
 

1104/155 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
1104/155 Pattanakarn Road, Kwang Suanluang, Khet Suanluang, Bangkok 10250 

Tel.+66 (02) 187-2680-85  Fax.+66 (02) 187-2687  E-mail :info@marwintravel.com     Web Site :www.marwintravel.com 
 

เยือนภฏูาน … 
ทิพยพิ์มาน แห่งวฒันธรรม 

สมัผสัมนตรเ์สน่หดิ์นแดนในอ้อมกอดหิมาลยั 
 

 
  



 

 
 

 

 
 

 
 

 2 

วนัแรก กรุงเทพฯ – พาโร - ทิมพู 
04.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  เคาทเ์ตอร์สายการบิน   BHUTAN AIRLINES  

ROW K โดยมีเจา้หนา้ท่ี บริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
06.30น.    ออกเดินทางสู่  สนามบินพาโร โดยสายการบิน  ภูฎาน แอร์ไลน์  (BHUTAN 

AIRLINES) เที่ยวบินที่ B3701 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ระหว่างทางจะ
แวะท่ีประเทศอินเดีย เมืองโกลกาต้า เป็นเวลา 30 นาที (ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางไปเมืองพา
โรนัง่รออยูบ่นเคร่ือง) เม่ือออกจากประเทศอินเดียทางฝ่ังซ้ายของเคร่ืองบินท่านจะพบ
กบัทิวเขาหิมาลยัซ่ึงหาดูไดย้ากมากจากมุมสูงน้ี บินคดเค้ียวผ่านช่องเขา และลงจอดท่ี
เมืองพาโร 

09.55 น. เดินทางถึงสนามบินพาโร เช็คอินผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วพิธีการศุลกากร 
เจา้หนา้ท่ีภาคพ้ืนให้การตอ้นรับคณะผูเ้ดินทางทุกท่าน  

จากนั้น น าท่านสู่ พพิธิภณัฑ์สถานแห่งชาติ ภูฏาน (NATIONAL MUSEUM OF BHUTAN) 
ซ่ึงในอดีตเคยเป็นหอสงัเกตการณ์ หรือ ตาซอง (TA DZONG) เน่ืองจากไดเ้กิดไฟไหม้
ท  าให้อาคารหลกัถูกท าลายจนไม่สามารถบูรณะใหม่ได้
นัก ท่องเท่ียวจึงสามารถชมอาคารได้เฉพาะด้านนอก
เท่านั้น จากนั้นน าท่านชม พาโรซอง (PARO DZONG) 
สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1645 ในรัชสมยัของ SHABDRUNG 
NGWANG NAMGYEL ผูเ้ป็นกษตัริยผ์ูย้ิ่งใหญ่ท่ีรวมประเทศภูฏานเขา้ไวเ้ป็นหน่ึง
เดียวในช่วง คริสต์ศตวรรษท่ี 17 ถูกสร้างบน
พ้ืนท่ี ท่ีเด่นตระหง่านอยูใ่นหุบเขาพาโร ทางเขา้
ตวัซองจะมีสะพานไมท่ี้สวยงามพาดผ่านแม่น ้ า
เ พ่ือเข้าสู่ตัวซอง ปัจจุบันพาโรซองเป็นทั้ ง
สถานท่ีส าหรับส่วนบริหารเมืองพาโร และ
ส่วนท่ีเป็นวดั ซ่ึงมีพระสงฆจ์  าพรรษาอยูป่ระมาณ 200 รูป  

