5วัน 4คืน พักโรงแรม Dusit D2 + Olatang Cottage
เที่ยวครบ พาโร - ทิมพู - ปูนาคา
ทำไมต้องเดินทำงกับเรำ
โปรแกรมของเราถูกพัฒนามาด้วยประสบการณ์ท่ีส่ งั สมมาอย่างยาวนานสาหรับประเทศภูฏาน เราเลือกสถานที่
ท่องเที่ยวให้ได้ครบรสชาติของความเป็ นภูฏาน ทัง้ ทาบุญ ชมสถาปั ตยกรรม ทากิจกรรมแบบที่คนภูฏานทา ใส่ชุดประจาชาติ
ภูฏานเดินเล่นชมตัวเมือง เราเลือกโรงแรมที่ได้มาตรฐาน คัดสรรอาหารที่ทานได้ มีอาหารไทยและอาหารท้องถิ่น
อีกทัง้ หัวหน้าทัวร์ของเรายังมีการทาอาหารเสริมให้ทางคณะอีกด้วย

บริกำรพิเศษทีแ่ ตกต่ำง
➢ โรงแรมที่เราพัก ในทิมพู 2 คืน พักที่ DUSIT D2 (4*) (มาตรฐานโรงแรมดุสิตธานี) และในเมืองพาโร พักที่ โรงแรม
Olatang Cottage หรือระดับเดียวกัน ( 3*) อีก 2 คืน
➢ มีชดุ ประจาชาติให้ท่านใส่เดินเล่นในเมือง
➢ เลือกสายการบินได้เอง ทัง้ ดรุ๊กแอร์และภูฏานแอร์ไลน์
➢ เรามีไกด์ทอ้ งถิ่นมืออาชีพดูแลท่านตลอดการเดินทาง
➢ อาหารเรามีหลากหลายทัง้ ไทย ท้องถิ่นแบบประยุกต์ และท้องถิ่นแท้ๆ โดยให้ความสาคัญเรื่องรสชาติและบรรยากาศ
➢ อาหารแต่ละมือ้ จะมีเนือ้ สัตว์อย่างน้อย 2 อย่าง ยกเว้นที่บนเขาตั๊กซัง
➢ นา้ ดื่มวันละ 3 ขวด
➢ รวมค่าขี่มา้ ขึน้ วัดตั๊กซัง
➢ สาหรับการเดินทางแบบ PACKAGE ท่านสามารถยืดหยุ่นกับโปรแกรมได้ หรือหากท่านมีสถานที่ท่อี ยากไปแต่ไม่อยู่ใน
โปรแกรมสามารถปรึกษากับทางบริษัทเพื่อให้โปรแกรมตอบโจทย์ท่านมากที่สดุ

โปรแกรมกำรเดินทำง
วันแรกของกำรเดินทำง

กรุงเทพฯ – พำโร – ทิมพู

04.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4
ประตูทางเข้าที่ 6 เคาน์เตอร์ K สายการบินภูฏานแอร์ไลน์ (Bhutan Airlines : B3)

06.30 น.

✈ ออกเดินทางสูภ่ ฏู าน โดยสายการบินภูฏานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ B3 701

09.50 น.

