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ทิมพ ู– พนูาคา – พาโร – วดัทกัซงั 

พิสูจนจ์ติมหากุศล พิชิตวดัถํ้าพยคัฆเ์หิรวดัทกัซงั บนยอดหนา้ผาสูงจากระดบันํ้าทะเล 2,900 ม. 

ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พนูาคาซอง ท่ีสวยท่ีสุดแห่งภฏูาน 

ขอพรศกัด์ิสิทธ์ิองคพ์ระศรีสจัธรรม พระพทุธรูปท่ีประดิษฐาน ณ จุดสูงท่ีสุดในโลก 

เพ่ือความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ 

1. โปรดระมดัระวงัรายการท่องเท่ียวบางรายการท่ีใส่โปรแกรมสถานท่ีเท่ียวมากเกินกวา่จะสามารถเขา้ชมไดจ้ริง  
2. รายการของเราสามารถเพ่ิมสถานท่ีท่องเท่ียวนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการได ้ในกรณีท่ีมีเวลาเหลือ   

วนัแรก สุวรรณภูมิ – พาโร – พาโรซอง – National Museum – ตาชิโชซอง 

04.30 น. คณะพบกนั ณ จุดนดัหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเ์ตอรส์ายการบิน Bhutan Airlines (B3) 

โดยจะมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกในการ Check-inสมัภาระตา่งๆแก่ท่าน 

06.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองพาโร ประเทศภฏูาน โดยสายการบิน Bhutan Airline เท่ียวบินท่ี B3-701(มีบริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (เคร่ืองบินแวะรบัส่งผูโ้ดยสารท่ีเมืองกลักตัตา ประเทศอินเดียประมาณ 45 

นาที ***ไมต่อ้งลงจากเครื่อง***)  
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09.55 น. เดินทางถึงสนามบินพาโร ประเทศภูฏาน นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากน้ันแต่ละท่านรับ

กระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดตรวจเช็คใหเ้รียบรอ้ยและออกเดินทางเขา้สู่ตัว เมืองพาโรประเทศภูฏาน เป็น

ประเทศเล็กๆท่ีเป็นดินแดนรวมแหล่งอารยธรรมต่างๆในออ้มกอดแห่งขุนเขาหิมาลยั เป็นประเทศท่ีพุทธ

ศาสนาแบ่งบานอยู่ท่ามกลางเทือกเขาหิมาลัย ประชาชนชาวภูฏานมีธรรมมะเป็นส่ิงยึดเหน่ียวทางจิตใจ 

ประชาชนดํารงชีวิตกนัอยู่อย่างเรียบง่ายไม่วุ่นวาย และความสุขของคนภูฏานวดักนัไดท่ี้ใจ..ความสุขอยู่ท่ี

จิตใจท่ีมีแต่รอยยิ้ ม..และความเป็นมิตรแก่ผูค้นทั้งโลก ทุกท่านจะไดส้ัมผัสบา้นเมืองท่ี เมืองพาโรซ่ึงเป็น

เมืองท่ีถูกโอบอยู่ในวงลอ้มของขุนเขา บนระดับความสูง 2,280 เมตร มีแม่น้ําปาชูไหลผ่าน อาคาร

บา้นเรือนจะเป็นสไตลภ์ฏูานแท ้กรอบหนา้ต่างไมล้วดลายสีสนัสดใส 

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  

 นําทุกท่านชม พาโรซอง หรือ พาโรริงปูซอง ป้อมปราการและวิหารหลวงแห่งเมืองพาโร พาโรซอง

นับเป็นตวัอย่างสถาปัตยกรรมแบบภฏูานท่ีสมบรูณ์แบบท่ีสุด ทุกท่านจะเห็นถึงกาํแพงสีขาวท่ีก่อตวัข้ึนเป็น

ป้อมปราการสามารถเห็นไดช้ดัเจนเป็น Landmark ของเมืองพาโร ตวัซองสรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1644 โดย 

ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล พระอริยสงฆ ์ซ่ึงเป็นผูนํ้าทางจิตวิญญานและเป็นผูร้วบรวมประเทศภูฏานให้

เป็นปึกแผ่น รวมถึงเป็นผูว้างระบบการบริหารงานและระบอบปกครองประเทศ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีทาํงาน

