รหัสทัวร์ : THP3-B3-BT-25OCT17-26APR18

ทิมพู – พูนาคา – พาโร – วัดทักซัง
พิสูจน์จติ มหากุศล พิชิตวัดถํ้าพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับนํ้าทะเล 2,900 ม.
ชมความงดงามของ ป้ อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน
ขอพรศักดิ์สทิ ธิอ์ งค์พระศรีสจั จธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก
เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
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พิเศษ!!!
 นํ้าดื่มบริการให้ตลอดวัน
 ระบําหน้ากาก Mask Dance
จัดแสดงเฉพาะคณะเราเท่านั้น
 อาหารเสริมจากเมืองไทยทุกมื้ อ
 บริการ ชา/กาแฟ หลังอาหาร
 ฟรี!!! ค่าม้า ขึ้ นวัดทักซัง
 ชุดประจําชาติเพื่อใส่เดินชมเมือง
หมายเหตุ
1. โปรดระมัดระวังรายการท่องเที่ยวบางรายการที่ใส่โปรแกรมสถานที่เที่ยวมากเกินกว่าจะสามารถเข้าชมได้จริง
2. รายการของเราสามารถเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวนอกเหนื อจากที่ระบุในรายการได้ ในกรณีที่มีเวลาเหลือ
วันแรก

สุวรรณภูมิ – พาโร – พาโรซอง – National Museum – ตาชิโชซอง

คณะพบกัน ณ จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Bhutan Airlines (B3) โดยจะมี
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกในการ Check-inสัมภาระต่างๆแก่ทา่ น
06.30 น.
ออกเดินทางสู่เมืองพาโร ประเทศภูฏาน โดยสายการบิน Bhutan Airline เที่ยวบินที่ B3-701(มีบริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง) (เครื่องบินแวะรับส่งผูโ้ ดยสารที่เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดียประมาณ 45 นาที ***ไม่ตอ้ งลง
จากเครื่อง***)
09.55 น.
เดิ นทางถึ งสนามบิ นพาโร ประเทศภูฏาน นํ าท่ านผ่าน
พิธีการตรวจคนเข้าเมื อ ง จากนั้ นแต่ ละท่ านรับกระเป๋าสัมภาระที่ โหลด
ตรวจเช็คให้เรียบร้อยและออกเดินทางเข้าสู่ตวั เมืองพาโร
ประเทศภูฏ าน เป็ นประเทศเล็ ก ๆที่ เป็ นดิ นแดนรวมแหล่ง อารยธรรม
ต่างๆในอ้อมกอดแห่งขุนเขาหิมาลัย เป็ นประเทศที่พุทธศาสนาแบ่งบาน
อยู่ท่ามกลางเทื อกเขาหิมาลัย ประชาชนชาวภูฏ านมีธรรมมะเป็ นสิ่ งยึด
เหนี่ ยวทางจิตใจ ประชาชนดํารงชีวิตกันอยูอ่ ย่างเรียบง่ายไม่วุน่ วาย และ
ความสุขของคนภูฏานวัดกันได้ที่ใจ..ความสุขอยูท่ ี่จิตใจที่มีแต่รอยยิ้ ม..และ
ความเป็ นมิตรแก่ผูค้ นทั้งโลก ทุกท่านจะได้สัมผัสบ้านเมืองที่ เมืองพาโร
ซึ่งเป็ นเมืองที่ถูกโอบอยูใ่ นวงล้อมของขุนเขา บนระดับความสูง 2,280 เมตร มีแม่น้ํ าปาชูไหล
ผ่าน อาคารบ้านเรือนจะเป็ นสไตล์ภูฏานแท้ กรอบหน้าต่างไม้ลวดลายสีสนั สดใส
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นํ าทุกท่านชม พาโรซอง หรือ พาโรริงปูซอง ป้ อมปราการและวิหารหลวงแห่งเมืองพาโร
พาโรซองนั บเป็ นตัวอย่างสถาปั ต ยกรรมแบบภู ฏานที่ ส มบูรณ์ แบบที่ สุ ด ทุ ก ท่ านจะเห็น ถึ ง
กําแพงสีขาวที่ก่อตัวขึ้ นเป็ นป้ อมปราการสามารถเห็นได้ชดั เจนเป็ น Landmark
ตัวซองสร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1644 โดย ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล พระอริยสงฆ์ ซึ่งเป็ นผูน้ ําทาง
จิตวิญญานและเป็ นผูร้ วบรวมประเทศภูฏานให้เป็ นปึ กแผ่น รวมถึงเป็ นผูว้ างระบบการบริหารงานและระบอบ
ปกครองประเทศ ปั จจุ บันเป็ นสถานที่ ทํางานของรัฐบาล รวมทั้งเป็ นที่ ต้ังขององค์กรบริหารสงฆ์ประจําเขต
ปกครองนั้นๆ ทางเข้าพาโรซองมี สะพานแขวนไม้ทอดผ่านข้ามแม่น้ าํ เป็ นอีกจุดที่ควรถ่ายรูปเก็บภาพความ
ประทับใจ
หลัง จากนั้ น นํ าท่ านเดิ น ทางไม่ ไ กล ชม พิพิ ธ ภัณ ฑ์ส ถานแห่ ง ชาติ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์แ ห่ง นี้ เป็ นที่ เ ก็ บรวบรวม
หน้ากากศิลปะแบบพุทธมหายาน นิ กายตันตระ ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอย
ต่างๆ รวมถึงจัดแสดงความหลากหลายทางธรรมชาติอนั สมบูรณ์ของประเทศเพื่ อให้ทุกท่านได้รูจ้ กั ภูฏานมา
04.30 น.
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กขึ้ น ตรงข้า มกั บ อาคารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เป็ นอาคารทรงกลมสี ข าว เรี ย กว่ า ตาซอง (Ta
(

