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ด้ วยพื ้นที่สว่ นใหญ่เป็ นหุบเขาสูงกว่า 2,000 เมตรสลับกับ ภูเขาสูงชันกว่า 7,000 เมตร จึงเป็ นที่มา
ของชื่อ “ภูฏาน” แปลว่าดินแดนบนที่สงู หรือ อาณาจักรบนฟ้า
แต่ชาวภูฏานเรียกประเทศตนเองว่า “ดรุกยุล” หรือดินแดน
แห่งมังกรผู้รักสันติและเรียกเผ่าพันธุ์ตนว่า “ดรุกปา” หรือชาว
มังกรสันติ ดินแดนแห่งขุนเขาอันลึกลับแห่งนี ้ทาให้ ผ้ ไู ปเยือน ชื่น
ตาสบายใจกับสายธารใสบริสทุ ธิ์ที่ทอดยาวไกล ไปท่ามกลาง
ความเขียวขจีของทุง่ นาป่ าเขา

บริการพิเศษของเรา









รถขนกระเป๋ าบริ การและเช็คอินให้ ก่อนโดยที่ท่านไม่ต้องรอ (สาหรับ10ท่านขึ ้นไป)
ระบาพื ้นเมืองและระบาหน้ ากาก (สาหรับ 10 ท่านขึ ้นไป)
อาหารเสริ มจากเมืองไทยอย่างน้ อยมื ้อละ 1 อย่าง
อาหารแต่ละมื ้อจะมีเนื ้อสัตว์อย่างน้ อย 2อย่าง ยกเว้ นที่บนเขาตัก๊ ซัง
ทุกมื ้อเช้ าเราจัดเตรี ยมข้ าวต้ มและเครื่ องเคียงสาหรับท่าน
น ้าดื่มวันละ 3 ขวด
บริ การชา กาแฟหลังอาหารเที่ยงหรื อเย็นวันละ 1 ครัง้
รวมค่าม้ าขึ ้นวัดตัก๊ ซัง

วันแรกของการเดินทาง
03.30 น.
06.30 น.
09.55 น.

เที่ยง
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กรุงเทพฯ – พาโร – ทิมพู

พร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4
ประตูทางเข้ าที่ 6 เคาน์เตอร์ K สายการบินภูฏานแอร์ไลน์
✈ ออกเดินทางสูภ่ ฏู าน โดยสายการบินภูฏานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ B3 701
( เวลาท้ องถิ่นภูฏาน ช้ ากว่าเวลาประเทศไทย 1 ช.ม. )
ถึง สนามบิน พาโร (Paro International Airport) เมืองหน้ าด่านในหุบ เขาแสนสวย ที่ มีภูมิ
ประเทศเหมาะที่สุด ในการก่ อสร้ างสนามบิ น ของภูฏาน เพลิน ชมอาคารที่พัก ผู้โดยสาร ซึ่ง
ออกแบบก่อสร้ างด้ วยสถาปัตยกรรมแบบดังเดิ
้ ม อันมีเอกลักษณ์ทางศิลปะที่น่าทึ่ง ด้ วยการใช้
วัสดุเ ป็ น เครื่ องไม้ สลัก เชื่ อมต่อกัน โดยไม่ต้ องใช้ ตะปู ประดับ ลวดลายด้ วยสีสัน ของภาพ
จิตรกรรม และการแกะสลักอย่างวิจิตรบรรจง ส่วนที่เป็ นหลังคาจะใช้ การซ้ อนแผ่นไม้ แล้ วทับ
ไว้ ด้วยก้ อนหินใหญ่เพื่อป้องกันความเสียหายจากแรงลมและหิมะตก
ผ่ านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร
หลังจากผ่านพิธีการเข้ าประเทศ ให้ ท่านแลกเงินงุลดรัม (Ngultrum) ที่สนามบินพาโร
จากนันน
้ าเดินทางด้ วยรถมินิบสั เข้ าสูด่ ินแดนสุขาวดีบนเทือกเขาหิมาลัย
จากนันน
้ าท่านชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองพาโร (Paro National Museum) ซึ่งกษัตริย์
จิกมี่ ดอร์ จิ วังชุก รัชกาลที่ 3 ผู้เป็ น “บิดาแห่ง
ภูฏานนยุคใหม่” ได้ รวบรวมศิลปวัตถุเ ก็บ ไว้ ใ น
“ป้อมกลมหอรบโบราณ” หรือ “ตาซอง”
(Ta Dzong) (ที่ ส ร้ างขึน้ ตัง้ แต่ พ.ศ.2192 ร่ ว ม
สมัย พระเจ้ าปราสาททองแห่ ง กรุ ง ศรี อ ยุธ ยา)
พระองค์ได้ จัดท าป้อมกลมให้ เ ป็ นพิพิธภัณฑ์ ใน
พ.ศ.2511 ต่อมาได้ เกิดแผ่นดินไหวที่ทาให้ ป้อมโบราณเสียหาย จึ งได้ สร้ างอาคารพิพิธภัณฑ์
หลังใหม่ขึ ้นมาแทนที่ ชมหน้ ากากที่ใช้ สวมแสดงในงานเทศกาลสาคัญจากทัว่ ประเทศ ชมงาน
พุทธศิลป์ ของการทาผ้ าพระบท (ตังกา) ภาพแผนภูมิศกั ดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธนิกายวัชรยาน(มัน
ดาลา) เครื่ องแต่งกาย สิ่งของเครื่ องใช้ อาวุธ เครื่ องดนตรี คัมภีร์ท างศาสนา ความรู้ท าง
ชีววิทยาบนเทือกเขาหิมาลัย
จากนัน้ น าท่านเดิ น ทางเข้ าชม พาโร ซอง (Paro Dzong) ที่ สร้ างขึน้ ริ มฝั่ งแม่น า้ พาชู เป็ น
สัญลักษณ์สาคัญ ที่เกี่ยวข้ องกับจิตวิญญาณของชาวภูฏาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม Olathang โรงแรมที่สร้ างขึ ้นเพื่อรองรับ
ราชอาคันตุกะ ในสมัยที่ภฏู านเปิ ดประเทศสูช่ าวโลก
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พิเศษ