ของรัฐบาล รวมทั้งเป็นท่ีตั้งขององคก์รบริหารสงฆป์ระจาํเขตปกครองน้ันๆ ทางเขา้พาโรซองมี สะพาน

แขวนไมท้อดผ่านขา้มแม่นํ้า เป็นอีกจุดท่ีควรถ่ายรปูเก็บภาพความประทบัใจ 

 หลังจากน้ัน นําท่านเดินทางไม่ไกล ชม พิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีเป็นท่ีเก็บรวบรวม

หน้ากากศิลปะแบบพุทธมหายาน นิกายตันตระ ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชไ้ม้

สอยต่างๆ รวมถึงจดัแสดงความหลากหลายทางธรรมชาติอนัสมบรูณ์ของประเทศเพื่อใหทุ้กท่านไดรู้จ้กั

ภฏูานมากข้ึน ตรงขา้มกบัอาคารพิพิธภณัฑ ์เป็นอาคารทรงกลมสีขาว เรียกวา่ ตาซอง (Ta Dzong) หรือ 

หอคอย เ ดิ ม ใ ช้ เ ป็ นหอสั ง เ ก ตุ ก า รณ์ ข ้า ศึ กศัต รู  เ น่ื อ ง จ ากตั ว  D z o n g  สร้า ง อยู่ บน เ นินสู ง 

สามารถมองววิตวัเมืองพาโรไดค้รอบคลุม (นําทุกท่านถ่ายรปูดา้นนอก เน่ืองจากขณะน้ี Ta Dzong กาํลงั

ปิดปรบัปรุง)  

 หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองทิมพู เมืองหลวงของประเทศภูฏานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1961 ใชเ้วลาการ

เดินทางประมาณ 1 ชม. ระหวา่งทางผ่านชม วดัตมัชู Tamchoe Monastery คือ จุดชมวิววดัตมัช ู ตรงจุด

บรรจบของแม่น้ําปาโรชูกบัแม่น้ําทิมพชูู คือวดัตัมชู หรือวดัเขายอดอาชา จะตั้งอยู่บนฝัง่ซา้ยท่ามกลาง

ทิวทศัน์ท่ีมีแม่น้ําสองสายมาบรรจบกนั ท่านลามะทงัทนเกลโป ซ่ึงเป็นผูส้รา้งวดัน้ีข้ึนพรอ้มสะพานเหล็กอีก

สายหน่ึงข้ึนท่ีน่ี แต่สะพานถกูน้ําพดัทาํลายลงในปี ค.ศ. 1969 สะพานท่ีเห็นในปัจจุบนัเป็นของท่ีใชโ้ซ่เหล็ก

สรา้งข้ึนใหม่ในปี ค.ศ. 2005 โดยเลียนแบบสะพานสายเดิม ต่อจากน้ันเดินทางอีกไม่ไกล นําท่านเดินทาง

เขาชม ตาชิโชซอง มหาปราการแห่งศานาและวิหารหลวงแห่งเมืองทิมพ ู(วนัธรรมดาเปิดหลงั16.30
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น. / เสาร-์อาทิตย ์เปิดทั้งวนั)  ตาซิโซซอง หมายถึง ป้อมแหง่ศาสนาอนัเป็นมงคล สรา้งในสมยัศตวรรษ

ท่ี 12 โดยท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล ปัจุบนัเป็นสถานท่ีทํางานของพระมหากษัตริย ์สถานท่ีทําการของ

กระทรวงต่างๆ และวดั รวมทั้งเป็นพระราชวงัฤดูรอ้นของพระสงัฆราช  และบริเวณอนัใกลท่้านจะไดเ้ห็นวงั

ท่ีประทบัส่วนพระองคข์องพระราชาธิบดีจกิม่ีดว้ย  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 จากนั้นเชิญทุกท่านพกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Gyelsa Hotel เมืองทิมพ ู ระดบั 3 ดาว หรือ

เทียบเท่า 

วนัที่สอง ทิมพ ู– National Memorial Chorten – โดชูลาพาส – วดัชิมิลาคงั – พนูาคาซอง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

