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กรุงเทพฯ – พาโร - ทิมพู
พร้ อมกันที่ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ เคาท์เตอร์ สายการบิน BHUTAN AIRLINES
ROW K โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดิ น ทางสู่ สนามบิ น พาโร โดยสายการบิ น ภู ฎ าน แอร์ ไลน์ (BHUTAN
AIRLINES) เที่ยวบินที่ B3701 (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ระหว่างทางจะ
แวะที่ประเทศอินเดีย เมืองโกลกาต้ า เป็ นเวลา 30 นาที (ผูโ้ ดยสารที่เดินทางไปเมืองพา
โรนัง่ รออยูบ่ นเครื่ อง) เมื่อออกจากประเทศอินเดียทางฝั่งซ้ายของเครื่ องบินท่านจะพบ
กับทิวเขาหิ มาลัยซึ่ งหาดูได้ยากมากจากมุมสูงนี้ บินคดเคี้ยวผ่านช่ องเขา และลงจอดที่
เมืองพาโร
เดิ น ทางถึ ง สนามบิ นพาโร เช็ ค อิ น ผ่า นด่ า นตรวจคนเข้า เมื อ งแล้ว พิ ธี ก ารศุ ล กากร
เจ้าหน้าที่ภาคพื้นให้การต้อนรับคณะผูเ้ ดินทางทุกท่าน
นาท่านสู่ พิพธิ ภัณฑ์ สถานแห่ งชาติ ภูฏาน (NATIONAL MUSEUM OF BHUTAN)
ซึ่งในอดีตเคยเป็ นหอสังเกตการณ์ หรื อ ตาซอง (TA DZONG) เนื่ องจากได้เกิดไฟไหม้
ทาให้อาคารหลักถูกทาลายจนไม่สามารถบูรณะใหม่ได้
นัก ท่ อ งเที่ ย วจึ ง สามารถชมอาคารได้เ ฉพาะด้า นนอก
เท่านั้น จากนั้นนาท่านชม พาโรซอง (PARO DZONG)
สร้ างขึ้ นในปี ค.ศ.1645 ในรั ช สมัยของ SHABDRUNG
NGWANG NAMGYEL ผูเ้ ป็ นกษัตริ ยผ์ ูย้ ิ่งใหญ่ ที่ รวมประเทศภูฏานเข้าไว้เ ป็ นหนึ่ ง
เดี ยวในช่ วง คริ สต์ศตวรรษที่ 17 ถู ก สร้ างบน
พื้นที่ ที่เด่นตระหง่านอยูใ่ นหุ บเขาพาโร ทางเข้า
ตัวซองจะมีสะพานไม้ที่สวยงามพาดผ่านแม่น้ า
เพื่ อ เข้า สู่ ต ัว ซอง ปั จ จุ บ ัน พาโรซองเป็ นทั้ง
สถานที่ ส าหรั บ ส่ ว นบริหารเมื อ งพาโร และ
ส่วนที่เป็นวัด ซึ่งมีพระสงฆ์จาพรรษาอยูป่ ระมาณ 200 รู ป
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ GANGTEY PALACE, พาโร

