
 

 

 

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน 

พาโร ทิมพู ปูนาคา 

 

วันแรก :  สนามบินสุวรรณภูมิ – ภูฏาน - พาโร - ทมิพู ศูนย์อนุรักษ์ทาคิน วัดชันกังคา ตาชิโชซอง  
03.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเข้าที่ 5 แถว K 

เคาน์เตอร์สายการบินภฎูานแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก  
06.30 น.  ออกเดินทางสู ่ประเทศภฏูาน โดยสายการบนิภฎูานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ B3 701 
09.55 น.  ถึง สนามบินพาโร เมืองพาโร (Paro) ประเทศภูฎานหลงัจากผ่านพิธีการเข้าประเทศ (เวลาของประเทศ

ภูฏาน ช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) น าท่านเดินทางสู่ เมืองหลวงทิมพู (Thimphu) (ระยะทาง 65 ก.ม.ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ชมวิวทิวทศัน์ที่สวยงาม ภูเขาสลบัซบัซ้อนมีแม่น า้ไหลผ่านตลอดเส้นทาง 
ระหวา่งทางแวะถ่ายรูปท่ี สะพานโซ่เหล็ก ข้ามแมน่ า้ของ วัดตัมชู (Tamchoe Monastery) เป็นสะพานเหลก็
ที่มีความเก่าแก่มาก และน าท่านชม จุดชมวิวแม่น า้วังชู ที่ ด่านชูซอม ซึ่งเป็นจุดรวมของแม่น า้พาโรและ
แมน่ า้ทิมพทูี่ไหลมาบรรจบกนั ก่อนที่จะไหลลงสูป่ระเทศอินเดีย เดินทางถึง เมืองทิมพู ที่ระดบัความสงู 2,400 
เมตร เป็นเมืองหลวงปัจจบุนัของประเทศภฎูาน 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที่ 1)  

หลงัอาหารน าท่านชม ทาคิน (Takin) สตัว์ประจ าชาติ
ของภฏูานที ่ศูนย์อนุรักษ์ทาคิน (Takin Preservation 

Center) ซึ่ง เ ป็นสัตว์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์  มี
ลกัษณะรูปร่างหน้าตาคล้ายววัผสมแพะปัจจุบนัหาดู
ได้ยากเพราะเป็นสตัว์ที่มีมากในแถบเทือกเขาหิมาลยั
เท่านั น้  จากนัน้น าท่าน เที่ ยวชม  วั ด ชั นกั งคา 
(Changangkha Temple) วดัเก่าแก่บนเนินเขาที่สร้าง
ใน ค.ศ.ที่ 12 โดยพระทิเบตเป็นวดัศกัดิ์สิทธ์ิที่ชาวภฏูานนิยมมาไหว้พระและขอพรจากเทพให้คุ้มครองลกูของ
ตนให้มีร่างกายแข็งแรง และด้านบนของวดัท่านยงัสามารถชมวิวทิวทศัน์ของเมืองทิมพูได้อีกด้วย จากนัน้เข้า
ชม ทิมพู ซอง (Thimpu Dzong) หรือ ตาชิโช ซอง (Tashicho Dzong) ป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ตัง้อยู่ใจ
กลางเมืองทิมพ ูเป็นทัง้สว่นบริหารราชการ ส านกัพระราชวงัและสว่นของพระอารามหลวง ซึ่งนกัท่องเที่ยวจะ
ได้รับอนญุาตเข้าชมได้เฉพาะในสว่นของวดัเทา่นัน้ 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่ 2)  
(พัก LE MERIDIEN THIMPHU ระดับ 5 ดาว)  
 

วันท่ีสอง :  เมืองทมิพู - โดจูล่า - เมืองปูนาคา วัดชิมิลาคัง ปูนาคาซอง – ทมิพู 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พกั (มือ้ที่ 3)  

หลงัอาหาร จากนัน้ออกเดินทางสู ่เมืองปูนาคา(Punakha) 
ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร ระหว่างทางแวะที่ โดจูล่า 
(DochuLa) ซึ่งเป็นจุดแวะพักที่สูงที่สุดระหว่างเส้นทาง
เมืองทิมพูและปูนาคา ที่ระดับความสงู 3,150 เมตร และ
เป็นที่ตัง้ของ ดรุค วังเกล (Druk Wangle Chorten) สถูป 
108 องค์ ที่สร้างโดยราชินีองค์ที่ 1 ในพระเจ้าจิกมี่ซิงเก วงั
ชุก กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์วงัชุก เพื่อเป็นการเกียรติ
แก่พระองค์ในครัง้ที่ทรงชนะสงครามและยงัถือว่าเป็นการ
สร้างถวายเป็นพุทธบูชาอีกด้วย  ในวันที่อากาศแจ่มใสบริเวณนีท้่านจะสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขา
หิมาลยัและยอดเขา กังก้า พุนซุม (Gangkhar Phuensum) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สงูที่สดุในภูฎาน ที่ยงัไม่มีผู้ ใด
สามารถปีนขึน้ได้ ซึง่สงูถึง 7,570 เมตรจากระดบัน า้ทะเล  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่ 4)  
 
