ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน
พาโร ทิมพู ปูนาคา

วันแรก :

สนามบินสุวรรณภูมิ – ภูฏาน - พาโร - ทิมพู ศูนย์ อนุรักษ์ ทาคิน วัดชันกังคา ตาชิโชซอง

03.30 น.

คณะพร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้ าที่ 5 แถว K
เคาน์ เตอร์ สายการบินภูฎานแอร์ ไลน์ เจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ ประเทศภูฏาน โดยสายการบินภูฎานแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ B3 701
ถึง สนามบินพาโร เมืองพาโร (Paro) ประเทศภูฎานหลังจากผ่านพิธีการเข้ าประเทศ (เวลาของประเทศ
ภูฏาน ช้ ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นาท่านเดินทางสู่ เมืองหลวงทิมพู (Thimphu) (ระยะทาง 65 ก.ม.ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ภูเขาสลับซับซ้ อนมีแม่น ้าไหลผ่านตลอดเส้ นทาง
ระหว่างทางแวะถ่ายรูปที่ สะพานโซ่ เหล็ก ข้ ามแม่น ้าของ วัดตัมชู (Tamchoe Monastery) เป็ นสะพานเหล็ก
ที่มีความเก่าแก่มาก และนาท่านชม จุดชมวิวแม่ นา้ วังชู ที่ ด่ านชูซอม ซึ่งเป็ นจุดรวมของแม่น ้าพาโรและ
แม่น ้าทิมพูที่ไหลมาบรรจบกัน ก่อนที่จะไหลลงสูป่ ระเทศอินเดีย เดินทางถึง เมืองทิมพู ที่ระดับความสูง 2,400
เมตร เป็ นเมืองหลวงปั จจุบนั ของประเทศภูฎาน

06.30 น.
09.55 น.

เที่ยง

เย็น

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื ้อที่ 1)
หลังอาหารนาท่านชม ทาคิน (Takin) สัตว์ประจาชาติ
ของภูฏานที่ ศูนย์ อนุรักษ์ ทาคิน (Takin Preservation
Center) ซึ่ ง เป็ นสั ต ว์ ที่ ห ายากและใกล้ สู ญ พั น ธุ์ มี
ลักษณะรู ปร่ างหน้ าตาคล้ ายวัวผสมแพะปั จจุบนั หาดู
ได้ ยากเพราะเป็ นสัตว์ที่มีมากในแถบเทือกเขาหิมาลัย
เท่ า นั น้ จากนั น้ น าท่ า นเที่ ย วชม วั ด ชั น กั ง ค า
(Changangkha Temple) วัดเก่าแก่บนเนินเขาที่สร้ าง
ใน ค.ศ.ที่ 12 โดยพระทิเบตเป็ นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวภูฏานนิยมมาไหว้ พระและขอพรจากเทพให้ ค้ มุ ครองลูกของ
ตนให้ มีร่างกายแข็งแรง และด้ านบนของวัดท่านยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองทิมพูได้ อีกด้ วย จากนันเข้
้ า
ชม ทิมพู ซอง (Thimpu Dzong) หรื อ ตาชิโช ซอง (Tashicho Dzong) ป้อมปราการขนาดใหญ่ ที่ตงอยู
ั ้ ่ใ จ
กลางเมืองทิมพู เป็ นทังส่
้ วนบริ หารราชการ สานักพระราชวังและส่วนของพระอารามหลวง ซึ่งนักท่องเที่ยวจะ
ได้ รับอนุญาตเข้ าชมได้ เฉพาะในส่วนของวัดเท่านัน้
บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื ้อที่ 2)
(พัก LE MERIDIEN THIMPHU ระดับ 5 ดาว)

วันที่สอง :