Dzong)

ขณะนี้ Ta Dzong กําลัง

หลังอาหาร นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองทิมพู เมืองหลวงของประเทศภูฏานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1961
ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 1 ชม. ระหว่างทางผ่านชม วัดตัมชู Tamchoe Monastery คือ
จุดชมวิววัดตัมชู ตรงจุดบรรจบของแม่น้ํ าปาโรชูกบั แม่น้ํ าทิ มพูชู คือวัดตัมชู หรือวัดเขายอด
อาชา จะตั้งอยูบ่ นฝั ่งซ้ายท่ามกลางทิวทัศน์ ที่มีแม่น้ํ าสองสายมาบรรจบกัน ท่านลามะทังทน
เกลโป ซึ่งเป็ นผูส้ ร้างวัดนี้ ขึ้ นพร้อมสะพานเหล็กอีกสายหนึ่ งขึ้ นที่นี่ แต่สะพานถูกนํ้ าพัดทําลาย
ลงในปี ค.ศ. 1969 สะพานที่ เห็นในปั จจุ บันเป็ นของที่ ใช้โซ่เหล็ กสร้างขึ้ นใหม่ในปี ค.ศ.
2005 โดยเลียนแบบสะพานสายเดิม
ต่อจากนั้นเดินทางอีกไม่ไกล นําท่านเดินทางเขาชม ตาชิโชซอง มหาปราการแห่งศานา
และวิ หารหลวงแห่งเมืองทิมพู (วันธรรมดาเปิ ดหลัง16.30น. / เสาร์-อาทิตย์ เปิ ด
ทั้งวัน) ตาซิโซซอง หมายถึง ป้ อมแห่งศาสนาอันเป็ นมงคล สร้างในสมัยศตวรรษที่ 12
โดยท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล ปั จุบนั เป็ นสถานที่ทํางานของพระมหากษัตริย์ สถานที่ทํา
การของกระทรวงต่ างๆ และวัด รวมทั้ง เป็ นพระราชวัง ฤดู รอ้ นของพระสัง ฆราช และ
บริเวณอันใกล้ท่านจะได้เห็นวังที่ประทับส่วนพระองค์ของพระราชาธิบดีจิกมี่ดว้ ย
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเชิญทุกท่านพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Gyelsa Hotel เมืองทิมพู ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สอง