ค่า
ที่พัก

จากนันน
้ าท่านเดินทางด้ วยรถมินิบสั สู่ เมืองหลวงทิมพู (Thimphu) (ระยะทาง65 ก.ม. ใช้ เวลา
เดินทางประมาณ 1.45 ช.ม.) ผ่านชมทางหลวงแผ่นดิน
สายหลัก ของประเทศ เข้ าสู่เขตช่องเขาตามแนวแม่น า้
พา ชู แว ะ ถ่ า ยรู ป ส านั ก สง ฆ์ ตั ม โช ( Tamchoe
Monastery) ที่ มีสะพานแขวนทอดข้ ามแม่น า้ ซึ่งสร้ าง
โดยพระโยคี ล ามะ ในศตวรรษที่ 15 ชื่ อ Thangtong
Gyalpo ที่ เดินทางมาจากทิเบตเพื่อต้ องการมาหาแร่เหล็ก และท่านได้ คิดค้ นการทาโซ่เหล็ก
เป็ นครัง้ แรก ( มีจดั แสดงไว้ ในพิพิธภัณฑ์พาโร ) นาเดินทางต่อไปผ่ านชมเจดีย์สามองค์ ริ ม
ฝั่งแม่น ้า ซึ่งเป็ นเจดีย์แบบทิเบต ภูฏาน และเนปาลที่จดุ บรรจบของแม่น ้าพาชูกบั แม่น ้าทิมพูชู
ที่บริเวณด่านชูซอม (Chuzom) เดินทางต่อท่ามกลางทิวทัศน์แสนสวยแปลกตา
สู่ นครหลวงทิมพู ที่มีความสูงจากระดับนา้ ทะเล 2,350 เมตร (ดอยอินทนนท์ 2,565 เมตร
เมืองมรดกโลกลี่เจียง 2,200 เมตร จงเตี ้ยน(แชงกรี ลล่า) 3,300 เมตร) หลังจากนัน้ นาเข้ าชม
ภายใน ทิ ม พู ซอง (Thimpu Dzong) หรื อ มีชื่ อเป็ น ทางการว่า “ตาชิ โ ช ซอง” (Tashicho
Dzong) ซึ่งเป็ น ป้ อมปราการที่ ตงั ้ ของสานัก พระราชวัง และท าเนี ย บรัฐ บาล มีห้ องท างาน
มากกว่า 100 ห้ อ ง ในส่ว นของมหาอารามนัน้ จะมีต าหนัก ที่ ป ระทับ ฤดูร้ อน ของสมเด็จ
พระสังฆราช ในส่วนของซองแห่งนี จ้ ะอนุญ าตให้ นักท่องเที่ ย วเข้ าชม ได้ เฉพาะในส่วนของ
บริเวณวัด ซึ่งที่ในโบสถ์มีพระประธานเป็ นพระพุทธเจ้ าศรีศากยมุนี พระโพธิสตั ว์ ท่านคุรุปัทม
สัมภวะ และท่านซับดรุง งาวัง นัมเกลซึ่งเป็ นผู้รวบรวมชนเผ่าจนเกิดเป็ นประเทศภูฏาน ชมการ
ตกแต่งภาพจิตรกรรมผาผนัง และผ้ าพระบทที่เล่าเรื่องราวในพุทธศาสนา โดยเฉพาะเรื่ องราว
ของการแสดงบารมีในปางต่าง ๆ ของ “พระปั ทมสัมภวะ” หรื อ “พระปทุมสมภพ” (แปลว่า ผู้
กาเนิดจากดอกบัว) เป็ นภาคหนึ่งของพระพุทธเจ้ าตามแนวคิดของนิกายมหายาน
จากนันเชิ
้ ญท่านร่วมทาบุญในแบบภูฏานพร้ อมทัง้ รับศีลรับพรจากพระสงฆ์ระดับริ น โปเช ซึ่ง
เชื่อว่ามีการกลับชาติมาเกิดหลายครัง้ เพื่อปฏิบตั ิพทุ ธบารมี
นาชมนาฏศิลป์ ภูฏานในชุดระบาหน้ ากากที่ใช้ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และ ชมการเต้ นรา
พื ้นเมืองของชนเผ่าที่อาศัยอยู่ทวั่ ประเทศ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม
Punsho Pelri Hotel หรือ เทียบเท่ า