 นําท่านชม National Memorial Chorten อนุสรณม์หาสถานแด่กษัตริยร์ชักาลท่ี 3 แห่งประเทศภฏูานสรา้ง

ในปี ค.ศ.1974 มีผูค้นมากมายเดินทางมาแสวงบุญและสวดมนตป์ระกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ  

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองพูนาคา (Punakha) พนูาคา เป็นเมืองหลวงเก่าของภูฏานจนถึงปี ค.ศ. 1955 

ก่อนท่ีจะยา้ยเมืองหลวงไปท่ีเมืองทิมพู ระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง) 

ระหว่างทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์ของทุ่งนาขั้นบนัไดและดอกไมท่ี้บานตลอดเสน้ทางสวยงามเป็นอย่าง

มาก ผ่านชม ป้อมซิมโตคาซอง สรา้งในปี ค.ศ.1629 ป้อมแหง่น้ีมีชยัภมิูท่ีถือเป็นยุทธศาสตรท่ี์สาํคญัแห่ง

เมืองทิมพ ูถือเป็นป้อมปราการแห่งแรกท่ีท่านซับดรุง งาวงั นัมเกล สรา้งข้ึน เมืองพนูาคาอยู่ระดบัความ

สงู 1,200 เมตรจากระดบัน้ําทะเล ทาํใหเ้มอืงพนูาคามีอากาศอบอุ่นกวา่เมืองพาโรและเมืองทิมพ ู 

 นําท่านแวะชม โดชูลาพาส ชมความงามของ เจดียด์รุกวังเยลลาคัง สถูปแห่งชยัชนะ ชม 108 สถูป 

อนุสรณ์สถานท่ีมีต่อกองกําลังกลุ่มหัวรุนแรงท่ียึดพ้ืนท่ีทางภาคใตข้องภูฏาน ตั้งอยู่บนระดับความสูง 

3,150 เมตร จากระดบัน้ําทะเล  พรอ้มด่ืมดํา่ธรรมชาติทิวทศัน์ของภเูขาหิมาลยัดา้นตะวนัตกอนัตระการ

ตา และยอดเขาต่างๆเรียงรายกนั รวมไปถึงยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดอย่างกงักาพุนซุม ซ่ึงมีความสูงถึง 7,540 

เมตร จากน้ันเดินทางต่อสู่เมืองพนูาคา 

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านเดินขึ้ นเนินไปชม วดัชิมิลาคงั (ใชเ้วลาเดินประมาณคร่ึงชัว่โมง) วดัท่ีอยู่บนยอดเนินกลางหุบเขา 

สรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1499 โดยลามะท่ีมีชื่อเสียงมาก นามวา่ท่าน Lama Drukpa Kunley ท่ีวดัแห่งน้ีชาวบา้น

เชื่อกนัวา่หากใครมาอธิษฐานขอบุตรก็จะไดส้มใจ  

 จากน้ันนําท่านชม พนูาคาซอง (Punakha Dzong)  ป้อมปราการประจาํเมืองพนูาคา สรา้งข้ึนในปี 1637 

โดยซบัดรุง งาวงันัมเกล  ซ่ึงไดร้บัการขนานนามว่าเป็น พระราชวงัแห่งความสุขอนัยิ่งใหญ ่Palace of 

Great Happiness และเป็นหน่ึงในป้อมปราการท่ีสวยงามท่ีสุดในภฏูาน เป็นป้อมท่ีสรา้งเป็นอนัดบัสองของ

ภฏูาน ในอดีตเมื่อครั้งเมืองพนูาคายงัเป็นเมืองหลวง ป้อมแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นท่ีทาํการของรฐับาล ปัจจุบนั

เป็นท่ีพกัในฤดูหนาวของพระชั้นผูใ้หญ่ ป้อมน้ีตั้งอยู ่ณ บริเวณท่ีแม่น้ํา Pho chu และ แม่น้ํา Mo chu ไหล

มาบรรจบกนั อีกทั้งเป็นสถานท่ีท่านซบัดรุง งาวงั นัมเกล มรณภาพท่ีน่ี และปัจจุบนัก็ไดเ้ก็บรกัษาร่างของ

ท่านอยูภ่ายใน ท่านจะไดเ้ห็น ลามะ (พระสงฆ)์ จาํนวนมากท่ีกาํลงัศึกษาพระธรรมและสวดมนต ์ 
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พิเศษ!!! พาทุกท่านสมัผสัประสบการณแ์ปลกใหม่เรา้ใจกว่าเดมิ ดว้ยการลอ่งแก่งท่ีแม่นํ้า Mo Chu วิว

อนัตระการตากบัขุนเขารูปชา้งหมอบ และ Punaka Dzong ท่ีสวยงาม เพียงท่านละ  

กรณีลอ่งเรือ 2-4 คน ราคา 3,500 บาท / ทา่น / เรือ 1 ลาํ 

กรณีลอ่งเรือ 4-6 คน ราคา 2,500 บาท / ทา่น / เรือ 1 ลาํ 

กรณีลอ่งเรือ 6-8 คน ราคา 2,000 บาท / ทา่น / เรือ 1 ลาํ 

(ล่องแก่งไม่ไดร้วมในค่าทวัร ์แตเ่ป็น Optional ทวัร ์เพ่ือจดัให ้สาํหรบัลกูคา้ ท่ีสนใจเท่านั้น ไม่ไดเ้ป็น

การบงัคบัขายแต่อยา่งใด ส่วนท่านใดไม่สะดวกหรือไม่ประสงคล์่องแก่ง ทางบริษัทฯ จะนาํทุกท่าน

ไปชมตลาดพื้ นเมือง และ ไปชุดชมวิว ที่สวยที่สุดในเมืองพนูาคาแทน โดยไม่มีค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติม) 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 จากน้ันเชิญทุกท่าน พกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Meri Puensum Hotel เมืองพนูาคา ระดบั 3 

ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม พนูาคา – ทิมพ ู– พระศรีสจัจธรรม – สวนสตัวแ์ห่งชาต ิ– หอ้งสมุดแห่งชาต ิ– พาโร 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

 นําท่านเดินทางกลบัสู่เมืองทิมพ ูตามเสน้ทางเดิม ชมทศันียภาพสองขา้งทางและเทือกเขาหิมาลยัท่ีมีความ

สวยงาม ท่ีจะเป็นประสบการณท่ี์ดีท่ีไดม้าเยอืนภฏูาน 

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

 พาทุกท่านชม ที่ทาํการไปรษณียภ์ฏูาน ทุกท่านสามารถถ่ายรปูทาํแสตมป์ท่ีระลึก อีกทั้งสามารถเลือกซ้ือ

ดวงตราไปรษณียากรท่ีงดงามของภฎูาน มีใหเ้ลือกหลายรปูแบบและราคา ทั้งรปูววิทิวทศัน์ธรรมชาติ รปูวดั

และป้อมปราการท่ีเรียกวา่ซอง (Dzong) รปูสตัว ์รปูดอกไมต่้างๆ ซ่ึงดวงตราไปรษณียกรของภฏูานถือเป็น

หน่ึงในของน่าซ้ือท่ีทุกท่านไมค่วรพลาด  

 นําท่านชม สวนสตัวแ์ห่งชาติของประเทศภูฏาน และชมสตัวป์ระจาํชาติทาคิน ท่ีมีรูปร่างลกัษณะพิเศษ

ผสมระหว่างแพะกบัววั มีแห่งเดียวในประเทศภฏูานเท่าน้ัน ซ่ึงครั้งน่ึงประเทศสหรฐัอเมริกาเคยเจรจาของ

ไปเล้ียงแต่ไดร้บัการปฏิเสธจากรฐับาลประเทศภฏูาน ทาคิน เป็นสตัวใ์นตาํนานประวติัศาสตรข์องศาสนา 

 นําท่าน สกัการะองคห์ลวงพ่อสจัจธรรม ท่ีตั้งอยูส่งูท่ีสุดในโลก และไดร้บัความร่วมมือจากเศรษฐีชาวสิงค์

โปร ์บริจาคเงินซ้ือท่ีดินและสรา้งพระพุทธรปู ใหแ้กร่ฐับาลประเทศภฏูานใหท่้านไหวข้อพรเพื่อเป็นศิริมงคล 

นําท่านชม จุดชมวิวซงัเกกงั (Sangaygang) จุดชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของหุบเขาเมืองทิมพ ูเพ่ือเก็บภาพ

ประทบัใจ  

 จากนั้นนาํทุกทา่นเดนิทางสูเ่มืองพาโร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 จากน้ันเชิญทุกท่าน พกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Kichu Resort เมืองพาโร ระดบั 3 ดาว หรือ

เทียบเท่า 

วนัที่ส่ี พิชิตวดัถํ้าพยคัรเหิร  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
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 นําท่านออกเดินทางสู่ วัดถํ้าพยัคฆเ์หิร ทักซัง เป็นมหาวิหารศักด์ิสิทธ์ิ เป็นท่ีท่ีองค์กูรูปัทมสัมภวะได้

เดินทางมาบาํเพ็ญภาวนาและเจริญสมาธิอยู่ในถํ้าบนชะง่อนเขา ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 8 และท่านก็ยงัเป็นผู้

นําเอาศาสนาพุทธเขา้มาเผยแผ่ยงัดินแดนแห่งน้ี ตามความเช่ือของชาวภูฏาน กล่าวว่าท่านไดเ้หาะมาบน

หลงัเสือตวัเมีย มายงัหน้าผาแห่งน้ีเพ่ือทาํวิปัสนากรรมฐาน จึงไดช้ื่อวา่ ถํ้าเสือ (Tiger Nest) หลงัจากท่ี

สาํเร็จสมาธิแลว้ ท่านจึงไดส้รา้งศาสนสถานแห่งน้ีข้ึน ชาวภฏูานมีความเชื่อว่าครั้งหน่ึงในชีวิต จะตอ้งได้

ข้ึนมาแสวงบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเจริญกา้วหน้าของชีวิต การเดินทางมายงัสถานท่ีแห่งน้ี รถจะ

สามารถข้ึนไดแ้ค่เนินเขาเท่าน้ัน จากน้ันทุกท่านสามารถเลือกเดินทางได ้2 แบบ คือ เดินเทา้ หรือ ข่ีมา้ 

เท่าน้ัน (เน่ืองจากปริมาณคนจงูมา้ไม่เพียงพอตอ่จาํนวนนกัทอ่งเท่ียว จงึอาจทาํใหเ้กิดอนัตรายในการ

เดินทางได ้ทั้งน้ีทางบริษัทฯจงึแนะนาํใหเ้ดินเทา้ข้ึนเขาจะปลอดภยักว่า แตถ่า้ท่านใด มีทกัษะในการ

ข่ีมา้ข้ึนเขา หรือ อยากผจญภยั รบกวนแจง้บริษทัฯลว่งหนา้เพ่ือทาํการจองมา้ใหท้า่น ไม่เสียคา่ใชจ้า่ย

เพ่ิมเติม) ข้ึนไปยังวัด เสน้ทางเป็นเนินเขาและมีหน้าผาสูงชันราว 3,000 เมตรจากดา้นล่าง แนะนํา

นักท่องเท่ียวคอ่ยๆ เดินข้ึนไปชา้ๆ ราว 2 ชม. จะถึงจุกพกัคร่ึงทาง พกัด่ืมน้ําชา กาแฟ ) จากน้ันเดินทางต่อ

อีกราว 1 ชม.ก็จะถึงสุดทางดินลกูรงัสุดทา้ย จากน้ันเสน้ทางจะเปล่ียนเป็นบนัไดข้ึนลง 700 ขั้น สู่ยงั วดัทกั

ซงั ดา้นใน นําทุกท่านสกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และ ชมความงามของธรรมชาติท่ีสรรคส์รา้งอยา่งวจิติรลงตวั 

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคารดา้นบนระหว่างทางข้ึนทกัซงั  

 นําทุกท่านเดินเทา้ลงจากเขา (ไม่สามารถอนุญาติใหนั้ง่มา้ลงมาดา้นล่างได ้เน่ืองจาก อนัตรายเป็นอย่าง

มากต่อตวัผูเ้ดินทาง) จากน้ันเดิทางต่อสู่ วดัคิชู ลาคงั หน่ึงในวดัท่ีเก่าแก่ในประเทศภฏูาน สมยัศตวรรษท่ี 

