
 

 

รหัสทัวร PVC1901303 
ทัวรภูฏาน ทิมพู พูนาคา พาโร วัดทักซัง 5 วัน 4 คืน (B3) 
พิชิตวัดถํ้าพยัคฆเหิรวัดทักซัง บนยอดหนาผาสูงจากระดับน้ําทะเล 2,900 ม. 
ชมความงดงามของ ป�อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแหงภูฏาน 
ขอพรศักด์ิสิทธิอ์งคพระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงทีสุ่ดใน
โลก 

 

 



 

 

พิเศษ!!! เฉพาะลูกคาคนสําคัญ 
 น้ําด่ืมบริการใหตลอดวนั 
 ระบําหนากาก Mask Dance และระบําพ้ืนเมือง จัดแสดงเฉพาะคณะเราเทาน้ัน 
 อาหารเสริมจากเมืองไทยทุกมื้อ 
 บริการ ชา/กาแฟ หลังอาหาร 
 ฟรี!!! คามา ขึ้นวัดทักซัง 
 ชุดประจําชาติเพ่ือใสเดินชมเมือง 

หมายเหตุ  
1. โปรดระมัดระวังรายการทองเที่ยวบางรายการที่ใสโปรแกรมสถานท่ีเท่ียวมากเกินกวา

จะสามารถเขาชมไดจริง  
2. รายการของเราสามารถเพิ่มสถานที่ทองเที่ยวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการได ใน

กรณีที่มีเวลาเหลือ   
วันแรก สุวรรณภูมิ – พาโร – พาโรซอง – National Museum – ตาชิโชซอง 
04.30 น. คณะพบกัน ณ จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคานเตอรสายการบิน 

Bhutan Airlines (B3) โดยจะมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความ
สะดวกในการ Check-inสัมภาระตางๆแกทาน 

06.30 น. ออกเดินทางสูเมืองพาโร ประเทศภูฏาน โดยสายการบิน Bhutan Airline 
เท่ียวบินที่ B3-701(มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) (เครือ่งบินแวะรับสง
ผูโดยสารที่เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดียประมาณ 45 นาที ***ไมตองลงจาก
เครื่อง***)  

 

09.55 น. เดินทางถึงสนามบินพาโร ประเทศภูฏาน นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 
จากน้ันแตละทานรับกระเป�าสัมภาระที่โหลดตรวจเช็คใหเรียบรอยและออกเดิน
ทางเขาสูตัว เมืองพาโร  



 

 

ประเทศภูฏาน เปนประเทศเล็กๆที่เปนดินแดนรวมแหลงอารยธรรมตางๆในออมกอดแหง
ขุนเขาหิมาลัย เปนประเทศที่พุทธศาสนาแบงบานอยูทามกลางเทือกเขาหิมาลัย ประชาชนชาว
ภูฏานมีธรรมมะเปนสิ่งยึดเหน่ียวทางจิตใจ ประชาชนดํารงชีวิตกันอยูอยางเรียบงายไมวุนวาย 
และความสุขของคนภูฏานวัดกันไดที่ใจ..ความสุขอยูที่จิตใจที่มีแตรอยยิ้ม..และความเปนมิตรแก
ผูคนทั้งโลก ทุกทานจะไดสัมผัสบานเมืองที่ เมืองพาโรซึ่งเปนเมืองที่ถูกโอบอยูในวงลอมของ
ขุนเขา บนระดับความสูง 2,280 เมตร มีแมน้ําปาชูไหลผาน อาคารบานเรือนจะเปนสไตล
ภูฏานแท กรอบหนาตางไมลวดลายสีสันสดใส 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
นําทุกทานชม พาโรซอง หรือ พาโรริงปูซอง ป�อมปราการและวิหารหลวงแหงเมืองพาโร พา
โรซองนับเปนตัวอยางสถาปตยกรรมแบบภูฏานที่สมบูรณแบบที่สุด ทุกทานจะเห็นถึงกําแพงสี
ขาวที่กอตัวขึ้นเปนป�อมปราการสามารถเห็นไดชัดเจนเปน Landmark ของเมืองพาโร ตัวซอง
สรางขึ้นในป ค.ศ. 1644 โดย ทานซับดรุง งาวัง นัมเกล พระอริยสงฆ ซึ่งเปนผูนําทางจิต
วิญญานและเปนผูรวบรวมประเทศภูฏานใหเปนปกแผน รวมถึงเปนผูวางระบบการบริหารงาน
และระบอบปกครองประเทศ ปจจุบันเปนสถานที่ทํางานของรัฐบาล รวมทั้งเปนที่ตั้งขององคกร
บริหารสงฆประจําเขตปกครองน้ันๆ ทางเขาพาโรซองมี สะพานแขวนไมทอดผานขามแมนํ้า 
เปนอีกจุดที่ควรถายรูปเก็บภาพความประทบัใจ 
 



