5วัน 4คืน พักโรงแรมระดับ DELUXE 5 ดาว
เที่ยวครบ พาโร - ทิมพู - ปูนาคา
ทำไมต้องเดินทำงกับเรำ
โปรแกรมของเราถูกพัฒนามาด้วยประสบการณ์ท่ีส่งั สมมาอย่างยาวนานสาหรับประเทศภูฏาน เราเลือกสถานที่
ท่องเที่ยวให้ได้ครบรสชาติของความเป็ นภูฏาน ทัง้ ทาบุญ ชมสถาปั ตยกรรม ทากิจกรรมในแบบภูฏาน ใส่ชุดประจาชาติ
ภูฏานเดินเล่นชมตัวเมือง โปรแกรมนีเ้ ราใช้โรงแรม 5 ดาว และได้คัดสรรอาหารที่ทานได้ มี ทั้งอาหารไทยและอาหาร
ท้องถิ่น
สำมำรถเดินทำงได้ต้งั แต่ 1 ท่ำนขึน้ ไป และสำมำรถออกเดินทำงได้ทุกวัน

ข้อดีของโปรแกรมนี้

➢ โรงแรมที่พกั ในเมืองทิมพู คือ โรงแรม TERMALINCA RESORT(5*) ซึ่งมีวิวที่สวยงามตัง้ อยู่รมิ แม่นา้ ทิมพู มีบริเวณสวน
ให้เดินเล่นชมบรรยากาศ หรือ เลือกพักที่โรงแรม LE MERIDIAN THIMPHU (5* มาตรฐานในเครือโรงแรม
MARRIOTT) ตัง้ อยู่ใกล้แหล่งใจกลางเมืองทิมพูสามารถเดินเล่นชมชีวิตชาวเมืองหลวงได้ ส่วนในเมืองพาโร พักที่
โรงแรม LE MERIDIAN PARO RIVER FRONT (5* มาตรฐานในเครือโรงแรม MARRIOTT) ตัง้ อยู่รมิ แม่นา้ พาโร
สะดวกสบาย มีบริเวณให้ท่านได้เดินเล่นชมบรรยากาศรอบ ๆ โรงแรม
➢ มีชดุ ประจาชาติให้ท่านใส่เดินเล่นในเมือง
➢ เรามีไกด์ทอ้ งถิ่นมืออาชีพดูแลท่านตลอดการเดินทาง
➢ มีอาหารหลากหลายทัง้ ไทย ท้องถิ่นแบบประยุกต์ และท้องถิ่นแท้ ๆ โดยเราให้ความสาคัญในเรื่องของรสชาติและ
บรรยากาศ
➢ 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 นาที โดยผูโ้ ดยสารไม่ตอ้ งลงจากเครื่อง
(เวลาท้อ งถิ่ น ภู ฏ าน ช้า กว่ า เวลาประเทศไทย 1 ช.ม.) ถึ ง สนามบิ น พาโร (Paro International
Airport) เมืองหน้าด่านในหุบเขาแสนสวย ที่มีภูมิประเทศเหมาะที่สดุ ในการก่อสร้างสนามบินของ
ภูฏาน ก่อนผ่านการตรวจคนเข้าเมือง กรุณาแลกเงินท้องถิ่นก่อน นาท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากร หลังจากผ่านพิธีการเข้าประเทศ
นาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองพาโร (Paro National Museum) ก่อตัง้ โดยกษัตริย์
จิกมี่ ดอร์จิ วังชุก รัชกาลที่ 3 ผูไ้ ด้รบั การขนานนามว่า “บิดา
แห่งภูฏานยุคใหม่” ในปี พ.ศ.2511 เพื่อใช้รวบรวมศิลปวัตถุ
ลา้ ค่าและอัตลักษณ์ ของประเทศเก็บไว้ใน “ป้อมกลมหอ
สังเกตการณ์รบโบราณ” หรือ “ตาซอง” (Ta Dzong) ต่อมา
ได้เกิดแผ่นดินไหวที่ทาให้ป้อมโบราณเสียหาย จึงได้สร้าง
อาคารพิพิธภัณฑ์หลังใหม่ขนึ ้ มาแทนที่ จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าชม พาโร ซอง (Paro Dzong)
ที่สร้างขึน้ ริมฝั่งแม่นา้ พาชู เป็ นสัญลักษณ์สาคัญ ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณของชาวภูฏานให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับสถาปั ตยกรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ของประเทศถึงขนาดได้รบั เลือกให้เป็ นฉากภาพยนต์
HOLLYWOOD เรื่อง THE LITTLE BUDDHA
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม Olatang ซึ่งเป็ นโรงแรมแห่งแรกของประเทศภูฏาน
ซึ่งสร้างไว้รบั รองพระราชอาคันตุกะ ในพิธีราชาภิเษกของรัชกาลที่ 4
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงด้วยรถมินิบัส สู่เมืองหลวงทิมพู (Thimphu)
(ระยะทาง 65 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ช.ม.) ผ่านชมทาง
หลวงแผ่นดินสายหลักของประเทศ เข้าสู่เขตช่องเขาตามแนวแม่นา้ พาชู
แวะถ่ำยรู ป สานักสงฆ์ตมั โช (Tamchoe Monastery) ที่มีสะพานแขวน
ทอดข้ามแม่นา้ ซึ่งสร้างโดยพระโยคีลามะ ในศตวรรษที่15 ชื่อThangtong
Gyalpo ที่ เดินทางมาจากทิเบตเพื่อต้องการมาหาแร่เหล็ก และท่านได้
คิดค้นการทาโซ่เหล็กเป็ นครัง้ แรกในประเทศภูฏาน

