
 

 

 

 

 

 

วซีา่ภฏูาน 

• การขอวซีา่นักทอ่งเทีย่วจะท าไดโ้ดยการตดิตอ่ผา่นทางบรษัิททอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ทัง้นี้เพือ่เป็นการสนับสนุน

การทอ่งเทีย่วในภฏูาน นักทอ่งเทีย่วไมส่ามารถขอวซีาและเดนิทางไปตามล าพังไดด้ว้ยตนเอง ประเทศภฏูาน

ไมรั่บนักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางมาตามล าพังคนเดยีว (นอกจากเป็นแขกรับเชญิ) ซึง่นักทอ่งเทีย่วจะตอ้งเดนิทาง

เฉพาะกลุม่เป็นหมูค่ณะโดยผา่นบรษัิททอ่งเทีย่วในภฏูานเทา่นัน้ 

 

• การขอวซีา่ภฏูาน 

 

• สถานฑตูภฏูานทกุแหง่ในทกุประเทศจะไมท่ าหนา้ทีใ่ดๆ เกีย่วกบัการออกวซีา่เขา้ภฏูาน ซึง่หน่วยงานทีม่ี

หนา้ทีพ่จิารณาการอนุมัตวิซีา่เขา้ภฏูาน มหีน่วยงานเดยีวคอื ส านักงานการทอ่งเทีย่วแหง่ภฏูาน สงักดั

กระทรวงพาณชิยแ์ละอตุสาหกรรม มสี านักงานอยูท่ีเ่มอืงทมิพ ูสามารถตดิตอ่ไดท้ี ่: Departnebt of 

Tourism , P.O. Box.126, GPO Thimphu, Bhutan โทรศัพท ์(975-2) 323 251, 323 252 แฟกซ ์(975-2) 

323-695 อเีมล ์dot@tourism.gov.bt เว็บไซต ์www.tourism.gov.bt 
 

• เอกสารทีใ่ชส้ าหรับขอวซีา่เขา้ประเทศภฏูาน 

1.หนังสอืเดนิทางทีม่อีายใุชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืนนับจากวันเดนิทาง 

2.รปูถา่ยขนาด 2 นิว้ หนา้ตรงรปูสจี านวน 1 รปู 

 

• การเขา้ไปทอ่งเทีย่วในภฏูาน นักทอ่งเทีย่วตอ้งตดิตอ่กบับรษัิททัวรเ์พือ่ใหด้ าเนนิการขอ Visa โดย

คา่ใชจ้า่ยภฏูานก าหนดใหนั้กทอ่งเทีย่วตอ้งใชจ้า่ยอยา่งนอ้ย USD200 ตอ่วนั ซึง่เป็นคา่ธรรมเนียมทีก่ าหนด

โดยรัฐบาลภฏูาน ซึง่จะรวมคา่ทีพั่ก คา่พาหนะ คา่ไกดท์อ้งถิน่ เอาไวด้ว้ย ถา้เดนิทางจ านวนนอ้ยคน เชน่ จะ

ขอวซีา่ส าหรับนักทอ่งเทีย่วจ านวนต า่กวา่ 3 คน ก็จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมเพิม่อกีตา่งหาก วซีา่นักเรยีน 

นักศกึษา ไดล้ดคา่ธรรมเนียมเป็นพเิศษ ไมรั่บนักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางมาตามล าพังเป็นการสว่นตัว นอกจากจะ

เป็นแขกของรัฐบาลภฏูานเทา่นัน้ 

 

• เมือ่บรษัิทตัวแทนทอ่งเทีย่วด าเนนิการขอวซีา่ จะตอ้งยืน่รายชือ่ผูท้ีจ่ะเดนิทางเขา้ภฏูานพรอ้มกบัเงนิ

คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งทีอ่ยูใ่นภฏูาน ทาง DOT จะใชเ้วลาพจิารณาการอนุมัตวิซีา่ประมาณ 10-15 วนั ท า

การ เมือ่ผา่นการพจิารณาแลว้ จะสง่รายชือ่ผูไ้ดรั้บวซีา่เขา้ภฏูานกลับคนืไปใหบ้รษัิททัวร ์ในใบอนุญาตจะมี