ทิมพู – National Memorial Chorten – โดชูลาพาส – วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นํ าท่านชม National Memorial Chorten อนุ สรณ์มหาสถานแด่กษัตริยร์ ชั กาลที่ 3 แห่งประเทศภูฏานส
ร้างในปี ค.ศ.1974 มีผูค้ นมากมายเดินทางมาแสวงบุญและสวดมนต์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ
นํ าท่านเดินทางสู่ เมื องพูนาคา (Punakha) พูนาคา เป็ นเมืองหลวงเก่าของภูฏานจนถึงปี ค.ศ. 1955
ก่อนที่ จะย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองทิมพู ระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง)
ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของทุ่งนาขั้นบันไดและดอกไม้ที่บานตลอดเส้นทางสวยงามเป็ นอย่าง
มาก ผ่านชม ป้ อมซิมโตคาซอง สร้างในปี ค.ศ.1629 ป้ อมแห่งนี้ มีชยั ภูมิที่ถือเป็ นยุทธศาสตร์ที่สาํ คัญ
แห่งเมืองทิมพู ถือเป็ นป้ อมปราการแห่งแรกที่ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล สร้างขึ้ น เมืองพูนาคาอยูร่ ะดับ
ความสูง 1,200 เมตรจากระดับนํ้าทะเล ทําให้เมืองพูนาคามีอากาศอบอุ่นกว่าเมืองพาโรและเมืองทิมพู
นํ าท่ านแวะชม โดชู ลาพาส ชมความงามของ เจดียด์ รุ กวังเยลลาคัง สถู ปแห่งชัยชนะ ชม 108
สถูป อนุ สรณ์สถานที่ มีต่อกองกําลังกลุ่มหัวรุนแรงที่ ยึดพื้ นที่ ทางภาคใต้ของภูฏาน ตั้งอยู่บนระดับ
ความสูง 3,150 เมตร จากระดับนํ้ าทะเล พร้อมดื่ มดํา่ ธรรมชาติ ทิวทัศน์ ของภู เขาหิมาลัยด้าน
ตะวันตกอันตระการตา และยอดเขาต่างๆเรียงรายกัน รวมไปถึ งยอดเขาที่สูงที่สุดอย่างกังกาพุนซุม
ซึ่งมีความสูงถึง 7,540 เมตร จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองพูนาคา
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินขึ้ นเนิ นไปชม วัดชิมิลาคัง (ใช้เวลาเดินประมาณครึ่งชัว่ โมง) วัดที่อยูบ่ นยอดเนิ นกลางหุบ
เขา สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1499 โดยลามะที่มีชื่อเสียงมาก นามว่าท่าน Lama Drukpa Kunley ที่วดั แห่งนี้
ชาวบ้านเชื่อกันว่าหากใครมาอธิษฐานขอบุตรก็จะได้สมใจ
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จากนั้ นนํ าท่านชม พูนาคาซอง (Punakha Dzong) ป้ อมปราการประจําเมืองพูนาคา
สร้างขึ้ นในปี 1637 โดยซับดรุง งาวังนัมเกล ซึ่งได้รบั การขนานนามว่าเป็ น พระราชวัง
แห่งความสุขอันยิ่งใหญ่ “Palace of Great Happiness” และเป็ นหนึ่ งในป้ อมปราการที่
สวยงามที่สุดในภูฏาน เป็ นป้ อมที่สร้างเป็ นอันดับสองของภูฏาน ในอดีตเมื่อครั้งเมืองพู
นาคายังเป็ นเมืองหลวง ป้ อมแห่งนี้ ได้ถูกใช้เป็ นที่ทําการของรัฐบาล ปั จจุบนั เป็ นที่พกั ใน
ฤดูหนาวของพระชั้นผูใ้ หญ่ ป้ อมนี้ ตั้งอยู่ ณ บริเวณที่แม่น้ํ า Pho chu และ แม่น้ํ า Mo chu
ไหลมาบรรจบกัน อีกทั้งเป็ นสถานที่ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล มรณภาพที่นี่ และปั จจุบนั
ก็ได้เก็บรักษาร่างของท่านอยู่ภายใน ท่านจะได้เห็น ลามะ (พระสงฆ์) จํานวนมากที่
กําลังศึกษาพระธรรมและสวดมนต์
พิเศษ!!! พาทุกท่านสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ เร้าใจกว่ าเดิม ด้วยการล่องแก่ งที่แม่ น้ าํ Mo Chu วิ วอัน
ตระการตากับขุนเขารูปช้างหมอบ และ Punaka Dzong สวยงาม เพียงท่านละ
กรณีล่องเรือ 2-4 คน ราคา 3,500 บาท /
กรณีล่องเรือ 4-6 คน ราคา 2,500 บาท /
กรณีล่องเรือ 6-8 คน ราคา 2,000 บาท /
(ล่องแก่งไม่ได้รวมในค่าทัวร์ แต่เป็ น Optional
ท่านั้น ไม่ได้เป็ นการบังคับ
ขายแต่อย่างใด ส่วนท่านใดไม่สะดวกหรือไม่ป ระสงค์ล่องแก่ง ทางบริษัทฯ จะนําทุกท่านไปชมตลาดพื้ นเมื อง
และ ไปชุดชมวิว ที่สวยที่สุดในเมืองพูนาคาแทน โดยไม่มีค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติม)
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเชิญทุกท่าน พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Meri Puensum Hotel เมืองพูนาคา ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สาม