 
 



 

 

 
หลงัอาหารน าท่านชม วัดชิมิลาคัง (Chimi Lhakhang) วดันีไ้ด้ถกูค้นพบในปี 1499 โดยพระงาหวงั ชอคเยล 
ซึ่งเช่ือว่าวดัแห่งนีส้ร้างถวายแดท่่านดรุกปา คินเลย์ พระลามะท่ีมีอิทธิฤทธ์ิสามารถปราบอสรูท่ีแปลงกายเป็น
สุนัขลงได้ในบริเวณเนินแห่งนี ้ซึ่งชาวภูฏาน
นิยมมาไหว้ขอพรในเร่ืองครอบครัว ความรัก 
และขอพรเร่ืองลูก จากนัน้น าท่านเที่ยวชม ปู
นาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการ
ประจ าเมืองปนูาคา ซึ่งสร้างขึน้ในปี 1637 โดย
ท่านฉับดรุง งาวังนัมเกล ถือเป็นซองแห่งที่ 2 
ของภูฎาน โดยตัง้อยู่ระหว่างจุดบรรจบของ
แม่น า้โพ (แม่น า้พ่อ) และ แม่น า้โม (แม่น า้แม่) 
และเป็นสถานท่ีที่ใช้ประกอบพิธีส าคญัตา่งๆอีกด้วย สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางกลบั เมืองทิมพู 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่ 5)  
(พัก LE MERIDIEN THIMPHU ระดับ 5 ดาว)  
  

วันท่ีสาม :  ทมิพู เมมโมเรียลโชเตน Big Buddha – พาโร พพิธิภัณฑ์ภูฏาน พาโรซอง โชว์ระบ าภูฏาน 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พกั (มือ้ที่ 6)  

หลงัอาหารน าทา่นชม เมมโมเรียลโชเตน (Memorial Chorten) มหาสถปูกลางเมืองทิมพทูี่สร้างขึน้ในปี ค.ศ.
1974 โดย พระราชินีอชิ พนุโช โชเดน พระมารดาของ พระ
เจ้าจิกมี ดอร์จิ วงัชกุ กษัตริย์องค์ที่ 3 แหง่ราชวงค์วงัชกุ ซึง่
เสด็จสวรรคตในปีค.ศ.1972 เพื่อเป็นอนสุรณ์สถานถวาย
พระเกียรติแด่พระองค์ จากนัน้น าท่านนมสัการ องค์พระ
ใหญ่ Big  Buddha เป็นพระพุทธรูปหล่อสมัริดประทบันัง่
กลางแจ้ง  สูง 51.50 เมตร ซึ่งเกิดจากการรวมพลงัของ
ชาวพุทธจากทัว่โลกสร้างเป็นพุทธบูชา ตัง้อยู่บนเนินเขา 
Kuenselphodrang เหนือตัวเมืองทิมพู และน าท่าน ช้อปป้ิงของฝากจากเมืองทิมพู เช่น ภาพทังก้า 
พระพุทธรูปทองเหลืองเคร่ืองประดบั ชุดประจ าชาติภูฏาน ผ้าทอพืน้เมืองต่างๆ และของฝากประเภทงานไม้ 
หน้ากาก เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่ 7)  

หลงัอาหาร ออกเดินทางสู่ เมืองพาโร (Paro) น าท่าน
ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum of 
Bhutan) พิพิธภณัฑ์แห่งนีเ้ป็นที่เก็บรวมรวม ภาพทงัก้า 
อาวุธ ข้าวของเคร่ืองใช้ในอดีต และหน้ากากรูปแบบ
ต่างๆที่ใช้ในเทศกาลระบ าหน้ากาก ด้านหน้าของ
พิพิธภณัฑ์เป็นหอสงัเกตการณ์โบราณ เรียกว่า ตาซอง 
(Ta Dzong) จากนัน้น าท่านชม พาโรริงปุงซอง (Paro 
Ringpung Dzong) ปอ้มเก่าแก่ของเมืองตัง้อยูก่ลางหบุเขาพาโร สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1646 โดยฉบัดรุง งาวงั นมั
เกล และยงัเป็นสถานที่หนึ่งที่เคยใช้ถ่ายท าภาพยนต์ เร่ือง The Little Buddha  จากนัน้น าท่านชม โชว์ระบ า
ภฏูาน ซึง่เป็นการแสดงเก่ียวกบั วิถีชีวิต วฒันธรรม ความเช่ือ และความเป็นอยูข่องชาวภฏูาน 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่ 8)  
(พัก TASHI NAMGAY RESORT PARO ระดับ 5 ดาว)  

 
วันท่ีส่ี :  เมืองพาโร วัดทักซัง วัดคิชูลาคัง  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พกั (มือ้ที่ 9)  

หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ วัดทักซัง (Taktshang Goemba) หรือ รังเสือ (Tiger Nest) วัดพุทธอัน
ศกัดิ์สิทธ์ิของชาวภูฎาน ซึ่งเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป
เก่าแก่และองค์ครุุปัทมะสมัภาวะ หรือที่ชาวภฎูานเรียกวา่ 
องค์คุรุรินโปเช ซึ่งเช่ือว่าท่านได้ขี่หลงัเสือเหาะมาประทบั
ที่นี่ เพื่อบ าเพ็ญเพียรภาวนา ดังนัน้ที่นี่จึงเป็นสถานที่
ศกัดิ์สิทธ์ิท่ีชาวภฎูานให้ความเคารพและพากนัเดินขึน้เขา
มาเพื่อกราบไหว้ขอพรจากองค์ท่านคุรุรินโปเช จึงถือเป็น
ไฮไลท์ส าหรับนกัท่องเที่ยว ซึ่งหากมาภฎูานแล้วไม่ได้เดิน
ขึน้เขาวดัทกัซงันัน้จะถือว่ายงัมาไม่ถึงภูฏาน น าท่านเดิน
ขึน้เขาวดัทักซงัซึ่งตัง้อยู่บนหน้าผาสูง 900 เมตร และสูง
จากระดบัน า้ทะเลเกือบ 3,000 เมตร จึงท าให้เหนื่อยง่าย
กว่าปกติในการเดินขึน้ ดงันัน้การเดินขึน้วดัทกัซงัจึงใช้เวลาประมาณ 5 - 6 ชั่วโมง ในการขึน้และลงเขาโดย
ท่านสามารถเดินได้เร่ือยๆไม่ต้องรีบร้อน ท่านจะได้สมัผสักับวิวทิวทศัน์ของภูเขาที่อุดมไปด้วยพืชพนัธุ์ไม้ที่
สวยงามเขียวขจี พร้อมสดูอากาศท่ีบริสทุธ์ิบนยอดเขา 

 
 
 



 

 

 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา (มือ้ที่ 10)  

หลงัอาหารน าท่านเดินลงเขาทกัซงั จากนัน้น าท่านเที่ยวชม คิชูลาคัง (Kyichu Lhakhang) หรือ วัดคิชู วดั
โบราณทีส่ร้างขึน้ในศตวรรษที่ 7 โดยกษัตริย์ซองเซน กมัโป (Songtsen Gampo) แหง่ทิเบต เป็นวดัหนึง่ใน 108 
แห่ง สร้างเพื่อตอกตรึงอวยัวะทัง้ 108 จุดของนางยกัษ์ชัว่ร้ายที่นอนตีแผ่ทัว่เทือกเขาหิมาลยั เพื่อไม่ให้พุทธ
ศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองในบริเวณแถบนี ้ 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่ 11)  
(พัก TASHI NAMGAY RESORT PARO ระดับ 5 ดาว)  

 
วันท่ีห้า : พาโร ช้อปป้ิงพาโร – สนามบิน 
07.00 น.   บริการอาหารเช้า ณ ที่พกั (มือ้ที่ 12)  

หลงัอาหารน าทา่นออกเดินทางสู ่สนามบินพาโร 
10.35 น.  ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดย สายการบินภฎูานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที ่B3 700  
16.05 น.  ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพฯ 

 

โปรแกรมทัวร์อาจมีการปรับเปล่ียนสถานทีท่่องเทีย่วก่อนหลังได้ โดยค านึงถงึ
สภาพการณ์และความปลอดภัยเป็นส าคัญ 

 อัตราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ เดก็ เสริมเตียง เดก็ ไม่มีเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม 