เมืองทิมพู - โดจูล่า - เมืองปูนาคา วัดชิมิลาคัง ปูนาคาซอง – ทิมพู

เช้ า

บริ การอาหารเช้ า ณ ที่พกั (มื ้อที่ 3)
หลังอาหาร จากนันออกเดิ
้
นทางสู่ เมืองปูนาคา(Punakha)
ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร ระหว่างทางแวะที่ โดจูล่า
(DochuLa) ซึ่ ง เป็ น จุ ด แวะพัก ที่ สูง ที่ สุด ระหว่ า งเส้ น ทาง
เมืองทิมพูและปูนาคา ที่ระดับความสูง 3,150 เมตร และ
เป็ นที่ตงของ
ั้
ดรุ ค วังเกล (Druk Wangle Chorten) สถูป
108 องค์ ที่สร้ างโดยราชินีองค์ที่ 1 ในพระเจ้ าจิกมี่ซิงเก วัง
ชุก กษัตริ ย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์วงั ชุก เพื่อเป็ นการเกียรติ
แก่พระองค์ในครัง้ ที่ทรงชนะสงครามและยังถือว่าเป็ นการ
สร้ างถวายเป็ นพุทธบูชาอีกด้ วย ในวันที่อากาศแจ่มใสบริ เวณนีท้ ่านจะสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขา
หิมาลัยและยอดเขา กังก้ า พุนซุม (Gangkhar Phuensum) ซึ่งเป็ นยอดเขาที่สงู ที่สดุ ในภูฎาน ที่ยงั ไม่มีผ้ ใู ด
สามารถปี นขึ ้นได้ ซึง่ สูงถึง 7,570 เมตรจากระดับน ้าทะเล
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื ้อที่ 4)

เที่ยง

เย็น

หลังอาหารนาท่านชม วัดชิมิลาคัง (Chimi Lhakhang) วัดนี ้ได้ ถกู ค้ นพบในปี 1499 โดยพระงาหวัง ชอคเยล
ซึ่งเชื่อว่าวัดแห่งนี ้สร้ างถวายแด่ท่านดรุ กปา คินเลย์ พระลามะที่มีอิทธิฤทธิ์สามารถปราบอสูรที่แปลงกายเป็ น
สุนัข ลงได้ ใ นบริ เ วณเนิ น แห่ง นี ้ ซึ่ง ชาวภูฏาน
นิ ย มมาไหว้ ข อพรในเรื่ อ งครอบครั ว ความรั ก
และขอพรเรื่ องลูก จากนัน้ นาท่านเที่ยวชม ปู
นาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อ มปราการ
ประจาเมืองปูนาคา ซึ่งสร้ างขึ ้นในปี 1637 โดย
ท่านฉับดรุ ง งาวังนัมเกล ถื อเป็ นซองแห่งที่ 2
ของภูฎ าน โดยตัง้ อยู่ร ะหว่า งจุด บรรจบของ
แม่น ้าโพ (แม่น ้าพ่อ) และ แม่น ้าโม (แม่น ้าแม่)
และเป็ นสถานที่ที่ใช้ ประกอบพิธีสาคัญต่างๆอีกด้ วย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับ เมืองทิมพู
บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื ้อที่ 5)
(พัก LE MERIDIEN THIMPHU ระดับ 5 ดาว)

วันที่สาม :

ทิมพู เมมโมเรี ยลโชเตน Big Buddha – พาโร พิพธิ ภัณฑ์ ภูฏาน พาโรซอง โชว์ ระบาภูฏาน

เช้ า

บริ การอาหารเช้ า ณ ที่พกั (มื ้อที่ 6)
หลังอาหารนาท่านชม เมมโมเรียลโชเตน (Memorial Chorten) มหาสถูปกลางเมืองทิมพูที่สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.
1974 โดย พระราชินีอชิ พุนโช โชเดน พระมารดาของ พระ
เจ้ าจิกมี ดอร์ จิ วังชุก กษัตริ ย์องค์ที่ 3 แห่งราชวงค์วงั ชุก ซึง่
เสด็จสวรรคตในปี ค.ศ.1972 เพื่อเป็ นอนุสรณ์สถานถวาย
พระเกียรติแด่พระองค์ จากนันน
้ าท่านนมัสการ องค์พระ
ใหญ่ Big Buddha เป็ นพระพุทธรู ปหล่อสัมริ ดประทับนัง่
กลางแจ้ ง สูง 51.50 เมตร ซึ่งเกิ ดจากการรวมพลังของ
ชาวพุทธจากทัว่ โลกสร้ างเป็ นพุทธบูชา ตังอยู
้ ่บนเนินเขา
Kuenselphodrang เหนื อ ตัว เมื อ งทิ ม พู และน าท่ า น ช้ อปปิ ้ งของฝากจากเมื อ งทิ ม พู เช่ น ภาพทัง ก้ า
พระพุทธรู ปทองเหลืองเครื่ องประดับ ชุดประจาชาติภูฏาน ผ้ าทอพื ้นเมืองต่างๆ และของฝากประเภทงานไม้
หน้ ากาก เป็ นต้ น