เลขรหัสส าหรับแสดงตอ่เจา้หนา้ทีภ่ฏูานในเวลาทีเ่ดนิทางเขา้ประเทส (ทางอากาศทีส่นามบนิปาโร ทางบกที่

เมอืงพลูโชลงิ ดา่นพรมแดนระหวา่งอนิเดยีกบัภฏูาน) 
 

• นักทอ่งเทีย่วจะตอ้งไดรั้บการอนุมัตวิซีา่เขา้ภฏูานกอ่นการเดนิทาง และเมือ่ถงึดา่นตรวจคนเขา้เมอืงดา่น

แรกของประเทศภฏูาน เจา้หนา้ทีจ่ะตรวจสอบเอกสารอนุมตวิซีา่ทีอ่อกใหโ้ดย DOT เมือ่เอกสารตา่งๆ ถกูตอ้ง

แลว้ เจา้หนา้ทีจ่ะประทับตราในหนังสอืเดนิทาง ซึง่ผูเ้ดนิทางเขา้ภฏูานจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมอกีคนละ 20 

เหรยีญสหรัฐฯ พรอ้มกบัรปูถา่ย 2 ใบ ใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงภฏูาน (เขยีนชือ่กบัเลขทีห่นังสอืเดนิทาง

ไวด้า้นหลังรปู) 
 

• การขอขยายเวลาอยูต่อ่ในประเทศภฏูานจะสามารถท าไดโ้ดยยืน่ค ารอ้งตอ่วซีา่ทีเ่มอืงทมิพ ูตอ้งเสยี

คา่ธรรมเนยีมครัง้ละ 510 นู อยูต่อ่ไดน้านถงึ 6 เดอืน 

 

• สถานทตูภฏูานในประเทศไทย 

ทีอ่ยู ่: 375/1 ซอยรัชดานเิวศน ์ประชาอทุศิ แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กทม 10310 โทรศัพท ์: 02 - 



274 4740 - 2 โทรสาร : 02- 274 4743 เวลาท าการ : จันทร-์ศกุร ์09:00-17:00 น. 

http://www.bhutan.gov.bt 
 

• ศลุกากร ภฏูานมกีฎหมายหา้มไมใ่หน้ าวัตถโุบราณ เชน่ ทังกา (ของเกา่) พระพทุธรปู หรอืผลติภัณฑท์ีท่ า

จากพชืและสตัวอ์อกนอกภฏูาน ผูเ้ดนิทางจะตอ้งส าแดงของใชส้ว่นตัวทีน่ าเขา้ไปในภฏูาน เชน่ กลอ้งถา่ยรปู 

กลอ้งถา่ยวดิโีอ คอมพวิเตอร ์และ เครือ่งไฟฟ้า เป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่เจา้หนา้ทีศ่ลุกากรในวนัทีเ่ดนิ

ทางเขา้ เจา้หนา้ทีจ่ะตรวจสอบจ านวนสิง่ของทีส่ าแดงไวก้บัเจา้หนา้ทีใ่นเวลาทีเ่ดนิทางออกนอกประเทศ

ภฏูาน นักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางออกจากภฏูานทางเครือ่งบนิ จะตอ้งเสยีคา่ภาษีสนามบนิ คนละ 500 นู 

 

• หา้มน าโบราณวัตถ ุช ี(หนิโมราฝังลายสขีาวถอืเป็นอญัมณีล ้าคา่ของภฏูาน) ไมพุ้ม่ไมด้อกผเีสือ้ ผลติภัณฑ์

ทีท่ าจากอวัยวะสว่นใดสว่นหนึง่ของสตัวอ์อกนอกประเทศภฏูาน รวมถงึศาสนวัตถ ุไมว่า่เกา่หรอืใหม ่ทัง้

พระพทุธรปู เทวรปู กระบอกมนต ์ผอบเก็บพระธาต ุระฆังหรอืวัชระ ฯลฯ ของทีซ่ ือ้เขา้ภฏูานจะตอ้งแจง้ให ้

มัคคเุทศกภ์ฏูานทราบลว่งหนา้ 
 

• สาเหตทุีภ่ฏูานจ ากดันักทอ่งเทีย่ว สบืเนื่องมาจากสาเหตหุลัก 3 ประการคอื 

1. สาธารณูปโภคและสาธารรปูการของภฏูานไมเ่อือ้อ านวยทีจ่ะตอ้นรับนักทอ่งเทีย่วคราวละจ านวนมากๆ ได ้