ค่า
ที่พกั

จากนัน้ นาเดินทางต่อไปผ่านชมเจดียส์ ามองค์รมิ ฝั่งแม่นา้ ซึ่งเป็ นเจดียแ์ บบทิเบต ภูฏาน และเนปาล
ที่จดุ บรรจบของแม่นา้ พาชูกบั แม่นา้ ทิมพูชู ซึ่งเรียกบริเวณนัน้ ว่าด่านชูซอม (Chuzom)
น าท่ า นเดิ น ทางต่ อ ท่ า มกลางทิ ว ทั ศ น์แ สนสวยแปลกตาสู่ นครหลวงทิ ม พู ที่ มี ค วามสู ง จาก
ระดับนา้ ทะเล 2,350 เมตร จากนัน้ เข้าชมภายใน ทิมพู ซอง (Thimpu Dzong) หรือมีช่อื เป็ นทางการ
ว่า “ตาชิโช ซอง” (Tashicho Dzong) ซึ่งเป็ นป้อมปราการที่ตั้งของสานักพระราชวัง และทาเนียบ
รัฐบาล มีหอ้ งทางานมาก กว่า 100 ห้อง ในส่วนของมหาอารามนัน้ จะมีตาหนักที่ประทับฤดูรอ้ นของ
สมเด็จพระสังฆราชในส่วนของซองแห่งนีจ้ ะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ าชม ได้เฉพาะในส่วนของ
บริเวณวัด ซึ่งที่ในโบสถ์มีพระประธานเป็ นพระพุทธเจ้าศรีศากยมุนี พระโพธิสตั ว์ ท่านคุรุปัทมสัมภวะ
และท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล ซึ่งเป็ นผูร้ วบรวมชนเผ่าจนเกิดเป็ นประเทศภูฏาน ชมการตกแต่งภาพ
จิตรกรรมผาผนัง และผ้าพระบทที่เล่าเรื่องราวในพุทธศาสนา โดยเฉพาะเรื่องราวของการแสดง
บารมีในปางต่าง ๆ ของ “พระปั ทมสัมภวะ” หรือ “พระปทุมสมภพ” (แปลว่า ผูก้ าเนิดจากดอกบัว)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
TERMALINCA RESORT (5* โรงแรมตัง้ อยู่รมิ แม่นา้ ทิมพู สร้างสไตล์ภฏู าน และมีสวนให้เดินเล่น
ชมบรรยากาศริมนา้ ) หรือเทียบเท่า
หรือ LE MERIDIEN THIMPHU (5* มาตรฐานในเครือโรงแรม MARRIOTT) ตัง้ อยู่ไกล้แหล่งใจกลางเมือง
สามารถเดินไปเดินเล่นชมชีวิตชาวเมืองหลวงได้ 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 ที่ส ร้างขึน้ โดยสมเด็ จ พระ
ราชินี อะชิ ดอร์จิ วังโม วังซุก (ร.4) เพื่อถวายพระโพธิสตั ว์
และพระอรหันต์108 องค์และเพื่อเป็ นอนุสรณ์สถานแห่ง
ความสงบสุขที่เกิดขึน้ หลังจากการปราบกบฏอัสสัมที่เข้า
มาใช้พืน้ ที่ประเทศภูฏานในการต่อสูก้ บั รัฐบาลอินเดีย
นาท่านดื่มชา กาแฟและขนมว่างท่ามกลางบรรยากาศแสนสวยสุดแสนโรแมนติค ณ จุดชมวิวบนเขา
ซึ่งในวันที่อากาศสดใสจะมองเห็นแนวเขาแบนราบเหมือนโต๊ะ ซึ่งมียอดเขามากมายซึ่งล้วนเป็ นยอด
เขาของเทือกเขาหิมาลัยโดยทัง้ สิน้

