BHUTAN
ภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า

พาโร - ทิมพู– ปูนาคา 5 วัน 4 คืน
วันที่ 26 – 30 กรกฎาคม 2561
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วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

ค่่า

1

สนามบินสุวรรณภูมิ - พาโร
พาโรซอง-ทิมพู - ทาชิโชซอง

-

/

/

2

ทิมพู-โดซูลา่ -ปูนาคม-ปูนาคาซอง-ชิมิลาคังทิมพู

/

/

/

3

ทิมพู-สถานอนุรักษ์สัตว์ประจาชาติภูฏานMemorial Chorten – พระใหญ่เดนดอมา
ซันกังคา-Weekend Market-พาโร

/

/

/

4

พาโร-วัดทักซัง-ดรุกเยลซองคิชูลาคัง

/

/

/

5

พาโร – กรุงเทพฯ

/

-

-

โรงแรมที่พัก

AMODHARA HOTEL
ระดับ 3* หรือเทียบเท่า
AMODHARA HOTEL
ระดับ 3* หรือเทียบเท่า
TASHI NAMGAY RESORT
ระดับ 4*+ หรือเทียบเท่า
TASHI NAMGAY RESORT
ระดับ 4*+ หรือเทียบเท่า
-

โปรแกรมการเดินทาง : วันพฤหัสที่ 26 – วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 ( 5 วัน 4 คืน )
วันแรก ( พฤหัสที่ 26 ก.ค. )
กรุงเทพฯ – พาโร – พาโรซอง – ทิมพู – ทาชิโช ซอง
07.00 น.
09.00 น.
12.10 น.

 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบินดรุ๊ก แอร์
 เหินฟ้าสู่ประเทศภูฏาน โดยสายการบินดรุ๊กแอร์ เที่ยวบินที่ KB 131
(เครื่องจะแวะจอดประมาณ 30 นาที ที่อินเดีย/ไม่ต้องลงจากเครื่อง)
 เดินทางถึงสนามบินพาโร เมืองพาโร ที่ระดับความสูง 2,200 เมตร
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เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum of Bhutan) หรือ
ตาซอง (Ta Dzong) ซึ่งในอดีตเคยเป็นหอสังเกตการณ์ ให้แก่พาโร ริงปุง ซอง

จากนั้นนาท่านสู่ พาโรซอง (Paro Rinpong Dzong) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1645ในรัช
สมัยของ Shabdrung Ngwang Namgyel ผู้เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่รวมประเทศภูฏานเข้าไว้
เป็นหนึ่งเดียวในช่วงศตวรรษที่ 17
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองทิมพู ราชธานีแห่งภูฏานโดยทางรถยนต์ ระยะทาง 68
กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง ระหว่างทางแวะ วัดตัมซู (Tamchoe Monastery)
วัดนี้ตั้งอยู่บนยอกเขาอาชา สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 โดยท่านลามะทังทน เกลโป (ผู้
ได้รับการขนานนามว่า Iron Man) นอกจากตัวอาคารที่เป็นวัดแล้ว ท่านทังทนเกลโปยัง
สร้างสะพานเหล็กเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ในการข้ามแม่น้าพาโร อันเชียวกรากอีก
ด้วย จึงถือได้ว่าเป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดในภูฎาน

จากนั้ นเดิ นทางเมื องทิ ม พู ซึ่ งตลอดสองข้ า งทางท่ า นสามารถมองเห็ นทั ศ นี ย ภาพอั น
สวยงามของภูฏาน และท่ านจะตื่ นตาตื่นใจสถาปัต ยกรรมที่มีรู ปแบบและมีความเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของภูฏาน
แวะพักหมู่บ้านปุนซม เพื่อชมเจดีย์ 3 หลัง ที่ยืนยันความสัมพันธ์อันดีระหว่ างสาม
ประเทศคือ ภูฎาน,เนปาล และธิเบต และยังเป็นจุดบรรจบกันของแม่น้าสองสายคือแม่น้า
พาโร และแม่น้าทิมพู จนกลายเป็นแม่น้าวัง ก่อนไหลลงสู่ประเทศอินเดีย
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เมื่อเดินทางถึง เมืองทิมพู ซึ่งนับได้ว่าเป็นเมืองหลวงที่เล็กที่สุดของเอเชีย และเป็น
เมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่ไม่ใช้ไฟจราจร นาท่านชม ที่ทาการไปรษณีย์ภูฏาน