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั ณ GANGTEY PALACE, พาโร 
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 น าท่านเดินทางสู่ เมืองทิมพู เมืองหลวงของประเทศภูฏาน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1961 ใช้เวลา
การเดินทางประมาณ 1.20 ชม. น าท่านเดินทางเขาชม ตาชิโชซอง หรือ ทิมพูซอง 
(THIMPHU DZONG) มหาปราการแ ห่ ง
ศาสนาและวิหารหลวงแห่งเมืองทิมพู (วนั
ธรรมดาเปิดหลงั16.30น. / เสาร์-อาทิตย ์ เปิด
ทั้งวนั)  ตาซิโซซอง หมายถึง ป้อมแห่งศาสนา
อนัเป็นมงคล สร้างในสมยัศตวรรษท่ี 12 โดยท่านซบัดรุง งาวงั นมั-เกล ปัจจุบนัเป็น
สถานท่ีท างานของพระมหากษตัริย ์สถานท่ีท าการของกระทรวงต่างๆ และวดั รวมทั้ง
เป็นพระราชวงั ฤดูร้อนของพระสังฆราช  และบริเวณอนัใกล้ท่านจะได้เห็นวังท่ี
ประทบัส่วนพระองคข์องพระราชาธิบดีจิกม่ีดว้ย 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมที่พกั 
 โรงแรมที่พกั GALINGKLA HOTEL, THIMPHU หรือเทียบเท่า 
  
วนัที่สอง ทิมพู - พูนาคา – ทิมพู 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองพูนาคา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เมืองพูนาคา 
(PUNAKHA) ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร แวะชม จุดท่ีสูงท่ีสุดระหว่างการ
เดินทาง  ดอร์ชูลา  (DORCHULA PASS)  ท่ีระดับความสูง 3,150 เมตร ให้ท่าน
ชม สถูป 108 องค์ ท่ีถูกโดยราชินีองคท่ี์ 1 ในพระ
เจา้จิกม่ีซิงเกวงัชุก กษตัริยอ์งคท่ี์ 4 แห่งราชวงศว์งั
ชุก เพื่อเป็นการขอบคุณพระสวามีและบุตรชายใน
การชนะสงครามและเ ดินทางกลับมาอย่ าง
ปลอดภยั และสถานท่ีน้ีในวนัท่ีอากาศแจ่มใสท่านสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขา
หิมาลัยท่ีงดงาม รวมถึงยอดเขา  กังก้าพุนซุม (GANGKHAR PHUENSUM) ซ่ึงเป็น
ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในโลก (ท่ียงัไม่มีผูใ้ดสามารถปีนข้ึนไปได)้ ซ่ึงสูงถึง 7,500 เมตร  
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จากนั้น น าท่านเดินทางระยะสั้นๆ ไปยงั วัดชิมิลาคัง (CHIMI LHAKHANG) เป็นวดัขนาด
เล็กถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 15 ตั้งอยูบ่นเนินเขาระหว่างเมืองพูนาคาและวงัดี ค  าว่า 
CHIMI แปลวา่ ไม่มีสุนขั สร้างข้ึนโดยลามะ DRUKPA KUENLEY วดัแห่งน้ีมีต  านาน
เล่าว่า ลามะ DRUKPA KUENLEY ไดฝั้งสุนขัไวบ้นเนินเขาและท าสัญลกัษณ์ไวด้้วย
เจดีย ์เพ่ือใช้ในการปราบพวกปีศาจร้ายรวมถึงส่ิงท่ีไม่ดี จากนั้นไดก้  าหนดให้สถานท่ี
แห่งน้ีถูกสร้างให้เป็นวดัในอนาคต ท่ีวดัแห่งน้ีชาวบา้นเช่ือกนัว่าหากใครมาอธิษฐาน
ขอบุตรก็จะไดส้มใจ 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร, พูนาคา 
  จากนั้นเดินทางสู่ พูนาคาซอง (PUNAKHA DZONG / SIMTOKHA DZONG) ป้อม

