
 
 
          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิมพ ู– พนูาคา – พาโร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิสูจนจ์ติมหากุศล พิชิตวดัถ ้าพยคัฆเ์หิร วดัทกัซงั บนยอดหนา้ผาสูงจากระดบัน ้าทะเล 2,900 ม. 

ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน 

ขอพรศกัดิ์สทิธ์ิองคพ์ระศรสีจัจธรรม พระพุทธรูปท่ีประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก 

เพื่อความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน 

พิเศษสุดๆๆ พาล่องแก่งในแม่น ้า Mo Chu เมืองพูนาคา เจา้แรกและเจา้เดียวเท่านั้น 

 

พิเศษ!!! เฉพาะลกูคา้คนส าคญั 

 น ้ำด่ืมบริกำรใหต้ลอดวนั 

 รถบริกำรขนกระเป๋ำเพื่อควำมสะดวกสบำยของทุกท่ำน 

 ระบ ำหน้ำกำก Mask Dance และระบ าพื้ นเมือง จดัแสดงเฉพำะคณะเรำเท่ำน้ัน 

 อำหำรเสริมจำกเมืองไทยทุกมื้ อ 

4 คนพร้อมออก
เดนิทางโดยไม่



 
 
          

  บริกำร ชำ/กำแฟ หลงัอำหำร 

 ฟรี!!! ค่ำมำ้ ข้ึนวดัทกัซงัจนถึงจุดชมววิ 

 ชุดประจ ำชำติเพื่อใสเ่ดินชมเมือง 

หมายเหต ุ 

1. โปรดระมดัระวงัรำยกำรท่องเท่ียวบำงรำยกำรท่ีใส่โปรแกรมสถำนท่ีเท่ียวมำกเกินกวำ่จะสำมำรถเขำ้

ชมไดจ้ริง  

2. รำยกำรของเรำสำมำรถเพิ่มสถำนท่ีท่องเท่ียวนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำรได ้ในกรณีท่ีมีเวลำ

เหลือ   

วนัแรก สุวรรณภูมิ – พาโร – พาโรซอง – National Museum – ที่ท  าการไปรษณีย ์– ตาชิโชซอง 

04.30 น. คณะพบกนั ณ จุดนดัหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเ์ตอรส์ายการบิน Bhutan Airlines (B3) 

โดยจะมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกในการ Check-inสมัภาระตา่งๆแก่ท่าน 

06.30 น. ออกเดินทำงสู่เมืองพำโร ประเทศภฏูำน โดยสำยกำรบิน Bhutan Airline เท่ียวบินท่ี B3-701(มีบริกำร

อำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (เคร่ืองบินแวะรบัส่งผูโ้ดยสำรท่ีเมืองกลักตัตำ ประเทศอินเดียประมำณ 45 

นำที ***ไม่ตอ้งลงจำกเคร่ือง***)  

10.10 น. เดินทำงถึงสนำมบินพำโร ประเทศภูฏำน น ำท่ำนผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง จำกน้ันแต่ละท่ำนรบักระเป๋ำ

สมัภำระท่ีโหลดตรวจเช็คใหเ้รียบรอ้ยและออกเดินทำงเขำ้สู่ตวั เมืองพาโร  

ประเทศภูฏาน เป็นประเทศเล็กๆท่ีเป็นดินแดนรวมแหล่งอำรยธรรม

ต่ำงๆในออ้มกอดแห่งขุนเขำหิมำลยั เป็นประเทศท่ีพุทธศำสนำแบ่งบำน

อยู่ท่ำมกลำงเทือกเขำหิมำลยั ประชำชนชำวภูฏำนมีธรรมมะเป็นส่ิงยึด

เหน่ียวทำงจิตใจ ประชำชนด ำรงชีวิตกนัอยูอ่ยำ่งเรียบง่ำยไม่วุ่นวำย และ

ควำมสุขของคนภูฏำนวดักนัไดท่ี้ใจ..ควำมสุขอยู่ท่ีจิตใจท่ีมีแต่รอยยิ้ ม..