(Post Office) ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อ โปสการ์ด และดวงตราไปรษณียากร ที่งดงาม
ของภูฏาน ทั้งยังถือได้ว่าเป็นประเทศ “เจ้าแห่งสแตมป์” แห่งหนึ่งของโลก
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นาท่านชม ทาชิโชซอง (Tashicho Dzong) ซึงเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองหลวงทิมพู
ซองแห่งนี้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงามมาก (หมายเหตุ : ก่อนอื่นคงต้องขอพูดถึง
เรื่องของซอง (Dzong) เสียก่อน มาภูฏานสิ่งที่ท่านจะได้พบเห็น และได้ยินบ่อยๆ คือ
ซอง เพราะ “ซอง” ไม่ใช่เป็นเพียงสถาปัตยกรรมที่มีความสาคัญกับด้านการบริหารการ
ปกครองบ้านเมืองเท่านั้น หากแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนภูฏาน เนื่องจาก
เป็นที่ตั้งของวัดหลักประจาท้องถิ่นเขตนั้นๆ หากแปลความหมายของซอง ซึ่งเป็นภาษา
ซองคา ก็คือป้อมปราการ ที่ในอดีตใช้เป็นที่ใช้ป้องกันอริศัตรูที่มารุกรานผืนดินแห่งนี้
นั่นเอง)

ค่า

จากนั้น นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พัก ณ Amodhara Hotel 3* หรือเทียบเท่า
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
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วันที่สอง ( ศุกร์ที่ 27 ก.ค. )
เช้า

ทิมพู – โดชูลา – ปูนาคา - ทิมพู

อรุณสวัสดิ์...  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองปูนาคา(Punakha) ตั้งอยู่ทรี่ ะดับความสูง 1,300 เมตร (ต่า
กว่าทิมพูราว 1,000 เมตร) ด้วยระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช้เวลาร่วม 4 ชั่วโมงครึ่ง ลัดเลาะ
ตามไหล่เขาให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทัศนีย์ภาพอันงดงามของธรรมชาติ ทั้งป่าเขา น้าตก
และแม่น้า ให้ท่านพักดื่มชากาแฟที่จุดพัก ณ “โด ชูลา” (Dochula Pass) หรือช่อง
เขาศิลา ที่มีระดับความสูง 3,150 เมตรเหนือระดับน้าทะเลปานกลาง เป็นช่องเขาที่สามารถ
มองเห็นเทือกเขาหิมาลัยได้ในระยะใกล้
บางวันก็จะเห็นทะเลหมอกปกคลุมอยู่ทั่วไป
รวมถึงกังก้า พุนซุม (Gangkhar Phuensum) ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก ยังไม่มีผใู้ ดสามารถ
ปีนขึ้นไปได้ ซึ่งสูงถึง 7,500 เมตร ณ จุดนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถูป “ดรุค วังเกล” (
Druk Wangle Chorten ) หรือสถูปแห่งความเป็นสิริมงคลและสันติสุขของแผ่นดิน 108
องค์ ซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อถวายพระโพธิสัตว์ของชาววัชรยาน 108 องค์ โดยสมเด็จพระ
ราชินี อะชิ ดอร์จิ วังโม