2. รัฐบาลภฏูานตอ้งการใหธ้รรมชาตใินภฏูานคงไวไ้ดน้านแสนนานทีส่ดุ 

3. เป็นพระประสงคข์องกษัตรยิอ์งคปั์จจบุนัของภฏูาน ทีจ่ะรักษาจารตีประเพณี ขนบธรรมเนียม ตลอดจน

ศลิปวัฒนธรรมไวอ้ยา่งเครง่ครัด โดยเฉพาะเรือ่งการแตง่กาย และสถาปัตยกรรมบา้นเรอืนแบบภฏูาน 

 

• การเดนิทางไปภฏูาน 

 

• การเดนิทางโดยเครือ่งบนิ 

 

• การเดนิทางไปภฏูานมสีายการบนิเดยีวทีบ่นิจากรงุเทพฯ ไปภฏูาน เป็นสายการบนิแหง่ชาตภิฏูาน คอื สาย

การบนิ ดรกุแอร ์มเีสน้ทางบนิ จากไทยไปภฏูาน 5 เทีย่ว คอื องัคาร พธุ ศกุร ์เสาร ์และอาทติย ์และ มี

เทีย่วบนิมาไทยสปัดาหล์ะ 4 เทีย่ว คอืจันทร ์พฤหัสบด ีศกุร ์และเสาร ์(สายการบนิดรกุแอร ์เว็บไซต ์www. 

drukair.com.bt โทร. 02-535-1960 

 

• สายการบนิดรกุแอร ์เริม่ด าเนนิกจิการในปี ค.ศ. 1983 ดว้ยเครือ่งบนิ 2 เครือ่งยนต ์Dornier 288 ขนาด 17 

ทีน่ั่งเพยีงล าเดยีว ครัน้มาถงึปี ค.ศ. 1997 มทีัง้หมด 3 ล าด ซึง่เป็นเครือ่งบนิทีซ่ ือ้มาจากรัสเซยี อกี 2 ล าเป็น 

BAE 146 Four Engine Jets ขนาด 72 ทีน่ั่ง ม ี10 ทีใ่นชัน้ธรุกจิและ ม ี62 ทีใ่นชัน้ประหยัด สายการบนิดรกุ

แอร ์บนิระหวา่งประเทศเพยีง 5 ประเทศ คอื อนิเดยี เนปาล บงัคลาเทศ พมา่ และ ไทย เทา่นัน้ ซึง่พนักงาน

สายการบนิดรกุแอรล์ว้นเป็นชาวภฏูานทัง้สิน้ โดยไดรั้บการฝึกอบรมจากการบนิไทย 

 

• สนามบนิภฏูานมเีพยีงแหง่เดยีวเทา่นัน้ คอืสนามบนิปาโร อยูห่า่งจากเมอืงทมิพ ู65 กโิลเมตร ในระหวา่งฤดู

มรสมุ อากาศมักจะแปรปรวน สนามบนิปาโรอยูท่า่มกลางภเูขา การขึน้ลงของเครือ่งบนินัน้ นักบนิจะตอ้งอาศัย

ทัศนวสิยัทีป่ลอดโปรง่ (นักบนิจะตอ้งมองเห็นลานบนิกอ่นจงึจะท าการบนิขึน้หรอืบนิลงได)้ ดังนัน้ ก าหนดการ

บนิของสายการบนิดรกุแอร ์อาจเปลีย่นแปลงไดเ้สมอ ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ นักทอ่งเทีย่วจงึควรเผือ่เวลาใน

การเดนิทางอยูใ่นภฏูาน และเวลาส าหรับการตอ่เครือ่งบนิทีส่นามบนิอืน่ในกรณีทีเ่ครือ่งบนิอาจเสยีเวลาไว ้

ดว้ย 

 

• การเดนิทางโดยรถยนต ์

 

• สามารถท าไดโ้ดยเขา้ทางดา้นชายแดนตดิประเทศอนิเดยีทางทศิตะวนัตกเฉียงใต ้ทีเ่มอืงพนุโชลงิ ซึง่หา่ง