และควำมเป็นมิตรแก่ผูค้นทั้งโลก ทุกท่ำนจะไดส้มัผัสบำ้นเมืองท่ี เมือง

พำโรซ่ึงเป็นเมืองท่ีถูกโอบอยู่ในวงลอ้มของขุนเขำ บนระดับควำมสูง 

2,280 เมตร มีแมน่ ้ำปำชไูหลผ่ำน อำคำรบำ้นเรือนจะเป็นสไตลภ์ูฏำน

แท ้กรอบหนำ้ต่ำงไมล้วดลำยสีสนัสดใส 

น ำทุกท่ำนชม พาโรซอง หรือ พาโรริงปูซอง ป้อมปราการและวิหารหลวงแห่ง

เมืองพาโร พำโรซองนับเป็นตวัอย่ำงสถำปัตยกรรมแบบภูฏำนท่ีสมบรูณแ์บบท่ีสุด 

ทุกท่ำนจะเห็นถึงก ำแพงสีขำวท่ีก่อตัวขึ้ นเป็นป้อมปรำกำรสำมำรถเห็นไดช้ัดเจน

เป็น Landmark ของเมืองพาโร ตวัซองสรำ้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1644 โดย ท่านซับดรุง 

งาวัง นัมเกล พระอริยสงฆ ์ซ่ึงเป็นผูน้ ำทำงจิตวิญญำนและเป็นผูร้วบรวมประเทศ

ภูฏำนให้เ ป็น ปึกแผ่น รวมถึง เ ป็นผู ้ว ำงระบบกำร

บริหำรงำนและระบอบปกครองประเทศ ปัจจุบันเป็น

สถำนท่ีท ำงำนของรฐับำล รวมทั้งเป็นท่ีตั้งขององคก์รบริหำรสงฆป์ระจ ำเขตปกครองน้ันๆ ทำงเขำ้พำ

โรซองมี สะพานแขวนไมท้อดผ่านขา้มแม่น ้า เป็นอีกจุดท่ีควรถ่ำยรปูเก็บภำพควำมประทบัใจ 

หลังจำกน้ัน น ำท่ำนเดินทำงไม่ไกล ชม พิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีเป็นท่ีเก็บ

รวบรวมหน้ำกำกศิลปะแบบพุทธมหำยำน นิกำยตันตระ ภำพพระบฏ อำวุธ เหรียญกษำปณ ์



 
 
          

 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชไ้มส้อยต่ำงๆ รวมถึงจดัแสดงควำมหลำกหลำยทำงธรรมชำติอนัสมบรูณข์องประเทศเพ่ือใหทุ้กท่ำนไดรู้จ้กั

ภูฏำนมำกขึ้ น ตรงขำ้มกับอำคำรพิพิธภัณฑ์ เป็นอำคำรทรงกลมสีขำว เรียกว่ำ ตาซอง (Ta Dzong) หรือ หอคอย 

เดิมใชเ้ป็นหอสังเกตุการณ์ขา้ศึกศัตรู เน่ืองจากตัว Dzong สรา้งอยู่บนเนินสูง สามารถมองวิวตัวเมืองพาโรไดค้รอบคลุม 

(น าทุกท่านถ่ายรปูดา้นนอก เน่ืองจากขณะน้ี Ta Dzong ก ำลงัปิดปรบัปรุง)  

 

จำกน้ันเดิทำงต่อสู่ วดัคิชู ลาคงั หน่ึงในวดัท่ีเก่ำแก่ในประเทศภฏูำน สมยัศตวรรษท่ี 7 วดั

น้ีเป็นวดัท่ีมีควมเช่ือว่ำสรำ้งไวเ้พ่ือตรึงเทำ้ซำ้ยของนำงยกัษ์ตนหน่ึงท่ีนอนทอดร่ำงปิดทบั

ประเทศทิเบตและเทือกเขำหิมำลยัไว ้ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร  

 

หลังอำหำร น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองทิมพู เมืองหลวงของประเทศภูฏำนตั้งแต่ปี ค.ศ. 

1961 ใชเ้วลำกำรเดินทำงประมำณ 1 ชม. ระหว่ำงทำงผ่ำนชม วัดตัมชู Tamchoe 

Monastery คือ จุดชมวิววดัตัมชู ตรงจุดบรรจบของแม่น ้ำปำโรชูกบัแม่น ้ำทิมพูชู คือ

วดัตมัชู หรือวดัเขำยอดอำชำ จะตั้งอยู่บนฝัง่ซำ้ยท่ำมกลำงทิวทศัน์ท่ีมีแม่น ้ำสองสำยมำ

บรรจบกนั ท่ำนลำมะทงัทนเกลโป ซ่ึงเป็นผูส้รำ้งวดัน้ีขึ้ นพรอ้มสะพำนเหล็กอีกสำยหน่ึง

ขึ้ นท่ีน่ี แต่สะพำนถูกน ้ำพดัท ำลำยลงในปี ค.ศ. 1969 สะพำนท่ีเห็นในปัจจุบนัเป็นของท่ีใชโ้ซ่