พูนาคา – ทิมพู – พระศรีสจั จธรรม – สวนสัตว์แห่งชาติ – ห้องสมุดแห่งชาติ – พาโร

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นํ า ท่ า นเดิ น ทางกลับ สู่ เ มื อ งทิ ม พู ตามเส้น ทางเดิ ม ชมทั ศ นี ย ภาพสองข้า งทางและเทื อ กเขาหิ ม าลัย ที่ มี ค วามสวยงาม ที่ จ ะเป็ น
ประสบการณ์ที่ดีที่ได้มาเยือนภูฏาน
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
พาทุ กท่านชม ที่ทาํ การไปรษณี ยภ์ ูฏาน ทุ กท่านสามารถถ่ายรูปทําแสตมป์ ที่ ระลึก อีกทั้งสามารถ
เลือกซื้ อดวงตราไปรษณี ยากรที่ งดงามของภูฎาน มีให้เลือกหลายรูปแบบและราคา ทั้งรูปวิวทิ วทัศน์
ธรรมชาติ รูปวัดและป้ อมปราการที่เรียกว่าซอง (Dzong) รูปสัตว์ รูปดอกไม้ต่างๆ ซึ่งดวงตราไปรษณี
ยกรของภูฏานถือเป็ นหนึ่ งในของน่ าซื้ อที่ทุกท่านไม่ควรพลาด
นํ า ทุ ก ท่ า นชม หอสมุ ด แห่ ง ชาติ ซึ่ ง ทุ ก ท่ า นจะได้ช มหนั ง สื อ
ภาพถ่ายของประเทศภูฏานที่ ใหญ่ที่สุดในโลก รวบรวมภาพถ่าย
สถานที่ ต่างๆในภู ฏานทั้งหมด ซึ่ งหากท่ านใดสนใจสามารถซื้ อ
เล่มย่อเป็ นของที่ระลึกได้ ซึ่งทางหอสมุดจัดจําหน่ ายในราคาย่อยเยา นอกจากนี้ ท่านยังสามารถหา
ซื้ อหนังสือเกี่ยวกับประเทศภูฏานอื่นๆได้อีกด้วย
นํ าทุกท่านชม โรงเรียนสอนงานศิ ลปะ (School of Art &
Craft) (โรงเรียนอาจมีการปิ ดเนื่ องจากวันหยุดที่ไม่แน่นอน) ซึ่งเป็ นโครงการในพระราชดําริที่
ต้องการอนุ รกั ษ์และสืบทอดศิลปะของภูฏานทั้ง 13 แขนง โดยหลักสูตรจะแบ่งเป็ นตั้ง 2 -6 ปี ที่
โรงเรียนแห่งนี้ ทุกท่านจะได้เห็นนักเรียนกําลังวาดรูป ทอผ้า ตัดเย็บ แกะสลัก และทํางานปั้ นต่างๆ
อย่างขมักเขม้น รวมไปถึ งทุ กท่ านยังสามารถสนั บสนุ นกิ จการของนั ก เรียนได้โดยการซื้ อสิ นค้า
หัตถกรรมจากฝี มือนักเรียนที่รา้ นขายของที่ระลึกภายในโรงเรียนอีกด้วย
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นําท่านชม สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน และชมสัตว์ประจําชาติทาคิน ที่มีรูปร่าง
ลักษณะพิเศษผสมระหว่างแพะกับวัว มีแห่งเดียวในประเทศภูฏานเท่านั้น ซึ่งครั้งนึ่ งประเทศ
สหรัฐอเมริกาเคยเจรจาของไปเลี้ ยงแต่ได้รบั การปฏิเสธจากรัฐบาลประเทศภูฏาน ทาคิน เป็ น
สัตว์ในตํานานประวัติศาสตร์ของศาสนาพุทธ โดยเชื่อว่าท่านลามะ Drukpa Kunley
าม