7 of 21 P a g e

 จากนั้นเดินทางต่อจนถึง เมืองปูนาคา อดีตราชธานีของภูฏานมากว่า 300 ปี
นาท่านชม ปูนาคาซอง (Punakha Dzong) สถานที่แห่งนี้มีความสาคัญในการ
ประกอบพระราชพิธีสาคัญต่างๆ อาทิ พระราชพิธีอภิเษกสมรถของกษัตริย์
จิกมี่ เกอเซ นัมเยล วังซุก กับนางสาวเจซุง เปมา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2011
เป็นต้น
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ที่นี่มีความสวยงามมาก เพราะเป็นจุดที่บรรจบกันของแม่น้า 2 สาย คือ แม่น้าโพ (Po Chu)
และแม่น้าโม (Mo Chu) ซึ่งหมายถึงแม่น้าพ่อและแม่น้าแม่ไหลมาบรรจบกันพอดี มีเรื่อง
เล่าขานว่าพระพุทธเจ้า ได้กล่าวพระพุทธทานายว่า”จะมีชายผู้หนึงชื่อว่านัมเกล มาเยือน
เนินรูปช้าง” เมื่อท่านซับดรุง งาวังนัมเกล ได้มาถีงเมืองปูนาคา ได้มาหยุดยืนตรงส่วนที่
คล้ายงวงช้างที่นอนอยู่ตรงที่บรรจบของแม่น้า 2 สาย ในคืนนั้นท่านซับดรุง ได้ฝันเห็นตัว
อาคารของซองที่มีขนาดเล็ก มีลกั ษณะของอาคารที่สวยงามและเด่นชัด จึงดาริให้นายช่าง
ชื่อ โซวี พาเร็ป เป็นผู้ทาการก่อสร้าง โดยยึดรูปแบบตามความฝันโดยไม่มีการร่างแบบลง
บนแผ่นกระดาษแต่อย่างไร ด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าที่จะสร้างถวายต่อท่านกูรูริมโปเช
และด้วยบุญญาธิการของท่านซับดรุง งาวังนัมเกล ปูนาคาซองใช้เวลาสร้างเพียงหนึงปี
(1637-1638) จึงแล้วเสร็จ แต่ก็มีตานานเล่าขนานว่าพระนางนาคี (ราชินีแห่งนาค) ได้ช่วย
ขนหินในแม่น้ามาสร้างปูนาคา ซอง ดังจะปรากฏว่ามีห้องที่วางกองก้อนหินและมีรูปปั้น
พระนางนาคีไว้ภายในปูนาคาซอง
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เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านชม วัดชิมิลาคัง (Chimi Lhakhang) การเดินทางสู่ตัววัดต้องเดิน
ด้วยเท้าประมาณ 1 กิโล ระหว่างทางเพลิดเพลินกับธรรมชาติทั้งทุ่งนาและหมู่บ้านที่งดงาม
ตัววัดแห่งตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ ถูกค้นพบในปี 1499 โดยพระงาหวัง ซอคเยล สร้างขึ้นราว
ศตวรรษที่ 15 คนภูฏานเชื่อว่าหากไม่ประสบความสาเร็จเรื่องคู่ครอง จะต้องมาแสวงบุญ
ที่นี่ วัดแห่งนี้ยังมีความศักดิ์สิทธิ์เรื่องการมาขอพรให้ตั้งครรภ์มลี ูกด้วย วัดชิมิตั้งอยู่บนเนิน
เขา สร้างเพื่อถวายแด่ท่านดรุกปา คิลเลย์ ตามตานานของภูฏานเล่าว่า ท่านดรุกปา คิลเลย์
ไล่ล่าอสูรมาจนถึงเมืองพูนาคาและเมืองวังดี อสูรตนนั้นได้แปลงกลายเป็นสุนัข ท่านดรุก
ปา คิลเลย์ ปราบอสูรตนนั้นและเผาบนพื้นดินบนเนินแห่งนี้ แล้วท่านก็ได้ทานายว่า ใน
อนาคตจะมีการสุนัข ชาวภูฏานเชื่อว่าเมื่อมีลูกเกิดได้ 3 วัน ให้มาขอพรและขอชื่อจากวัดนี้
จะเป็นสิริมงคล ชื่อที่จะได้รับส่วนใหญ่คือ คิลเลย์ หรือชิมิ หรือถ้ามีลกู อ่อน สามารถขอให้
ลูกหน้าตาดีได้ด้วย โดยมักจะนาเหล้า น้ามันเนยใส่ตะเกียง และธูปเทียนมาถวายรูปปั้น
ท่านดรุกปา คินเลย์ ซึ่งประดิษฐานภายในตัววัด ชาวบ้านบางคนเรียกวัดแห่งนี้ว่า ดรุกปา
คินเลย์ ลาคัง
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ค่้า

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ เมืองทิมพู เมื่อเดินทางถึงเมืองทิมพู นาท่านเข้าสู่ที่พัก
 รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านอิสระชมเมืองทิมพูยามค่าคืน ที่มีร้านอาหาร และผับ ให้ท่านได้สนุกสนามยามค่า
คืน  พัก ณ Amodhara Hotel หรือเทียบเท่า (3*)