จากนัน้

เที่ยง

*เครื่องแวะที่ประเทศอินเดียเพื่อเติมนา้ มัน ประมาณ 30 นาทีโดยผูโ้ ดยสารไม่ตอ้ งลงจากเครื่อง
(เวลาท้องถิ่นภูฏาน ช้ากว่าเวลาประเทศไทย 1 ช.ม.) ถึง สนามบินพาโร (Paro International Airport)
เมืองหน้าด่านในหุบเขาแสนสวย ที่มีภูมิประเทศเหมาะที่สดุ ในการก่อสร้างสนามบินของภูฏาน ก่อน
ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง กรุณาแลกเงินท้องถิ่นก่อน นาท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร หลังจากผ่านพิธีการเข้าประเทศ
นาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองพาโร (Paro National Museum) ก่อตัง้ โดยกษัตริย์
จิกมี่ ดอร์จิ วังชุก รัชกาลที่ 3 ผูไ้ ด้รบั การขนานนามว่า “บิดาแห่งภูฏานยุคใหม่” ในปี พ.ศ.2511 เพื่อใช้
รวบรวมศิลปวัตถุลา้ ค่าและอัตลักษณ์ ของประเทศเก็บไว้ใน “ป้อมกลมหอสังเกตการณ์รบโบราณ”
หรือ “ตาซอง” (Ta Dzong )ต่อมาได้เกิดแผ่นดินไหวที่ทาให้ป้อมโบราณเสียหาย จึงได้สร้างอาคาร
พิพิธภัณฑ์หลังใหม่ขึน้ มาแทนที่ จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าชม
พาโร ซอง (Paro Dzong) ที่สร้างขึน้ ริมฝั่งแม่นา้ พาชู
เป็ นสัญลักษณ์สาคัญ ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิ ญญาณของชาวภูฏาน
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสถาปั ตยกรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ของ
ประเทศถึงขนาดได้รบั เลือกให้เป็ นฉากภาพยนต์ HOLLYWOOD
เรื่อง THE LITTLE BUDDHA
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม Olatang ซึ่งเป็ นโรงแรมแห่งแรกของประเทศภูฏาน
ซึ่งสร้างไว้รบั รองพระราชอาคันตุกะ ในพิธีราชาภิเษกของรัชกาลที่ 4
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงด้วยรถมินิบัส สู่เมืองหลวงทิมพู (Thimphu) (ระยะทาง 65 ก.ม. ใช้เวลา
เดิ น ทางประมาณ 1.45 ช.ม.) ผ่ า นชมทางหลวงแผ่ น ดิ น สายหลัก ของ
ประเทศ เข้าสู่เขตช่องเขาตามแนวแม่นา้ พาชู แวะถ่ำยรู ป ส านักสงฆ์
ตัมโช (Tamchoe Monastery) ที่มีสะพานแขวนทอดข้ามแม่นา้ ซึ่งสร้างโดย
พระโยคีลามะ ในศตวรรษที่ 15 ชื่อThangtong Gyalpo ที่ เดินทางมาจาก
ทิเบตเพื่อต้องการมาหาแร่เหล็ก และท่านได้คิดค้นการทาโซ่เหล็กเป็ นครัง้
แรกในประเทศภูฏาน จากนัน้ นาเดินทางต่อไปผ่านชมเจดียส์ ามองค์ริมฝั่ ง
แม่นา้ ซึ่งเป็ นเจดียแ์ บบทิเบต ภูฏาน และเนปาลที่จดุ บรรจบของแม่นา้ พาชู
กับแม่นา้ ทิมพูชู

ค่า
ที่พกั

ซึ่งเรียกบริเวณนัน้ ว่าด่านชูซอม (Chuzom) นาท่านเดินทางต่อท่ามกลางทิวทัศน์แสนสวย
แปลกตาสู่ นครหลวงทิมพู ที่มีความสูงจากระดับนา้ ทะเล 2,350 เมตร จากนัน้ เข้าชมภายใน ทิมพู ซอง
(Thimpu Dzong) หรือมีช่ือเป็ นทางการว่า “ตาชิโช ซอง”(Tashicho Dzong) ซึ่งเป็ นป้อมปราการที่ตงั้
ของสานักพระราชวัง และทาเนียบรัฐบาล มีหอ้ งทางานมาก กว่า 100 ห้อง ในส่วนของมหาอารามนัน้
จะมีตาหนักที่ประทับฤดูรอ้ นของสมเด็จพระสังฆราช ในส่วนของซองแห่งนีจ้ ะอนุญาตให้นกั ท่องเที่ยว
เข้าชม ได้เฉพาะในส่วนของบริเวณวัด ซึ่งที่ในโบสถ์มีพระประธานเป็ นพระพุทธเจ้าศรีศากยมุนี พระ
โพธิสตั ว์ ท่านคุรุปัทมสัมภวะ และท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล ซึ่งเป็ นผูร้ วบรวมชนเผ่าจนเกิดเป็ นประเทศ
ภูฏาน ชมการตกแต่งภาพจิตรกรรมผาผนัง และผ้าพระบทที่เล่าเรื่องราวในพุทธศาสนา โดยเฉพาะ
เรื่องราวของการแสดงบารมีในปางต่าง ๆ ของ “พระปั ทมสัมภวะ” หรือ “พระปทุมสมภพ” (แปลว่า ผู้
กาเนิดจากดอกบัว)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
Dusit D2 (มาตรฐานโรงแรมดุสิตธานี) หรือเทียบเท่า