วันที่สองของการเดินทาง
เช้ า
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ทิมพู –ปูนาคา

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้ า นาแวะชมวิวบนเนินเขา Kuenselphodrang เหนือตัวเมืองในจุดที่มีฮวงจุ้ยดี
ที่ สุด ในประเทศภูฏ าน พร้ อมนมัส การพระพุท ธรู ป หล่อสัม ริ ด
ประทับนัง่ กลางแจ้ ง Big Buddha สูง 51.50 เมตร องค์ใหญ่ที่สดุ
ในโลก ซึ่งเกิดขึ ้นมาจากการรวมพลังของชาวพุทธจากทัว่ โลก โดย
ได้ ต้น แบบมาจากพระพุทธรู ปที่ประดิษฐานอยู่ในสถูปพุท ธคยา
ประเทศอินเดีย จากนัน้ ออกเดินทางเข้ าสู่เขตเทือกเขาสูงที่อดุ ม
สมบู ร ณ์ ด้ วยป่ าสนกึ่ ง ป่ าดงดิ บ จนถึ ง ช่ อ งเขา โดชู ล าพาส
(Dochula Pass) หรือช่องเขาศิลาที่มีระดับความสูง 3,145 เมตร
นาชมสถูป ดรุค วังเกล (Druk Wangyel Chorten) หรื อสถูปแห่ง
ความเป็ นสิริมงคลและ สันติสขุ ของแผ่นดิน 108 องค์ ที่สร้ างขึ ้นโดยสมเด็จพระราชินี อะชิ ดอร์
จิ วังโม วังซุก (ร.4) เพื่อ ถวายพระโพธิสตั ว์และพระ
อรหัน ต์ 108 องค์ แ ละเพื่ อ เป็ นอนุส รณ์ ส ถานแห่ ง
ความสงบสุขที่เกิดขึ ้นหลังจากการปราบกบฏอัสสัม
ที่เข้ ามาใช้ พื ้นที่ประเทศภูฏานในการต่อสู้กับรัฐบาล
อินเดีย ขอเชิญทุกท่านแวะชิมชา กาแฟและขนมว่าง
ท่ามกลางบรรยากาศแสนสวยสุดแสนโรแมนติค ณ จุดชมวิวบนเขา ซึ่งในวันที่อากาศสดใสจะ
มองเห็นยอดเขาโต๊ ะที่มียอดแบนราบเหมือนโต๊ ะและยอดเขาอื่น ๆ บนเทือกเขาหิมาลัย ที่สงู
กว่า 7,000 เมตรจากระดับน ้าทะเล จากนันน
้ าเดินทางข้ ามภูเขาที่สงู เหนือม่านเมฆ สัมผัสกลิ่น
หอมของดอกไม้ ป่า ชมวิวบนเทื อกเขาและเพลินชมหมู่บ้านกลางหุบ เขาที่ มีการทานาแบบ
ขันบั
้ นได เข้ าสูเ่ มืองหลวงเก่ าปูนาคา (Punakha) ที่มีภมู ิประเทศสูงจากระดับนา้ ทะเล 1,300
เมตร และมีอากาศที่อบอุน่ กว่าเมืองทิมพู ด้ วยเหตุนีก้ ษัตริ ย์ภฏู าน และ สมเด็จพระสังฆราช
จะทรงเสด็ จ แปรพระราชฐานมา ปูน าคาในฤดูห นาว (เดื อ น พ.ย.- เม.ย.) ปูน าคาจึ ง
เปรี ยบเสมือน เมืองหลวงฤดูห นาว (Winter Capital) ในขณะที่ ทิมพูเป็ นเมืองหลวงฤดูร้อน
(Summer Capital) และเป็ นเมืองหลวงทางราชการ นาท่ า นเดินทางสู่ หมู่บ้ านโลเบซ่ า
(Lobesa) ที่ชาวบ้ านส่วนใหญ่ได้ ตกแต่งผนังอาคารบ้ านเรือนด้ วยรูปอวัยวะเพศชายตามความ
เชื่อเรื่องสิริมงคลแห่งการป้องกันสิ่งชัว่ ร้ ายและพลังของการให้ กาเนิดชีวิต เพลิดเพลินชมท้ องทุ่ง
นากลางหุบเขา นาชม วัดชิมิ (Chimi Lhakhang) หรือวัดแห่งการเกิด ที่สร้ างขึ ้นตังแต่
้ ศตวรรษ
ที่ 15 โดยท่าน Drukpa Kuenley นัก บวชลามะผู้ที่ เ ต็มไปด้ วยเวทย์ มนต์พลังลึก ลับ และ
อิทธิปาฏิหาริย์ท่านได้ สะกดวิญญาณ