วันที่สาม ( เสาร์ที่ 28 ก.ค. )
เช้า

ทิมพู – ทาคิน – วัดชันกังคา – ตลาดสุดสัปดาห์ – พาโร

อรุณสวัสดิ์...  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชมสถานอนุรักษ์สัตว์ประจาชาติของภูฏาน ที่เรียกว่า ทาคิน (Takin) หาดูได้ยากมาก
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จากนั้นนาชมวัดชันกังคา (Changangkha Temple) วัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ซึ่งถูกสร้างใน
ศตวรรษที่ 14 หรือ กว่า 600 ปี ถือว่าเป็นวัดที่สาคัญแห่งหนึ่งของภูฎาน เนื่องจากชาวบ้าน
มักนาทารกแรกเกิดมาขอพรและให้พระตั้งชื่อ เพื่อเป็นสิริมงคล และทุกปีในวันสาคัญทาง
ศาสนาผู้ที่ได้รับการตั้งชื่อจากวัดนี้จะกลับมาทาบุญเพื่อเสริมดวงชะตา

จากนั้นนาท่านเดินเล่นใน ตลาดสุดสัปดาห์ (Weekend market) ซึ่งจาหน่ายผลผลิต
ทาง การเกษตร และของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ เช่น ผ้าทอภูฏาน เครื่องประดับต่างๆ ไม้
แกะสลัก เครื่องจักรสาน ภาพพระบฏ (Thangka) น้าผึ้ง เป็นต้น
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เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นชม มหาสถูปประดิษฐ์ฐาน
พระบรมอัฐิ ( Memorial Chorten) จิกมี
ดอร์จี วังชุก ซึ่งเป็นพระชนกของกษัตริย์
(พระเจ้าจิกมี ซิงเย วังชุก) พระองค์เป็น
กษัตริย์องค์ที่ 3 ที่ปกครองภูฏาน
ในช่วงปี ค.ศ. 1952-1972 และทรง
ได้รับพระฉายาว่า
“พระบิดาแห่งภูฏานยุคใหม่”
(King of Merdernization)
มีประสงค์จะสร้างเพื่อเป็นการ
ถวายเป็นพุทธบูชา แทนสัญลักษณ์ กาย วาจา และใจ ของพุทธศาสนา แต่ท่านได้เสียชีวิต
ลงเสียก่อน สมเด็จพระราชินีจึงได้ดาเนินการสร้างต่อจนแล้วเสร็จ

จากนั้นนาท่านชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์พื้นบ้าน (The Folk Heritage Museum)
สถานที่จัดแสดงวิธีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวภูฎาน โดยนาบ้านมาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์
และยังคงข้างของเครื่องใช้ของชาวบ้าน จัดแสดงเป็นสัดส่วนได้อย่างน่าชม
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นาท่านเดินทางสู่เมืองพาโร ระหว่างทางแวะนมัสการ พระใหญ่ดอเดนมา (Great

Buddha Dordenma) ตั้งอยู่บนเขากุงเซว โพดัง (Khunsel Phodrang) บนลานกว้างจะ
ประดิษฐานพระศรีศากยมุนีองค์ใหญ่ ที่มีความสูง 169 ฟุต หรือ 51.5 เมตร สร้างด้วย
ทองเหลือง
เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก
นอกจากนั้นท่านยังสามารถชื่นชมความงามของตัวเมืองทิมพู
เนื่องจากมีทิวทัศน์ที่
สวยงาม จึงได้รับการขนามนามว่า Romantic Place อีกด้วย

ค่้า

 เมื่อเดินทางถึงเมืองพาโร ให้ท่านอิสระเลือกซื้อของฝากในตลาดเมืองพาโร นาท่าน
เข้าสู่ที่พัก
 รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
 พัก ณ Tashi Namgay Resort หรือเทียบเท่า (4+*)
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วันที่สี่ ( อาทิตย์ที่ 26 ก.ค. )
เช้า
08.00 น.