 

 

หลังจากน้ัน นําทานเดินทางไมไกล ชม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พิพิธภัณฑแหงน้ีเปนที่เก็บ
รวบรวมหนากากศิลปะแบบพุทธมหายาน นิกายตันตระ ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ 
เครื่องมือเครื่องใชไมสอยตางๆ รวมถึงจัดแสดงความหลากหลายทางธรรมชาติอันสมบูรณของ
ประเทศเพื่อใหทุกทานไดรูจักภูฏานมากขึ้น ตรงขามกับอาคารพิพิธภัณฑ เปนอาคารทรงกลมสี
ขาว เรียกวา ตาซอง (Ta Dzong) หรือ หอคอย เดิมใชเปนหอสังเกตุการณขาศึกศัตรู 
เน่ืองจากตัว Dzong สรางอยูบนเนินสูง สามารถมองวิวตัวเมืองพาโรไดครอบคลุม 
(นําทุกทานถายรูปดานนอก เน่ืองจากขณะน้ี Ta Dzong กําลังปดปรับปรุง)  

หลังอาหาร นําทานเดินทางสู เมืองทิมพู เมืองหลวงของประเทศภูฏานตั้งแตป ค.ศ. 
1961 ใช เวลาการเดินทางประมาณ 1 ชม. ระหวางทางผานชม วัดตัมชู Tamchoe 
Monastery คือ จุดชมวิววัดตัมชู ตรงจุดบรรจบของแมน้ําปาโรชูกับแมน้ําทิมพูชู คือวัดตัมชู 
หรือวัดเขายอดอาชา จะตั้งอยูบนฝم�งซายทามกลางทิวทัศนที่มีแมน้ําสองสายมาบรรจบกัน ทาน
ลามะทังทนเกลโป ซึ่งเปนผูสรางวัดน้ีขึ้นพรอมสะพานเหล็กอีกสายหน่ึงขึ้นที่น่ี แตสะพานถูกน้ํา
พัดทําลายลงในป ค.ศ. 1969 สะพานที่เห็นในปจจุบันเปนของที่ใชโซเหล็กสรางขึ้นใหมในป 
ค.ศ. 2005 โดยเลียนแบบสะพานสายเดิม 

 

 
 

ตอจากนั้นเดินทางอีกไมไกล นําทานเดินทางเขาชม ตาชิโชซอง มหาปราการแหงศานา
และวิหารหลวงแหงเมืองทิมพู (วันธรรมดาเปดหลัง16.30น. / เสาร-อาทิตย เปดทั้งวัน)  
ตาซิโซซอง หมายถึง ป�อมแหงศาสนาอันเปนมงคล สรางในสมัยศตวรรษที่ 12 โดยทานซับดรุง 
งาวัง นัมเกล ปจุบันเปนสถานที่ทํางานของพระมหากษัตริย สถานที่ทําการของกระทรวงตางๆ 
และวัด รวมทั้งเปนพระราชวังฤดูรอนของพระสังฆราช  และบริเวณอันใกลทานจะไดเห็นวังที่
ประทับสวนพระองคของพระราชาธิบดีจิกมี่ดวย  
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นเชิญทุกทานพักผอนไดตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Gyelsa Hotel เมืองทิมพู 
ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 



 

 