นํ าท่ าน สักการะองค์หลวงพ่อ สัจจธรรม ที่ ต้ัง อยู่สูง ที่ สุด ในโลก และได้รับความร่วมมื อจาก
เศรษฐี ชาวสิงค์โปร์ บริจาคเงินซื้ อที่ดินและสร้างพระพุทธรูป ให้แก่รฐั บาลประเทศภูฏานให้ท่าน
ไหว้ขอพรเพื่ อเป็ นศิ ริมงคล นํ าท่ านชม จุดชมวิ วซังเกกัง (Sangaygang) จุ ดชมวิวทิ วทัศน์ ที่
สวยงามของหุบเขาเมืองทิมพู เพื่อเก็บภาพประทับใจ
จากนั้นนําทุกท่านเดินทางสู่เมืองพาโร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั ่วโมง
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเชิญทุกท่าน พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Kichu Resort เมืองพาโร ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สี่

พิชิตวัดถํ้าพยัครเหิร

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นํ าท่านออกเดินทางสู่ วัดถํ้าพยัคฆ์เหิร ทักซัง” เป็ นมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เป็ นที่ที่องค์กูรูปัทมสัมภวะได้เดินทางมาบําเพ็ญภาวนาและ
เจริญสมาธิอยูใ่ นถํ้าบนชะง่อนเขา ตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 และท่านก็ยงั เป็ นผูน้ ํ าเอาศาสนาพุทธเข้ามาเผยแผ่ยงั ดินแดนแห่งนี้ ตามความเชื่อ
ของชาวภูฏาน กล่าวว่าท่านได้เหาะมาบนหลังเสือตัวเมีย มายังหน้าผาแห่งนี้ เพื่อทําวิปัสนากรรมฐาน จึงได้ชื่อว่า ถํ้าเสือ (Tiger Nest)
หลังจากที่สาํ เร็จสมาธิแล้ว ท่านจึงได้สร้างศาสนสถานแห่งนี้ ขึ้ น ชาวภูฏานมีค
วามเชื่อว่าครั้งหนึ่ งในชีวิต จะต้องได้ขึ้นมาแสวงบุ ญ เพื่ อความเป็ นสิ ริมงคล
และเจริญก้าวหน้าของชีวติ
การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ รถจะสามารถขึ้ นได้แค่เนิ นเขาเท่านั้ น จากนั้ น
ทุ ก ท่ า นสามารถเลื อกเดิ น ทางได้ 2 แบบ คื อ เดิ น เท้า หรื อ ขี่ ม ้า เท่ า นั้ น
(เนื่ องจากปริมาณคนจูงม้าไม่เพียงพอต่อจํานวนนักท่องเที่ยว จึงอาจทํา
ให้เกิดอันตรายในการเดินทางได้ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯจึงแนะนําให้เดินเท้าขึ้ น
เขาจะปลอดภัยกว่า แต่ถา้ ท่านใด มี ทักษะในการขี่ มา้ ขึ้ นเขา หรือ อยาก
ผจญภัย รบกวนแจ้งบริษั ทฯล่วงหน้าเพื่อ ทํา การจองม้าให้ท่ าน ไม่ เสี ย
ค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติม) ขึ้ นไปยังวัด เส้นทางเป็ นเนิ นเขาและมีหน้าผาสูงชันราว 3,000 เมตรจากด้านล่าง แนะนํ านั กท่องเที่ยวค่อยๆ เดิน
ขึ้ นไปช้าๆ ราว 2 ชม. จะถึงจุกพักครึ่งทาง พักดื่มนํ้าชา กาแฟ ) จากนั้นเดินทางต่ออีกราว 1 ชม.ก็จะถึงสุดทางดินลูกรังสุดท้าย จากนั้ น
เส้นทางจะเปลี่ยนเป็ นบันไดขึ้ นลง 700 ขั้น สู่ยงั วัดทักซัง ด้านใน นํ าทุกท่านสักการะสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ และ ชมความงามของธรรมชาติ ที่
สรรค์สร้างอย่างวิจิตรลงตัว
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารด้านบนระหว่างทางขึ้ นทักซัง
นําทุกท่านเดินเท้าลงจากเขา (ไม่สามารถอนุ ญาติให้นัง่ ม้าลงมาด้านล่างได้ เนื่ องจาก อันตราย
เป็ นอย่างมากต่อตัวผูเ้ ดินทาง) จากนั้นเดิทางต่อสู่ วัดคิชู ลาคัง หนึ่ งในวัดที่เก่าแก่ในประเทศ
ภูฏาน สมัยศตวรรษที่ 7 วัดนี้ เป็ นวัดที่มีควมเชื่อว่าสร้างไว้เพื่อตรึงเท้าซ้ายของนางยักษ์ตนหนึ่ ง
ที่นอนทอดร่างปิ ดทับประเทศทิเบตและเทือกเขาหิมาลัยไว้
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จากนั้นเพลิดเพลินกับ การช้อบปิ้ ง ณ พาโร สตรีท ซื้ อของฝากของที่ระลึก ตามอัธยาศัย
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พร้อมชม การแสดงท้องถิ่นของ
ชาวภูฏาน แสดงวัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงามของชาวภูฏานในเทศกาลงานประเพณี
ต่างๆ
จากนั้นเชิญทุกท่าน พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Kichu Resort Hotel เมืองพา
โร ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่หา้