เมืองพาโร – คิชู ลาคัง – วัดทักซัง – ดรุกเยล ซอง

อรุณสวัสดิ์...  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่หมู่บ้านซัทซัม เพื่อสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ขี่ม้าขึ้นเขา

นาท่านขึ้นเขาทักซัง ณ ที่นี้เป็นที่ตั้งของ วัดทักซัง (Taktsang Monastery) ชื่อทักซังนี้มี
ความหมายว่าที่อยู่ของนางเสือ (Tiger’s Nest) ซึ่งตั้งตามตานานความเชื่อ วัดแห่งนี้จัดเป็น
วัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในราชอาณาจักรภูฏาน ชาวภูฎานทุกคนเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์
และควรที่จะต้องขึ้นมาสักการะสักครั้งหนึงในชีวิต (การเดินทางขึ้นไปยังวัดทักซัง รถบัส
จะนาคณะมีที่จุดขึ้นม้าที่หมู่บ้านซัทซัม โดยจะมีคนเลี้ยงม้าคอยดูแล ตลอดการเดินม้า ท่าน
จะเพลิดเพลินกลับธรรมชาติ ตลอดการเดินทาง 1 ชั่วโมงครึ่ง ที่จะเดินทางถึง Café
พักผ่อนชมวิวของวัดทักซังพร้อมรับประทาน ชา/กาแฟ และอาหารว่าง จากนั้นจึงออก
เดินทางต่อสู่ตัววัดทักซัง ซึ่งจะต้องเดินไปอีกหนึ่งชั่วโมงไปถึงจุดชมวิว ก่อนเดินลงบันได
ประมาณ 450 ขั้น และเดินขึ้นบันได อีก 250 ขั้นจึงจะถึงตัววัด ภายในอาคารสี่หลัง
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ประกอบด้วยห้องต่างๆ อันได้แก่ห้องที่ท่านกูรูริมโปเชมานั่งวิปสนากรรมฐาน เป็นเวลา 3
ปี 3 เดือน 3 สัปดาห์ 3 วัน และ 3 ชั่วโมง ห้องถัดไปคือพระพูดได้ โดยมีความเชื่อว่าท่าน
เปล่งวาจาสิทธิให้ผู้ที่จะทาการอัดใดก็ตามสามารถทาได้สาเร็จสมปราถนา อีกห้องหนึงจะ
มีฮุกปักลงในหินเพื่อให้พื้นที่บริสุทธิปราศจากสิ่งชั่วร้ายและปักไว้ตั้งแต่ครั้งที่ท่านกูรูริม
โปเชได้มาถึงที่นี่ ห้องสุดท้ายห้องที่แสดงปางทั้ง 8 ของท่ากูรูริมโปเช ให้ท่านได้อิสระเพื่อ
สวดมนต์และนั่งสมาธิจนได้เวลาพอสมควร
จะนาท่านเดินทางโดยทางเท้ากลับลงมา
ตลอดเส้นทางจนถึงที่พักรถ

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ที่ Cafe
จากนั้นนาชม “ดรุกยาล ซอง” (Drugyel Dzong) ป้อมโบราณเก่าแก่อยู่บนยอดเขา
สร้างราว ค.ศ. 1649 ใช้เป็นป้อมหน้าด่านต่อสู้จากผู้รุกรานจากทิเบตโดยตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองพาโร ณ ที่แห่งนี้ท่านสามารถมองเห็นทิเบตและเทือกเขา จู
โมลฮารี หรือ “เทือกเขาแห่งพระเจ้า” ที่มีความสูงถึง 7,315 เมตรจากระดับน้าทะเล และ
เป็นจุดชมวิวของยอดเขา “จูโมลฮารี” (Jomolhari)
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นาท่านเดินทางสู่ คิชู ลาคัง (Kyichu Lhakhang Temple) ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่ง
หนึ่งในภูฏาน ตามประวัติว่า สร้างตั้งแต่ราวศตวรรษที่ 12 หรือราว 1,300 ปีมาแล้ว ตัง้ แต่
สมัยที่ภูฎานยังเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของทิเบต โดย กษัตริย์ซองเซน กัมโป ซึ่งชาวทิเบต
ยกย่องว่าเป็นผู้อัญเชิญศาสนาพุทธสายวัชรยานตันตระมาประดิษฐาน ในทิเบต โปรดให้
สร้างวัด 108 แห่ง เพื่อตอกอวัยวะ 108 จุดของยักษ์ตนหนึ่งซึ่งนอนแผ่ทับเทือกเขาหิมาลัย
ไว้ หมายจะให้สัจธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเผยแผ่ไปถึง โดยที่จุดที่สร้างวัดคิชูที่เมือง
พาโรเป็นส่วนที่อยู่ตรงฝ่าเท้าซ้ายของยักษ์ (อีกวัดหนึ่งในภูฏาน อยู่ที่เมืองบุมทัง สร้างอยู่
ตรงหัวเข่าซ้ายของยักษ์) นาท่านชมวิหารเก่าแก่ที่สร้างตั้งแต่สมัยซองเซน กัมปุ ภายใน
ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมพันมือที่งดงาม ตัวพื้นอาคารปูด้วย ไม้แผ่นใหญ่ ตรงบริเวณ
เบื้องหน้าพระปฏิมาประธาน จะมีรอยบุ๋มลึกที่เกิดจากผู้แสวงบุญที่มาก้มลงกราบ พระ
แบบ “อัษฎางคประดิษฐ์” (ร่างกายแตะพื้น 8 จุด) ซ้า ๆ กันเป็นเวลานานนับพันปี และ
บริเวณนี้ถือเป็นการเสียงทายว่าหากท่านก้มกราบโดยมีอวัยวะของท่านสามารถแนบตัวลง
บนอัญมณีที่ฝังลงบนพื้นไม้เบื้องหน้า พรใดที่ท่านขอก็จะประสบความสาเร็จ