เหล็กสรำ้งขึ้ นใหมใ่นปี ค.ศ. 2005 โดยเลียนแบบสะพำนสำยเดิม 

พำทุกท่ำนชม ที่ท  าการไปรษณียภ์ูฏาน ทุกท่ำนสำมำรถถ่ำยรูปท ำแสตมป์ท่ีระลึก อีกทั้ง

สำมำรถเลือกซ้ือดวงตรำไปรษณียำกรท่ีงดงำมของภฎูำน มีใหเ้ลือกหลำยรูปแบบและรำคำ ทั้ง

รูปวิวทิวทัศน์ธรรมชำติ รูปวัดและป้อมปรำกำรท่ีเรียกว่ำซอง (Dzong) รูปสัตว ์รูปดอกไม้

ต่ำงๆ ซ่ึงดวงตรำไปรษณียกรของภฏูำนถือเป็นหน่ึงในของน่ำซ้ือท่ีทุกท่ำนไมค่วรพลำด  

 

 

 

ต่อจำกน้ันเดินทำงอีกไม่ไกล น ำท่ำนเดินทำงเขำชม ตาชิโชซ่ง มหาปราการ

แห่งศานาและวิหารหลวงแห่งเมืองทิมพู (วันธรรมดาเปิดหลงั16.30น. / 

เสาร-์อาทิตย ์เปิดทั้งวัน)  ตาซิโซซ่ง หมำยถึง ป้อมแห่งศำสนำอนัเป็นมงคล 

สรำ้งในสมยัศตวรรษท่ี 12 โดยท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล ปัจุบนัเป็นสถำนท่ี

ท ำงำนของพระมหำกษัตริย ์สถำนท่ีท ำกำรของกระทรวงต่ำงๆ และวดั รวมทั้ง

เป็นพระรำชวงัฤดรูอ้นของพระสงัฆรำช  และบริเวณอนัใกลท่้ำนจะไดเ้ห็นวงัท่ีประทบัส่วนพระองคข์องพระรำชำธิบดีจิกมี่ดว้ย  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

จากนั้นเชิญทุกท่านพกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Ser-Nya Hotel เมืองทิมพู ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัที่สอง  ทิมพู – National Memorial Chorten – โดชูลาพาส – วดัชิมิลาคงั – พูนาคา

ซอง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 



 
 
          

 
น ำท่ำนชม National Memorial Chorten อนุสรณม์หำสถำนแด่กษัตริยร์ชักำลท่ี 3 แห่งประเทศภูฏำนสรำ้งในปี ค.ศ.1974 มี

ผูค้นมำกมำยเดินทำงมำแสวงบุญและสวดมนตป์ระกอบพิธีกรรมทำงศำสนำต่ำงๆ  

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองพูนาคา (Punakha) พนูำคำ เป็นเมืองหลวงเก่ำของภูฏำนจนถึงปี ค.ศ. 1955 ก่อนท่ีจะยำ้ยเมือง

หลวงไปท่ีเมืองทิมพ ูระยะทำงประมำณ 72 กิโลเมตร (ใชเ้วลำประมำณ 3 ชัว่โมง) ระหว่ำงทำงท่ำนจะไดช้มวิวทิวทศัน์ของ

ทุ่งนำขัน้บนัไดและดอกไมท่ี้บำนตลอดเสน้ทำงสวยงำมเป็นอย่ำงมำก ผ่ำนชม ป้อมซิมโตคาซอง สรำ้งในปี ค.ศ.1629 ป้อม

แห่งน้ีมีชัยภูมิท่ีถือเป็นยุทธศำสตรท่ี์ส ำคญัแห่งเมืองทิมพู ถือเป็นป้อมปรำกำรแห่งแรกท่ี

ท่ำนซับดรุง งาวัง นัมเกล สรำ้งขึ้ น เมืองพูนำคำอยู่ระดับควำมสูง 1,200 เมตรจำก

ระดับน ้ำทะเล ท ำใหเ้มืองพนูำคำมีอำกำศอบอุ่นกว่ำเมืองพำโรและเมืองทิมพู น ำท่ำนแวะ

ชม โดชูลาพาส ชมควำมงำมของ เจดียด์รุกวงัเยลลาคงั สถูปแห่งชยัชนะ ชม 108 สถูป 

อนุสรณส์ถำนท่ีมีต่อกองก ำลงักลุ่มหวัรุนแรงท่ียึดพื้ นท่ีทำงภำคใตข้องภูฏำน ตั้งอยู่บนระดบั