จากเมอืงทมิพปูระมาณ 175 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางกวา่ 7 ชัว่โมง 
 

• ส าหรับจากเมอืงพาโร เดนิทางโดยรถยวซีา่ภฏูาน 

• การขอวซีา่นักทอ่งเทีย่วจะท าไดโ้ดยการตดิตอ่ผา่นทางบรษัิททอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ทัง้นี้เพือ่เป็นการสนับสนุน

การทอ่งเทีย่วในภฏูาน นักทอ่งเทีย่วไมส่ามารถขอวซีาและเดนิทางไปตามล าพังไดด้ว้ยตนเอง ประเทศภฏูาน

ไมรั่บนักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางมาตามล าพังคนเดยีว (นอกจากเป็นแขกรับเชญิ) ซึง่นักทอ่งเทีย่วจะตอ้งเดนิทาง

เฉพาะกลุม่เป็นหมูค่ณะโดยผา่นบรษัิททอ่งเทีย่วในภฏูานเทา่นัน้ 



 

• การขอวซีา่ภฏูาน 

 

• สถานฑตูภฏูานทกุแหง่ในทกุประเทศจะไมท่ าหนา้ทีใ่ดๆ เกีย่วกบัการออกวซีา่เขา้ภฏูาน ซึง่หน่วยงานทีม่ี

หนา้ทีพ่จิารณาการอนุมัตวิซีา่เขา้ภฏูาน มหีน่วยงานเดยีวคอื ส านักงานการทอ่งเทีย่วแหง่ภฏูาน สงักดั

กระทรวงพาณชิยแ์ละอตุสาหกรรม มสี านักงานอยูท่ีเ่มอืงทมิพ ูสามารถตดิตอ่ไดท้ี ่: Departnebt of 

Tourism , P.O. Box.126, GPO Thimphu, Bhutan โทรศัพท ์(975-2) 323 251, 323 252 แฟกซ ์(975-2) 

323-695 อเีมล ์dot@tourism.gov.bt เว็บไซต ์www.tourism.gov.bt 
 

• เอกสารทีใ่ชส้ าหรับขอวซีา่เขา้ประเทศภฏูาน 

1.หนังสอืเดนิทางทีม่อีายใุชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืนนับจากวันเดนิทาง 

2.รปูถา่ยขนาด 2 นิว้ หนา้ตรงรปูสจี านวน 1 รปู 

 

• การเขา้ไปทอ่งเทีย่วในภฏูาน นักทอ่งเทีย่วตอ้งตดิตอ่กบับรษัิททัวรเ์พือ่ใหด้ าเนนิการขอ Visa โดย

คา่ใชจ้า่ยภฏูานก าหนดใหนั้กทอ่งเทีย่วตอ้งใชจ้า่ยอยา่งนอ้ย USD200 ตอ่วนั ซึง่เป็นคา่ธรรมเนียมทีก่ าหนด

โดยรัฐบาลภฏูาน ซึง่จะรวมคา่ทีพั่ก คา่พาหนะ คา่ไกดท์อ้งถิน่ เอาไวด้ว้ย ถา้เดนิทางจ านวนนอ้ยคน เชน่ จะ

ขอวซีา่ส าหรับนักทอ่งเทีย่วจ านวนต า่กวา่ 3 คน ก็จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมเพิม่อกีตา่งหาก วซีา่นักเรยีน 

นักศกึษา ไดล้ดคา่ธรรมเนียมเป็นพเิศษ ไมรั่บนักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางมาตามล าพังเป็นการสว่นตัว นอกจากจะ

เป็นแขกของรัฐบาลภฏูานเทา่นัน้ 

 

• เมือ่บรษัิทตัวแทนทอ่งเทีย่วด าเนนิการขอวซีา่ จะตอ้งยืน่รายชือ่ผูท้ีจ่ะเดนิทางเขา้ภฏูานพรอ้มกบัเงนิ

คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งทีอ่ยูใ่นภฏูาน ทาง DOT จะใชเ้วลาพจิารณาการอนุมัตวิซีา่ประมาณ 10-15 วนั ท า

การ เมือ่ผา่นการพจิารณาแลว้ จะสง่รายชือ่ผูไ้ดรั้บวซีา่เขา้ภฏูานกลับคนืไปใหบ้รษัิททัวร ์ในใบอนุญาตจะมี