วันทีส่ องของกำรเดินทำง
เช้ำ

ทิมพู - ปูนำคำ - ทิมพู

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้า นาท่านเดินทางเข้าสูเ่ ขตเทือกเขาสูงที่อดุ มสมบูรณ์ดว้ ยป่ าสนกึ่งป่ าดงดิบ จนถึง
ช่องเขา “โดชูลาพาส” ( Dochula Pass) หรือช่องเขาศิลาที่มีระดับความสูง 3,145 เมตร
นาชม สถูป ดรุค วังเกล (Druk Wangyel Chorten) หรือสถูปแห่งความเป็ นสิรมิ งคล และ
สันติสุขของแผ่นดิน 108 องค์ ที่สร้างขึน้ โดยสมเด็จพระราชินี
อะชิ ดอร์จิ วังโม วังซุก (ร.4) เพื่อถวายพระโพธิสตั ว์และพระ
อรหันต์108 องค์และเพื่อเป็ นอนุสรณ์สถานแห่งความสงบสุขที่
เกิดขึน้ หลังจากการปราบกบฏอัสสัมที่เข้ามาใช้พืน้ ที่ประเทศ
ภูฏานในการต่อสูก้ ับรัฐบาลอินเดีย นาท่านดื่มชา กาแฟและ
ขนมว่างท่ามกลางบรรยากาศแสนสวยสุดแสนโรแมนติค ณ จุดชมวิวบนเขา ซึ่งในวันที่อากาศสดใส
จะมองเห็นแนวเขาแบนราบเหมือนโต๊ะ ซึ่งมียอดเขามากมายซึ่งล้วนเป็ นยอดเขาของเทือกเขาหิมาลัย
โดยทัง้ สิน้
จากนัน้ นาเดินทางต่อสู่ เมืองหลวงเก่ำปูนำคำ (Punakha) ที่มีภมู ิประเทศสูงจากระดับนา้ ทะเล
1,300 เมตร และมีอากาศที่อบอุ่นกว่าเมืองทิมพู ด้วยเหตุนกี ้ ษัตริยภ์ ฏู านและ สมเด็จพระสังฆราช
จะทรงเสด็จแปรพระราชฐานมาปูนาคาในฤดูหนาว(เดือน พ.ย.- เม.ย.) ปูนาคาจึงเปรียบเสมือน
“เมืองหลวงฤดูหนาว” (Winter Capital) ในขณะที่ทิมพูเป็ น “เมืองหลวงฤดูรอ้ น ”(Summer Capital)
และเป็ นเมืองหลวงทางราชการ