พาโร-กรุงเทพ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นําท่านเดินทางสู่สนามบินพาโร เพื่อนําท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ
เหิรฟ้ าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Bhutan Airlines เที่ยวบินที่ B3-700
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (เครื่องบินแวะรับส่งผูโ้ ดยสารที่เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดียประมาณ 45
นาที ***ไม่ตอ้ งลงจากเครื่อง***)
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการบริการ

10.35 น.

16.05 น.
***หมายเหตุ

ม

ในกรณีที่ผโู ้ ดยสารอยูต่ า่ งจังหวัด หากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร์, รถไฟ หรือตั ๋วเครื่องบินภายในประเทศ
กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯทราบทุกครั้งก่อนทําการออกตั ๋วทุกประเภท
มิฉะนั้นทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้ นในกรณีที่ทวั ร์มีการยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

อัตราค่าบริการ :
ตุลาคม 2560 : 25-09 ต.ค.
พฤศจิกายน 2560 : 01-05 / 08-12 / 15-19 / 22-26 / 29 พ.ย.-03 ธ.ค.
ธันวาคม 2560 : 09-13 / 14-18 / 20-24 / 28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 61
มกราคม 2561 : 04-08 / 11-15 / 18-22 / 25-29 ม.ค.
กุมภาพันธ์ 2561 : 01-05 / 08-12 / 15-19 / 22-26 ก.พ.
มีนาคม 2561 : 01-05 / 08-12 / 15-19 / 22-26 / 29 มี.ค. – 02 เม.ย.
เมษายน 2561 : 06-09 / 11-15 / 13-17 / 18-22 / 19-23 / 26-30 เม.ย.
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดียว เพิ่ม

49,900 บาท
48,900 บาท
47,900 บาท
4,900 บาท

** ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํากว่
่ า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยน
แปลงขนาดของพาหนะที่ใช้ในการนําเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํากว่
่ า 15 ท่าน หรือตํากว่
่ ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจ้ ดั
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม
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สงวนสิทธิ์
 ในการเปลี่ยนแปลงราคา เหตุมาจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตั ๋วเครื่องบินหรือประกาศจากรัฐบาลประเทศภูฎาน
 เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน แต่ไม่ตากว่
ํ ่ า 6 ท่าน จะไม่มี หัวหน้าทัวร์ จากเมืองไทย แต่ทุกท่านยังสามารถเดินทางด้วยตัวเอง
ได้ โดยไม่ตอ้ งจ่ายเงินเพิ่ม โดยที่มี ไกด์ทอ้ งถิ่น (English speaking guide)
อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัดโดยสายการบิน Bhutan Airlines (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก. / ท่าน)
2. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง ภาษีน้ํามัน ค่าประกันภัยทางอากาศ
3. ค่ารถนําเที่ยวภายในประเทศภูฎาน (ไกด์ทอ้ งถิ่นภาษาอังกฤษ) และหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทยคอยอํานวยความสะดวกตลอด
การเดินทาง
4. ค่าโรงแรมที่พกั มาตรฐาน Tourist Class 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง
5. ค่าวีซ่าภูฏาน
6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ ค่าพาหนะ หรือรถรับ – ส่ง ระหว่างนําเที่ยว
7. ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ ครองอาหารเป็ นพิษ
(โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ ”อาหารเป็ นพิษเท่านั้น”) (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสาํ หรับเด็กที่มีอายุตาํ ่
กว่า 6 เดือน และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่ งของสัญญาฯ)
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าจัดทําหนังสือเดินทาง
2. ภาษี ต่างๆ เช่น ภาษี มูลค่าเพิ่ม 7%
3. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอื่นๆนอกเหนื อจากรายการทัวร์
4. ค่านํ้าหนักกระเป๋าที่เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กก.
5. ค่าใช้จา่ ยอื่นๆที่ไม่ได้ระบุอยูใ่ นโปรแกรมทัวร์
6. ค่าอาบนํ้าแร่หิน (Hot Stone Bath)
7. ค่าทิปสําหรับมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น 3 USD ต่อวัน รวม 5 วัน = 15 USD