59,999.-บาท 58,999.-บาท 57,999.-บาท 12,000.-บาท 
• ส าหรับท่านที่ต่อเคร่ืองกลับต่างจังหวัด กรุณาสอบถามเที่ยวบนิที่คอนเฟิร์มจากทางบริษัท
ก่อนการจองตั๋ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ค่าบริการนีร้วม 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ, ภาษีสนามบนิ, ภาษีน า้มนั ฯ 
2. คา่ท่ีพกัโรงแรมจ านวน 4 คืน (พกัห้องละ 2 ทา่น) โดยใช้โรงแรมท่ีผา่นการรับรองจากรัฐบาลภฏูาน 
3. คา่อาหารทกุมือ้ตามระบใุนรายการ 
4. คา่พาหนะในการน าเท่ียว 
5. คา่เข้าชมสถานท่ีตามระบไุว้ในโปรแกรม 
6. คา่วีซา่เข้าประเทศภฎูาน 
7. คา่ประกนัภยัอบุตัเิหต ุวงเงิน 500,000.-/1,000,000.-บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัอบุตัเิหต)ุ 
8. คา่มคัคเุทศก์น าเท่ียวตลอดรายการ  

 
ค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าทปิไกด์และคนขับรถท้องถิน่  30 ดอลล่าร์ตลอดทริป 
2. ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ไทย 300 บาทตลอดทริป หรือตามความพึงพอใจ 
3. คา่ใช้จา่ยส่วนตวัอ่ืนๆนอกเหนือรายการระบ ุเชน่ คา่เคร่ืองดื่ม, คา่บริการซกัรีด, คา่โทรศพัท์, คา่กล้อง

ถ่ายรูป ฯ 
4. ราคาทวัร์นีไ้มร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และ คา่บริการหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 

 
การส ารองท่ีน่ัง 

1. วางมดัจ าท่านละ 30,000.-บาท โดยผา่นบญัชี (ในวนัท่ีท าการจอง) พร้อมสง่ช่ือ-นามสกลุ ภาษาองักฤษ ตรง
กบัหน้าพาสปอร์ต (พร้อมใบโอนเงินและระบโุปรแกรมทวัร์) 
2. สว่นท่ีเหลือช าระก่อนการเดนิทาง 30 วนั  

 
เอกสารขอวีซ่า 

 • หนงัสือเดินทาง (Passport) มีอายใุช้งานเหลือไมต่ ่ากว่า 6 เดือน และมีแผน่ตดิวีซา่คงเหลืออยา่งน้อย 2 หน้า 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

การย่ืนขอวีซ่า 
1.ทางบริษัทฯ เป็นผู้ ย่ืนขอวีซ่าให้ โดยสง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตให้กบัทางบริษัททวัร์ท่ีภฏูาน เป็นคนย่ืนเอกสารขอวี
ซา่จากการทอ่งเท่ียวภฏูานท่ีเมืองทิมพ ูดงันัน้ทา่นจะต้องสแกนหน้าพาสปอร์ตให้ชดัเจนแล้วสง่มาท่ีบริษัท  
2.การย่ืนขอวีซา่ภฎูานจะเป็นวีซา่แบบกลุม่ ทางเราจะย่ืนให้เม่ือสมาชิกทกุทา่นสง่หน้าพาสปอร์ตพร้อมช าระเงิน
คา่ทวัร์ครบถ้วนแล้ว ซึง่ใช้เวลาย่ืนขอวีซา่ประมาณ 3-7 วนัท าการ และขึน้อยูก่บัพิจารณาของสถานทตูภฎูานด้วย 
3.วีซา่ภฏูาน สถานฑตูประเทศภฏูานทกุประเทศไมส่ามารถออกวีซ่าให้นกัทอ่งเท่ียวได้ คนท่ีออกวีซา่ให้
นกัทอ่งเท่ียวได้คือการท่องเท่ียวภฏูานท่ีเมืองทิมพเูพียงแหง่เดียวและต้องให้บริษัททวัร์ภฏูานเป็นผู้ ย่ืนให้เท่านัน้ 
(ดงันัน้นกัทอ่งเท่ียวไมส่ามารถขอวีซ่าได้เองจากประเทศท่ีตนพกัอาศยั)  
 

การยกเลิกการเดนิทาง 
- แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วัน คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
- แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใช้จา่ยท่านละ 10,000 บาทหรือตามความเป็นจริง 
- แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
- กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะ

พิจารณาเล่ือนการเดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได้ 
เชน่ คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ คา่ห้อง คา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทตูฯ เรียกเก็บ และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้ตาม
จริง ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดนิทางได้ 

- เม่ือทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดนิทางพร้อมคณะ
ถือวา่   ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

- กรุ๊ปท่ีเดนิทางชว่งวนัหยดุเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบนิหรือคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบนิพิเศษ 
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมด เน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการ
เหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 