วันที่สอง  ทิมพู – National Memorial Chorten – โดชูลาพาส – วัดชิมิลาคัง – พู
นาคาซอง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
นําทานชม National Memorial Chorten อนุสรณมหาสถานแดกษัตริยรัชกาลที่ 3 
แหงประเทศภูฏานสรางในป ค.ศ.1974 มีผูคนมากมายเดินทางมาแสวงบุญและสวดมนต
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตางๆ  
นําทานเดินทางสู เมืองพูนาคา (Punakha) พูนาคา เปนเมือง
หลวงเกาของภูฏานจนถึงป ค.ศ. 1955 กอนที่จะยายเมืองหลวงไป
ที่เมืองทิมพู ระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร (ใชเวลาประมาณ 
3 ชั่วโมง) ระหวางทางทานจะไดชมวิวทิวทัศนของทุงนาขั้นบันได
และดอกไมที่บานตลอดเสนทางสวยงามเปนอยางมาก ผานชม 
ป�อมซิมโตคาซอง สรางในป ค.ศ.1629 ป�อมแหงน้ีมีชัยภูมิที่ถือ
เปนยุทธศาสตรที่สําคัญแหงเมืองทิมพู ถือเปนป�อมปราการแหง
แรกที่ทานซับดรุง งาวัง นัมเกล สรางขึ้น เมืองพูนาคาอยูระดับ
ความสูง 1,200 เมตรจากระดับน้ําทะเล ทําใหเมืองพูนาคามี
อากาศอบอุนกวาเมืองพาโรและเมืองทิมพู  
นําทานแวะชม โดชูลาพาส ชมความงามของ เจดียดรุกวังเยลลาคัง สถูปแหงชัยชนะ 
ชม 108 สถูป อนุสรณสถานที่มีตอกองกําลังกลุมหัวรุนแรงที่ยึดพื้นที่ทางภาคใตของ
ภูฏาน ตั้งอยูบนระดับความสูง 3,150 เมตร จากระดับน้ําทะเล  พรอมดื่มดํ่าธรรมชาติ
ทิวทัศนของภูเขาหิมาลัยดานตะวันตกอันตระการตา และยอดเขาตางๆเรียงรายกัน รวม
ไปถึงยอดเขาที่สูงที่สุดอยางกังกาพุนซุม ซึ่งมีความสูงถึง 7,540 เมตร จากน้ันเดินทาง
ตอสูเมืองพูนาคา 

 



 

 

 
 
เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินขึ้นเนินไปชม วัดชิมิลาคัง (ใชเวลาเดินประมาณครึ่งชั่วโมง) วัดที่อยูบนยอดเนิน
กลางหุบเขา สรางขึ้นในป ค.ศ.1499 โดยลามะที่มีชื่อเสียงมาก นามวาทาน Lama Drukpa 
Kunley ที่วัดแหงน้ีชาวบานเช่ือกันวาหากใครมาอธิษฐานขอบุตรก็จะไดสมใจ  
จากน้ันนําทานชม พูนาคาซอง (Punakha Dzong)  ป�อมปราการประจําเมืองพูนาคา สราง
ขึ้นในป 1637 โดยซับดรุง งาวังนัมเกล  ซึ่งไดรับการขนานนามวาเปน พระราชวังแหง
ความสุขอันย่ิงใหญ  “Palace of Great Happiness” และเปนหน่ึงในป�อมปราการที่
สวยงามที่สุดในภูฏาน เปนป�อมที่สรางเปนอันดับสองของภูฏาน ในอดีตเมื่อครั้งเมืองพูนาคายัง
เปนเมืองหลวง ป�อมแหงน้ีไดถูกใชเปนที่ทําการของรัฐบาล ปจจุบันเปนที่พักในฤดูหนาวของพระ
ชั้นผูใหญ ป�อมน้ีตั้งอยู ณ บริเวณที่แมน้ํา Pho chu และ แมนํ้า Mo chu ไหลมาบรรจบกัน 
อีกทั้งเปนสถานที่ทานซับดรุง งาวัง นัมเกล มรณภาพท่ีน่ี และปจจุบันก็ไดเก็บรักษารางของทาน
อยูภายใน  ทานจะไดเห็น ลามะ (พระสงฆ) จํานวนมากที่กําลังศึกษาพระธรรมและสวดมนต  



 

 

 
 

