด าเนนิการเรือ่งวซีา่ (นี้เป็นกระบวนการทีบ่รษัิททัวรแ์ต่ละแห่งจะแจง้ใหท้่านทราบ) 

หากท่านท าการซือ้ทัวร์กับบรษัิทในประเทศไทยท่านอาจจะไดรั้บวีซ่าภายใน 10-15 วันหลังจากที่มกีารช าระค่า

โปรแกรมทัวรท์ัง้หมด ในใบอนุญาตจะมเีลขรหัสส าหรับแสดงตอ่เจา้หนา้ทีก่ารทอ่งเทีย่วภฏูาน 

 ภูฏานไม่อนุญาตใหนั้กท่องเที่ยวเดนิทางเทีย่วดว้ยตัวเอง จ าเป็นตอ้งผ่านตัวแทนบรษัิททัวร์ทีจ่ะประสานกับไกด์

ทอ้งถิน่เทา่นัน้ และมคีา่ใชจ้า่ยขัน้ต ่า 250 US$ เพือ่ควบคมุการทอ่งเทีย่วใหม้คีวามเหมาะสม 