คา่

วันที่สอง
เช้ า

นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองทิมพู เมืองหลวงของประเทศภูฏาน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1961 ใช้เวลา
การเดิ น ทางประมาณ 1.20 ชม. น าท่ านเดิ น ทางเขาชม ตาชิ โชซอง หรื อ ทิ ม พู ซ อง
(THIMPHU DZONG) มหาปราการแห่ ง
ศาสนาและวิ ห ารหลวงแห่ ง เมื อ งทิ ม พู (วัน
ธรรมดาเปิ ดหลัง16.30น. / เสาร์ -อาทิตย์ เปิ ด
ทั้งวัน) ตาซิโซซอง หมายถึง ป้ อมแห่งศาสนา
อันเป็ นมงคล สร้างในสมัยศตวรรษที่ 12 โดยท่านซับดรุ ง งาวัง นัม-เกล ปั จจุบนั เป็ น
สถานที่ทางานของพระมหากษัตริ ย ์ สถานที่ทาการของกระทรวงต่างๆ และวัด รวมทั้ง
เป็ นพระราชวัง ฤดู ร้อนของพระสังฆราช และบริ เ วณอัน ใกล้ท่ านจะได้เ ห็ น วัง ที่
ประทับส่วนพระองค์ของพระราชาธิบดีจิกมี่ดว้ ย
รับประทานอาหารคา่ ณ โรงแรมที่พกั
โรงแรมที่พกั GALINGKLA HOTEL, THIMPHU หรื อเทียบเท่ า
ทิมพู - พูนาคา – ทิมพู
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่ านเดิ นทางสู่ เมื องพูนาคา (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่ วโมง) เมื องพู น าคา
(PUNAKHA) ระยะทางประมาณ 75 กิ โ ลเมตร แวะชม จุ ด ที่ สู ง ที่ สุ ด ระหว่า งการ
เดิ น ทาง ดอร์ ชู ล า (DORCHULA PASS) ที่ ร ะดับ ความสู ง 3,150 เมตร ให้ ท่ า น
ชม สถูป 108 องค์ ที่ถูกโดยราชิ นีองค์ที่ 1 ในพระ
เจ้าจิกมี่ซิงเกวังชุก กษัตริ ยอ์ งค์ที่ 4 แห่ งราชวงศ์วงั
ชุก เพื่อเป็ นการขอบคุณพระสวามีและบุตรชายใน
การชนะสงครามและเดิ น ทางกลั บ มาอย่ า ง
ปลอดภัย และสถานที่น้ ี ในวันที่ อากาศแจ่มใสท่านสามารถมองเห็ นวิวของเทื อกเขา
หิ มาลัยที่ งดงาม รวมถึ งยอดเขา กังก้าพุน ซุ ม (GANGKHAR PHUENSUM) ซึ่ งเป็ น
ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (ที่ยงั ไม่มีผใู้ ดสามารถปี นขึ้นไปได้) ซึ่งสู งถึง 7,500 เมตร
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นาท่านเดิ นทางระยะสั้นๆ ไปยัง วัดชิ มิลาคัง (CHIMI LHAKHANG) เป็ นวัดขนาด
เล็กถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 ตั้งอยูบ่ นเนิ นเขาระหว่างเมื องพูนาคาและวังดี คาว่า
CHIMI แปลว่า ไม่มีสุนขั สร้างขึ้นโดยลามะ DRUKPA KUENLEY วัดแห่ งนี้ มีตานาน
เล่าว่า ลามะ DRUKPA KUENLEY ได้ฝังสุ นขั ไว้บนเนิ นเขาและทาสัญลักษณ์ไว้ด้วย
เจดีย ์ เพื่อใช้ในการปราบพวกปี ศาจร้ ายรวมถึงสิ่ งที่ไม่ดี จากนั้นได้กาหนดให้สถานที่
แห่ งนี้ ถูกสร้ างให้เป็ นวัดในอนาคต ที่วดั แห่ งนี้ ชาวบ้านเชื่ อกันว่าหากใครมาอธิ ษฐาน
ขอบุตรก็จะได้สมใจ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร, พูนาคา
จากนั้นเดินทางสู่ พูนาคาซอง (PUNAKHA DZONG / SIMTOKHA DZONG) ป้อม
ปราการแห่งนี้ถูกสร้างในปี 1637 โดย ฉับดรุ งงาวัง นัมเกล ซึ่งได้รับขนานนามว่า เป็น
พระราชวังแห่ งความสุ ขอันยิ่งใหญ่ “ PALACE OF GREATHAPPINESS ” และเป็ น
หนึ่งในป้อมปราการของภูฏานที่สวยงามที่สุดในภูฏาน ในอดีตเมื่อครั้งเมืองพูนาคายัง
เคยเป็ นเมืองหลวง ป้ อมแห่ งนี้ ได้ถูกใช้เป็ นที่ว่าราชการและเมื องหลวงเก่ าของราช
อาณาจักร ต่อมาได้เปลี่ ยนเป็ นราชวังฤดูหนาว และ เป็ นสถานที่ราชการปกติในที่ สุด
สถานที่ น้ ี ยังเป็ นสถานที่ ศกั ดิ์ สิ ทธิ์ ที่ สถาปนาการครองราชย์ และที่ จาพรรษาของ
พระสังฆราช พูนาคาซอง ตั้งอยูบ่ นชัยภูมิที่สาคัญ มีทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างแม่น้ า
พ่อ (PO CHU) และ แม่ น้ า แม่ (MO CHU) ที่ ม าไหลบรรจบกัน พอดี อี ก ทั้ง ยัง เป็ น
สถานที่ ที่ท่าน ฉับดรุ ง งาวัง นัมเกล มรณภาพ และปั จจุบนั ก็ได้เก็บร่ างของท่ านอยู่
ภายใน ท่านจะได้เห็ น ลามะ (พระสงฆ์) จานวนมากที่กาลังศึกษาพระธรรม และสวด
มนต์ จากนั้น นาท่านเดิ นทางกลับสู่ เมื องทิมพู ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง บน
ถนนที่คดเคี้ยวตามช่องเขา

