
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 เดินทางสู่ประเทศภูฎาน โดยสายการบิน ภูฎานแอร์ไลน์ 

ชมป้อมปราการ พาโรซอง สถาปัตยกรรมแบบภูฏานท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุด 

เยือนเมือง พูนาคา อดีตเมืองหลวงของภูฏานก่อนจะย้ายไปท่ีเมืองทิมพู 

ชมการแสดงระบ าพื้นเมืองและระบ าหน้ากาก พร้อมแต่งกายด้วยชุดประจ าชาติภูฏาน 

และชมความสวยงามของมหาวิหารศักดิ์สิทธ์ิ วัดถ ้าพยัคฆ์เหิร 



 

 

04.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 10  สายการบิน DRUK AIR 

(KB)หรือ BHUTAN AIRLINES (B3)  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกใน

เร่ืองสัมภาระต่างๆ แก่ท่าน กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 

 กรุณางดน าของมีคม  ทุกชนิด เช่น  มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด  ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ใน
กระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ห้ามน าติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 

 วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช่ัน น า้หอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกท าการ
ตรวจอย่างละเอยีดอกีคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกนิ 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกนิ 100 ML.  

06.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองพาโร  โดยสายการบิน DRUK AIR (KB) KBหรือ BHUTAN AIRLINES (B3) เคร่ือง

แวะจอดที ่ประเทศอนิเดยี ประมาณ 40 นาที (ผู้โดยสารท่ีจะไปพาโรไม่ต้องลงจากเคร่ือง) 

 พระบรมฉายาลกัษณ์ 

สมเด็จพระราชาธิบดีอุกเยน วงัชุก (พระมหากษตัริยรั์ชกาลท่ี 1) 

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี วงัชุก(พระมหากษตัริยรั์ชกาลท่ี 2) 
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ดอร์จี วงัชุก(พระมหากษตัริยรั์ชกาลท่ี 3) 

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วงัชุก(พระมหากษตัริยรั์ชกาลท่ี 4 แห่งราชอาณาจกัรภูฎาน) 

พระองคมี์พระราชโอรสและพระราชธิดา 10 พระองคจ์ากสมเด็จพระราชินีทั้ง 4 พระองค ์โดยสมเด็จพระ

ราชินีทั้ง 4 พระองคน์ั้นทรงเป็นพี่นอ้งกนั พระราชธิดาพระองคใ์หญ่คือเจา้หญิงโซเนม เดเชน มีพระชนัษา
มากกว่าพระราชโอรสพระองคใ์หญ่ซ่ึงเป็นพระมหากษตัริยภู์ฎานพระองคปั์จจุบนัคือสมเด็จพระราชาธิบดี

จิกมี เคเซอร์ นมัเกล วงัชุก 

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นมัเกล วงัชุก (พระมหากษตัริยรั์ชกาลท่ี 5 แห่งราชอาณาจกัรภูฎาน-

ปัจจุบนั) 

วนัแรกของการเดินทางเข้าประเทศภูฎาน ขอน าเรียนทุกท่านการท่องเท่ียวในประเทศภูฐานโปรดแต่งกาย

สุภาพเพราะสถานที่ส่วนใหญ่เป็นเขตพระราชฐานและสถานที่ส าคญั ....วันแรกของเราจะน าพาคณะข้าชม

พระราชวังทิมภู และอีกหนึ่งความประทับใจแรก..เม่ือเคร่ืองบินลงจอดเพียงเท้าสัมผัสถึงแผ่นดินภูฏาน

เสมือนท่านเป็นแขกจากต่างเมืองที่ได้การต้อนรับจากภาพพระบรมฉายาลกัษณ์ทั้ง 5พระองค์เลยทีเดยีว  

10.10 น. ถึง...สนามบินแห่งชาติเมืองพาโร (PARO INTERNATIONAL AIRPORT) ในเวลาทอ้งถ่ิน หลงัผ่านพิธี

การตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรับสัมภาระ เรียบร้อยแลว้ (เวลาท่ีประเทศภูฏานชา้กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

 น าท่านสู่ตวัเมืองพาโร ..“เมืองพาโร” (PARO)..เปิดประตูมุ่งสู่ภูฏานดินแดนแห่งสวรรค์ "เมืองพาโร" 

(PARO) เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีอยู่ทางตะวนัตกของภูฏาน เป็นหน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีมีความเกา่แก ่

วนัแรก กรุงเทพฯ - พาโร - ทิมพู 



ท่ีสุดของภูฏาน เป็นเมืองประวัติศาสตร์ท่ีมีความส าคัญมากแห่งหน่ึงของภูฏาน เป็นท่ีตั้ งของสถานท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิ อาคารประวติัศาสตร์ ท่ีโอบลอ้มไปดว้ยหุบเขาเขียวขจี และมีแม่น ้ าสายส าคญัไหลผ่านจ านวน 3 

สาย คือ แม่น ้ าตอสา แม่น ้ าวงั และแม่น ้ าพูนาซอง กอ่เกดิเป็นทัศนียภาพอันงดงาม และสามารถดึงดูด

นักท่องเท่ียวให้มาเยือนได้เป็นจ านวนมาก... ท่านชม "พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติภูฏาน" (NATIONAL 

MUSEUM OF BHUTAN) (โปรดแต่งกายสุภาพ) ซ่ึงตั้งอยูใ่น เมืองพาโร ในอดีตเคยเป็นป้อมปราการ หรือ 

ตาซอง (TA DZONG) แต่ถูกเปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑ์ในปีค.ศ.1968 มีทั้งหมด 6 ชั้น พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีเป็นท่ีเกบ็

รวบรวม เคร่ืองแต่งกาย อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชไ้มส้อย สัตว์ป่าในแถบเทือกเขาหิมาลยั งาน