ควำมสูง 3,150 เมตร จำกระดบัน ้ำทะเล  พรอ้มด่ืมด ำ่ธรรมชำติทิวทศัน์ของภูเขำหิมำลยั

ดำ้นตะวนัตกอนัตระกำรตำ และยอดเขำต่ำงๆเรียงรำยกนั รวมไปถึงยอดเขำท่ีสูงท่ีสุดอย่ำงจูโมฮำรี ซ่ึงมีควำมสูงถึง 7,328 

เมตร จำกน้ันเดินทำงต่อสู่เมืองพนูำคำ 

เที่ยง   รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

น ำท่ำนเดินขึ้ นเนินไปชม วัดชิมิลาคงั (ใชเ้วลำเดินประมำณคร่ึงชัว่โมง) วดัท่ีอยู่บนยอดเนิน

กลำงหุบเขำ สรำ้งขึ้ นในปี ค.ศ.1499 โดยลำมะท่ีมีช่ือเสียงมำก นำมว่ำท่ำน Lama Drukpa 

Kunley ท่ีวดัแห่งน้ีชำวบำ้นเช่ือกนัว่ำหำกใครมำ

อธิษฐำนขอบุตรก็จะไดส้มใจ  

จำก น้ันน ำ ท่ ำนชม พูนาคาซอง  (Punakha 

Dzong)  ป้อมปรำกำรประจ ำเมืองพนูำคำ สรำ้งขึ้ นในปี 1637 โดยฉบัดรุง งำ

วงันัมเกล  ซ่ึงไดร้บักำรขนำนนำมว่ำเป็น พระราชวังแห่งความสุขอนัยิ่งใหญ่  

“Palace of Great Happiness” และเป็นหน่ึงในป้อมปรำกำรท่ีสวยงำมท่ีสุดใน

ภฏูำน เป็นป้อมท่ีสรำ้งเป็นอนัดบัสองของภูฏำน ในอดีตเมื่อครั้งเมืองพนูำคำยงั

เป็นเมืองหลวง ป้อมแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นท่ีท ำกำรของรฐับำล ปัจจุบนัเป็นท่ีพกัในฤดูหนำวของพระชั้นผูใ้หญ่ ป้อมน้ีตั้งอยู่ ณ 

บริเวณท่ีแม่น ้ำ Pho chu และ แม่น ้ำ Mo chu ไหลมำบรรจบกนั อีกทั้งเป็นสถำนท่ีท่ำนซบัดรุง งำวงั นัมเกล มรณภำพท่ีน่ี 

และปัจจุบนัก็ไดเ้ก็บรกัษำร่ำงของท่ำนอยู่ภำยใน  ท่ำนจะไดเ้ห็น ลามะ (พระสงฆ)์ จ ำนวนมำกท่ีก ำลงัศึกษำพระธรรมและ

สวดมนต ์ 

พิเศษ!!! พาทุกท่านสมัผสัประสบการณแ์ปลกใหม่เรา้ใจกว่าเดิม ดว้ยการล่องแก่งที่แม่น ้า Mo Chu วิว

อนัตระการตากบัขุนเขารูปชา้งหมอบ และ Punaka Dzong ทีส่วยงาม เพียงท่านละ  

กรณีล่องเรือ 2-4 คน ราคา 3,500 บาท / ท่าน / เรือ 1 ล า 

กรณีล่องเรือ 4-6 คน ราคา 2,500 บาท / ท่าน / เรือ 1 ล า 

กรณีล่องเรือ 6-8 คน ราคา 2,000 บาท / ท่าน / เรือ 1 ล า 

(ล่องแก่งไม่ไดร้วมในค่าทวัร ์แต่เป็น Optional ทวัร ์เพื่อจดัให ้ส  าหรบัลูกคา้ ที่สนใจเท่านั้น ไม่ไดเ้ป็น

การบงัคบัขายแตอ่ย่างใด ส่วนท่านใดไม่สะดวกหรือไม่ประสงคล่์องแก่ง ทางบริษัทฯ จะน าทุกท่านไป

ชมตลาดพ้ืนเมือง และ ไปชุดชมวิว ที่สวยที่สุดในเมืองพูนาคาแทน โดยไม่มีค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเตมิ) 

น าทุกท่านเขา้ที่พกั ณ โรงแรม Meri Puensum Hotel เมืองพูนาคา 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นเชิญทุกท่าน พกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Meri Puensum Hotel เมืองพูนาคา ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 



 
 
          

 
 