เที่ยง

เย็น

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื ้อที่ 7)
หลังอาหาร ออกเดินทางสู่ เมืองพาโร (Paro) นาท่าน
ชม พิพิธภัณฑ์ สถานแห่ งชาติ (National Museum of
Bhutan) พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้เป็ นที่เก็บรวมรวม ภาพทังก้ า
อาวุธ ข้ า วของเครื่ องใช้ ในอดีต และหน้ ากากรู ปแบบ
ต่ า งๆที่ ใ ช้ ในเทศกาลระบ าหน้ ากาก ด้ านหน้ าของ
พิพิธภัณฑ์เป็ นหอสังเกตการณ์ โบราณ เรี ยกว่า ตาซอง
(Ta Dzong) จากนันน
้ าท่านชม พาโรริ งปุงซอง (Paro
Ringpung Dzong) ป้อมเก่าแก่ของเมืองตังอยู
้ ก่ ลางหุบเขาพาโร สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1646 โดยฉับดรุง งาวัง นัม
เกล และยังเป็ นสถานที่หนึ่งที่เคยใช้ ถ่ายทาภาพยนต์ เรื่ อง The Little Buddha จากนันน
้ าท่านชม โชว์ ระบา
ภูฏาน ซึง่ เป็ นการแสดงเกี่ยวกับ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ และความเป็ นอยูข่ องชาวภูฏาน
บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื ้อที่ 8)
(พัก TASHI NAMGAY RESORT PARO ระดับ 5 ดาว)

วันที่ส่ ี :

เมืองพาโร วัดทักซัง วัดคิชูลาคัง

เช้ า

บริ การอาหารเช้ า ณ ที่พกั (มื ้อที่ 9)
หลัง อาหารน าท่ า นเดิ น ทางสู่ วั ด ทั ก ซั ง (Taktshang Goemba) หรื อ รั ง เสื อ (Tiger Nest) วัด พุท ธอัน
ศักดิ์สิทธิ์ ของชาวภูฎาน ซึ่งเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรู ป
เก่าแก่และองค์ครุ ุ ปัทมะสัมภาวะ หรื อที่ชาวภูฎานเรี ยกว่า
องค์คุรุรินโปเช ซึ่งเชื่อว่าท่านได้ ขี่หลังเสือเหาะมาประทับ
ที่ นี่ เ พื่ อ บ าเพ็ ญ เพี ย รภาวนา ดัง นัน้ ที่ นี่ จึ ง เป็ นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวภูฎานให้ ความเคารพและพากันเดินขึ ้นเขา
มาเพื่อกราบไหว้ ขอพรจากองค์ท่านคุรุรินโปเช จึงถือเป็ น
ไฮไลท์สาหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งหากมาภูฎานแล้ วไม่ได้ เดิน
ขึ ้นเขาวัดทักซังนันจะถื
้
อว่ายังมาไม่ถึงภูฏาน นาท่านเดิน
ขึน้ เขาวัดทักซังซึ่ง ตังอยู
้ ่บนหน้ าผาสูง 900 เมตร และสูง
จากระดับน ้าทะเลเกือบ 3,000 เมตร จึงทาให้ เหนื่อยง่าย
กว่าปกติในการเดินขึ ้น ดังนันการเดิ
้
นขึ ้นวัดทักซังจึงใช้ เวลาประมาณ 5 - 6 ชั่วโมง ในการขึ ้นและลงเขาโดย
ท่านสามารถเดินได้ เรื่ อยๆไม่ต้องรี บร้ อน ท่านจะได้ สมั ผัสกับวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่อุดมไปด้ วยพืชพัน ธุ์ไม้ ที่
สวยงามเขียวขจี พร้ อมสูดอากาศที่บริ สทุ ธิ์บนยอดเขา

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา (มื ้อที่ 10)
หลังอาหารนาท่านเดินลงเขาทักซัง จากนันน
้ าท่านเที่ยวชม คิชูลาคัง (Kyichu Lhakhang) หรื อ วัดคิชู วัด
โบราณทีส่ ร้ างขึ ้นในศตวรรษที่ 7 โดยกษัตริ ย์ซองเซน กัมโป (Songtsen Gampo) แห่งทิเบต เป็ นวัดหนึง่ ใน 108
แห่ง สร้ างเพื่อตอกตรึ งอวัยวะทัง้ 108 จุดของนางยักษ์ ชวั่ ร้ ายที่นอนตีแผ่ทวั่ เทือกเขาหิมาลัย เพื่อไม่ให้ พุทธ
ศาสนาได้ เจริ ญรุ่งเรื องในบริ เวณแถบนี ้
บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื ้อที่ 11)
(พัก TASHI NAMGAY RESORT PARO ระดับ 5 ดาว)

เย็น

วันที่ห้า : พาโร ช้ อปปิ ้ งพาโร – สนามบิน
07.00 น.
10.35 น.
16.05 น.