รหัสทัวร์ : THP16-B3-BT-12-17APR19

เที่ยง

นางปี ศาจร้ ายที่แฝงตัวมาในรูปของสุนขั สีแดงเอาไว้ ใต้ เจดีย์ด้วยเครื่ องมือที่เป็ นรูปอวัยวะเพศ
ชาย ทาให้ วดั แห่งนี ้มีอีกชื่อหนึ่งว่า No Dog Temple และยังได้ เนรมิตแพะผสมวัวให้ กลายเป็ น
ตัวทาคินอีกด้ วย ชาวภูฏานจึงนิยมมาขอพรเพื่อเพิ่มพลังให้ ชีวิตและการขอบุตรกันที่วดั
“ชิ มิ ล าคัง ” ซึ่ งในโบสถ์ จ ะมี รูป บูช าของท่ า น และจะมี พ ระลามะท าพิ ธี ใ ห้ พ รด้ ว ยการใช้
เครื่องหมายเพศชายและคันธนูเคาะเบา ๆ ที่ศีรษะ จากนันจะริ
้ นน ้ามนต์ ซึ่งตามธรรมเนียมเรา
ต้ องใช้ ฝ่ามือทังสองรั
้
บน ้ามนต์มาแตะที่ริมฝี ปากก่อนที่จะนาไปลูบที่ศรี ษะ ***(ท่ านที่มีความ
ประสงค์ จะเดินไปนมัสการและขอพรที่วัด ชิมิ จะมีไกด์ พาไปถึงที่วัด ใช้ เวลาเดินถึงวัด
ประมาณ 30นาที)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม Zhingkham รับประทานอาหารพร้ อมกับชื่นชมความ
สวยงามของ ปูนาคาซอง ซึ่งเป็ นร้ านเดียวที่ได้ เห็นวิวนี ้
หลังอาหาร ท่านเข้ าชม ปูนาคา ซอง (Punakha Dzong) ซึ่งเป็ นซองขนาดใหญ่ และสาคัญ
ที่ สุด เป็ น สถานที่ เ ก็ บ พระอัฐิ ของท่ า น
ธรรมราชาซับดรุง งาวัง นัมเกล ผู้รวมชาติ
ภูฏาน และ ยังเป็ นสถานที่ ซึ่งพระเจ้ า
อุก เยน วัง ชุก กษั ต ริ ย์ พ ระองค์ แ รก ได้
กระท าพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษกขึ น้ เป็ น ปฐม
กษัตริ ย์แห่งภูฏาน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม
พ.ศ. 2450 ( ต่อมาจึงกาหนดให้ ทุกวันที่ 17 ธ.ค. เป็ นวันชาติภฏู าน) ภายในซองแห่งนีม้ ีพระ
ตาหนักและท้ องพระโรงซึ่งใช้ เป็ นสถานประกอบพระราชพิธีต่างๆ ยังมีศาลาว่าการเมือ ง ลาน
สนามหลวง มหาธาตุเจดีย์ หอพระ โบสถ์ วิหาร กุฏิพระลามะ ที่สร้ างขึ ้นในซองนีถ้ ึง 21 แห่ง
มีภิกษุ สามเณรจาพรรษากว่า 6,000 รูป แม้ จะเคยเกิดไฟไหม้ ถึง 6 ครัง้ เกิดน า้ ท่วม และ
แผ่นดินไหว แต่ ปูนาคาซอง ก็ยงั คงความงามสง่า “ปูนาคา ซอง” มีตานานเป็ นพุทธทานายโดย
“คุรุริมโปเช” หรือท่าน “คุรุปัทมสัมภวะ” ว่า ณ ที่แห่งนี ้ จะมีบุรุษนาม “นัมเกล” มาสร้ างป้อม
ปราการเป็ น สังฆมณฑล(ซอง) ขึน้ ที่ บ ริ เ วณด้ านหน้ าภูเ ขารูป งวงช้ างที่ มีแม่น า้ สองสายมา
บรรจบกัน ซึ่งคาทานายนันได้
้ กลายเป็ นความจริง เมื่อท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล พระลามะผู้ที่
ได้ นาพระบรมสารีริกธาตุจากทิเบตเข้ ามาประดิษฐานในภูฏาน และได้ สร้ าง “เซอรี่ ดอร์ จีซอง”
และ “ซิมโทกา ซอง” ในบริเวณช่องเขาเมืองทิมพู เพื่อใช้ เป็ นสานักเพื่อการประกาศศาสนา ใน
ปี
พ.ศ.2163แ ละ พ.ศ.2172 ตามลาดับ หลังจากนันจึ
้ งมาสร้ าง “ปูนาคา ซอง” ขึ ้นในปี พ.ศ.2182
ณ จุดบรรจบลาน ้าโม (โม=ผู้หญิง) กับลาน ้า โป (โป=ชาย) ที่รวมกันเป็ นแม่นา้ ปูนาซัง ซึ่งใน
บริ เวณนี เ้ คยเป็ น ที่ตงส
ั ้ านักของนัก บวชโยคีมาก่อน ท่านได้ รับแรงศรัทธาอย่างมากมาย จึง
ได้ รับยกย่องให้ เป็ น “ซับดรุง” หมายถึง “ผู้พิชิตที่ศตั รูจะต้ องสยบแทบเท้ า”
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จากนัน้ ก็ได้ สร้ าง “ตาชิโช ซอง” ที่ทิมพูอีกหนึ่งแห่งในปี พ.ศ.2184 แล้ วก็ได้ ประกาศการเป็ น
พระสังฆธรรมราชาเพื่อการเผยแผ่ศาสนานิกายนิงมาปาหรือดรุ๊กปาและได้ รวมชาติของชนเผ่า
ต่าง ๆ จนเกิดเป็ นราชอาณาจักรภูฏานในเวลาต่อมา
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม
Zhingkham resort หรือเทียบเท่ า