วนัที่สาม พูนาคา – ทิมพู – พระศรีสจัจธรรม – สวนสตัวแ์ห่งชาต ิ– หอ้งสมุดแห่งชาต ิ– พาโร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่เมืองทิมพ ูตำมเสน้ทำงเดิม ชมทศันียภำพสองขำ้งทำงและเทือกเขำหิมำลยัท่ีมีควำมสวยงำม ท่ีจะเป็น

ประสบกำรณท่ี์ดีท่ีไดม้ำเยือนภฏูำน 

เที่ยง   รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

น ำท่ำน สกัการะองคห์ลวงพ่อสจัจธรรม ท่ีตั้งอยู่สูงท่ีสุดในโลก และไดร้บัควำมร่วมมือจำก

เศรษฐีชำวสิงคโ์ปร ์บริจำคเงินซ้ือท่ีดินและสรำ้งพระพุทธรูป ใหแ้ก่รฐับำลประเทศภูฏำนให้

ท่ำนไหวข้อพรเพ่ือเป็นศิริมงคล น ำท่ำนชม จุดชมวิวซังเกกัง (Sangaygang) จุดชมวิว

ทิวทศัน์ท่ีสวยงำมของหุบเขำเมืองทิมพ ูเพ่ือเก็บภำพประทบัใจ  

น ำท่ำนชม สวนสตัวแ์ห่งชาตขิองประเทศภูฏาน และชมสตัวป์ระจ ำชำติทาคิน 

ท่ีมีรปูร่ำงลกัษณะพิเศษผสมระหวำ่งแพะกบัววั มีแห่งเดียวในประเทศภฏูำน

เท่ำน้ัน ซ่ึงครั้งน่ึงประเทศสหรฐัอเมริกำเคยเจรจำของไปเล้ียงแต่ไดร้บักำรปฏิเสธ

จำกรฐับำลประเทศภฏูำน ทำคิน เป็นสตัวใ์นต ำนำนประวติัศำสตรข์องศำสนำ

พุทธ โดยเช่ือวำ่ท่ำนลำมะ Drukpa Kunley 

เป็นผูส้รา้งข้ึนจากซากโครงกระดกูของววัและแพะท่ีท่านไดท้านเป็นอาหารไปแลว้ 

เมื่อท่านลำมะทานอ่ิมก็ไดน้ าเอาหวัแพะไปต่อกบักระดกูววัและดีดน้ิวหน่ึงที กองกระดกูก็กลบัพลนัมีชีวิตเป็น ตวัทาคิน 

วิ่งออกไปกินหญา้ในทุ่งหญา้และสืบพนัธุม์าจนถึงปัจจุบนัน้ี  

 

น ำทุกท่ำนชม หอสมุดแห่งชาติ ซ่ึงทุกท่ำนจะไดช้มหนังสือภำพถ่ำยของประเทศภูฏำนท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในโลก รวบรวมภำพถ่ำยสถำนท่ีต่ำงๆในภูฏำนทั้งหมด ซ่ึงหำกท่ำนใดสนใจ

สำมำรถซ้ือเล่มย่อเป็นของท่ีระลึกได้ ซ่ึงทำงหอสมุดจัดจ ำหน่ำยในรำคำย่อยเยำ 

นอกจำกน้ีท่ำนยงัสำมำรถหำซ้ือหนังสือเก่ียวกบัประเทศภฏูำนอ่ืนๆไดอี้กดว้ย  

น ำทุกท่ำนชม โรงเรียนสอนงำนศิลปะ (School of Art & Craft) ซ่ึงเป็นโครงกำรใน

พระรำชด ำริท่ีตอ้งกำรอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะของภูฏำนทั้ง 13 แขนง โดยหลักสูตรจะ

แบ่งเป็นตั้ง 2 -6 ปี ท่ีโรงเรียนแห่งน้ี ทุกท่ำนจะไดเ้ห็นนักเรียนก ำลงัวำดรูป ทอผำ้ ตัดเย็บ 

แกะสลกั และท ำงำนป้ันต่ำงๆอย่ำงขมกัเขมน้ รวมไปถึงทุกท่ำนยงัสำมำรถสนับสนุนกิจกำร

ของนักเรียนไดโ้ดยกำรซ้ือสินคำ้หัตถกรรมจำกฝีมือนักเรียนท่ีรำ้นขำยของท่ีระลึกภำยใน

โรงเรียนอีกดว้ย  

 

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่เมืองพาโร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นเชิญทุกท่าน พกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Ugyen Phendling เมืองพาโร ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สี ่  พิชิตวดัถ ้าพยคัรเหิร  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 



 
 
          