ค่้า

 รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์ของชาวภูฐาน
(ทั้งนี้จานวนผู้เดินทางต้องไม่ต่ากว่า 15 ท่าน ทางบริษัทฯ จึงจะสามารถจัดการแสดงให้ได้
และทางบริษัทฯ จะจัดชุด Kho และ Kera ให้ท่านได้ใส่เพื่อเข้ากับบรรยากาศ)
 พัก ณ Tashi Namgay Resort หรือเทียบเท่า (4+*)
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ชุดประจ้าชาติ ผู้ชาย เรียกว่า โก (Kho) ส่วนผู้หญิงจะแต่งชเรียกว่า กีร่า (Kira)

วันที่ห้า ( จันทร์ที่ 30 ก.ค. )
เช้า
11.00 น.
13.35 น.
18.55 น.

พาโร – สนามบินสุวรรณภูมิ

อรุณสวัสดิ์...  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินพาโร
 เหิรฟ้ากลับกรุงเทพ โดยสายการบินดรุ๊กแอร์ เที่ยวบินที่ KB120
 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความสนุก และประทับใจ... มิรู้ลมื
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อัตราค่าบริการ
พักคู่
ท่านละ
49,900
บาท
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
4,500
บาท
**ออกเดินทางได้ ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป จะมีหวั หน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง
**สายการบิน อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
**ชุด Kho และ Kira ที่ทางบริษัทฯจัดให้จะเป็นชุดที่บริษัทฯหามาโดยจะไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้สวมใส่
จะต้องระวังไม่ให้เกิดความเสียหายกับชุด แต่ในกรณีที่ผู้เดินทางต้องการชุดใหม่เพื่อน้ากลับมาเป็นที่ระลึก
จะมีค่าใช่จ่ายชุดละ ประมาณ 700-1000 บาทต่อท่าน (ผ้าทอเครื่อง ไม่ใช่ทอมือ)
อัตราดังกล่าวรวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-พาโร-กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน ดรุกแอร์
ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน โดยใช้โรงแรมที่ผ่านการรับรองจากรัฐบาลภูฏาน (Standard Room)
ค่าอาหารทุกมื้อตามที่กาหนดในโปรแกรม
ค่ายานพาหนะ และค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าวีซา่ เพื่อขอเข้าประเทศ
ค่าม้าสาหรับขึ้นทักซัง
ค่าภาษีอากรขาออกสนามบิน กรุงเทพฯ และ พาโร
ค่า Development Fee ที่ทางรัฐบาลภูฏาน เรียกเก็บจากนักท่องเที่ยว
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) คอยอานวยความสะดวกตลอดโปรแกรม
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราดังกล่าวไม่รวม
ค่าน้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 20 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสือเดินทาง หรือค่าวีซ่าเข้าออกประเทศไทยในกรณีคนต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เครื่องดื่มและอาหารนอกรายการ,ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ฯลฯ
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1500 บาทต่อท่าน (สาหรับการเดินทาง 5 วัน)
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
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เงื่อนไขการจองและการช้าระเงิน
 ทางบริษัทฯจะขอเก็บค่ามัดจ้า 25,000.- บาท ต่อท่าน ส้าหรับการส้ารองที่นั่งทันทีที่ท้าการจอง
เนื่องจากทางสายการบินจะท้าการเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจ้านวนทันทีที่ที่นั่งท่านได้รับการยืนยัน
 ส่วนที่เหลือของค่าใช้จ่ายจะต้องช้าระก่อนวันเดินทาง 30 วันท้างาน ทังนีเพื่อด้าเนินการในการออกวี
ซ่า โดยทางแผนกวีซ่าจะดูหลักฐานการโอนเงินค่าทัวร์ให้กับบริษัททัวร์ในพืนที่ หากไม่มีหลักฐานการ
ได้รับเงินบริษัททัวร์ในพืนที่ แนบกับเอกสารการขอวีซ่า ทางแผนกวีซ่าจะไม่ด้าเนินการออกเอกสารให้กับ
ผู้ที่จะเดินทาง
เงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทาง
 หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทฯ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันท้างาน ทางบริษัทฯจะคืนเงิน