เที่ยง

ค่า
ที่พกั

จากนัน้ นาเดินทางต่อสู่ เมืองหลวงเก่ำปูนำคำ (Punakha) ที่มีภูมิประเทศสูงจากระดับนา้ ทะเล
1,300 เมตร และมีอากาศที่อบอุ่นกว่าเมืองทิมพู ด้วยเหตุนีก้ ษัตริยภ์ ูฏาน และ สมเด็จพระสังฆราช
จะทรงเสด็จแปรพระราชฐานมาปูนาคาในฤดูหนาว(เดือน พ.ย.- เม.ย.) ปูนาคาจึงเปรียบเสมือน
“เมืองหลวงฤดูหนาว” (Winter Capital) ในขณะที่ทิมพูเป็ น “เมืองหลวงฤดูรอ้ น ”(Summer Capital)
และเป็ นเมืองหลวงทางราชการ
นาท่านสู่ วัดชิมิ (Chimi Lhakhang) หรือวัดแห่งการเกิด ที่สร้างขึน้ ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 15 โดย
ท่าน Drukpa Kuenley โยคีผทู้ ่เี ต็มไปด้วยเวทย์มนต์พลังลึกลับและอิทธิปาฏิหาริย์ เล่ากันว่าท่าน
ได้สะกดวิญญาณนางปี ศาจร้ายที่แฝงตัวมาในรูปของสุนขั สีแดงเอาไว้ใต้เจดียด์ ว้ ยเครื่องมือ
ที่เป็ นรูปอวัยวะเพศชาย ทาให้วดั แห่งนีม้ ีอีกชื่อหนึ่งว่า No Dog Temple นอกจากนัน้ ชาวภูฏาน
ยังนิยมมาขอพรเพื่อเพิ่มพลังให้ชีวิตและการขอบุตรกันที่วดั “ชิมิลาคัง” อีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม Zhingkham พร้อมกับชื่นชมความสวยงามของ ปูนาคาซอง
จากมุมสูง ซึ่งเป็ นเพียงร้านอาหารเดียวเท่านัน้ ที่ได้เห็นวิวนี ้
หลังอาหาร ท่านเข้าชม ปูนาคา ซอง (Punakha Dzong) ซึ่งเป็ นซองขนาดใหญ่ และสวยงาม
ถึงขนาดกล่าวกันว่าซองแห่งนีใ้ นช่วงสว่างมนุษย์นนั้ เป็ น
ผูส้ ร้าง แต่ในยามไร้แสงสว่างนางฟ้าและเทวดานัน้ เป็ นผู้
เนรมิ ต อี ก ทั้ง ยัง เป็ นซองที่ ส าคัญ ที่ สุด เนื่ อ งด้ว ยเป็ น
สถานที่เก็บ พระอัฐิ ของท่านธรรมราชาซับดรุง งาวัง นัม
เกล ผูร้ วมชาติภฏู าน และ
ยังเป็ นสถานที่ ซึ่งพระเจ้าอุกเยน วังชุก กษัตริยพ์ ระองค์
แรก ได้กระทาพิธีบรมราชาภิเษกขึน้ เป็ นปฐมกษัตริยแ์ ห่งภูฏาน
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2450 (ต่อมาจึงกาหนดให้ทกุ วันที่ 17 ธ.ค. เป็ นวันชาติภฏู าน)
ภายในซองแห่งนีม้ ีพระตาหนักและท้องพระโรงซึ่งใช้เป็ นสถานประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ ยังมีศาลา
ว่าการเมือง ลานสนามหลวง มหาธาตุเจดีย์ หอพระ โบสถ์ วิหาร กุฏิพระลามะ ที่สร้างขึน้
ในซองนีถ้ ึง 21 แห่ง มีภิกษุสามเณรจาพรรษากว่า 6,000 รูป
จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองทิมพู
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม DUSIT D2
TERMALINCA RESORT (5* โรงแรมตัง้ อยู่รมิ แม่นา้ ทิมพู สร้างสไตล์ภฏู าน และมีสวนให้เดินเล่น
ชมบรรยากาศริมนา้ ) หรือเทียบเท่า
หรือ LE MERIDIEN THIMPHU (5* มาตรฐานในเครือโรงแรม MARRIOTT) ตัง้ อยู่ไกล้แหล่งใจกลางเมือง
สามารถเดินไปเดินเล่นชมชีวิตชาวเมืองหลวงได้ หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้า
พิเศษ