ปราการแห่งน้ีถูกสร้างในปี 1637 โดย ฉบัดรุงงาวงั นมัเกล ซ่ึงไดรั้บขนานนามว่า เป็น 
พระราชวงัแห่งความสุขอนัยิ่งใหญ่ “ PALACE OF GREATHAPPINESS ” และเป็น
หน่ึงในป้อมปราการของภูฏานท่ีสวยงามท่ีสุดในภูฏาน ในอดีตเม่ือคร้ังเมืองพนูาคายงั
เคยเป็นเมืองหลวง ป้อมแห่งน้ีได้ถูกใช้เป็นท่ีว่าราชการและเมืองหลวงเก่าของราช 
อาณาจกัร ต่อมาไดเ้ปล่ียนเป็นราชวงัฤดูหนาว และ เป็นสถานท่ีราชการปกติในท่ีสุด 
สถานท่ีน้ียงัเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีสถาปนาการครองราชย ์และท่ีจ าพรรษาของ
พระสังฆราช พูนาคาซอง ตั้งอยูบ่นชยัภูมิท่ีส าคญั มีทิวทศัน์ท่ีสวยงามระหว่างแม่น ้ า
พ่อ (PO CHU) และ แม่น ้ าแม่ (MO CHU) ท่ีมาไหลบรรจบกันพอดี อีกทั้ งยงัเป็น
สถานท่ีท่ีท่าน ฉับดรุง งาวงั นัมเกล มรณภาพ และปัจจุบนัก็ได้เก็บร่างของท่านอยู่
ภายใน ท่านจะไดเ้ห็น ลามะ (พระสงฆ)์ จ  านวนมากท่ีก าลงัศึกษาพระธรรม และสวด
มนต์ จากนั้น น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองทิมพู ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง บน
ถนนท่ีคดเค้ียวตามช่องเขา 
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ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมที่พกั 
 โรงแรมที่พกั GALINGKLA HOTEL, THIMPHU หรือเทียบเท่า 
 
วนัที่สาม ทิมพู– พาโร 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
  น าท่านเดินเล่นใน ตลาดสุดสัปดาห์ (WEEKEND MARKET) ซ่ึงจ  าหน่ายผลผลิตทาง 

การเกษตร  และของท่ีระลึก  จากนั้ นชม มหาสถูปประดิษฐ์ฐานพระบรมอัฐิ  ( 
MEMORIAL CHORTEN) จิกมี ดอร์จี วงัชุก ซ่ึงเป็นพระชนก 
ของกษตัริย ์(พระเจา้จิกมี ซิงเย วชุัก)  พระองคเ์ป็นกษตัริยอ์งค์
ท่ี 3 ท่ีปกครองภูฏาน ในช่วงปี ค.ศ. 1952-1972  และทรงไดรั้บ
พระฉายาว่ า  “พระ บิดาแ ห่ ง ภูฏ านยุค ใหม่ ” (KING OF 
MERDERNIZATION) มีประสงค์จะสร้างเพ่ือเป็นการถวาย
เป็นพทุธบูชา แทนสญัลกัษณ์ กาย วาจา และใจ ของพทุธศาสนา  แต่ท่านไดเ้สียชีวิตลง
เสียก่อน สมเด็จพระราชินีจึงไดด้ าเนินการสร้างต่อจนแลว้เสร็จ แวะชมวิวบนเนินเขา 
KUENSELPHODRANG เหนือตัวเมือง  ในจุดท่ีมีฮวงจุ้ยดีท่ีสุดในประเทศภูฏาน 
พร้อมนมสัการพระพทุธรูป หล่อสมัริดประทบันัง่กลางแจง้ BUDDHA DORDENMA 
STATUE สูง 51.50 เมตร องคใ์หญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงเกิด
ข้ึนมาจากการรวมพลงัของชาวพุทธจากทัว่โลก โดย 
ไดต้น้แบบมาจากพระพุทธรูปท่ีประดิษฐานอยูใ่นสถูป
พทุธคยา ประเทศ อินเดีย  

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร, ทิมพู  
จากนั้น  น าท่านชม ที่ท าการไปรษณีย์ภูฏาน (POST OFFICE) ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือดวง

ตราไปรษณียากร ท่ีงดงามของภูฏานท่ีถูกจดัแสดงไวท่ี้น่ี ภูฏานจดัเป็นประเทศ “เจา้
แห่งแสตมป์” แห่งหน่ึงของโลก แสตมป์ของ ภูฏานมีให้เลือกในหลายรูปแบบและ
ราคา ทั้งรูปวิวทิว ทศัน์ธรรมชาติ รูปวดัและป้อมปราการท่ีเรียกว่า ซอง (DZONG) รูป



 

 
 

 

 
 

 
 

 6 

สัตว ์รูปดอกไมต่้างๆ รวมทั้งยงัมีแสตมป์ 3 มิติอีกด้วย ชมสถานอนุรักษ์สัตวป์ระจ า
ชาติของภูฏาน ท่ีเรียกวา่ ทาคนิ (TAKIN) ซ่ึงปัจจุบนัหาดู ไดย้ากมาก 