พิเศษ!!! พาทุกทานสัมผัสประสบการณแปลกใหมเราใจกวาเดิม ดวยการลอง
แกงที่แมนํ้า Mo Chu วิวอันตระการตากับขุนเขารูปชางหมอบ และ Punaka 
Dzong ที่สวยงาม เพียงทานละ  
กรณีลองเรือ 2-4 คน ราคา 3,500 บาท / ทาน / เรือ 1 ลํา 
กรณีลองเรือ 4-6 คน ราคา 2,500 บาท / ทาน / เรือ 1 ลํา 
กรณีลองเรือ 6-8 คน ราคา 2,000 บาท / ทาน / เรือ 1 ลํา 
(ลองแกงไมไดรวมในคาทัวร แตเปน Optional ทัวร เพ่ือจัดให สําหรับลูกคา 
ที่สนใจเทานั้น ไมไดเปนการบังคับขายแตอยางใด สวนทานใดไมสะดวก
หรือไมประสงคลองแกง ทางบริษัทฯ จะนําทุกทานไปชมตลาดพื้นเมือง และ 
ไปชุดชมวิว ที่สวยที่สุดในเมืองพูนาคาแทน โดยไมมีคาใชจายเพ่ิมเติม) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นเชิญทุกทาน พักผอนไดตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Meri Puensum Hotel เมืองพู
นาคา ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วันที่สาม พูนาคา – ทิมพู – พระศรีสัจจธรรม – สวนสัตวแหงชาติ – หองสมุดแหงชาติ 

– พาโร 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
นําทานเดินทางกลับสูเมืองทิมพู ตามเสนทางเดิม ชมทัศนียภาพสองขาง
ทางและเทือกเขาหิมาลัยที่มีความสวยงาม ที่จะเปนประสบการณที่ดีที่
ไดมาเยือนภูฏาน 
เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 



 

 

พาทุกทานชม ที่ทําการไปรษณียภูฏาน ทุกทานสามารถถายรูปทําแสตมป�ที่ระลึก อีกทั้ง
สามารถเลือกซื้อดวงตราไปรษณียากรที่งดงามของภูฎาน มีใหเลือกหลายรูปแบบและราคา ทั้ง
รูปวิวทิวทัศนธรรมชาติ รูปวัดและป�อมปราการที่เรียกวาซอง (Dzong) รูปสัตว รูปดอกไมตางๆ 
ซึ่งดวงตราไปรษณียกรของภูฏานถือเปนหน่ึงในของนาซื้อท่ีทุกทานไมควรพลาด  

 
นําทานชม สวนสัตวแหงชาติของประเทศภฏูาน และชมสัตว
ประจําชาตทิาคิน ที่มีรูปรางลักษณะพิเศษผสมระหวางแพะกับ
วัว มีแหงเดียวในประเทศภูฏานเทาน้ัน ซ่ึงครั้งน่ึงประเทศ
สหรัฐอเมริกาเคยเจรจาของไปเลี้ยงแตไดรับการปฏิเสธจาก
รัฐบาลประเทศภูฏาน ทาคิน เปนสัตวในตํานานประวตัิศาสตร

ของศาสนาพุทธ โดยเชื่อวาทานลามะ Drukpa Kunley 
เปนผูสรางขึ้นจากซากโครงกระดูกของวัวและแพะที่ทานไดทานเปนอาหารไปแลว 
เม่ือทานลามะทานอ่ิมก็ไดนําเอาหัวแพะไปตอกับกระดูกวัวและดีดน้ิวหน่ึงท ี
กองกระดูกก็กลับพลันมีชีวิตเปน ตัวทาคิน 
วิ่งออกไปกินหญาในทุงหญาและสืบพันธุมาจนถึงปจจบุันน้ี  

 
นําทาน สักการะองคหลวงพอสัจจธรรม ที่ตั้งอยูสูงที่สุดในโลก และไดรับความรวมมือ

จากเศรษฐีชาวสิงคโปร บริจาคเงินซื้อที่ดินและสรางพระพุทธรูป ใหแกรัฐบาลประเทศภูฏานให
ทานไหวขอพรเพื่อเปนศิริมงคล นําทานชม จุดชมวิวซังเกกัง (Sangaygang) จุดชมวิว
ทิวทัศนที่สวยงามของหุบเขาเมืองทิมพู เพ่ือเก็บภาพประทับใจ  

 



 

 

 
 
จากน้ันนําทุกทานเดินทางสูเมืองพาโร ใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นเชิญทุกทาน พักผอนไดตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Kichu Resort เมืองพาโร ระดับ 
3 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วันที่สี่  พิชิตวัดถ้ําพยัครเหิร  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