 
น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ วัดถ ้าพยัคฆเ์หิร  ทักซัง” เป็นมหำวิหำร

ศักด์ิสิทธ์ิ เป็นท่ีท่ีองคก์ูรูปัทมสมัภวะไดเ้ดินทำงมำบ ำเพ็ญภำวนำ

และเจริญสมำธิอยู่ในถ ้ำบนชะง่อนเขำ ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 8 และท่ำน

ก็ยังเป็นผู ้น ำเอำศำสนำพุทธเขำ้มำเผยแผ่ยงัดินแดนแห่งน้ี ตำม

ควำมเช่ือของชำวภูฏำน กล่ำวว่ำท่ำนไดเ้หำะมำบนหลงัเสือตวัเมีย 

มำยงัหน้ำผำแห่งน้ีเพ่ือท ำวิปัสนำกรรมฐำน จึงไดช่ื้อว่ำ ถ ้าเสือ 

(Tiger Nest) หลังจำกท่ีส ำเร็จสมำธิแลว้ ท่ำนจึงไดส้รำ้งศำสน

สถำนแห่งน้ีขึ้ น ชำวภูฏำนมีควำมเช่ือว่ำครั้งหน่ึงในชีวิต จะตอ้งได้

ขึ้ นมำแสวงบุญ เพ่ือควำมเป็นสิริมงคลและเจริญกำ้วหนำ้ของชีวิต 

กำรเดินทำงมำยงัสถำนท่ีแห่งน้ี รถจะสำมำรถขึ้ นไดแ้ค่เนินเขำเท่ำน้ัน จำกน้ันทุกท่ำนสำมำรถเลือกเดินทำงได ้2 แบบ คือ 

เดินเทำ้ หรือ ขี่มำ้ เท่ำน้ัน (เน่ืองจากปริมาณคนจูงมา้ไม่เพียงพอต่อจ  านวนนักท่องเที่ยว จึงอาจท าใหเ้กิดอนัตรายใน

การเดินทางได ้ทั้งน้ีทางบริษัทฯจึงแนะน าใหเ้ดินเทา้ข้ึนเขาจะปลอดภยักว่า แต่ถา้ท่านใด มีทกัษะในการข่ีมา้ข้ึนเขา 

หรือ อยากผจญภัย รบกวนแจง้บริษัทฯล่วงหนา้เพื่อท าการจองมา้ใหท้่าน ไม่เสียค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม) ขึ้ นไปยังวัด 

เสน้ทำงเป็นเนินเขำและมีหน้ำผำสูงชนัรำว 3,000 เมตรจำกดำ้นล่ำง แนะน ำนักท่องเท่ียวค่อยๆ เดินขึ้ นไปชำ้ๆ รำว 2 ชม. 

จะถึงจุกพกัคร่ึงทำง พกัด่ืมน ้ำชำ กำแฟ ) จำกน้ันเดินทำงต่ออีกรำว 1 ชม.ก็จะถึงสุดทำงดินลกูรงัสุดทำ้ย จำกน้ันเสน้ทำงจะ

เปล่ียนเป็นบนัไดขึ้ นลง 700 ขั้น สู่ยงั วัดทกัซัง ดำ้นใน น ำทุกท่ำนสกักำระส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และ ชมควำมงำมของธรรมชำติท่ี

สรรคส์รำ้งอยำ่งวิจิตรลงตวั 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคารดา้นบนระหว่างทางข้ึนทกัซงั  

น ำทุกท่ำนเดินเทำ้ลงจำกเขำ (ไมส่ำมำรถอนุญำติใหนั้ง่มำ้ลงมำดำ้นล่ำงได ้

เน่ืองจำก อนัตรำยเป็นอยำ่งมำกต่อตวัผูเ้ดินทำง)จำกน้ันเพลิดเพลินกบั การชอ้บ

ป้ิง ณ พาโร สตรีท ซ้ือของฝากของที่ระลึก ตามอธัยาศยั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชม การแสดงทอ้งถิ่น

ของชาวภูฏาน แสดงวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของชาวภูฏานในเทศกาลงาน

ประเพณีต่างๆ  

จากนั้นเชิญทุกท่าน พกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Ugyen phendling Hotel เมืองพาโร ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หา้  พาโร-กรุงเทพ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินพำโร เพื่อน ำท่ำนเดินทำงสู่กรุงเทพฯ 

10.45 น.  เหิรฟ้ำสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน Bhutan Airlines   เท่ียวบินท่ี B3-700 

(มีบริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (เคร่ืองบินแวะรบัส่งผูโ้ดยสำรท่ีเมืองกลักตัตำ ประเทศอินเดีย

ประมำณ 45 นำที ***ไม่ตอ้งลงจำกเคร่ือง***)     

16.00 น.   เดินทำงถึงกรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภำพ พรอ้มควำมประทบัใจในกำรบริกำร 

***หมำยเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทางบริษัทฯจะยึดถือประโยชน์ของลกูคา้เป็นสงูสุด*** 

 

 



 
 
          

 

 

 

 

สงวนสิทธ์ิ 

 ในการเปล่ียนแปลงราคา เหตมุาจากอตัราแลกเปล่ียนและราคาตัว๋เครื่องบินหรือประกาศจากรฐับาลประเทศภฎูาน 

 เดินทางไม่ถึง 15 ทา่น ไม่มี หวัหนา้ทวัร ์จากเมืองไทย แตทุ่กทา่นยงัสามารถเดินทางดว้ยตวัเองได ้โดยไมต่อ้งเพิ่มเงิน 

อตัราน้ีรวม  

1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ชั้นประหยดัโดยสำยกำรบิน Bhutan Airlines (กระเป๋ำเดินทำง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก. / ท่ำน)  

2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง ภำษีน ้ำมนั ค่ำประกนัภยัทำงอำกำศ 

3. ค่ำรถน ำเท่ียวภำยในประเทศภฎูำน (ไกดท์อ้งถ่ินภำษำองักฤษ) และหวัหนำ้ทวัรจ์ำกประเทศไทยคอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำร

เดินทำง 

4. ค่ำโรงแรมท่ีพกั มำตรฐำน Tourist Class 2 ท่ำน ต่อ 1 หอ้ง  

5. ค่ำวีซ่ำภฏูำน 

6. ค่ำบตัรเขำ้ชมสถำนท่ี คำ่พำหนะ หรือรถรบั – ส่ง ระหวำ่งน ำเท่ียว 

7. ค่ำอำหำรมำตรฐำนตำมรำยกำร 

8. ประกนักำรเดินทำง ค่ำรกัษำพยำบำลคุม้ครองวงเงินเป็นจ ำนวน 500,000 บำท และ ในกรณีเสียชีวิตเน่ืองจำกอุบติัเหตุ จะคุม้ครอง

เป็นจ ำนวนเงิน 1,000,000 บำท (คุม้ครองผูเ้อำประกนัภยั อำยุระหว่ำง 15-75 ปี เท่ำน้ัน ในกรณีท่ีผูเ้อำประกนัภยั อำยุระหว่ำง 

15-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อำประกนัภยัอำยุต ำ่กวำ่ 15 ปี หรือ ระหว่ำง 75-85 ปี คุม้ครอง 50% ของจ ำนวนเงินเอำประกนัภยั ทั้งน้ี

ขึ้ นอยูก่บัเง่ือนไขของกรมธรรม ์ในกรณี ผูเ้อำประกนัภยัท่ีอำยุสงูกว่ำ 85 ปี ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคุม้ครอง) 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่ำจดัท ำหนังสือเดินทำง 

2. ภำษีต่ำงๆ เช่น ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% ฯลฯ 

3. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัอื่นๆนอกเหนือจำกรำยกำรทวัร ์

4. ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำท่ีเกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด 20 กก. 

อตัราค่าบริการ :  

07-11 / 08-12 / 09-13 / 10-14 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 21-25 / 22-26 / 23-27 ม.ค. 58 

24-28 ม.ค. / 28 ม.ค.-01 ก.พ. / 29 ม.ค. – 02 ก.พ. / 30 ม.ค. – 03 ก.พ. / 31 ม.ค. – 04 ก.พ. 58 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 42,900 บาท 

ราคาเด็กเสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 42,500 บาท 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 41,500 บาท 

พกัเดียว เพ่ิม 4,900   บาท 

อตัราค่าบริการ : 01-05 / 02-06 / 03-07 ม.ค. 2558 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 44,900 บาท 

ราคาเด็กเสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 43,900 บาท 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 42,900 บาท 

พกัเดียว เพ่ิม 4,900   บาท 

อตัราค่าบริการ : 12-16 / 13-17 เม.ย. 2558 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 49,999 บาท 

ราคาเด็กเสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 48,999 บาท 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 47,999 บาท 

พกัเดียว เพ่ิม 5,900   บาท 



 
 
          

 
5. ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆท่ีไม่ไดร้ะบุอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์

6. ค่ำอำบน ้ำแร่หนิ (Hot Stone Bath) 