แสดงส่วนใหญ่เป็นงานท่ีเก ีย่วกบัพุทธศาสนา ชมภาพพระบฏ ตั้งแต่สมยัโบราณจนถึงปัจจุบนั  นอกจากน้ียงั

มีงานหัตถกรรมท่ีใช้ประจ าว ัน เคร่ืองแต่งกาย ชุดเส้ือเกราะ สัตว์สต๊าฟและดวงตราไปรษณีย์ท่ีสวยงาม

มากมายหลายรูปแบบ น าท่านชมความงดงาม "รินปุง ซอง" (RINPUNG DZONG) (โปรดแต่งกายสุภาพ) 

หรือท่ีรู้จักกนัในช่ือว่า "พาโรซอง" (PARO DZONG) ซ่ึงแปลว่า ป้อมปราการแห่งอญัมณี เป็นอาคารป้อม

ปราการขนาดใหญ่ท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนเมืองพาโรเป็นอยา่งมาก “พาโรซอง” ถูกสร้าง
ขึ้นโดย ซับดรุง นัมเกล (SHABDRUNG NGAWANG NAMGYAL) ในปี ค.ศ. 1644 และหลังจากนั้นกไ็ด้

กลายเป็นท่ียอมรับในฐานะเป็นศูนยก์ลางการบริหารและส่วนท่ีเป็นวดัซ่ึงมีพระสงฆ์จ าพรรษามากกว่า 200 

รูป นอกจากน้ีแล้ว พาโรซอง ยงัเคยถูกใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง LITTLE BUDDHA ภาพยนตร์

สารคดีอีกหน่ึงเร่ืองท่ีชาวพุทธตอ้งไม่พลา 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนัในภตัตาคารพืน้เมือง 

13.30 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองทิมพู (THIMPHU) เมืองหลวงของภูฏาน (ระยะทาง 53 ก.ม. ใชเ้วลา 1.30 ชัว่โมง) 

เมืองทิมพู โลกแห่งความเป็นจริงของภูฏาน ทิมพูเป็น... จึงเป็นศูนยร์วมของสถานท่ีส าคญัต่างๆ เป็นจุดรวม

การคา้ขาย มีโรงแรมชั้นน า หา้งสรรพสินคา้เล็กๆ รวมถึงมีจ านวนประชากรและนกัธุรกจิมากกว่าเมืองอ่ืนๆ 

ท่ีส าคญัคือ ทิมพู เป็นท่ีประทบัของของสมเด็จพระราชาธิบดี และพระบรมวงศานุวงศ์แห่งภูฏาน เราสามารถ
มองเห็นพระราชวงัของพระราชาธิบดีไดอ้ย่างชัดเจน ซ่ึงจะว่าไปแล้วหากไกด์ไม่บอก เรากค็งไม่รู้ว่าเป็น

พระราชวงั ดว้ยมองดูเหมือนอาคารทัว่ๆไป ไม่ไดมี้ความหรูหรา ยิ่งใหญ่ หรือแปลกไปจากอาคารอ่ืนๆใน

ภูฏานเลย พระราชวงัอยูใ่กล้ๆ กบัทิมพูซอง..ระหว่างทางชมทศันียภาพอนัสวยงามของภูฏาน ตื่นตาตื่นใจกบั

สถาปัตยกรรมท่ีมีรูปแบบ และเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของภูฏาน ตลอดสองขา้งทาง..จนถึงเมืองหลวงทิมพู 

16.30 น. ชม ทิมพูซอง (THIMPHU DZONG) หรือ ตาชิโชซอง (TASHICHO DZONG)  (โปรดแต่งกายสุภาพ) ซ่ึง

เป็นสัญลกัษณ์แห่งเมืองหลวงทิมพู ซองแห่งน้ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามมากและใหญ่โต ปัจจุบนัถูก

ใช้แยกเป็นส่วนต่างๆ เช่น สถานท่ีท างานของกษตัริย ์สถานท่ีพักในฤดูร้อนของสมเด็จพระสังฆราช 
ตลอดจนสถานท่ีท าการของรัฐบาล  

 



 
 

 

 

 
 