เที่ยง

ค่า
ที่พกั

นาท่านสู่ วัดชิมิ (Chimi Lhakhang) หรือวัดแห่งการเกิด ที่สร้างขึน้
ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 15 โดยท่าน Drukpa Kuenley โยคีผทู้ ่เี ต็มไปด้วยเวทย์มนต์พลังลึกลับและ
อิทธิปาฏิหาริย์ เล่ากันว่าท่านได้สะกดวิญญาณนางปี ศาจร้ายที่แฝงตัวมาในรูปของสุนขั สีแดงเอาไว้ใต้
เจดียด์ ว้ ยเครื่องมือที่เป็ นรูปอวัยวะเพศชาย ทาให้วดั แห่งนีม้ ีอีกชื่อหนึ่งว่า No Dog Temple
นอกจากนัน้ ชาวภูฏานยังนิยมมาขอพรเพื่อเพิ่มพลังให้ชีวิตและการขอบุตรกันที่วดั “ชิมิลาคัง” อีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม Zhingkham พร้อมกับชื่นชมความสวยงามของ ปูนาคาซอง
จากมุมสูง ซึ่งเป็ นเพียงร้านอาหารเดียวเท่านัน้ ที่ได้เห็นวิวนี ้
หลังอาหาร ท่านเข้าชม ปูนาคา ซอง (Punakha Dzong) ซึ่งเป็ นซองขนาดใหญ่ และสวยงาม
ถึ ง ขนาดกล่า วกัน ว่ า ซองแห่ ง นี ้ใ นช่ ว งสว่ า งมนุษ ย์นั้น เป็ น
ผู้ส ร้า ง แต่ ใ นยามไร้แ สงสว่ างนางฟ้า และเทวดานั้นเป็ นผู้
เนรมิต อีกทัง้ ยังเป็ นซองที่สาคัญที่สดุ เนื่องด้วยเป็ นสถานที่
เก็บ พระอัฐิ ของท่านธรรมราชาซับดรุง งาวัง นัมเกล ผูร้ วม
ชาติ ภู ฏ าน และ ยัง เป็ น สถานที่ ซึ่ ง พระเจ้า อุก เยน วัง ชุ ก
กษัตริยพ์ ระองค์แรก ได้กระทาพิธีบรมราชาภิเษกขึน้ เป็ นปฐม
กษัตริยแ์ ห่งภูฏาน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2450 (ต่อมาจึงกาหนดให้ทกุ วันที่ 17 ธ.ค. เป็ นวันชาติ
ภูฏาน) ภายในซองแห่งนีม้ ีพระตาหนักและท้องพระโรงซึ่งใช้เป็ นสถานประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ ยังมี
ศาลาว่าการเมือง ลานสนามหลวง มหาธาตุเจดีย์ หอพระ โบสถ์ วิหาร กุฏิพระลามะ ที่สร้างขึน้
ในซองนีถ้ ึง 21 แห่ง มีภิกษุสามเณรจาพรรษากว่า 6,000 รูป
จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองทิมพู
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม
Dusit D2 (มาตรฐานโรงแรมดุสิตธานี) หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้า
พิเศษ