นําทานออกเดินทางสู วัดถํ้าพยัคฆเหิร  ทักซัง” เปนมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เปนที่ที่องคกูรู
ปทมสัมภวะไดเดินทางมาบําเพ็ญภาวนาและเจริญสมาธิอยูในถํ้าบนชะงอนเขา ต้ังแตศตวรรษที่ 
8 และทานก็ยังเปนผูนําเอาศาสนาพุทธเขามาเผยแผยังดินแดนแหงน้ี ตามความเชื่อของชาว
ภูฏาน กลาววาทานไดเหาะมาบนหลังเสือตัวเมีย มายังหนาผาแหงน้ีเพ่ือทําวิปสนากรรมฐาน จึง
ไดชื่อวา ถํ้าเสือ (Tiger Nest) หลังจากที่สําเร็จสมาธิแลว ทานจึงไดสรางศาสนสถานแหงน้ีขึ้น 
ชาวภูฏานมีความเชื่อวาครั้งหน่ึงในชีวิต จะตองไดขึ้นมาแสวงบุญ เพื่อความเปนสิริมงคลและ
เจริญกาวหนาของชีวิต 



 

 

 
การเดินทางมายังสถานที่แหงน้ี รถจะสามารถขึ้นไดแคเนินเขาเทาน้ัน จากน้ันทุกทาน

สามารถเลือกเดินทางได 2 แบบ คือ เดินเทา หรือ ข่ีมา เทาน้ัน (เน่ืองจากปริมาณคนจูงมาไม
เพียงพอตอจํานวนนักทองเที่ยว จึงอาจทําใหเกิดอันตรายในการเดินทางได ทั้งน้ีทางบริษัท
ฯจงึแนะนําใหเดินเทาขึ้นเขาจะปลอดภัยกวา แตถาทานใด มีทักษะในการขี่มาขึ้นเขา หรือ 
อยากผจญภัย รบกวนแจงบริษัทฯลวงหนาเพ่ือทําการจองมาใหทาน ไมเสียคาใชจาย
เพ่ิมเติม) ขึ้นไปยังวัด เสนทางเปนเนินเขาและมีหนาผาสูงชันราว 3,000 เมตรจากดานลาง 
แนะนํานักทองเท่ียวคอยๆ เดินขึ้นไปชาๆ ราว 2 ชม. จะถึงจุกพักครึ่งทาง พักดื่มน้ําชา กาแฟ ) 
จากน้ันเดินทางตออีกราว 1 ชม.ก็จะถึงสุดทางดินลูกรังสุดทาย จากน้ันเสนทางจะเปลี่ยนเปน
บันไดขึ้นลง 700 ขั้น สูยัง วัดทักซัง ดานใน นําทุกทานสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และ ชมความงาม
ของธรรมชาติที่สรรคสรางอยางวิจิตรลงตัว 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารดานบนระหวางทางขึ้นทกัซัง  
นําทุกทานเดินเทาลงจากเขา (ไมสามารถอนุญาติใหน่ังมาลงมาดานลางได เน่ืองจาก อันตราย
เปนอยางมากตอตัวผูเดินทาง) จากน้ันเดิทางตอสู วัดคิชู ลาคัง หน่ึงในวัดที่เกาแกในประเทศ
ภูฏาน สมัยศตวรรษที่ 7 วัดน้ีเปนวัดที่มีควมเชื่อวาสรางไวเพ่ือตรึงเทาซายของนางยักษตนหน่ึง
ที่นอนทอดรางปดทับประเทศทิเบตและเทือกเขาหิมาลัยไว  
 
จากน้ันเพลิดเพลินกับ การชอบปم�ง ณ พาโร สตรีท ซื้อของฝากของที่ระลึก ตามอัธยาศัย 
คํ่า  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พรอมชม การแสดงทองถิ่นของชาวภูฏาน 
แสดงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวภูฏานในเทศกาลงานประเพณีตางๆ  



 

 

จากน้ันเชิญทุกทาน พักผอนไดตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Kichu Resort Hotel เมืองพา
โร ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วันที่หา  พาโร-กรุงเทพ 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

นําทานเดินทางสูสนามบินพาโร เพื่อนําทานเดินทางสูกรุงเทพฯ 
10.35 น.  เหิรฟ�าสูกรุงเทพฯ  โดยสายการบิน Bhutan Airlines   เที่ยวบินที ่B3-700 

(มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครือ่ง) (เครือ่งบินแวะรับสงผูโดยสารที่เมือง
กัลกัตตา ประเทศอินเดียประมาณ 45 นาที ***ไมตองลงจากเครื่อง***)     