19.30 น. รับประทานอาหารเย็น และพกัผ่อนตามอธัยาศัย ณ โรงแรมในเมืองทิมพู   

 พกัที่ ณ  HOTEL RIVERVIEW, THIMPHU หรือเทียบเท่า พกัผ่อนตามอธัยาศัย 

 
07.00 น. รับประทาน อาหารเช้า ณ โรงแรม  
08.00 น. วนัน้ีน าท่านสู่มณฑลพูนาคา (PUNAKHA)  เคยเป็นเมืองหลวงเกา่ของภูฏาน ห่างจากทิมพูไป 70 กม. (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม) สถานท่ีส าคญัในเมืองน้ีคือพูนาคาซอง เป็นซองแห่งท่ีสองท่ีสร้างขึ้นใน
ภูฏานโดยซับดรุง นัมเกล เม่ือสร้างเสร็จแล้วได้นิมนต์พระสงฆ์จากวดัเชอรีมาจ าพรรษา ถึง 600 องค์ มีรูป
จ าลองของซับดรุง นมัเกล อยู่ในโบสถ์ลามะ เมืองพูนาคา อดีตราชธานีของภูฏาน (ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1639 – 1955) 
สร้างและปกครองโดย ชบัดรุง งาวงั นัมเกล (SHABDRUNG NGAWANG NAMGYAL) พูนาคาจะเป็นเมือง
เล็กๆ แต่กลบัมีบทบาทส าคญัในหนา้ประวตัิศาสตร์ของภูฏาน เพราะท่ีน่ีเคยเป็นเมืองหลวงในช่วงฤดูหนาวมา
นานถึง 300 ปีท่านซับดรุง งาวงั นมัเกล ด าริให้สร้างพูนาคาขึ้นในปี พ.ศ. 2180 โดยกอ่นหนา้น้ีมีวดัท่ีท่านงาก ี
รินเซ็น ไดส้ร้างขึ้นไวก้อ่นแลว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.1871 ปัจจุบนัจึงกลายเป็นป้อมเล็กและป้อมใหญ่หนัหนา้เขา้หากนั 
ในอดีตท่านคุรุรินโปเชเคยเสด็จมาท่ีน่ี และพยากรณ์ไวว้่า “บนขุนเขาด้านท่ีมีสัณฐานประดุจงวงชา้ง บุรุษผูมี้
นามว่า นัมเกล จะมาท่ีน่ี”นอกจากน้ียงัมีเหตุการณ์ประวติัศาตร์เกดิขึ้นท่ีน่ีหลายคร้ัง เช่นในปี 1907 ใช้เป็น
สถานท่ีจัดราชาภิเษกกษัตริย์องค์แรกของภูฏาน คือ สมเด็ จพระราชาธิบดีท่ี 1 อูเกน็ ว ังชุก (UGYEN 
WANGCHUCK) ในปี 1910 ใช้เป็นสถานท่ีลงนามสนธิสัญญาพูนาคาระหว่างภูฏานกบัอังกฤษ ว่าด้วย
นโยบายต่างประเทศท่ีภูฏานยอมรับการด าเนินนโยบายตามแนวทางองักฤษ ในขณะท่ีองักฤษตอ้งไม่กา้วกา่ย
กจิการภายในของภูฏานเช่นกนั. ระหว่างทางสองขา้ง วิวสวยมาก สามารถมองไปไกลสุดลูกหูลูกตาจนเห็นถึง
แนวเทือกเขาหิมาลัย…ระหว่างทางแวะถ่ายภาพซิมโตคาซอง วิทยาลยัแห่งแรกในภูฏาน บนเส้นทางสู่เมืองวงั
ดีโปดรังและปูนาคา จะเป็นทิวทศัน์ของภูเขาสูงสลบักบัแม่น ้ าล าธารใสสะอาด ริมทางอาจเห็นดอกกุหลาบพนั
ปี (RHODODENDRON) การท าสวนแอปเป้ิล (ตามฤดูกาล ระหว่างเดือน JUL-SEP) และกงลอ้มนตราท่ีหมุน
โดยใชพ้ลงัน ้ า  
น าท่านแวะชม ดอร์ชูลา พาส (DORCHULA PASS)..ระดบัความสูง 3,150 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเลเป็นช่อง
เขาท่ีสามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลัยได้ในบางวนัอาจเห็นทะเลหมอกปกคลุมอยู่ทัว่ไป ชมความงามของ 
เจดียด์รุกวงัเยลลาคงั สถูปแห่งชยัชนะ ชม 108 สถูป อนุสรณ์สถานท่ีมีต่อกองก  าลงักลุ่มหัวรุนแรงท่ียดึพื้นท่ี

วนัที่สอง ทิมพู- พูนาคา -ทิมพู 



ทางภาคใตข้องภูฏาน ตั้งอยูบ่นระดับความสูง 3,150 เมตร จากระดับน ้ าทะเล พร้อมด่ืมด ่ าธรรมชาติทิวทศัน์
ของภูเขาหิมาลัยดา้นตะวนัตกอันตระการตา และยอดเขาต่างๆเรียงรายกนั รวมไปถึงยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดอย่างจู
โมฮารี ซ่ึงมีความสูงถึง 7,328 เมตร จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองพูนาคา 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง (พูนาคา)   ท่ามกลางอ้อมกอดของขุนเขาและสายน ้ า ล าธาร
...เดินเทา้ผ่านหมู่บา้นโลเบซ่า(LOBESA)ท่ีชาวบา้นส่วนใหญ่ไดต้กแต่งผนังอาคารบา้นเรือน ้ าด้วยรูปอวยัวะ
เพศชายตามความเช่ือเร่ืองสิริมงคลแห่งการป้องกนัส่ิงชัว่ร้ายและพลังของการให้ก  าเนิดชีวิต เพลิดเพลินชม
ทอ้งทุ่งนากลางหุบเขา 

13.30 น. น าท่านชมป้อมปราการแห่งพูนาคา (PUNAKHA DZONG) ป้อมปราการประจ าเมืองพูนาคา สร้างขึ้นในปี 
1637 โดยฉบัดรุง งาวงันมัเกล  ซ่ึงได้รับการขนานนามว่าเป็น พระราชวงัแห่งความสุขอันยิง่ใหญ่ “PALACE 
OF GREAT HAPPINESS” และเป็นหน่ึงในป้อมปราการท่ีสวยงามท่ีสุดในภูฏาน เป็นป้อมท่ีสร้างเป็น
อนัดับสองของภูฏาน ในอดีตเม่ือคร้ังเมืองพูนาคายงัเป็นเมืองหลวง ป้อมแห่งน้ีได้ถูกใช้เป็นท่ีท าการของ
รัฐบาล ปัจจุบนัเป็นท่ีพกัในฤดูหนาวของพระชั้นผูใ้หญ่ ป้อมน้ีตั้งอยู ่ณ บริเวณท่ีแม่น ้ า PHO CHU และ แม่น ้ า 
MO CHU ไหลมาบรรจบกนั อีกทั้งเป็นสถานท่ีท่านซับดรุง งาวงั นมัเกล มรณภาพท่ีน่ี และปัจจุบนักไ็ดเ้กบ็
รักษาร่างของท่านอยู่ภายในท่านจะไดเ้ห็นลามะ (พระสงฆ์) จ านวนมากท่ีก  าลงัศึกษาพระธรรมและสวดมนต์  
และในปี 1988 ใช้เป็นท่ีประกอบพิธีอภิเษกสมรสของสมเด็จพระราชาธิบดีท่ี 4 จิกมี ซิงเย วังชุก (JIGME 
SINGYE WANGCHUCK) อีกด้วย ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลบัเมืองทิมพู อิสระชอ้ปป้ิงในเมืองทิมพูใน
เส้นทางเดิม 

 
 
 
 
 
 