เลขรหัสส าหรับแสดงตอ่เจา้หนา้ทีภ่ฏูานในเวลาทีเ่ดนิทางเขา้ประเทส (ทางอากาศทีส่นามบนิปาโร ทางบกที่

เมอืงพลูโชลงิ ดา่นพรมแดนระหวา่งอนิเดยีกบัภฏูาน) 
 

• นักทอ่งเทีย่วจะตอ้งไดรั้บการอนุมัตวิซีา่เขา้ภฏูานกอ่นการเดนิทาง และเมือ่ถงึดา่นตรวจคนเขา้เมอืงดา่น

แรกของประเทศภฏูาน เจา้หนา้ทีจ่ะตรวจสอบเอกสารอนุมตวิซีา่ทีอ่อกใหโ้ดย DOT เมือ่เอกสารตา่งๆ ถกูตอ้ง

แลว้ เจา้หนา้ทีจ่ะประทับตราในหนังสอืเดนิทาง ซึง่ผูเ้ดนิทางเขา้ภฏูานจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมอกีคนละ 20 

เหรยีญสหรัฐฯ พรอ้มกบัรปูถา่ย 2 ใบ ใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงภฏูาน (เขยีนชือ่กบัเลขทีห่นังสอืเดนิทาง

ไวด้า้นหลังรปู) 
 

• การขอขยายเวลาอยูต่อ่ในประเทศภฏูานจะสามารถท าไดโ้ดยยืน่ค ารอ้งตอ่วซีา่ทีเ่มอืงทมิพ ูตอ้งเสยี

คา่ธรรมเนยีมครัง้ละ 510 นู อยูต่อ่ไดน้านถงึ 6 เดอืน 

 

• สถานทตูภฏูานในประเทศไทย 

ทีอ่ยู ่: 375/1 ซอยรัชดานเิวศน ์ประชาอทุศิ แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กทม 10310 โทรศัพท ์: 02 - 

274 4740 - 2 โทรสาร : 02- 274 4743 เวลาท าการ : จันทร-์ศกุร ์09:00-17:00 น. 

http://www.bhutan.gov.bt 
 

• ศลุกากร ภฏูานมกีฎหมายหา้มไมใ่หน้ าวัตถโุบราณ เชน่ ทังกา (ของเกา่) พระพทุธรปู หรอืผลติภัณฑท์ีท่ า

จากพชืและสตัวอ์อกนอกภฏูาน ผูเ้ดนิทางจะตอ้งส าแดงของใชส้ว่นตัวทีน่ าเขา้ไปในภฏูาน เชน่ กลอ้งถา่ยรปู 

กลอ้งถา่ยวดิโีอ คอมพวิเตอร ์และ เครือ่งไฟฟ้า เป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่เจา้หนา้ทีศ่ลุกากรในวนัทีเ่ดนิ

ทางเขา้ เจา้หนา้ทีจ่ะตรวจสอบจ านวนสิง่ของทีส่ าแดงไวก้บัเจา้หนา้ทีใ่นเวลาทีเ่ดนิทางออกนอกประเทศ

ภฏูาน นักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางออกจากภฏูานทางเครือ่งบนิ จะตอ้งเสยีคา่ภาษีสนามบนิ คนละ 500 นู 

 

• หา้มน าโบราณวัตถ ุช ี(หนิโมราฝังลายสขีาวถอืเป็นอญัมณีล ้าคา่ของภฏูาน) ไมพุ้ม่ไมด้อกผเีสือ้ ผลติภัณฑ์

ทีท่ าจากอวัยวะสว่นใดสว่นหนึง่ของสตัวอ์อกนอกประเทศภฏูาน รวมถงึศาสนวัตถ ุไมว่า่เกา่หรอืใหม ่ทัง้

พระพทุธรปู เทวรปู กระบอกมนต ์ผอบเก็บพระธาต ุระฆังหรอืวัชระ ฯลฯ ของทีซ่ ือ้เขา้ภฏูานจะตอ้งแจง้ให ้

มัคคเุทศกภ์ฏูานทราบลว่งหนา้ 

 

• สาเหตทุีภ่ฏูานจ ากดันักทอ่งเทีย่ว สบืเนื่องมาจากสาเหตหุลัก 3 ประการคอื 



1. สาธารณูปโภคและสาธารรปูการของภฏูานไมเ่อือ้อ านวยทีจ่ะตอ้นรับนักทอ่งเทีย่วคราวละจ านวนมากๆ ได ้

2. รัฐบาลภฏูานตอ้งการใหธ้รรมชาตใินภฏูานคงไวไ้ดน้านแสนนานทีส่ดุ 

3. เป็นพระประสงคข์องกษัตรยิอ์งคปั์จจบุนัของภฏูาน ทีจ่ะรักษาจารตีประเพณี ขนบธรรมเนียม ตลอดจน

ศลิปวัฒนธรรมไวอ้ยา่งเครง่ครัด โดยเฉพาะเรือ่งการแตง่กาย และสถาปัตยกรรมบา้นเรอืนแบบภฏูาน 

 

• การเดนิทางไปภฏูาน 

 

• การเดนิทางโดยเครือ่งบนิ 

 

• การเดนิทางไปภฏูานมสีายการบนิเดยีวทีบ่นิจากรงุเทพฯ ไปภฏูาน เป็นสายการบนิแหง่ชาตภิฏูาน คอื สาย

การบนิ ดรกุแอร ์มเีสน้ทางบนิ จากไทยไปภฏูาน 5 เทีย่ว คอื องัคาร พธุ ศกุร ์เสาร ์และอาทติย ์และ มี

เทีย่วบนิมาไทยสปัดาหล์ะ 4 เทีย่ว คอืจันทร ์พฤหัสบด ีศกุร ์และเสาร ์(สายการบนิดรกุแอร ์เว็บไซต ์www. 

drukair.com.bt โทร. 02-535-1960 

 

• สายการบนิดรกุแอร ์เริม่ด าเนนิกจิการในปี ค.ศ. 1983 ดว้ยเครือ่งบนิ 2 เครือ่งยนต ์Dornier 288 ขนาด 17 

ทีน่ั่งเพยีงล าเดยีว ครัน้มาถงึปี ค.ศ. 1997 มทีัง้หมด 3 ล าด ซึง่เป็นเครือ่งบนิทีซ่ ือ้มาจากรัสเซยี อกี 2 ล าเป็น 

BAE 146 Four Engine Jets ขนาด 72 ทีน่ั่ง ม ี10 ทีใ่นชัน้ธรุกจิและ ม ี62 ทีใ่นชัน้ประหยัด สายการบนิดรกุ

แอร ์บนิระหวา่งประเทศเพยีง 5 ประเทศ คอื อนิเดยี เนปาล บงัคลาเทศ พมา่ และ ไทย เทา่นัน้ ซึง่พนักงาน

สายการบนิดรกุแอรล์ว้นเป็นชาวภฏูานทัง้สิน้ โดยไดรั้บการฝึกอบรมจากการบนิไทย 

 

• สนามบนิภฏูานมเีพยีงแหง่เดยีวเทา่นัน้ คอืสนามบนิปาโร อยูห่า่งจากเมอืงทมิพ ู65 กโิลเมตร ในระหวา่งฤดู

มรสมุ อากาศมักจะแปรปรวน สนามบนิปาโรอยูท่า่มกลางภเูขา การขึน้ลงของเครือ่งบนินัน้ นักบนิจะตอ้งอาศัย

ทัศนวสิยัทีป่ลอดโปรง่ (นักบนิจะตอ้งมองเห็นลานบนิกอ่นจงึจะท าการบนิขึน้หรอืบนิลงได)้ ดังนัน้ ก าหนดการ

บนิของสายการบนิดรกุแอร ์อาจเปลีย่นแปลงไดเ้สมอ ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ นักทอ่งเทีย่วจงึควรเผือ่เวลาใน

การเดนิทางอยูใ่นภฏูาน และเวลาส าหรับการตอ่เครือ่งบนิทีส่นามบนิอืน่ในกรณีทีเ่ครือ่งบนิอาจเสยีเวลาไว ้

ดว้ย 

 

• การเดนิทางโดยรถยนต ์

 

• สามารถท าไดโ้ดยเขา้ทางดา้นชายแดนตดิประเทศอนิเดยีทางทศิตะวนัตกเฉียงใต ้ทีเ่มอืงพนุโชลงิ ซึง่หา่ง

จากเมอืงทมิพปูระมาณ 175 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางกวา่ 7 ชัว่โมง 
 

• ส าหรับจากเมอืงพาโร เดนิทางโดยรถยนตไ์ปยังเมอืงหลวงทมิพ ูระยะทาง 55 กโิลเมตร ใชเ้วลาชัว่โมงครึง่ 

ส าหรับเสน้ทางทอ่งเทีย่วมทีางรถยนตไ์ปทางตะวนัออกสายเดยีว คอื ทมิพ-ูวังด-ีปนูาคา และ วังด-ีตองสา-

บมุธัง 

 

• ภฏูาน มถีนนลาดยางเสน้ยาวเชือ่มเมอืงส าคัญๆ ในเขตแควน้ตา่งๆ จากทศิตะวันตกสูท่ศิตะวันออก และจาก

เหนือสูใ่ต ้แตถ่นนในภฏูานจะคอ่นขา้งชนัและมโีคง้มาก 

 

• การคมนาคมในภฏูาน 

 

• พาหนะทีใ่ชเ้ดนิทางในภฏูาน ใชร้ถยนต ์เทา่นัน้ ถนนสายหลักของภฏูานมสีายเดยีวคอื ถนน National 

Highway ถนนกวา้ง 3 เมตรครึง่ ทีม่เีสน้ทางผา่นเมอืง ผา่นป่าเขา ขา้มแมน่ ้าหลายสายทีม่มีากมายในภฏูาน 

การเดนิทางทอ่งเทีย่วทีรั่กความสะดวกสบาย แตส่นุกและไดป้ระสบการณ์หลากหลายส าหรับนักทอ่งเทีย่วที่

ชอบการทา้ทาย ส าหรับนักทอ่งเทีย่ว บรษัิททัวรใ์นภฏูานจะเป็นผูจั้ดการพาหนะในการเดนิทางระหวา่งอยูใ่น

ภฏูานเทา่นัน้ ซึง่รถยนตท์ีน่ยิมใชค้อืรถมนิแิวน รถจี๊ป และรถโฟรว์ลี (ภฏูานไมม่สีนามบนิภายในประเทศ ไมม่ี

ทางรถไฟ ดังนัน้ การคมนาคมทีใ่ชก้นัอยูเ่ป็นประจ าคอื ใชร้ถยนตแ์ละการเดนิเทา้) มบีรษัิทท าธรุกจิใหเ้ชา่รถ

มอเตอรไ์ซคส์ าหรับนักทอ่งเทีย่วทีอ่ยากขีม่อรเ์ตอรไ์ซค ์แตด่ว้ยสภาพถนนและสภาพอากาศทีม่ักจะแปรปรวน

และมฝีนตกบอ่ยๆ ท าใหร้ถมอเตอรไ์ซคเ์ป็นพาหนะทีค่อ่นขา้งอนัตราย ทัง้จากสภาพถนนทีเ่กอืบทกุสายเป็น

เหมอืนทางเกวยีน และอนัตรายจากรถบรรทกุ ทีข่ับกนัแบบไมค่ านงึถงึกฎจราจรใดๆ ทัง้สิน้ การขีม่อเตอรไ์ซค์

ในภฏูานจงึเปรยีบเสมอืนการเอาชวีติไปเสีย่งโดยใชเ่หต ุ

 



• รถแท็กซีเ่ป็นอกีทางเลอืกหนึง่ของการเดนิทางในภฏูาน ปกตแิท็กซีใ่นภฏูานจะตดิมเิตอรท์กุคัน คา่โดยสาร

ตอ่เทีย่วอยูท่ีร่ะหวา่ง 30-50 นู ส าหรับเสน้ทางภายในเมอืงทมิพ ูคา่รถแท็กซีจ่ากทมิพไูปทีช่ายแดนเหมาจา่ย

เทีย่วละประมาณ 800-1,000 นูนตไ์ปยังเมอืงหลวงทมิพ ูระยะทาง 55 กโิลเมตร ใชเ้วลาชัว่โมงครึง่ ส าหรับ

เสน้ทางทอ่งเทีย่วมทีางรถยนตไ์ปทางตะวันออกสายเดยีว คอื ทมิพ-ูวังด-ีปนูาคา และ วงัด-ีตองสา-บมุธัง 
 

• ภฏูาน มถีนนลาดยางเสน้ยาวเชือ่มเมอืงส าคัญๆ ในเขตแควน้ตา่งๆ จากทศิตะวันตกสูท่ศิตะวันออก และจาก

เหนือสูใ่ต ้แตถ่นนในภฏูานจะคอ่นขา้งชนัและมโีคง้มาก 

 

• การคมนาคมในภฏูาน 

 

• พาหนะทีใ่ชเ้ดนิทางในภฏูาน ใชร้ถยนต ์เทา่นัน้ ถนนสายหลักของภฏูานมสีายเดยีวคอื ถนน National 

Highway ถนนกวา้ง 3 เมตรครึง่ ทีม่เีสน้ทางผา่นเมอืง ผา่นป่าเขา ขา้มแมน่ ้าหลายสายทีม่มีากมายในภฏูาน 

การเดนิทางทอ่งเทีย่วทีรั่กความสะดวกสบาย แตส่นุกและไดป้ระสบการณ์หลากหลายส าหรับนักทอ่งเทีย่วที่

ชอบการทา้ทาย ส าหรับนักทอ่งเทีย่ว บรษัิททัวรใ์นภฏูานจะเป็นผูจั้ดการพาหนะในการเดนิทางระหวา่งอยูใ่น

ภฏูานเทา่นัน้ ซึง่รถยนตท์ีน่ยิมใชค้อืรถมนิแิวน รถจี๊ป และรถโฟรว์ลี (ภฏูานไมม่สีนามบนิภายในประเทศ ไมม่ี

ทางรถไฟ ดังนัน้ การคมนาคมทีใ่ชก้นัอยูเ่ป็นประจ าคอื ใชร้ถยนตแ์ละการเดนิเทา้) มบีรษัิทท าธรุกจิใหเ้ชา่รถ

มอเตอรไ์ซคส์ าหรับนักทอ่งเทีย่วทีอ่ยากขีม่อรเ์ตอรไ์ซค ์แตด่ว้ยสภาพถนนและสภาพอากาศทีม่ักจะแปรปรวน

และมฝีนตกบอ่ยๆ ท าใหร้ถมอเตอรไ์ซคเ์ป็นพาหนะทีค่อ่นขา้งอนัตราย ทัง้จากสภาพถนนทีเ่กอืบทกุสายเป็น

เหมอืนทางเกวยีน และอนัตรายจากรถบรรทกุ ทีข่ับกนัแบบไมค่ านงึถงึกฎจราจรใดๆ ทัง้สิน้ การขีม่อเตอรไ์ซค์

ในภฏูานจงึเปรยีบเสมอืนการเอาชวีติไปเสีย่งโดยใชเ่หต ุ

 

• รถแท็กซีเ่ป็นอกีทางเลอืกหนึง่ของการเดนิทางในภฏูาน ปกตแิท็กซีใ่นภฏูานจะตดิมเิตอรท์กุคัน คา่โดยสาร

ตอ่เทีย่วอยูท่ีร่ะหวา่ง 30-50 นู ส าหรับเสน้ทางภายในเมอืงทมิพ ูคา่รถแท็กซีจ่ากทมิพไูปทีช่ายแดนเหมาจา่ย

เทีย่วละประมาณ 800-1,000 นู 
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หมายเหต ู: ทา่นสามาถเข้ามายืน่เอกสารที่ส านกังานได้ด้วยตนเอง หรือสง่แอกสารเข้ามาทาง Email ทางไปษณย์ 

 ที่อยูบ่ริษัท : บริษัท ไอโปรทวัร์ แอนด์ทราเวล จ ากดั ( i-Pro Tours Visa Service ) 

โครงการโคลาซอน ประชาช่ืน  49/48-49 ถนนประชาช่ืน แจ้งวฒันะ - งามวงศ์วาน ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 
จงัหวดั นนทบรีุ 11120 

Email : iprotourandtravel@hotmail.com 

ค้นหาเราใน Google Maps : i-Pro Tours and Travel 

 

mailto:iprotourandtravel@hotmail.com