16.05 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจในการบริการ 
***หมายเหตุ รายการทัวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

ทางบริษัทฯจะยึดถือประโยชนของลูกคาเปนสูงสุด*** 
 
 
 

ในกรณีที่ผูโดยสารอยูตางจังหวัด หากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร, รถไฟ หรือตั๋ว
เคร่ืองบินภายในประเทศ  

กรุณาแจงใหเจาหนาที่ของบริษัทฯทราบทกุครั้งกอนทําการออกตั๋วทุกประเภท  
มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ทัวรมีการยกเลิกการ

เดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน 
 

 
อัตราคาบริการ 

*6 ทานออกเดินทางไมมีหัวหนาทัวร | 15 ทานออกเดินทางมีหัวหนาทัวร 

กําหนดการ
เดินทาง 

ราคาผูใหญ  
(พักหองละ 2-

3 ทาน) 

ราคาเด็กเสริม
เตียง  

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง  

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเด่ียวเพ่ิม 

01-05 มิ.ย. 62 
05-09 ม.ิย. 62 
12-16 มิ.ย. 62 
29-23 มิ.ย. 62 
26-30 มิ.ย. 62 

53,900 บาท 53,900 บาท 52,900 บาท 4,900 บาท 



 

 

03-07 ก.ค. 62 
10-14 ก.ค. 62 
13-17 ก.ค. 62 
20-24 ก.ค. 62 
24-28 ก.ค. 62 

53,900 บาท 53,900 บาท 52,900 บาท 4,900 บาท 

31 ก.ค.-04 ส.ค. 62 
07-11 ส.ค. 62 
10-14 ส.ค. 62 
14-18 ส.ค. 62 
21-25 ส.ค. 62 

53,900 บาท 53,900 บาท 52,900 บาท 4,900 บาท 

11-15 ก.ย. 62 
25-29 ก.ย. 62 54,900 บาท 54,900 บาท 53,900 บาท 4,900 บาท 
02-06 ต.ค. 62 
12-16 ต.ค. 62 
19-23 ต.ค. 62 

54,900 บาท 54,900 บาท 53,900 บาท 4,900 บาท 

06-10 พ.ย. 62 
13-17 พ.ย. 62 
20-24 พ.ย. 62 
27 พ.ย.-01 ธ.ค. 62 

54,900 บาท 54,900 บาท 53,900 บาท 4,900 บาท 

 
** ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน 

หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน 
แปลงขนาดของพาหนะที่ใชในการนําเที่ยว ตลอดรายการทัวร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 
สงวนสิทธิ์ 
 ในการเปลี่ยนแปลงราคา เหตุมาจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตั๋วเครื่องบนิหรือ

ประกาศจากรัฐบาลประเทศภูฎาน 
 เดินทางไมถงึ 15 ทาน แตไมตํ่ากวา 6 ทาน จะไมมี หัวหนาทัวร จากเมืองไทย แต

ทุกทานยังสามารถเดินทางดวยตัวเองได โดยไมตองจายเงินเพ่ิม โดยที่มี ไกด
ทองถิ่น (English speaking guide)  
 

อัตรานี้รวม  
1. คาต๋ัวเครื่องบิน ไป-กลับ ช้ันประหยดัโดยสายการบิน Bhutan Airlines (กระเป�า

เดินทาง น.น. ไมเกิน 20 ก.ก. / ทาน)  
2. คาภาษีสนามบนิทุกแหง ภาษีน้ํามัน คาประกันภัยทางอากาศ 



 

 

3. คารถนําเท่ียวภายในประเทศภูฎาน (ไกดทองถิ่นภาษาอังกฤษ) และหัวหนาทัวรจาก
ประเทศไทยคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

4. คาโรงแรมท่ีพัก มาตรฐาน Tourist Class 2 ทาน ตอ 1 หอง  
5. คาวีซาภูฏาน 
6. คาบัตรเขาชมสถานที่ คาพาหนะ หรือรถรับ – สง ระหวางนําเท่ียว 
7. คาอาหารมาตรฐานตามรายการ 
8. คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 

500,000 บาท วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรบัรองแพทย
วา ”อาหารเปนพิษเทานั้น”) (หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 6 
เดือน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 ป ทางบรษิัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียง
ครึ่งหน่ึงของสัญญาฯ) 