 

ค า่ รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัที่ ณ  HOTEL RIVERVIEW, THIMPHU หรือเทียบเท่า พกัผ่อนตามอธัยาศัย 
 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม แล้ว CHECK – OUT 
08.00 น.  น าท่านชม เมืองหลวงเมืองทิมพู เป็นเมืองหลวงของภูฏานมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1961 ในสมยัท่านซับดรุง งาวงั นัม

เยล เดินทางมาเผยแพร่ศาสนาพุทธในภูฏานเมืองทิมพูตั้งอยู่ทางฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าวงั- WANG CHHU 
(CHHU แปลว่า น ้ า) ในเมืองมีถนนหลายสายตดัขนานไปกบัแม่น ้ า และมีถนนเล็กๆแคบๆ อีกหลายสายแยก
ไปตามจุดๆต่างๆในเมือง ถนนเหล่าน้ีเป็นเส้นทางคดเคี้ ยวไปตามบา้นเรือน และวกวนขึ้นเนินไปยงัอาคาร

วนัที่สาม ทิมพู - พาโร 



ท าเนียบรัฐบาล ท่ีตั้งเด่นอยูบ่นเนินเขาในเขตมอติธงั (MOTITHANG) ถ่ินคนรวยภูฏาน ยา่นใจกลางเมืองทิมพู 
มีถนนหลายสายตัดผ่านไปยงัศูนย์การค้า ZANTO PELRI SHOPPING COMPLEX อันเป็นท่ีชุมนุมของ
ร้านคา้และร้านอาหาร นบัเป็นยา่นชุมชนใหม่ในเมืองหลวงของภูฏาน ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวใน
โลกท่ีไม่มีแม้แต่สัญญาณไฟจราจร (ยงัใชต้  ารวจจราจรใหส้ัญญาณมือตรงทางแยกใหญ่ซ่ึงมีอยูเ่พียง 2 แห่ง) 
ถนนสายหลกัของทิมพู คือ ถนน NORZINE LAM (LAM แปลว่าถนน) ท่ีมีเส้นทางตดัผ่านกลางเมือง สองขา้ง
ทางบนถนนสายน้ีเป็นท่ีตั้งร้านคา้ขนาดเล็กของชาวภูฏานและชาวอินเดีย 
จุดเร่ิมต้นของเรา...น าท่านชม จุดชมวิวซังเกกัง (SANGAYGANG) จุดชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของหุบเขา
เมืองทิมพู เหนือตวัเมืองในจุด ท่ีมีฮวงจุย้ดีท่ีสุดในประเทศภูฏูาน และน าท่าน สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม
ท่ีต ั้ งอยู่สูงท่ีสุดในโลก และได้รับความร่วมมือจากเศรษฐีชาวสิงค์โปร์ บริจาคเ งินซ้ือท่ีดินและสร้าง
พระพุทธรูปให้แกรั่ฐบาลประเทศภูฏานใหท่้านไหวข้อพรเพื่อเป็นศิริมงคลโดยไดต้น้แบบมาจากพระพทุธรปู
ท่ีประดิษฐานอยูใ่นสถูปพุทธคยาประเทศอินเดีย 
น าท่านชม อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (NATIONAL MEMORIAL CHORTEN) หรือมหาสถูปท่ีพระเจา้ จิกมี 
ดอร์จี วงัชุก กษตัริยอ์งค์ท่ี 3 ท่ีปกครองภูฏาน ในช่วงปี ค.ศ. 1952 – 1972 ทรงได้รับพระฉายาว่า “พระบิดา
แห่งภูฏานยคุใหม่” (KING OF MODERNIZATION) เป็นมหาสถูปท่ีประดิษฐ์ฐานพระบรมอฐิัของพระเจา้จิก
มี ดอร์จิ วงัชุก ซ่ึงไดรั้บสมญาว่า เป็นพระบิดาแห่งภูฏานยคุใหม่สร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา  
พาทุกท่านชม ท่ีท าการไปรษณีย์ภูฏาน(POST OFFICE)  ทุกท่านสามารถถ่ายรูปท าแสตมป์ท่ีระลึก อีกทั้ง
สามารถเลือกซ้ือดวงตราไปรษณียากรท่ีงดงามของภูฎาน มีให้เลือกหลายรูปแบบและราคา ทั้งรูปวิวทิวทศัน์
ธรรมชาติ รูปวดัและป้อมปราการท่ีเรียกว่าซอง (DZONG) รูปสัตว ์รูปดอกไม้ต่างๆ ซ่ึงดวงตราไปรษณียก
รของภูฏานถือเป็นหน่ึงในของน่าซ้ือท่ีทุกท่านไม่ควรพลาด 
ชมหอสมุดแห่งชาติ (THE NATIONAL LIBRARY) ซ่ึงทุกท่านจะได้ชมหนังสือภาพถ่ายของประเทศภูฏาน
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก รวบรวมภาพถ่ายสถานท่ีต่างๆในภูฏานทั้งหมด ซ่ึงหากท่านใดสนใจสามารถซ้ือเล่มย่อ
เป็นของท่ีระลึกได ้ซ่ึงทางหอสมุดจดัจ าหน่ายในราคายอ่ยเยา นอกจากน้ีท่านยงัสามารถหาซ้ือหนงัสือเก ีย่วกบั
ประเทศภูฏานอ่ืนๆไดอี้กดว้ย  
 
 
 
 
 
 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
13.00 น น าท่านเดินทางสู่เมืองพาโร (ระยะทาง 53 ก.ม. ใชเ้วลา 1.30 ชัว่โมง) ดินแดนแห่งสวรรคใ์ดในประเทศภูฏาน 

(BHUTAN) จะงดงามเท่าท่ี "เมืองพาโร" (PARO) เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีอยูท่างตะวนัตกของภูฏาน อยู่