ค่าทิปสําหรับคนขับรถ 2 USD ต่อวัน รวม 5 วัน = 10 USD
ค่าทิปสําหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD ต่อวัน รวม 5 วัน = 15 USD
รวมเป็ น 40 USD / ท่าน
เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า
 ไฟล์สแกนหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือ มากกว่า 6 เดือนก่อนเดินทาง

รหัสทัวร์ : THP3-B3-BT-25OCT17-26APR18
เงื่อนไขการจองทัวร์
1. หลังจากการจอง ต้องชําระ เงินมัดจําทันที ท่านละ 20,000 บาท / ท่าน เนื่ องจาก ตัว๋ เครื่องบิน จะต้องออกทันทีหลังจาก มี
การยืนยันการจอง มิฉะนั้น ที่นัง่ จากสายการบิน จะไม่ Confirm และ จะต้อง โอนเงิน ก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 14 วันก่อน
การเดินทาง
2. เงื่อนไขการยกเลิก: หลังจากชําระเงินมัดจําแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน เนื่ องจาก ทางบริษัทฯจะต้องออกตัว๋
เครื่องบิน ให้ผูโ้ ดยสารทันที เพื่อการยืนยันการเดินทางกับทางสายการบิน
3. หลังจาก จ่ายเงินเต็มจํานวนแล้ว ทางบริษัทฯจะคิดค่าใช้จา่ ยตามความเป็ นจริงที่เกิดขึ้ นในขณะนั้น และจะทําการคืนเงินที่เหลือ
หลังจากหักค่าใช้จา่ ยแล้วให้กบั ผูเ้ ดินทาง
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รบั บาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน หรือ ภัยธรรมชาติ หรือ จลาจล เป็ นต้น
5. เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฎิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินทุกกรณี
6. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ชําระโดยตรงกับทางบริษัทณ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านได้รบั ทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ที่บริษัทฯได้ระบุไว้แล้วข้างต้น
7. กําหนดการเดินทางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลักสําคัญ
8. สําหรับ ผูโ้ ดยสาร ที่ไม่ได้ถือ Passport ไทย หรือ Passport ต่างด้าว ผูโ้ ดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร Visa เข้าออก
เมืองไทยเอง หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯทัวร์ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณี ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของ
ประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
9. บริษัทจะไม่รบั ผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทัวร์ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธในการให้วซี ่า หรือ ปฏิเสธเข้าเมือง ในทุกกรณี
10. ในกรณีที่ท่านผูโ้ ดยสารต้องการใช้พาสปอร์ตเล่มสีน้ําเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆใน
การที่ท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิให้เข้าเมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที่ยวจะใช้เล่มสีเลือดหมู
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทํากรุป๊ ได้ไม่ถึงจํานวนอย่างน้อย 15 ท่าน
ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้งั หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
12. บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนื อการควบคุมของ
ทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ
อุบตั ิเหตุต่าง
13. ราคานี้ คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปั จจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้ น ตามอัตราค่านํ้ ามันหรือ ค่าเงิน
แลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
14. ภาพที่ใช้ในการประกอบการทําโปรแกรมใช้เพื่อความเข้าใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **