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ โรงแรมที่พกั
โรงแรมที่พกั GALINGKLA HOTEL, THIMPHU หรื อเทียบเท่ า

วันที่สาม
เช้ า

ทิมพู– พาโร
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินเล่นใน ตลาดสุ ดสัปดาห์ (WEEKEND MARKET) ซึ่ งจาหน่ายผลผลิตทาง
การเกษตร และของที่ ร ะลึ ก จากนั้ นชม มหาสถู ป ประดิ ษ ฐ์ ฐานพระบรมอั ฐิ (
MEMORIAL CHORTEN) จิกมี ดอร์จี วังชุก ซึ่งเป็ นพระชนก
ของกษัตริ ย ์ (พระเจ้าจิกมี ซิ งเย วัชุก) พระองค์เป็ นกษัตริ ยอ์ งค์
ที่ 3 ที่ปกครองภูฏาน ในช่วงปี ค.ศ. 1952-1972 และทรงได้รับ
พระฉายาว่ า “พระบิดาแห่ งภู ฏ านยุ ค ใหม่ ” (KING OF
MERDERNIZATION) มี ป ระสงค์จ ะสร้ า งเพื่ อ เป็ นการถวาย
เป็ นพุทธบูชา แทนสัญลักษณ์ กาย วาจา และใจ ของพุทธศาสนา แต่ท่านได้เสี ยชี วิตลง
เสี ยก่อน สมเด็จพระราชิ นีจึงได้ดาเนิ นการสร้ างต่อจนแล้วเสร็ จ แวะชมวิวบนเนิ นเขา
KUENSELPHODRANG เหนื อ ตัว เมื อ ง ในจุ ด ที่ มี ฮ วงจุ้ย ดี ที่ สุ ด ในประเทศภู ฏ าน
พร้อมนมัสการพระพุทธรู ป หล่อสัมริ ดประทับนัง่ กลางแจ้ง BUDDHA DORDENMA
STATUE สูง 51.50 เมตร องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่ งเกิด
ขึ้ นมาจากการรวมพลังของชาวพุทธจากทัว่ โลก โดย
ได้ตน้ แบบมาจากพระพุทธรู ปที่ประดิ ษฐานอยูใ่ นสถูป
พุทธคยา ประเทศ อินเดีย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร, ทิมพู
นาท่านชม ที่ทาการไปรษณีย์ ภูฏาน (POST OFFICE) ซึ่ งท่านสามารถเลื อกซื้ อดวง
ตราไปรษณี ยากร ที่งดงามของภูฏานที่ถูกจัดแสดงไว้ที่นี่ ภูฏานจัดเป็ นประเทศ “เจ้า
แห่ งแสตมป์ ” แห่ งหนึ่ งของโลก แสตมป์ ของ ภูฏานมีให้เลื อกในหลายรู ปแบบและ
ราคา ทั้งรู ปวิวทิว ทัศน์ธรรมชาติ รู ปวัดและป้ อมปราการที่เรี ยกว่า ซอง (DZONG) รู ป
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สัตว์ รู ปดอกไม้ต่างๆ รวมทั้งยังมี แสตมป์ 3 มิติอีกด้วย ชมสถานอนุ รักษ์สัตว์ประจา
ชาติของภูฏาน ที่เรี ยกว่า ทาคิน (TAKIN) ซึ่งปัจจุบนั หาดู ได้ยากมาก
ให้ทุกท่านอิสระช้อปปิ้ งเลือกซื้อของฝาก ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ เมืองพา
โร เมื่อเดินทางถึงเมืองพาโร
รับประทานอาหารคา่ ณ โรงแรมที่พกั
โรงแรมที่พกั MANDALA RESORT, PARO หรื อเทียบเท่ า
พาโร
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
เดิ น ทางสู่ วัด ทั ก ซั ง (TAKTSHANG MONASTERY) หรื อ วัด ถ้า เสื อ (TIGER’S
NEST) ซึ่ งตั้งอยู่บนหน้าผาสู ง 900 เมตร วัด
ทัก ซั ง เป็ นสถานที่ แ สวงบุ ญ ที่ ช าว ภู ฏ าน
เลื่อมใสศรัทธากันมากที่สุด (สู งจากระดับน้ า
2,300 เมตร สู่ ยอดเขา 3,100 เมตร) วัดทักซัง
ตามตานานความเชื่ อ เก่ ากล่ า วว่า เป็ นวัด ที่
ท่านคุรุรินโปเช เคยขี่หลังเสื อมานัง่ ปฏิบตั ิธรรมอยูท่ ี่นี่เมื่อครั้งที่ท่านกลับมาที่ดินแดน
แห่ งนี้ เป็ นครั้งที่ สอง “ทักซัง” นี้ มีความหมายว่าที่อยู่ของเสื อ (TIGER’S NEST) และ
วัดแห่งนี้ จดั เป็นวัดที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในภูฏาน
(ห้ามนากล้องถ่ายรู ปทุกชนิ ด กระเป๋ าเข้าไปในบริ เวณวัด)
 รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา TAKTSHANG CAFETERIA
(อาหารมังสวิรัติ)
หลัง จากนั้น ออกเดิ น ทางกลับ สู่ เ บื้ อ งล่ า งของวัด เดิ น ทางเข้า เยี่ ย มชม คิ ชู ล าคั ง
(KYICHU LHAKHANG) หรื อ วัดคิชู ซึ่ งเป็ น 1 ใน 2 วัดที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ
ภู ฏ าน วัด นี้ สร้ า งขึ้ นในศตวรรษที่ 7 โดยกษัต ริ ย์ซ องเซนกัม โป (SONGTSEN
GAMPO) แห่งทิเบตซึ่ งได้นาพระพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศ

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ โรงแรมที่พกั
โรงแรมที่พกั MANDALA RESORT, PARO หรื อเทียบเท่ า

วันที่ห้า
เช้ า

พาโร – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินพาโร
เพื่ อ น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ก รุ งเทพฯ โดยสายการบิ น ภู ฎ าน แอร์ ไลน์ (BHUTAN
AIRLINES) เที่ยวบินที่ B3700
กลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

10.35 น.
16.05

*******************************
** โปรแกรมทัวร์ อาจแปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมขึน้ อยู่กบั ความปลอดภัยและผลประโยชน์ ของผู้
เดินทางเป็ นหลัก **

อัตราค่าบริการ
จานวนผู้เดินทาง
ราคาสาหรับ 16 ท่ าน (มีหวั หน้ าทัวร์ ไทย)
พักเดีย่ วเพิม่ ท่ านละ

ราคาท่ านละ
56,900 บาท
8,000 บาท

อัตรานีร้ วม
- ค่าตั๋วเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน BHUTAN AIRLINE
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้ าประเทศ
- ค่าม้ าขึน้ ทักซัง 20 USD/ท่ าน (หรื อ) ประมาณ 700 บาท/ท่ าน
- โรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
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- ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
- ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
- ค่ารถรับส่งและระหว่างการนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรี ยกเก็บจากสายการบิน
อัตรานีไ้ ม่ รวม
- ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ไทย ขึน้ อยู่กบั ความพึงพอใจของทุกท่ าน
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 6 USD/วัน/ท่ าน (หรื อ) ประมาณ 1,000 บาท/ท่ าน
- ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
- ค่าทาหนังสื อเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่ น ค่าเครื่ องดื่ ม,ค่าอาหารที่ สั่งเพิ่มเอง,ค่า
โทรศัพท์,ค่าซักรี ด
- ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
- สาหรับราคานี้ บริ ษทั ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
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