ห่างจากเมืองทิมพู (THIMPHU) เมืองหลวงของภูฏาน ไปประมาณ 53 กโิลเมตร เป็นหน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ี
มีความเกา่แกท่ี่สุดของภูฏาน และเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่ีสวยท่ีสุดในภูฏานอีกดว้ย และ เป็นเมืองประวตัิศาสตร์
ท่ีมีความส าคญัมากแห่งหน่ึงของภูฏาน เป็นท่ีตั้งของสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ อาคารประวติัศาสตร์ ท่ีโอบลอ้มไป
ดว้ยหุบเขาเขียวขจี และมีแม่น ้ าสายส าคญัไหลผ่านจ านวน 3 สาย คือ แม่น ้ าตอสา แม่น ้ าวงั และแม่น ้ าพูนาซอง 
กอ่เกดิเป็นทศันียภาพอนังดงาม และสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหม้าเยอืนไดเ้ป็นจ านวนมาก  

16.00 น. ถึงเมืองพาโร....น าท่านไปชมวดัคชูิ(KYTCHU LHAKHANG) LHAKHANG-ลาคงั แปลว่า วดัภูฏานเป็น
ประเทศเดียวในโลกท่ีผูค้นนบัถือศาสนาพุทธนิกายมหายานลทัธิตนัตระหรือลามะ และถือเป็นศาสนาประจ า
ชาตวิดัคิชูเป็นวดัโบราณเกา่แกท่ี่สุดของภูฏาน ตั้งอยูใ่จกลางหุบเขา พระเจา้ซองตเ์ซน กมัโป กษตัริยทิ์เบต ทรง
สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 659 โดยท่ีในเวลานั้นพื้นท่ีของวดัยงัเป็นของทิเบตและในพระอุปถมัภ์ของพระราชชนนี
โดยท่านจะมาท าบุญและวิปัสสนาท่ีวดัน้ีเป็นประจ าภายในวดัประดิษฐานพระพุทธรูปท่ีงดงามในรูปทิเบต  
จากนั้นน าท่านเดินเล่นในตวัเมืองเกา่พาโร กอ่นรับประทานอาหารเยน็ และพกัผ่อนตามอธัยาศยัท่ีโรงแรมใน

เมืองพาโร 

19.00 น รับประทานอาหาร ค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ ณ  JANKA RESORT  , PARO หรือเทียบเท่า พกัผ่อนตามอธัยาศัย 

 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

08.00 น. ไฮไลท์ การเดนิทางขึน้ไป วดัตั๊กซังอันศักดิ์สิทธ์ิ จะต้องใช้สองเท้าบวกพละก าลงั และแรงศรัทธา อย่างมาก แต่

นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคที่ขัดขวางนักท่องเที่ยวหรือชาวพุทธแต่อย่างใด ตรงกันข้ามกลับเป็นส่ิงท้าทายให้

นักท่องเที่ยวอยากพิชิตยอดเขาสูงเพ่ือไปถึงวดัทักซังสักคร้ัง เช่ือเลยว่าภาพท่ีเห็นตรงหน้าจะคุ้มค่ากับความ

เหน่ือยยากแน่นอน 

น าท่านเดินเท้า (หรือขี่ม้า) ขึ้นสู่ยอดเขา ซ่ึงแบ่งการเดินออกเป็น 2 ช่วงใช้เวลาช่วงละประมาณ ในเส้นทาง

แสวงบุญของชาวพุทธมหายานท่ียิง่ใหญ่ระดบัโลกเหมือนวิมานสวรรคล่์องลอยอยูเ่หนือกลุ่มเมฆนับเป็นวดัท่ี

น่ามหศัจรรย1์ใน10ของโลกและมีความส าคญัท่ีสุดของชาวภฏูาน ....น าท่านแวะพกัเหน่ือยชมภาพมหัศจรรย์

ของ วดัตั๊กซังที่เกาะเกี่ยวอยู่บนหน้าผาสูงด่ืมชากาแฟทีจุดชมววิTAKTSHANG CAFEในช่วงที่ 1 (เป็นจุด

ท่ีตั้งภัตตาคารอาหารกลางวนั) และออกเดินทางต่อ...ท่านท่ียงัมีพลังศรัทธาแรงกล้าจะร่วมกนัเดินขา้มเขา

ในช่วงท่ีสอง (เดินประมาณ 1 ช.ม.) การเดินขึ้นไปถึงวดั ตั้กซัง ตอ้งมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจอากาศ
บนท่ีสูง ระดบัความสูงเฉล่ีย 2,000-3,000 เมตร อากาศเบาบางท่านจะไม่คุน้เคยและจะท าใหเ้หน่ือยง่ายท่านท่ี

ตอ้งการสละสิทธ์ิกุรณาแจง้ล่วงหนา้ เพื่อจดัเตรียมการดูแลและจดัสรรรายการอ่ืนใหต้่อไป 

**รายการเสริม** ท่านสามารถขี่ม้าหรือลาค่าจ้างลาตัวละ ประมาณ 20 USD และมีคนจูง.. รายการทัวร์นีไ้ม่

รวมค่าขี่ม้า**หากท่านต้องการโปรดแจ้งให้หัวหน้าทัวร์หรือไกด์ล่วงหน้าเพ่ือจะได้จัดเตรียม และเม่ือจองแล้ว

วนัที่ส่ี พาโร (วดัตั๊กซัง) 



หากท่านยกเลิกไม่สามารถของคืนเงินได้นะค้า..เพราะเป็นเจ้าของม้าเป็นชาวบ้านและได้เตรียมม้าไว้ให้ท่าน

แล้ว ท่านบริษัทฯเป็นเพยีงตัวแทนให้ท่านมิได้มีผลประโยชน์อันใด  (คนจูงม้าจะน าท่านไปประมาณคร่ึงทาง

จากนั้นต้องใช้การเดนิเท้าเพ่ือขึ้นสู่วัดตั๊กซัง (TIGER’S NEST) เน่ืองจากเส้นทางเดินเป็นหน้าผาสูงชัน และ

ขากลบัจะใช้การเดนิเท้าลงมาบริเวณลานจอดรถ) 

วดัตั๊กซัง (TAKTSHANG LHAKHANG) หรือวดัถ ้ าเสือ ซ่ึงเป็นวดัถา้13วดัท่ีสร้างเกาะเก ีย่วกนัอยูบ่นหนา้ผา..