เที่ยง

ค่า
ที่พกั

ทิมพู - พำโร

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ทางบริษัทได้จัดเตรียมชุด “คีรา” และ “โค” ชุดประจาชาติของภูฏาน ให้
ท่านได้สวมใส่เดินเที่ยว
ในเมืองทิมพู จากนัน้ นาท่าน นมัสการพระพุทธรูปหล่อสัมริดประทับนั่ง
กลางแจ้ง Big Buddha สูง51.50 เมตรองค์ใหญ่ท่สี ดุ ในโลก ซึ่งเกิดขึน้ มา
จากการรวมพลังของชาวพุทธจากทั่วโลก โดยได้ตน้ แบบมาจาก
พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในสถูปพุทธคยา ประเทศอินเดีย
จากนัน้ นาชมอนุสรณ์สถาน Memorial Chorten หรือมหาสถูปที่พระเจ้า
จิกมี ดอร์จี วังชุก กษัตริยอ์ งค์ท่ี3 หรือพระบิดาแห่งภูฏานยุคใหม่ (King
of Modernization)ที่ปกครองภูฏาน ในช่วงปี ค.ศ.1952 – 1972 ทรงมี
พระประสงค์จะสร้างสถูปเพื่อถวายเป็ นพุทธบูชา แทนสัญลักษณ์ กาย
วาจาและใจ ของพระพุทธศาสนา แต่ท่านได้เสด็จสวรรคตเสียก่อน สมเด็จ
พระราชินีจึงได้ดาเนินการสร้างต่อจนแล้วเสร็จ
รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารของโรงแรม Terma Linca
โรงแรมระดับ 5 ดาวซึ่งตัง้ อยู่รมิ แม่นา้ ทิมพู (อาหารท้องถิ่นสมัยใหม่)
หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน ทางบริษัทให้ท่านได้ลองเล่นกีฬา
ประจาชาติของชาวภูฏาน นั่นคือ การยิงธนู และการปาเป้า จากนั้นนา
ท่านสู่ Cordyceps Tasting House ให้ท่านได้ลองชิมชาถังเช่าอันเป็ นของขึน้ ชื่อของประเทศภูฏาน ซึ่ง
เชื่อการว่าถังเช่านัน้ เปรียบเสมือนยาอายุวฒ
ั นะตัง้ แต่สมัยโบราณ ช่วยบารุ งร่างกายและขจัดโรคภัย
ต่าง ๆ มากมาย จากนั้นนาชม ซิมโทกาซอง (Simtokha Dzong) ซองที่เก่าแก่ท่ีสุดอีกแห่งหนึ่งของ
ประเทศ สร้างในปี พ.ศ. 2172 ในยุคของการรวมประเทศภูฏาน นาท่านสักการะพระพุทธรูปและพระ
โพธิสตั ว์อวโลกิเตศวรปางพันกร หรือชาวไทยรูจ้ กั กันในนาม เจ้าแม่กวนอิม ภายในโบสถ์
จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อสู่เมือง พาโร ระหว่างทางแวะให้ท่านได้พักดื่มชา กาแฟ ณ Your café ใน
สไตล์แบบ farm-to-table เนื่องจากวัตถุดิบแทบทัง้ หมดมาจากการเพาะปลูกด้วยตนเองและที่สาคัญ
คือเป็ นแบบ organic อีกทั้งตัวของสถานที่ยัง สร้างขึน้ เคียงคู่กับบ้านเก่าแก่ของเมืองพาโร ซึ่งใช้ดิน
เหนียวบดอัดและตากแห้งให้เป็ นอิฐจากนัน้ จึงนามาก่อสร้างบ้านเรือน วิวซึ่งท่านจะได้เพลิดเพลิน
ระหว่างดื่มกาแฟมีทงั้ ทุ่งนาขัน้ บันไดอันสวยงามและความขลังของบ้านหลังเก่าแก่แห่งนี ้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม
Olatang Cottage hotel ที่พกั จะเป็ นแบบกระท่อม หรือบ้านภูฏานโบราณ หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่ของกำรเดินทำง
เช้ำ