เที่ยง

ค่า
ที่พกั

ทิมพู - พำโร

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ทางบริษัทได้จดั เตรียมชุด “คีรา” และ “โค” ชุดประจาชาติของภูฏาน ให้ท่านได้สวมใส่เดินเที่ยว
ในเมืองทิมพู จากนัน้ นาท่าน นมัสการพระพุทธรูปหล่อสัมริดประทับ
นั่งกลางแจ้ง Big Buddha สูง 51.50 เมตรองค์ใหญ่ท่สี ดุ ในโลก ซึ่ง
เกิดขึน้ มาจากการรวมพลังของชาวพุทธจากทั่วโลก โดยได้ตน้ แบบมา
จากพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในสถูปพุทธคยา ประเทศอินเดีย
จากนัน้ นาชมอนุสรณ์สถาน Memorial Chorten หรือมหาสถูปที่
พระเจ้าจิกมี ดอร์จี วังชุก กษัตริยอ์ งค์ท่ี3 หรือพระบิดาแห่ง
ภูฏานยุคใหม่ (King of Modernization)ที่ปกครองภูฏาน ในช่วงปี
ค.ศ.1952 – 1972 ทรงมีพระประสงค์จะสร้างสถูปเพื่อถวายเป็ นพุทธ
บูชา แทนสัญลักษณ์ กาย วาจาและใจ ของพระพุทธศาสนา แต่ท่าน
ได้เสด็จสวรรคตเสียก่อน สมเด็จพระราชินีจึงได้ดาเนินการสร้างต่อ
จนแล้วเสร็จ
รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านสู่ Cordyceps Tasting House ให้ท่านได้ลองชิมชาถัง
เช่ า อัน เป็ น ของขึ น้ ชื่ อ ของประเทศภู ฏ าน ซึ่ ง เชื่ อ การว่ า ถัง เช่ า นั้น
เปรียบเสมือนยาอายุวฒ
ั นะตัง้ แต่สมัยโบราณ ช่วยบารุงร่างกายและ
ขจัดโรคภัยต่าง ๆ มากมาย จากนั้นนาชม ซิมโทกาซอง (Simtokha
Dzong) ซองที่เก่าแก่ท่ีสดุ อีกแห่งหนึ่งของประเทศ สร้างในปี พ.ศ. 2172 ในยุคของการรวมประเทศ
ภูฏาน นาท่านสักการะพระพุทธรูปและพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร ปางกันกร หรือชาวไทยรูจ้ กั ในนาม
เจ้าแม่กวนอิม ภายในโบสถ์
จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อสูเ่ มือง พาโร ระหว่างทางแวะให้ท่านได้ พักดื่มชา กาแฟ ณ Your café
ในสไตล์แบบ farm-to-table เนื่องจากวัตถุดิบแทบทัง้ หมดมาจากการเพาะปลูกด้วยตนเองและ
ที่สาคัญคือเป็ นแบบ organic อีกทัง้ ตัวของสถานที่ยงั สร้างขึน้ เคียงคู่กบั บ้านเก่าแก่ของเมืองพาโร
ซึ่งใช้ดินเหนียวบดอัดและตากแห้งให้เป็ นอิฐจากนั้นจึงนามาก่อสร้างบ้านเรือน วิวซึ่งท่านจะได้
เพลิดเพลินระหว่างดื่มกาแฟมีทงั้ ทุ่งนาขัน้ บันไดอันสวยงามและความขลังของบ้านหลังเก่าแก่แห่งนี ้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (อาหารนานาชาติ)
LE MERIDIEN PARO RIVER FRONT (5* มาตรฐานในเครือโรงแรม MARRIOTT) ตั้งอยู่ริมแม่นา้ พาโร
สะดวกสบาย มีบริเวณให้เดินเล่นชมบรรยากาศ หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่ของกำรเดินทำง
เช้ำ