น าท่านขึ้นนมัสการ...วดัทกัซัง หรือวดัรังเสือ (TIGER'S NEST IN BHUTAN) วดัเกา่แกท่ี่มีความสวยงามและ
ความศกัด์ิสิทธ์ิความงดงามในเมฆหมอกหิมาลยัเป็นวดัพุทธท่ีมีความเกา่แกท่ี่สุดแห่งหน่ึงในภูฏาน โดยถูกสร้าง

ขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1962 ในเขตปาโร ด้วยความสูงเทียมฟ้าเช่นน้ีเองท าให้วดันั้นอยู่ท่ามกลางเมฆหมอกสีขาวท่ี

ลอ้มรอบวดั อีกทั้งยงัสามารถชมวิวสวย ๆ ด้านล่างไดอ้ย่างชัดเจนในวนัท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง โดยเฉพาะในช่วงฤดู

ใบไมผ้ลิท่ีหมู่มวลดอกไมต้่างพากนัชูช่อสวยงาม.. 

มีต านานเล่าว่า” กอ่นพื้นท่ีบริเวณน้ีจะถูกสร้างเป็นวดันั้นมี คุรุรินโปเซ (GURU RINPOCHE) ซ่ึงสามารถจ าแลง

กายเป็นเสือไดม้าอาศยัอยู่ในถ ้ าแห่งน้ี คร้ันจะเทศนาสั่งสอนผูค้นท่านจะกลายร่างเป็นมนุษยเ์ช่นเดิม และเม่ือค า

สอนไดผ้ลผูค้นต่างพากนัเส่ือมใสในพระพุทธศาสนา จึงท าใหส้ถานท่ีน้ีกลายเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ต่อมาจึงไดมี้

การสร้างวิหารขึ้นเพื่อแสดงถึงความนิยมดา้นพระพุทธศาสนา และเม่ือเวลาผ่านไปเน่ินนานท าใหต้วัวิหารช ารุด

ทรุดโทรม จนทา้ยท่ีสุดในปี ค.ศ. 1962 จึงมีการสร้างวดัทกัซังหรือวดัรังเสือขึ้นมา และไดท้ าการบูรณปฏิสังขรณ์

คร้ังใหญ่ในปี ค.ศ. 1998 จากเหตุเพลิงไหม้ ด้วยเหตุน้ีเองท่ีท าให้สมบติัล ้ าค่าทางพระพุทธศาสนาและทาง

ประวตัิศาสตร์ไดม้อดไหม้ไปดว้ย......อยา่งไรกต็ามการบูรณะคร้ังใหม่กไ็ม่ท าใหช้าวพุทธตอ้งผิดหวงั ดว้ยความ

วิจิตรงดงามของตวัวดัทั้งภายในและภายนอกนั้นยงัเป็นท่ีกล่าวขานของนกัท่องเท่ียวท่ีไดไ้ปเยอืนวดัทกัซัง  

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ TAKSHANG CAFÉ (อาหารมังสวรัิติ)  

17.00 น. น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาหรือวดัรังเสือกลบัสู่ท่ีพกัอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

18.30 น. พเิศษ.. แต่งกายตามแบบภูฏาน หรือชุดประจ าชาติภูฏาน พร้อมชมโชว์การแสดงทางวฒันธรรมของชาวภูฏาน 

หรือระบ าหน้ากากเทซู  นาฏศิลป์ภูฏานในชุดระบ าหนา้กากท่ีใชป้ระกอบพิธีกรรมทางศาสนาและชมการเตน้ร า

พื้นเมืองของชนเผ่าท่ีอาศยัอยูท่ ัว่ประเทศภูฏาน  

 

 

 
 

 

 

(หมายเหตุ: ชุดแต่งกายประจ าชาติจัดเตรียมโดยทางบริษัท หิมาลายัน ฮอลเิดย์ จ ากดั เพ่ือใส่เข้าร่วมงานเท่านั้น)  



 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น และพกัผ่อนตามอธัยาศัย ณ โรงแรม 

พกัที่ ณ  JANKA RESORT , PARO หรือเทียบเท่า พกัผ่อนตามอธัยาศัย 

 

 

07.00 น รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ได้เวลาอนัสมควรเดนิทางไปสนามบิน 

11.00 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน DRUK AIR (KB) เที่ยวบินที่ KB… 

   หรือ BHUTAN AIRLINES (B3) B3… 

16.20 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ และความประทับใจไม่รู้ลืม... 
 

********************โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม********************* 

หมายเหตุ 
1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบตัิจริงอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท่้านรับทราบค าแนะน าการเปล่ียนแปลงการ

นดั หมายเวลาในการท ากจิกรรมอีกคร้ังจากหวัหนา้ทวัร์  

2. บริษทัอาจท าการเปล่ียนแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยดึผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ทั้งน้ี 

ขึ้นอยูก่บัสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภูมิอากาศ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง 

เศรษฐกจิและสถานการณ์ทางการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตุใหต้อ้งเล่ือนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะท่องเท่ียว  
ไดต้ามรายการ  

อัตราค่าบริการ  

เน่ืองจากเป็นต๋ัวราคาพเิศออกต๋ัวแล้วไม่สามารถ REFUND ได้ทกุกรณ ี

ก าหนดการเดินทาง 

จ านวนผู้เดินทาง 10-15 ท่านขึน้ไป 

ผู้ใหญ่/ท่าน 

(ห้องละ 2 - 3ท่าน) 
พกัเดี่ยวเพิม่ 

12-16 เมษายน 2561 

13-17 เมษายน 2561 
53,900.- 7,500.- 

*ผู้ใหญ่ (12 ปี ขึน้ไป) เดก็ (ต ่ากว่า 12 ปี) บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการออกทัวร์กรณมีีไม่ถึงก าหนด 