จากนั้น  ให้ทุกท่านอิสระชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือของฝาก ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ เมืองพา
โร เม่ือเดินทางถึงเมืองพาโร  

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมที่พกั 
โรงแรมที่พกั MANDALA RESORT, PARO หรือเทียบเท่า 

   
วนัที่ส่ี  พาโร 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  
  เดินทางสู่ วัดทักซัง (TAKTSHANG MONASTERY) หรือ วัดถ ้าเสือ (TIGER’S 

NEST) ซ่ึงตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 900 เมตร วดั
ทักซังเป็นสถานท่ีแสวงบุญท่ีชาว ภูฏาน 
เล่ือมใสศรัทธากนัมากท่ีสุด (สูงจากระดบัน ้า 
2,300 เมตร สู่ยอดเขา 3,100 เมตร) วดัทกัซงั 
ตามต านานความเช่ือเก่ากล่าวว่า เป็นวดัท่ี 
ท่านคุรุรินโปเช เคยข่ีหลงัเสือมานัง่ปฏิบติัธรรมอยูท่ี่น่ีเม่ือคร้ังท่ีท่านกลบัมาท่ีดินแดน
แห่งน้ีเป็นคร้ังท่ีสอง “ทกัซัง” น้ีมีความหมายว่าท่ีอยู่ของเสือ (TIGER’S NEST) และ
วดัแห่งน้ีจดัเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในภูฏาน  
(ห้ามน ากลอ้งถ่ายรูปทุกชนิด กระเป๋าเขา้ไปในบริเวณวดั)  

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา TAKTSHANG CAFETERIA 
(อาหารมังสวรัิติ) 

 หลังจากนั้ น ออกเดินทางกลับสู่เบ้ืองล่างของวัด เดินทางเข้าเยี่ยมชม  คิชูลาคัง 
(KYICHU LHAKHANG) หรือ วัดคิชู ซ่ึงเป็น 1 ใน 2 วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศ
ภูฏาน วัดน้ีสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 7 โดยกษัตริย์ซองเซนกัมโป (SONGTSEN 
GAMPO) แห่งทิเบตซ่ึงไดน้ าพระพทุธศาสนาเขา้มาในประเทศ 
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ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมที่พกั 
โรงแรมที่พกั MANDALA RESORT, PARO หรือเทียบเท่า 

 
วนัที่ห้า พาโร – กรุงเทพฯ 
เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั    

น าท่านเดินทางสู่ สนามบินพาโร  
10.35 น. เ พ่ือน าท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ภูฎาน แอร์ไลน์  (BHUTAN 

AIRLINES) เที่ยวบินที่ B3700 
16.05  กลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

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

** โปรแกรมทวัร์อาจแปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมขึน้อยู่กบัความปลอดภยัและผลประโยชน์ของผู้
เดนิทางเป็นหลกั ** 

 
 
อตัราค่าบริการ         

จ านวนผู้เดนิทาง ราคาท่านละ 

ราคาส าหรับ 16 ท่าน (มีหวัหน้าทัวร์ไทย) 56,900 บาท 

พกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 8,000 บาท 

 
อตัรานีร้วม  

- ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบั ช้ันประหยดั โดยสายการบิน BHUTAN AIRLINE 
- ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาเข้าประเทศ 
- ค่าม้าขึน้ทักซัง 20 USD/ท่าน (หรือ) ประมาณ 700 บาท/ท่าน 
- โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงห้อง)  
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- ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการท่ีระบุ  
- ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ  
- ค่ารถรับส่งและระหวา่งการน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ  
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  
- ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
- ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน  

 
อตัรานีไ้ม่รวม  

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของทุกท่าน  
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 6 USD/วนั/ท่าน (หรือ) ประมาณ 1,000 บาท/ท่าน 
- ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
- ค่าท  าหนงัสือเดินทาง 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม,ค่าอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง,ค่า
โทรศพัท,์ค่าซกัรีด  
- ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
- ค่าท  าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
- ส าหรับราคาน้ีบริษทั ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพ่ิม 
- ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษกีารบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 