เที่ยง

พำโร

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านาท่าน เดินเท้า (หรือขี่มา้ ) ขึน้ สู่ยอดเขา ซึ่งแบ่งการเดินออกเป็ น 2 ช่วง ใช้เวลาช่วงละ
ประมาณ 2 ชั่วโมง ที่ระดับความสูงเฉลี่ย 2,000-3,000เมตร ในเส้นทางแสวงบุญของชาวพุทธมหายาน
ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก ให้ท่านแวะพักเหนื่อยชมภาพมหัศจรรย์ของวัดตั๊กซังที่เกาะเกี่ยวอยู่บนหน้าผาสูง
ดื่มชากาแฟที่จดุ ชมวิวTaktshang Cafe ในช่วงที่1 (เป็ นจุดที่ตงั้ ภัตตาคารอาหารกลางวัน) จากนัน้ ท่าน
ที่ ยั ง มี พ ลัง ศรัท ธาแรงกล้า จะร่ ว มกั น เดิ น ข้า มเขาในช่ ว งที่ ส อง (เดิ น
ประมาณ 2 ช.ม.) เข้าสู่ วัดตั๊กซัง (TaktshangLhakhang) หรือวัดถา้ เสือ
ซึ่ง เป็ น วัด ถ ้า 13วัด ที่ส ร้า งเกาะเกี่ ย วกันอยู่บ นหน้า ผาที่ ดูเ หมื อ นวิม าน
สวรรค์ลอ่ งลอยอยู่เหนือกลุม่ เมฆ นับเป็ นวัดที่น่ามหัศจรรย์1ใน10ของโลก
และมีความสาคัญที่สุดของชาวภูฏาน ซึ่งทุกคนจะต้องขึน้ ไปให้ไ ด้ครั้ง
หนึ่งในชีวิต
....ตามตานาน ที่เชื่อกันว่า ถ้ำเสื้อหรือรังเสือ (Tiger Nest) แห่งนีค้ ือ
สถานที่ ๆ กูรู ริมโปเช หรือท่านปั ทมสัมภวะ ผูเ้ ป็ นปรมาจารย์แห่งคาสอน
แบบ วัชรญานตันตระที่เดินทางโปรดสัตว์มาจากทิเบต ได้ข่ีนางเสือ (หมายถึงศัก-ติ หรือพลังปั ญญา
จากเพศหญิงที่แปลงสภาพเป็ นนางเสือ) ขึน้ ไปสร้างสมบุญบารมีน่ งั วิปัสสนากรรมฐานบาเพ็ญสมาธิ
ภาวนาอยู่ในถา้ นานถึง 3เดือน ก่อนที่ท่านจะได้ประกาศคาสอนสู่สานุศิษย์เพื่อเผยแผ่พระศาสนาสู่
ดินแดนพุทธภูมิภฏู าน ในพุทธศตวรรษที่ 12
*การเดินขึน้ ไปถึงวัดตัก้ ซัง ต้องมีความพร้อมทัง้ ร่างกายและจิตใจ อากาศบนที่สงู เบาบางซึ่งอาจจะ
ทาให้เหนื่อยง่าย ท่านที่ตอ้ งการสละสิทธิ์กรุณาแจ้งล่วงหน้า เพื่อจัดเตรียมการดูแล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ Takshang café ซึ่งเป็ นร้านอาหารเพียงแห่งเดียวในระหว่างเดินขึน้ วัด
และบริเวณร้านแห่งนีท้ ่านสามารถเห็นตัววัดได้อย่างสวยงาม
หลังอาหารนาท่านเดินลงจากเขา นาท่านเดินทางสู่ วัดคิชู (Kichu Temple) วัดซึ่งมีอายุกว่า1,300 ปี
วัดเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของภูฏาน สร้างตัง้ แต่สมัยที่ภูฏาน
ยังเป็ นดินแดนส่วนหนึ่งของทิเบต โดยกษัตริยซ์ องเซนกัมโป
ที่ ช าวทิ เ บตยกย่ อ งว่ า เป็ นผู้อั ญ เชิ ญ ศาสนาพุ ท ธสาย
วัชรยานตันตระมาประดิษฐานในทิเบต และโปรดให้สร้างวัด
ขึน้ 108 แห่ง เพื่อตอกหมุดสะกดอวัยวะ108จุดของยักษ์ตน
หนึ่ ง ซึ่ ง นอนแผ่ ข วางกั้ น การประกาศพระธรรมจั ก รบน
เทือกเขาหิมาลัย ณ จุดที่สร้างวัดคิชทู ่เี มืองพาโรเป็ นเท้าซ้าย
ของยักษ์ (อีกวัดหนึ่งในภูฏานอยู่ท่เี มืองบุมทัง วัดจัมเบ สร้างตรงเข่าซ้ายของยักษ์)

ค่า
ที่พกั

จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ ้งที่เมืองพาโร ให้ท่านได้สมั ผัสบรรยากาศของชาวภูฏาน ในเรื่องของการ
จับจ่ายใช้สอย และในถนนเส้นนีย้ งั มีรา้ นขายของที่ระลึกที่ให้เลือกซือ้ อีกหลายร้านสาหรับนักท่องเที่ยว
อีกด้วย นอกจากนัน้ ยังมีรา้ น ชา กาแฟ ให้บริการนักท่องเที่ยวที่อยากสัมผัสอะไรที่เป็ นภูฏาน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม
Olatang Cottage Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีห่ ำ้ ของกำรเดินทำง

พำโร - กรุงเทพ ฯ (สุวรรณภูมิ)

เช้ำ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาเดินทางสูส่ นามบินเมืองพาโร

10.35 น.

✈ ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ด้วยสายการบินภูฏานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ B3 700

16.05 น.