ภูมิอากาศ เน่ืองจากภูฏานเป็นประเทศขนาดเลก็ ลกัษณะภูมิอากาศจึงไม่แตกต่างกนัมากนกั โดยมากเป็นภูมิอากาศแบบ ก ึง่ร้อน
มีฝนชุก ยกเวน้ตอนเหนือซ่ึงเป็นภูเขาสูง ท าใหมี้อากาศแบบหนาวเทือกเขา 

 อุณหภูมิ กลางวนั 14–23 องศาเซลเซียส   กลางคืน   5 – 15  องศาเซลเซียส 
มี 4 ฤดู คือ 

 ฤดูใบไม้ผลิจะอยูใ่นช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ช่วงน้ีอากาศจะอบอุ่นและอาจมีฝนประปราย  

วนัที่ห้า สนามบินพาโร - กรุงเทพฯ 



 ฤดูร้อนจะอยูใ่นช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ช่วงน้ีอาจจะมีพายุฝน ตามเทือกเขาจะเขียวชอุ่ม ฟ้าใส 
 ฤดูใบไม้ร่วงจะอยูใ่นช่วงเดือนกนัยายน-พฤศจิกายนช่วงน้ีอากาศจะเยน็ ท้องฟ้าแจ่มใส 
 ฤดูหนาวจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม- กมุภาพนัธ์ อากาศจดัเยน็จดัตอนกลางคืนและรุ่งเช้า และจะมีหมอกหนา บางคร้ัง

โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม อาจมีหิมะตกบ้าง 
 

อัตราค่าบริการรวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-พาโร-กรุงเทพฯ ชั้นประหยดัโดยสายการบินดรุ๊กแอร์   
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน  
 ค่าวีซ่านกัท่องเท่ียว 
 ค่าท่ีพกัโรงแรม โดยใชโ้รงแรมท่ีผ่านการรับรองจากรัฐบาลภูฏาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุในรายการ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามระบุในรายการ 
 ค่าประกนัอุบตัิเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 500,000 บาท) เง่ือนไขตามกรมธรรม์ 
 ค่าพาหนะระหว่างการน าเท่ียวตามรายการระบุตลอดการเดินทาง 
 
อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าขี้มา้ขึ้นวดัตัก๊ซัง 20 เหรียญ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นรายการ ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัของสายการบิน(ถา้มี) 
 ค่าจดัท าหนงัสือเดินทางและค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าวีซ่าท่ีมีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนงัสือเดินทางไทย 
 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน ้ าหนกัเกนิพิกดั 30 กโิลกรัม ต่อท่าน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซักรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้งการใบก  ากบัภาษี) 
 ค่าทิปไกด์ทอ้งถ่ิน,พนกังานขบัรถ วนัละ  20USD/วนั/ท่านรวม5วนั  
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพงึพอใจในบริการของท่าน 
 ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบนิ ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
การให้ทิปตามธรรมเนยีมทางบริษัทฯมิได้มีผลประโยชน์ใดๆท้ังสิ้นขึน้อยู่กบัการพจิารณาของท่านเพ่ือเป็นก าลงัใจให้กบัไกด์    

และคนขับรถ 

เง่ือนไขการจองและการช าระเงิน 
กรุณาส ารองที่นั่ง+ช าระเงินมัดจ าท่านละ 25,000 บาท หลงัจากการจองภายใน 3 วนั โดยโอนเงินเข้าบญัชี 

ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หนึ่งพนั) 
ช่ือบัญชี         นาย โสฬส ศิริวลัลภ 
เลขที่บัญชี       175-239584-6 (ออมทรัพย์)   



 แฟกซ์สลปิโอนเงินมาที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 

 พร้อมส่งส าเนาหนา้หนังสือเดินทาง แสกนสีให้ชดัเจนส่งทางเมลหรือไลน์ หลังการจองภายใน 3 วนัส่วนท่ีเหลือช าระ
ทั้งหมดกอ่นเดินทางภายใน 25 วนั และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยืน่ขอวีซ่าตามท่ีก  าหนด 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ช าระทั้งหมดกอ่นการเดินทาง 15 วนั  
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข

และ ขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
 กรุณาส่งหลกัฐานการโอนเงินแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯทราบถึงการโอนเงินของท่านทางโทรศพัทห์ากท่านไม่สามารถ

แฟกซ์ได้จกัเป็นพระคุณยิง่ PASSPORT มาท่ีบริษทัฯกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 25 วนักอ่นการเดินทางหาก
ท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก  าหนด ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข เน่ืองจากเป็นกฎ
ของสายการบินหากวางเงินมดัจ าท่ีนัง่แลว้เสมือนออกตัว๋ไม่สามารถ REFUND ไดทุ้กกรณี 

 ในกรณีท่ีท่านโอนเงินจากต่างจงัหวดัราคาทวัร์ดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการของธนาคาร 
 

เง่ือนไขการให้บริการ     
1. ท่านควรจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั ส าหรับช่วงวนัหยุดเทศกาล 

- กรณียกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด **เฉพาะช่วงท่ีไม่ใช่เทศกาลหรือวนัหยดุยาว****  
(ยกเวน้ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ ากบัสายการบิน)** 

- กรณียกเลิกการเดินทางกอ่น 30 วนั เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุยาว เกบ็ค่าใชจ่้ายท่ีเกดิขึ้นจริงทั้งหมด 
- กรณียกเลิกกอ่นการเดินทาง 15 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่ีเกดิขึ้นจริง 
- กรณียกเลิกกอ่นการเดินทาง 7 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ 
- อตัราค่าบริการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมขึ้นอยูก่บัสถานการณ์ต่างๆระหว่างการเดินทางถา้ท่าน

แยกตวัออกจากคณะทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินหรือลดค่าบริการใดๆทั้งส้ิน 
2. โรงแรมท่ีภูฏานส่วนใหญ่เป็นโรงแรมท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานจากรัฐบาลภูฏาน (โรงแรมหรูระดบั5ดาวมีประมาณ 2-

3 แห่งในภูฏานซ่ึงราคาสูงมาก)  
3. เน่ืองจากภูฏานมีอากาศเยน็ตลอดปี โรงแรมในภูฏานจึงไม่มีแอร์ มีแต่ฮีตเตอร์ ในหอ้งพกั  
4. รายการอาหารในภูฏานมีไม่หลากหลายดงันั้นอาหารส่วนใหญ่จึงเหมือนกนัจึงควรเตรียมอาหารส ารองไปดว้ยเพื่อช่วย

ลดความเบ่ือหน่ายในรสชาติของอาหาร 
5. การช าระค่าทวัร์ตอ้งช าระค่าทวัร์กอ่นเดินทาง20วนักอ่นเดินทางเพื่อทางรัฐบาลภูฏานจะออกเอกสารวีซ่าให้ 
6. ราคาดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียน และการปรับค่าโดยสารของสายการบิน 
7. ราคาดงักล่าวจะตอ้งออกตัว๋จากประเทศภูฏาน 
8. การจองตัว๋ DRUK AIR /BHUTAN AIRLINES จะตอ้งออกตัว๋ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัท่ีนัง่CONFIRM ตัว๋ออกแลว้ไม่

สามารถเปล่ียนแปลง หรือ REFUND ตัว๋ได ้
ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดนิทางกรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดท้ัง 7 ข้อ 



1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 

2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวิสัยท่ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุม

ได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 

3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

5.การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนไดเ้พราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะ 

เหมาจ่าย 

6.ตัว๋เคร่ืองบินเม่ือออกตัว๋แลว้ไม่สามารถ REFUND ไดทุ้กกรณี โดยเง่ือนไขของสายการบินก  าหนด 

7. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน ตามที่บริษัทก าหนด ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการปรับราคา หรือ ยกเลกิการเดนิทางเดนิทางโดย

ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วนัก่อนการเดนิทาง 

*** ในกรณท่ีีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่

ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น *** 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีา ประเทศภูฏาน 

ส่งมอบให้บริษทัภายใน 10-15 วนั เพื่อส่งขอย่ืนเป็นวซ่ีากรุ๊ป 

1.หนังสือเดนิทางที่มีอายุใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวนัเดนิทาง (เล่มที่ใช้เดนิทางจริง) 

การเขา้ไปท่องเท่ียวในภูฏาน นกัท่องเท่ียวตอ้งติดต่อกบับริษทัทวัร์เพื่อใหด้ าเนินการขอ VISA วีซ่าจะถูกด าเนินการโดยบริษทัน า

เท่ียวท่ีจดทะเบียนอยา่งถูกตอ้งในภูฏานหรือบริษทัน าเท่ียวท่ีอยูใ่นประเทศของท่าน เอกสารท่ีใชใ้นการขอวีซ่ามีเพียงแค่หนา้ถ่าย

เอกสารหนงัสือเดินทาง วีซ่าของท่านจะถูกด าเนินหลงัทนัทีเม่ือบริษทัน าเท่ียวท่ีท่านเลือกใชบ้ริการจ่ายเงินค่าแพค็เกจ็เตม็จ านวน

ไปยงัการท่องเท่ียวภูฏาน นั้นหมายความว่าท่านตอ้งท าการช าระค่าใชจ่้ายทั้งหมดกอ่นท่ีจะมีการด าเนินการเร่ืองวีซ่า (น้ีเป็น
กระบวนการท่ีบริษทัทวัร์แต่ละแห่งจะแจง้ให้ท่านทราบ) หากท่านท าการซ้ือทวัร์กบับริษทัในประเทศไทยท่านอาจจะได้รับวีซ่า

ภายใน 10-15 วนัหลงัจากท่ีมีการช าระค่าโปรแกรมทวัร์ทั้งหมด ในใบอนุญาตจะมีเลขรหสัส าหรับแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีภูฏานใน

เวลาท่ีเดินทางเขา้ประเทศทางอากาศท่ีสนามบินพาโร 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั  จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว  (SINGLE) และห้องคู่

(TWIN/DOUBLE) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (TRIPLE ROOM) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 

ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกยีรติ ซ่ึงร่วม

เดนิทางเป็นส าคญั 



หมายเหตุ 

 บริษัทฯ  ขอสงวน สิท ธ์ิยก เลิกการ เดินทาง ก่อน ล่วงหน้ า  14 วัน  ในกรณีที่ ไ ม่ ส ามารถท าก รุ๊ปไ ด้อ ย่ า ง น้อย  
15 ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่านในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวซ่ีาซ่ึงได้ช าระไว้กบัทางสถานทูตแล้ว) หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์นี ้เม่ือเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุ
สุดวสัิยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น 

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

 ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิการเรียกเกบ็ค่ามัดจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง   

 หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายตามท่ีเกดิขึ้น
จริง  และรอ REFUND จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

 นั่งที่ LONG LEG โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น 
ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณท่ีีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉิน
ได้ (น า้หนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและ ร่างกาย และอ านาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG 
ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอนิสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอนิเท่านั้น 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ืน่วีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด 
 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15 วนัขึ้นไป เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 8-14 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 1-7 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย, ประเทศอินโดนีเซีย และ ประเทศ

ฟิลิปปินส์ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะตอ้งมีใบรับรอง
แพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัฯ จะท าการเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียม ในการมดัจ าตัว๋ท่านละ 10,000 บาท  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ตามเง่ือนไข 

 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการ
ผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น  EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

 