บริ การอาหารเช้ า ณ ที่พกั (มื ้อที่ 12)
หลังอาหารนาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินพาโร
ออกเดินทางกลับ กรุ งเทพฯ โดย สายการบินภูฎานแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ B3 700
ถึง ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ

โปรแกรมทัวร์ อาจมีการปรั บเปลี่ยนสถานทีท่ ่ องเทีย่ วก่ อนหลังได้ โดยคานึงถึง
สภาพการณ์ และความปลอดภัยเป็ นสาคัญ
ผู้ใหญ่

59,999.-บาท

อัตราค่ าบริการ
เด็ก เสริมเตียง
เด็ก ไม่ มีเตียง

58,999.-บาท

57,999.-บาท

พักเดี่ยว เพิ่ม

12,000.-บาท

• สาหรั บท่ านที่ต่อเครื่ องกลับต่ างจังหวัด กรุ ณาสอบถามเที่ยวบินที่คอนเฟิ ร์ มจากทางบริษัท
ก่ อนการจองตั๋ว

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.

ค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน, ภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามัน ฯ
ค่าที่พกั โรงแรมจานวน 4 คืน (พักห้ องละ 2 ท่าน) โดยใช้ โรงแรมที่ผา่ นการรับรองจากรัฐบาลภูฏาน
ค่าอาหารทุกมื ้อตามระบุในรายการ
ค่าพาหนะในการนาเที่ยว
ค่าเข้ าชมสถานที่ตามระบุไว้ ในโปรแกรม
ค่าวีซา่ เข้ าประเทศภูฎาน
ค่าประกันภัยอุบตั เิ หตุ วงเงิน 500,000.-/1,000,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบตั เิ หตุ)
ค่ามัคคุเทศก์นาเที่ยวตลอดรายการ
ค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ าทิปไกด์ และคนขับรถท้ องถิน่ 30 ดอลล่ าร์ ตลอดทริป
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ไทย 300 บาทตลอดทริป หรือตามความพึงพอใจ
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือรายการระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าบริ การซักรี ด, ค่าโทรศัพท์, ค่ากล้ อง
ถ่ายรูป ฯ
ราคาทัวร์ นี ้ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จา่ ย 3 %

การสารองที่น่ ัง
1. วางมัดจาท่านละ 30,000.-บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทาการจอง) พร้ อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรง
กับหน้ าพาสปอร์ ต (พร้ อมใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ )
2. ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
เอกสารขอวีซ่า
• หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุใช้ งานเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีแผ่นติดวีซา่ คงเหลืออย่างน้ อย 2 หน้ า

การยื่นขอวีซ่า
1.ทางบริษัทฯ เป็ นผู้ยื่นขอวีซ่าให้ โดยส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตให้ กบั ทางบริ ษัททัวร์ ที่ภฏู าน เป็ นคนยื่นเอกสารขอวี
ซ่าจากการท่องเที่ยวภูฏานที่เมืองทิมพู ดังนันท่
้ านจะต้ องสแกนหน้ าพาสปอร์ ตให้ ชดั เจนแล้ วส่งมาที่บริ ษัท
2.การยื่นขอวีซา่ ภูฎานจะเป็ นวีซา่ แบบกลุม่ ทางเราจะยื่นให้ เมื่อสมาชิกทุกท่านส่งหน้ าพาสปอร์ ตพร้ อมชาระเงิน
ค่าทัวร์ ครบถ้ วนแล้ ว ซึง่ ใช้ เวลายื่นขอวีซา่ ประมาณ 3-7 วันทาการ และขึ ้นอยูก่ บั พิจารณาของสถานทูตภูฎานด้ วย
3.วีซา่ ภูฏาน สถานฑูตประเทศภูฏานทุกประเทศไม่สามารถออกวีซ่าให้ นกั ท่องเที่ยวได้ คนที่ออกวีซา่ ให้
นักท่องเที่ยวได้ คือการท่องเที่ยวภูฏานที่เมืองทิมพูเพียงแห่งเดียวและต้ องให้ บริษัททัวร์ ภฏู านเป็ นผู้ยื่นให้ เท่านัน้
(ดังนันนั
้ กท่องเที่ยวไม่สามารถขอวีซ่าได้ เองจากประเทศที่ตนพักอาศัย)

-

-

การยกเลิกการเดินทาง
แจ้ งยกเลิกก่ อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
แจ้ งยกเลิกก่ อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้ จา่ ยท่านละ 10,000 บาทหรื อตามความเป็ นจริง
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่ า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะ
พิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้
เช่น ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าห้ อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่เกิดขึ ้นตาม
จริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึง่ หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะ
ถือว่า ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการ
เหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้