วันที่สามของการเดินทาง
เช้ า

เที่ยง

ปูนาคา - ทิมพู - พาโร

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางข้ ามเทื อกเขาสูงที่มีทิวทัศน์ สวยงาม กลับ สู่เ มืองหลวงทิม พู แวะพัก ผ่อน
อิริยาบท ดื่ม ชา กาแฟ ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย สูดอากาศบริ สทุ ธิ์ ฟั งเสียงธงมนต์สะบัดตาม
แรงลม และสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาบนยอดเขาตามความเชื่อของชาวภูฏาน ที่โดชูลา
พาส (Dochula Pass) จากนันเดิ
้ นทางผ่านช่องเขา เข้ าสู่ เมืองทิมพู
แวะชม ซิมโทกาซอง (Simtokha Dzong) ซึ่งเป็ นซองที่ เก่าแก่ที่ สดุ อีกแห่งหนึ่งของประเทศ
สร้ างขึ ้นในสมัยรวมชาติ ใช้ เป็ นโรงเรี ยนสอนภาษา“ซองคา”ซึ่งเป็ นภาษาประจาชาติ และใช้
เป็ น โรงเรี ย นสอนศาสนาสาหรับ สามเณรลามะ ขอเชิ ญ ชมความเก่ าแก่ ของวัด สัก การะ
พระพุทธรูปและพระโพธิสตั ว์ภายในโบสถ์
รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ทางบริษัทได้ จดั เตรียมชุด “คีรา” และ “โค” ชุดประจาชาติของภูฏาน ให้ ท่านได้ สวมใส่เที่ยวใน
เมืองทิมพู
นาชม อนุสรณ์สถาน (Memorial Chorten) หรื อมหาสถูป ที่
พระเจ้ าจิกมี ดอร์ จี วังชุก กษัตริ ย์ องค์ที่3 หรื อพระบิดาแห่ง
ภู ฏ านน ยุ ค ให ม่ ( King of Modernization)ที่ ป กครอง
ภูฏาน ในช่วงปี ค.ศ.1952 – 1972 ทรงมีพระประสงค์จะสร้ าง
สถูปเพื่อถวายเป็ นพุทธบูชา แทนสัญลักษณ์ กาย วาจาและใจ
ของพระพุทธศาสนา แต่ท่านได้ เสด็จสวรรคตเสียก่อน สมเด็จ
พระราชินีจึงได้ ดาเนินการสร้ างต่อจนแล้ วเสร็จ
(หากรายการทัวร์ ไม่ตรงกับ วัน เสาร์ -อาทิ ตย์ จะน าผ่านชม
ไปรษณีย์ทมิ พู หากตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์ จะนาท่านชม ตลาดนัดพื ้นเมือง Weekend
Market ภูฏาน)
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จากนันน
้ าท่านเดินทางไปชม สวนสัตว์พื ้นเมือง (Takin Zoo) ชมตัว “ทาคิน” สัตว์ประจาชาติ
ของภูฏาน (National Animal of Bhutan) เป็ นสัตว์
บนภูเขาสูง ที่มีลกั ษณะผสมระหว่าง แพะกับวัว ที่ มี
ถิ่ น อาศัย อยู่โ ดยเฉพาะในภูฏ านและบางส่วนของ
มณฑลเสฉวนของจีนเท่านัน้
จากนัน้ นาท่ านเดินทางต่ อสู่เมืองพาโร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม
Hotel Olatang หรือ เทียบเท่ า