เต็มจ้านวน
 หากก่อนเดินทางน้อยกว่า 15 วันท้างาน ทางบริษัทฯ จะสงวนสิทธิในการคืนค่าใช้จ่ายเต็มจ้านวน
 ในกรณีที่ผู้เดินทางได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้วไม่ว่าจานวนวันเดินทางจะมากกว่า 15 วันก็ตาม จะไม่
สามารถทาการยกเลิกการเดินทางได้ แต่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เดินทางโดยผู้ที่ยกเลิกจะต้องหาผู้เดินทางอื่น
มาเดินทางแทน
โดยทางบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิในการคืนเงินส่วนของค่าวีซ่าและค่าตั๋วเครื่องบิน
เนื่องจากเงื่อนไขทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินค่าตั๋ว
และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางหรือวัน
เดินทางได้ไม่ว่ากรณีใดๆ **แต่หากผู้ที่ยกเลิกไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เดินทางได้ ทางบริษัทฯ มีความ
จาเป็นที่ต้องขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเต็มจานวน**
เอกสารที่ใช้ในการท้าวีซ่า
 ภาพถ่ายหนังสือเดินทางมีอายุใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน
(นับจากวันเดินทาง) กรุณาส่งแบบ Scan ภาพสี หรือ ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือ เท่านั้น โดยตัวเล่มที่
สแกนต้องสมบูรณ์
(ในกรณีที่เป็น Fax หรือภาพขาว ดา หรือตัวเล่มไม่สมบูรณ์ จะถูกปฎิเสธโดยทางแผนกวีซ่า)
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หมายเหตุ
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่
พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯ จะคานึงถึงความสะดวก
และปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
 บริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบในกรณีผู้เดินทางได้นาหรือมีสิ่งของผิดกฎหมายติดตัวในการเดินทาง
ออกนอกประเทศ หรือ นาสิ่งของต้องห้ามเข้ามาในประเทศ หรือเอกสารประกอบการเดินทางไม่
ถูกต้อง หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากรได้พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศนั้นๆได้ ซึ่งจะส่งผลให้ทาง
บริษัทฯ มีความจาเป็นในการคืนเงินค่าเดินทางเต็มจานวน ให้กับผู้เดินทางและ/หรือบริษัทฯ
ตัวแทนของท่าน เนื่องจากราคาทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่าย
 บริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตุณสมบัติของตัวผู้
เดินทาง
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น อันใดที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง ที่อาจเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงตารางเวลาเดินทางจากทางสายการบิน หรือการเจ็บป่วยอันเนื่องจากสุขภาพของผู้
เดินทางเอง หรือการส่งตัวผู้เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือตามความเหมาะสม
 ผู้เดินทางที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย (Thai Passport) หรือผู้เดินทางต่างด้าว ที่มีความจาเป็นใน
การขอวีซา่ เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย จะต้องดาเนินการขอวีซ่าให้เรียบร้อย เนื่องจากราคานี้เป็น
ราคาที่เริ่มต้นและจบการเดินทางที่ประเทศไทยเท่านั้น
แต่หากผู้เดินทางถูกปฎิเสธในการเข้า
ประเทศไทย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ทางบริษัทฯ มีความจาเป็น
ในการคืนเงินค่าเดินทางเต็มจานวน ให้กับผู้เดินทางและ/หรือบริษัทฯ ตัวแทนของท่าน เนื่องจาก
ราคาทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่าย
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่
อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน
การจลาจล เปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้ง
ทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
และการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
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