*เครื่องแวะที่ประเทศอินเดียเพื่อเติมนา้ มัน ประมาณ 30 นาทีโดยผูโ้ ดยสารไม่ตอ้ งลงจากเครื่อง
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ มิรูล้ ืม
**************************************************************************

หมำยเหตุ:
* รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

อัตราค่าบริการต่อท่าน
ช่วงเวลาเดินทาง เดินทาง 3 ท่านขึ้นไป

LOW SEASON
HIGH SEASON

LOW SEASON :
HIGH SEASON :

59,999 บาท/ท่าน
63,999 บาท/ท่าน

เดินทาง 2 ท่าน

64,999 บาท/ท่าน
68,999 บาท/ท่าน

เดินทาง 1 ท่าน
(สำหรับ 1 ท่าน รวมค่าพักเดี่ยวแล้ว)

76,999 บาท/ท่าน
83,999 บาท/ท่าน

1 ธันวาคม – 29 กุมภาพันธ์ และ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม
1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม และ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน

พักเดี่ยว(เพิ่ม)

9,900 บาท
12,900 บาท

รำคำนีร้ วม
- โรงแรมที่พกั 4 คืน พร้อมอาหารเช้า ตามโปรแกรมท่องเที่ยวด้านบน
- อาหารทุกมือ้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
- ไกด์ทอ้ งถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)
- รถรับ-ส่งสนามบิน และตลอดการเดินทางตามโปรแกรมด้านบน
- รายการท่องเที่ยวตามโปรแกรมด้านบน
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
- นา้ ดื่มวันละ 3 ขวดต่อ 1 ท่าน
- ค่าวีซ่าภูฏานและค่าภาษีท่องเที่ยวรัฐบาลภูฏาน
- ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ ประหยัดและภาษีสนามบินภูฏาน (สายการบินภูฏาน แอร์ไลน์ หรือ ดรุก๊ แอร์)
- ประกันภัยการเดินทาง
รำคำนีไ้ ม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรมด้านบน
- ทิปไกด์และคนขับรถ
กำรยืน่ วีซำ่
- ใช้เพียงสแกนหน้าสาเนาพาสพอร์ตผูเ้ ดินทาง
( ควรส่งยื่นวีซ่าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทาง )
หมำยเหตุ
1. กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 30,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจาค่า
ทัวร์สว่ นที่เหลือ กรุณาชาระ 14 วันก่อนการเดินทาง หรือเมื่อส่งเอกสารยื่นวีซ่า
2. เมื่อทาการออกตั๋วเครื่องบินแล้วและมีการยกเลิกไม่วา่ กรณีใด ๆ ทางบริษัทไม่สามารถทาการรีฟันด์ต๋วั ได้ เนื่องจาก
เงื่อนไขของสายการบิน
3. กรุณาทาการจองที่น่งั ล่วงหน้าอย่างต่า 15 วัน ก่อนเดินทาง เนื่องจากเวลาดาเนินการในการทาวีซ่าใช้เวลา
ประมาณ 10 วัน
กำรยกเลิก
➢ หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทางาน มิฉะนัน้ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทัง้ หมด
➢ หากผูโ้ ดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าเดินทาง

หมำยเหตุ
➢ รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯบริษัทฯ จะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทาง
เป็ นสาคัญ
➢ บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้าม
นาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ
ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือ
บางส่วน
➢ บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีท่สี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
➢ บริ ษั ท ฯจะไม่ รับ ผิ ด ชอบในกรณี ท่ี ก องตรวจคนเข้า เมื อ งของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้า เมื อ งให้กับ
ชาวต่างชาติ
หรือ คนต่างด้าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย
➢ ม้าสาหรับขึน้ วัดตั๊กซังมีจานวนจากัด ทางบริษัททาการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางถึงทางขึน้ วัดทุกครัง้
แต่ในช่วงการท่องเที่ยวอาจจะมีจานวนไม่พอให้บริการแก่นกั ท่องเที่ยว
กำรชำระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 30,000 บาท ต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน
(ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินภูฏาน แอร์ไลน์ , ดรุ๊กแอร์) สาหรับการจองทัวร์สว่ นที่เหลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อน
เดินทางอย่างน้อย 14 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
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