วันที่สี่ของการเดินทาง
เช้ า

พาโร

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้ านาท่าน เดินเท้ า (หรือขี่ม้า) ขึ ้นสูย่ อดเขา ซึ่งแบ่งการเดินออกเป็ น 2 ช่วง
ใช้ เวลาช่วงละประมาณ 2 ชัว่ โมง ที่ระดับความสูงเฉลี่ย 2,000-3,000เมตร ในเส้ นทางแสวงบุญ
ของชาวพุทธมหายาน ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก
ขอเชิญแวะพักเหนื่อยชมภาพมหัศจรรย์ของวัดตัก๊ ซังที่เกาะเกี่ยวอยู่บนหน้ าผาสูง ดื่มชากาแฟ
ที่จดุ ชมวิว Taktshang Cafeในช่วงที่1 (เป็ นจุดที่ตงภั
ั ้ ตตาคารอาหารกลางวัน) จากนัน้ ท่านที่
ยังมีพลังศรัทธาแรงกล้ าจะร่วมกันเดินข้ ามเขาในช่วงที่สอง(เดินประมาณ2 ช.ม.) เข้ าสู่ วัดตัก๊ ซัง
(TaktshangLhakhang) หรือวัดถ ้าเสือ ซึ่งเป็ นวัดถ ้า13วัดที่สร้ างเกาะเกี่ยวกันอยู่บนหน้ าผาที่ดู
เหมือนวิมานสวรรค์ ล่องลอยอยู่เ หนื อกลุ่ม
เมฆ นับ เป็ น วัด ที่ น่ามหัศจรรย์ 1ใน10ของ
โลก และมีความสาคัญที่สดุ ของชาวภูฏาน
ซึ่งทุกคนจะต้ องขึ ้นไปให้ ได้ ครัง้ หนึ่งในชีวิต
....ตามตานาน ที่ เชื่อกันว่า ถา้ เสือ้ หรื อรั ง
เสือ (Tiger Nest) แห่งนี ้คือสถานที่ ๆ
กูรู ริมโปเช หรือท่านปัทมสัมภวะ ผู้เป็ นปรมาจารย์แห่งคาสอนแบบ วัชรญานตันตระที่เดินทาง
โปรดสัตว์มาจากทิเบต ได้ ขี่นางเสือ(หมายถึงศัก-ติ หรือพลังปัญญาจากเพศหญิงที่แปลงสภาพ
เป็ นนางเสือ)ขึ ้นไปสร้ างสมบุญบารมีนงั่ วิปัสสนากรรมฐานบาเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่ในถ ้านานถึง
3เดือน ก่อนที่ท่านจะได้ ประกาศคาสอนสู่สานุศิษย์เ พื่อเผยแผ่พระศาสนาสู่ดินแดนพุทธภูมิ
ภูฏาน ในพุทธศตวรรษที่12
การเดินขึน้ ไปถึงวัดตัก้ ซัง ต้ องมีความพร้ อมทัง้ ร่ างกายและจิตใจ อากาศบนที่สูงเบา
บางซึ่งอาจจะทาให้ เหนื่ อยง่ า ย ท่ า นที่ต้ องการสละสิทธิ์กรุ ณ าแจ้ งล่ วงหน้ า เพื่อจัด
เตรียมการดูแล
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ Takshang café
หลังจากกลับลงจากวัดตัก๊ ซังนาท่านเดินทางสู่ วัดคิชู (Kichu Temple) อายุ1,300 ปี วัดเก่าแก่
ที่สดุ แห่งหนึ่งของภูฏาน ที่ตามประวัติวา่ สร้ าง ตังแต่
้ สมัยที่ภฏู านยังเป็ นดินแดนส่วนหนึ่งของ
ทิเบต ซึ่งกษัตริย์ซองเซนกัมโป ที่ชาวทิเบตยกย่องว่าเป็ นผู้อญ
ั เชิญศาสนาพุทธสายวัชรยาน
ตันตระมาประดิษฐานในทิเบต และโปรดให้ สร้ างวัดขึ ้น 108 แห่ง เพื่อตอกหมุดสะกดอวัยวะ
108 จุดของยักษ์ ตนหนึ่งซึ่งนอนแผ่ขวางกันการประกาศพระธรรมจั
้
กรบนเทีอกเขาหิมาลัย โดย
ที่พระองค์ทรงมุง่ หมายที่จะให้ สจั ธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ าเผยแผ่ไปทัว่ ดินแดนแห่งนี ้ จุดที่
สร้ างวัดคิชูที่ เมืองพาโรเป็ นเท้ าซ้ ายของยักษ์ (อีกวัดหนึ่งในภูฏานอยู่ที่เมืองบุมทัง วัดจัมเบ
สร้ างตรงเข่าซ้ ายของยัก ษ์ ) น าเข้ าชมวิหารเก่าแก่ตงั ้ แต่สมัย กษัตริ ย์ ซองเซน กัมโป ซึ่งตรง
บริ เวณพื น้ ไม้ เบือ้ งหน้ าพระพุทธเจ้ าศรี ศากยมุนี มีร่องรอยบุ๋มลึกอย่ างชัดเจน เนื่องจากมีผ้ ู
แสวงบุญจานวนมากมายืนก้ มลงกราบพระแบบ “อัษฎางคประดิษฐ์ ” (ร่างกายแตะพืน้ 8 จุด)
ซา้ ๆ กัน เป็ นเวลานานนับพันปี ขอเชิญ ชมต้ น สนไซเปรสไม้ ประจาชาติต้น เก่ าแก่ที่ หน้ าวัด
เพลิด เพลินชมวิวกว้ างไกลของเทือกเขาหิ ม าลัย มองเห็นยอดเขาจูโมฮารี สูงที่สุดในภูฏาน
7,340เมตร (จูโมฮารีจะเห็นได้ เมื่ออากาศสดใสในฤดูหนาว )
ให้ ท่านอิสระช็อปปิ ้ งที่เมืองพาโร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม
Hotel Olathang หรือ เทียบเท่ า