7. ค่ำทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน โดยเฉล่ียไกดท์อ้งถ่ิน 3 USD / ท่ำน / วนั และคนขบัรถ 2 USD / ท่ำน / วนั 

8. ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร ์โดยเฉล่ียน 3 USD / ท่ำน / วนั 

 

เอกสารที่ใชย้ืน่วีซ่า 

 ไฟลส์แกนหนังสือเดินทำงท่ีมีอำยุใชง้ำนเหลือ มำกกวำ่ 6 เดือนก่อนเดินทำง  

 

 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

หลงัจำกกำรจอง ตอ้งช ำระ เงินมดัจ ำทนัที ท่ำนละ 20,000 บำท / ท่ำน เน่ืองจำก ตัว๋เคร่ืองบิน จะตอ้งออกทนัทีหลงัจำก มีกำร

ยนืยนักำรจอง มิฉะน้ัน ท่ีนัง่จำกสำยกำรบิน จะไม่ Confirm และ จะตอ้ง โอนเงิน ก่อนกำรเดินทำง อยำ่งน้อย 14 วนัก่อนกำรเดินทำง

1. ช่ือบัญชี นางสาวอาภาพร  เขียงทอง 
     เลขที่บัญชี  116-034180-4 ธนาคารกรุงเทพ   สาขาบางล าพ  บบัญชีออมทรัพย ) 
          2. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร  ฮอลิเดย  2010  จ ากัด 
        เลขที่บัญชี  116-4399493    ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางล าพ  บบัญชีออมทรัพย  
 3.ช่ือบัญชี นางสาวอาภาพร เขียงทอง 
    เลขที่บัญชี  003-403347-3 ธนาคารไทยพานิชย    สาขาบางล าพ  บบัญชีออมทรัพย  ) 
          4.โอนเรียบร้อยแล้วกรุณาแฟ๊กซ มาที่   02-2824909 

 

1. เง่ือนไขกำรยกเลิก: หลงัจำกช ำระเงินมดัจ ำแลว้ ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน เน่ืองจำก ทำงบริษัทฯจะตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบิน 

ใหผู้โ้ดยสำรทนัที เพื่อกำรยนืยนักำรเดินทำงกบัทำงสำยกำรบิน  

2. หลงัจำก จำ่ยเงินเต็มจ ำนวนแลว้ ทำงบริษัทฯจะคิดคำ่ใชจ้่ำยตำมควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้ นในขณะน้ัน และจะท ำกำรคืนเงินท่ีเหลือ 

หลงัจำกหกัค่ำใชจ้ำ่ยแลว้ใหก้บัผูเ้ดินทำง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสยัจนไม่อำจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหำย สญูเสีย หรือไดร้บั บำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำมรบัผิดชอบของหวัหน้ำทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับำงประกำร 

เช่น กำรนัดหยุดงำน หรือ ภยัธรรมชำติ หรือ จลำจล เป็นตน้ 

4. เน่ืองจำกรำยกำรทวัรน้ี์เป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือ ถูกปฎเิสธกำรเขำ้ประเทศ

ไม่ว่ำ กรณีใดๆ ก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินทุกกรณี 

5. เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษัทฯ หรือ ช ำระโดยตรงกบัทำงบริษัทณ ทำงบริษัทฯ 

จะขอถือวำ่ท่ำนไดร้บัทรำบและยอมรบัเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีบริษัทฯไดร้ะบุไวแ้ลว้ขำ้งตน้ 

6. ก ำหนดกำรเดินทำงอำจจะมีกำรเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อควำมเหมำะสม ทั้งน้ีทำงบริษัทฯ จะยดึถือผลประโยชน์ตลอดจนควำมปลอดภยั

ของลกูคำ้เป็นหลกัส ำคญั 

7. ส ำหรบั ผูโ้ดยสำร ท่ีไม่ไดถื้อ Passport ไทย หรือ Passport ต่ำงดำ้ว ผูโ้ดยสำรตอ้งรบัผิดชอบเร่ืองเอกสำร Visa เขำ้ออกเมืองไทยเอง 

หรือ กำรแจง้เขำ้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทำงบริษัทฯทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ท่ีด่ำนตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทยปฏเิสธใน

กำรเขำ้และออกจำกประเทศ 

 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลทเ์ดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ท่านไดท้  า

การจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิด

ขอ้ผิดพลาด  

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 



 
 
          

 
หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน 

นบัจากวนัเดินทางและมีหนา้ ท่ีเหลือ ไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

 