เที่ยง

พำโร

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านาท่าน เดินเท้า (หรือขี่มา้ ) ขึน้ สูย่ อดเขา ซึ่งแบ่งการเดินออกเป็ น 2 ช่วง ใช้เวลา
ช่วงละประมาณ 2 ชั่วโมง ที่ระดับความสูงเฉลี่ย 2,000-3,000เมตร ในเส้นทางแสวงบุญของ
ชาวพุทธมหายาน ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก ให้ท่านแวะพักเหนื่อยชมภาพมหัศจรรย์ของวัดตั๊กซังที่เกาะ
เกี่ยวอยู่บนหน้าผาสูง ดื่มชากาแฟที่จดุ ชมวิวTaktshang Cafe ในช่วง
ที่1 (เป็ นจุดที่ตั้งภัตตาคารอาหารกลางวัน) จากนั้นท่านที่ยังมี พลัง
ศรัทธาแรงกล้าจะร่วมกันเดินข้ามเขาในช่วงที่สอง
(เดินประมาณ 2 ช.ม.) เข้าสู่ วัดตั๊กซัง (TaktshangLhakhang) หรือวัด
ถา้ เสือ ซึ่งเป็ นวัดถา้ 13วัดที่สร้างเกาะเกี่ยวกันอยู่บนหน้าผาที่ดเู หมือน
วิมานสวรรค์ล่องลอยอยู่เหนือกลุ่มเมฆ นับเป็ นวัดที่น่ามหัศจรรย์1ใน
10ของโลก และมีความสาคัญที่สดุ ของชาวภูฏาน ซึ่งทุกคนจะต้องขึน้
ไปให้ได้ครัง้ หนึ่งในชีวิต
....ตามตานาน ที่เชื่อกันว่า ถ้ำเสื้อหรือรังเสือ (Tiger Nest) แห่งนีค้ ือสถานที่ ๆ กูรู ริมโปเช หรือ
ท่านปั ทมสัมภวะ ผูเ้ ป็ นปรมาจารย์แห่งคาสอนแบบ วัชรญานตันตระ
ที่เดินทางโปรดสัตว์มาจากทิเบต ได้ข่นี างเสือ (หมายถึงศัก-ติ หรือพลังปั ญญาจากเพศหญิงที่แปลง
สภาพเป็ นนางเสือ) ขึน้ ไปสร้างสมบุญบารมีน่งั วิปัสสนากรรมฐานบาเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่ในถา้
นานถึง3เดือน ก่อนที่ท่านจะได้ประกาศคาสอนสูส่ านุศิษย์เพื่อเผยแผ่พระศาสนาสูด่ ินแดนพุทธภูมิ
ภูฏาน ในพุทธศตวรรษที่ 12
*การเดินขึน้ ไปถึงวัดตัก้ ซัง ต้องมีความพร้อมทัง้ ร่างกายและจิตใจ อากาศบนที่สงู เบาบางซึ่งอาจจะ
ทาให้เหนื่อยง่าย ท่านที่ตอ้ งการสละสิทธิ์กรุณาแจ้งล่วงหน้า เพื่อจัดเตรียมการดูแล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ Takshang café ซึ่งเป็ นร้านอาหารเพียงแห่งเดียวในระหว่างเดินขึน้
วัด และบริเวณร้านแห่งนีท้ ่านสามารถเห็นตัววัดได้อย่างสวยงาม (อาหารจะไม่มีเนือ้ สัตว์ให้บริการ )
หลังอาหารนาท่านเดินลงจากเขา นาท่านเดินทางสู่ วัดคิชู (Kichu Temple) วัดซึ่งมีอายุกว่า1,300 ปี
วัด เก่ า แก่ ท่ี สุด แห่ ง หนึ่ ง ของภูฏ าน สร้า งตั้ง แต่ ส มัย ที่
ภูฏานยังเป็ นดินแดนส่วนหนึ่งของทิเบต โดยกษัตริยซ์ อง
เซนกัมโป ที่ชาวทิเบตยกย่องว่า เป็ นผูอ้ ัญเชิญศาสนา
พุทธสายวัชรยานตันตระมาประดิษฐานในทิเบต และ
โปรดให้สร้างวัดขึน้ 108 แห่ง เพื่อตอกหมุดสะกดอวัยวะ
108 จุดของยักษ์ตนหนึ่งซึ่งนอนแผ่ขวางกัน้