วันที่ห้าของการเดินทาง
เช้ า

10.35 น.
16.05 น.

พาโร – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
จากนันน
้ าเดินทางสูส่ นามบินเมืองพาโร
✈ ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ด้ วยสายการบินภูฏานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ B3 700
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ มิร้ ูลืม
**************************************************************************

หมายเหตุ:
* รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นหลัก
** ชมระบาหน้ ากาก สาหรับ 10 ท่านขึ ้นไป
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อัตราค่ าบริการต่ อท่ าน
วันที่ออกเดินทาง

พักห้ องคู่

12 – 16 เมษายน 2562 (วันสงกรานต์ )
13 – 17 เมษายน 2562 (วันสงกรานต์ )

พักเดี่ยว(เพิ่ม)

57,999 บาท
55,999 บาท 7,900 บาท

**พิเศษ
สำหรับท่ำนที่จองก่อน วันที่ 28
กุมภำพันธ์ 2562 นี้
เหลือเพียง

55,500 บาท / ท่าน

เท่านัน
้ !!!
หมำยเหตุ
 ออกเดินทำง 15 ท่ำนขึ้นไป
 รำคำนี้ไม่รวม ทิป ไกด์(ภูฏำน) , คนขับ , รถกระเป๋ำ, และเจ้ำหน้ำที่
ชำวภูฏำนที่คอยให้บริกำรตลอดกำรเดินทำง ท่ำนละ 30 USD
ต่อทริป ต่อท่ำน
 ทิปหัวหน้ำทัวร์ที่เดินทำงและให้บริกำร 300 บำท ต่อทริป ต่อท่ำน
โรงแรมที่พัก :
Paro:
Hotel Olathang
Mandala Resort
Rema Resort

http://www.tourism.gov.bt/directory/hotel/hotel-olathang
http://www.hotel.bt/hotels-in-paro/mandala-resort/
http://www.hotel.bt/hotels-in-paro/rema-resort/