 
อัตรานี้ไมรวม 

1. คาจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. ภาษีตางๆ เชน ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% ฯลฯ 
3. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆนอกเหนือจากรายการทัวร 
4. คาน้ําหนักกระเป�าที่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กก. 
5. คาใชจายอ่ืนๆท่ีไมไดระบุอยูในโปรแกรมทัวร 
6. คาอาบน้ําแรหิน (Hot Stone Bath) 
7.  คาทิปสําหรับมัคคุเทศกทองถิ่น 3 USD ตอวัน รวม 5 วัน = 15 USD 
     คาทิปสําหรับคนขับรถ 2 USD ตอวัน รวม 5 วัน = 10 USD 

คาทิปสําหรับหัวหนาทัวรจากเมืองไทย 3 USD ตอวัน รวม 5 วัน = 15 USD 
รวมเปน 40 USD / ทาน 

 
เอกสารที่ใชย่ืนวีซา 
 ไฟลสแกนหนังสือเดินทางท่ีมีอายุใชงานเหลือ มากกวา 6 เดือนกอนเดินทาง  

 
เงื่อนไขการจองทัวร 

1. หลังจากการจอง ตองชําระ เงินมัดจําทันที ทานละ 20,000 บาท / ทาน เน่ืองจาก ต๋ัว
เครื่องบิน จะตองออกทันทีหลังจาก มีการยืนยันการจอง มิฉะนั้น ท่ีน่ังจากสายการบิน จะ
ไม Confirm และ จะตอง โอนเงิน กอนการเดินทาง อยางนอย 14 วันกอนการเดินทาง 



 

 

2. เงื่อนไขการยกเลิก: หลังจากชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 
เน่ืองจาก ทางบริษัทฯจะตองออกตั๋วเครื่องบนิ ใหผูโดยสารทันที เพ่ือการยืนยันการ
เดินทางกับทางสายการบิน  

3. หลังจาก จายเงินเต็มจํานวนแลว ทางบริษัทฯจะคิดคาใชจายตามความเปนจริงที่เกิดขึ้น
ในขณะน้ัน และจะทําการคืนเงินที่เหลือ หลังจากหักคาใชจายแลวใหกับผูเดินทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสีย หรือ
ไดรับ บาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ 
เชน การนัดหยุดงาน หรือ ภัยธรรมชาติ หรือ จลาจล เปนตน 

5. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ
ตามรายการ หรือ ถูกปฎิเสธการเขาประเทศไมวา กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ ไมคืนเงินทุกกรณี 

6. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ 
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทณ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานไดรับทราบและยอมรับเงื่อนไข
ตางๆ ที่บริษัทฯไดระบไุวแลวขางตน 

7. กําหนดการเดินทางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะ
ยึดถือผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของลูกคาเปนหลักสําคัญ 

8. สําหรับ ผูโดยสาร ท่ีไมไดถือ Passport ไทย หรือ Passport ตางดาว ผูโดยสารตอง
รับผิดชอบเร่ืองเอกสาร Visa เขาออกเมืองไทยเอง หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศ
ไทยเอง ทางบริษัทฯทัวร จะไมรับผิดชอบในกรณี ท่ีดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศ
ไทยปฏิเสธในการเขาและออกจากประเทศ 

9. บริษัทจะไมรับผิดชอบ หรือ คืนเงินคาทัวร ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธในการใหวีซา หรือ 
ปฏิเสธเขาเมือง ในทุกกรณี 

10. ในกรณีที่ทานผูโดยสารตองการใชพาสปอรตเลมสีน้ําเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆในการที่ทานอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเขาเมือง เพราะ
โดยปกติในการทองเที่ยวจะใชเลมสีเลือดหมู 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํา
กรุปไดไมถึงจํานวนอยางนอย   15 ทานซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด 
หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 

12. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 
ปฏิวัติ และอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มที่เกิดขึ้น



 

 

ทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ
อุบัติเหตุตาง  

13. ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตร
โดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามันหรือ คาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับ
ราคา ตามสถานการณดังกลาว 

14. ภาพที่ใชในการประกอบการทําโปรแกรมใชเพื่อความเขาใจในมุมมองสถานท่ี
ทองเที่ยว ภาพใชเพ่ือการโฆษณาเทาน้ัน 

 
หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 

และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 
** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ** 

 