ค่า
ที่พกั

การประกาศพระธรรมจักรบนเทือกเขาหิมาลัย ณ จุดที่สร้างวัดคิชูท่ีเมืองพาโรเป็ นเท้าซ้ายของยักษ์
(อีกวัดหนึ่งในภูฏานอยู่ท่เี มืองบุมทัง วัดจัมเบ สร้างตรงเข่าซ้ายของยักษ์)
จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ ้งที่เมืองพาโร ให้ท่านได้สมั ผัสบรรยากาศของชาวภูฏาน ในเรื่อง
ของการจับจ่ายใช้สอย และในถนนเส้นนีย้ งั มีรา้ นขายของที่ระลึกที่ให้เลือกซือ้ อีกหลายร้าน
สาหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย นอกจากนัน้ ยังมีรา้ น ชา กาแฟ ให้บริการนักท่องเที่ยวที่อยากสัมผัส
อะไรที่เป็ นภูฏาน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม
LE MERIDIEN PARO RIVER FRONT (5* มาตรฐานในเครือโรงแรม MARRIOTT) ตัง้ อยู่รมิ แม่นา้
พาโร สะดวกสบาย มีบริเวณให้เดินเล่นชมบรรยากาศ 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

เว็บไซต์ ของโรงแรมทีใ่ ช้ในโปรแกรมนี้
ทิมพู
TERMALINCA: https://termalinca.com
LE MERIDIEN THIMPHU: https://www.marriott.com/hotels/travel/pbhmd-le-meridien-thimphu/

พาโร
LE MERIDIEN PARO RIVER FRONT: https://www.marriott.com/hotels/travel/pbhpr-le-meridien-paro-

riverfront/

อัตราค่าบริการต่อท่าน
พัก TERMALINCA และ LE MERIDIEN PARO RIVER FRONT
ช่วงเวลาเดินทาง เดินทาง 3 ท่านขึ้นไป

LOW SEASON
HIGH SEASON

74,999 บาท/ท่าน
79,999 บาท/ท่าน

เดินทาง 2 ท่าน

79,999 บาท/ท่าน
85,999 บาท/ท่าน

เดินทาง 1 ท่าน
(สำหรับ 1 ท่าน รวมค่าพักเดี่ยวแล้ว)

101,999 บาท/ท่าน
109,999 บาท/ท่าน

พักเดี่ยว(เพิ่ม)

19,900 บาท
22,900 บาท

พัก LE MERIDIEN THIMPHU และ LE MERIDIEN PARO RIVER FRONT
ช่วงเวลาเดินทาง เดินทาง 3 ท่านขึ้นไป

LOW SEASON
HIGH SEASON

LOW SEASON :
HIGH SEASON :

74,999 บาท/ท่าน
85,999 บาท/ท่าน

เดินทาง 2 ท่าน

79,999 บาท/ท่าน
91,999 บาท/ท่าน

เดินทาง 1 ท่าน
(สำหรับ 1 ท่าน รวมค่าพักเดี่ยวแล้ว)

101,999 บาท/ท่าน
121,999 บาท/ท่าน

1 ธันวาคม – 28 กุมภาพันธ์ และ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม
1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม และ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน

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

พักเดี่ยว(เพิ่ม)

19,900 บาท
28,900 บาท

กำรยืน่ วีซำ่
- ใช้เพียงสแกนหน้าสาเนาพาสพอร์ตผูเ้ ดินทาง
( ควรส่งยื่นวีซ่าอย่างน้อย 5 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 เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของ
ห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด
ๆ
ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือ
บางส่วน
➢ บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีท่สี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
➢ บริษั ท ฯจะไม่ รับ ผิด ชอบในกรณี ท่ี กองตรวจคนเข้า เมื อ งของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมื 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
******************************************************