Thimphu:
Phuntshopelri
Tashi yodeling hotel
Rochog Pel

http://www.tourism.gov.bt/directory/hotel/hotel-phuntsho-pelri
http://www.tashiyoedling.com/
http://www.tourism.gov.bt/directory/hotel/ro-chog-pel-hotel
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Punakha and Wangdue :
Zhingkham resort
http://www.hotel.bt/hotels-in-punakha/zhingkham-resort/
Vara
http://www.hotel.bt/hotels-in-punakha/hotel-vara/
Pema Karpo Hotel
http://www.hotel.bt/hotels-in-wangdue/hotel-pema-karpo/
Khuru Resort
http://www.hotel.bt/hotels-in-punakha/khuru-resort/
ราคานีร้ วม
- โรงแรมที่พกั 4 คืน พร้ อมอาหารเช้ า ตามโปรแกรมท่องเที่ยวด้ านบน
- อาหารทุกมื ้อตามที่ระบุในโปรแกรม
- หัวหน้ าทัวร์ (คนไทย)
- ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)
- รถรับ-ส่งสนามบิน และตลอดการเดินทางตามโปรแกรมด้ านบน
- รายการท่องเที่ยวตามโปรแกรมด้ านบน
- ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
- น ้าดื่มวันละ 3 ขวดต่อ 1 ท่าน
- ค่าวีซ่าภูฏานและค่าภาษี ท่องเที่ยวรัฐบาลภูฏาน
- ค่าตัว๋ เครื่องบินชันประหยั
้
ดและภาษี สนามบินภูฏาน (สายการบินภูฏาน แอร์ไลน์ หรือ ดรุ๊กแอร์)
- ประกันภัยการเดินทาง
ราคานีไ้ ม่ รวม
- ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรมด้ านบน
- ทิปไกด์และคนขับรถ
การยื่นวีซ่า
- สแกนหน้ าสาเนาพาสพอร์ตผู้เดินทาง
( ควรส่งยื่นวีซ่าอย่างน้ อย 10 วัน ก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 15 ท่านขึ ้นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจานวน ดังกล่าว บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง
2. กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 30,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจา
ค่า ทัวร์สว่ นที่เหลือ กรุณาชาระ 14 วันก่อนการเดินทาง หรือเมื่อส่งเอกสารยื่นวีซ่า
3. เมื่อทาการออกตัว๋ เครื่องบินแล้ วและมีการยกเลิกไม่วา่ กรณีใดๆทางบริษัทไม่สามารถทาการรีฟันด์ตวั๋ ได้
เนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
4. กรุณาทาการจองที่นงั่ ล่วงหน้ าอย่างต่า 15วัน ก่อนเดินทาง เนื่องจากเวลาดาเนินการในการทาวีซ่าใช้ เวลา
ประมาณ 10 วัน
การยกเลิก
 หากมีการยกเลิกจะต้ องแจ้ งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้ อย 30 วันทางาน มิฉะนันบริ
้ ษัทฯจะขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงินทังหมด
้
 หากผู้โดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนออกตัว๋ โดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนค่าเดินทาง
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หมายเหตุ
 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้ าของสายการบินโรงแรมที่พัก
ในต่างประเทศเหตุก ารณ์ ท างการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯบริ ษั ท ฯจะคานึงถึ งความสะดวกของผู้
เดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ
สิ่งของห้ าม นาเข้ าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้ อง หรื อ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย
หรือด้ วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว ทางบริ ษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ ท่านได้ ไม่
ว่าจานวนทังหมดหรื
้
อบางส่วน
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กับ
ชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้ าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย
 ม้ าสาหรับขึ ้นวัดตัก๊ ซังมีจานวนจากัด ทางบริษัททาการจองล่วงหน้ าก่อนเดินทางถึงทางขึ ้นวัดทุกครัง้ แต
ในช่วงการท่องเที่ยวอาจจะมีจานวนไม่พอให้ บริการแก่นกั ท่องเที่ยว
การชาระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็นจานวน 30,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึง่ ท่าน(ค่าตัว๋ เครื่องบินสาย
การบินภูฏาน แอร์ไลน์ , ดรุ๊กแอร์) สาหรับการจองทัวร์สว่ นที่เหลือจะขอเก็บทังหมดก่
้
อนเดินทางอย่าง
น้ อย 14 วันทาการ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทังหมด
้

******************************