7 วดัน้ีเป็นวดัท่ีมีควมเช่ือว่าสรา้งไวเ้พ่ือตรึงเทา้ซา้ยของนางยกัษ์ตนหน่ึงท่ีนอนทอดร่างปิดทับประเทศ

ทิเบตและเทือกเขาหิมาลยัไว ้ 

 จากน้ันเพลิดเพลินกบั การชอ้บป้ิง ณ พาโร สตรีท ซ้ือของฝากของท่ีระลึก ตามอธัยาศยั 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พรอ้มชม การแสดงทอ้งถ่ินของชาวภูฏาน แสดงวัฒนธรรม

ประเพณีอนัดีงามของชาวภูฏานในเทศกาลงานประเพณีตา่งๆ  

 จากน้ันเชิญทุกท่าน พกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ โรงแรม Kichu Resort Hotel เมืองพาโร ระดบั 3 ดาว 

หรือเทียบเทา่ 

วนัที่หา้ พาโร-กรุงเทพ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

 นําท่านเดินทางสู่สนามบินพาโร เพือ่นําท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

10.35 น.  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Bhutan Airlines เท่ียวบินท่ี B3-700 

 (มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (เคร่ืองบินแวะรับส่งผูโ้ดยสารท่ีเมืองกลักตัตา ประเทศอินเดีย

ประมาณ 45 นาที ***ไมต่อ้งลงจากเครื่อง***)     

16.05 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจในการบริการ 

***หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

ทางบริษัทฯจะยดึถือประโยชน์ของลกูคา้เป็นสงูสุด*** 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสารอยูต่า่งจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร,์ รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ  
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กรุณาแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯทราบทุกครั้งก่อนทาํการออกตัว๋ทุกประเภท  

มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบความเสียหายที่เกิดข้ึนในกรณีท่ีทวัรมี์การยกเลิกการเดนิทาง หรือเปล่ียนแปลง

เท่ียวบิน 

อตัราค่าบริการ 

*6 ทา่นออกเดินทางไม่มีหวัหนา้ทวัร ์| 15 ทา่นออกเดินทางมีหวัหนา้ทวัร ์

กาํหนดการเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

ราคาเด็กเสริมเตยีง  

(พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตยีง  

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน) 
พกัเด่ียวเพิ่ม 

06-10 พ.ย. 62 

13-17 พ.ย. 62 

20-24 พ.ย. 62 

27 พ.ย.-01 ธ.ค. 62 

54,900 บาท 54,900 บาท 53,900 บาท 4,900 บาท 

04-08 ธ.ค. 62 

05-09 ธ.ค. 62 

06-10 ธ.ค. 62 

11-15 ธ.ค. 62 

27-31 ธ.ค. 62 

28 ธ.ค.-01 ม.ค. 63 

29 ธ.ค.-02 ม.ค. 63 

30 ธ.ค.-03 ม.ค. 63 

55,900 บาท 55,900 บาท 55,900 บาท 4,900 บาท 

** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํา่กว่า 15 ทา่น หรือมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปล่ียน 

แปลงขนาดของพาหนะท่ีใชใ้นการนาํเที่ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

สงวนสิทธ์ิ 

 ในการเปล่ียนแปลงราคา เหตมุาจากอตัราแลกเปล่ียนและราคาตัว๋เคร่ืองบินหรือประกาศจากรฐับาลประเทศ

ภฎูาน 

 เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน แตไ่ม่ตํา่กว่า 6 ท่าน จะไม่มี หวัหนา้ทวัร ์จากเมืองไทย แตท่กุท่านยงัสามารถ

เดินทางดว้ยตวัเองได ้โดยไม่ตอ้งจา่ยเงินเพ่ิม โดยท่ีมี ไกดท์อ้งถ่ิน (English speaking guide)  

อตัราน้ีรวม  

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ชัน้ประหยดัโดยสายการบิน Bhutan Airlines (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไมเ่กิน 20 ก.ก. / 

ท่าน)  

2. คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ ภาษีน้ํามนั คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

3. คา่รถนําเท่ียวภายในประเทศภฎูาน (ไกดท์อ้งถ่ินภาษาองักฤษ) และหวัหนา้ทวัรจ์ากประเทศไทยคอยอาํนวยความ

สะดวกตลอดการเดินทาง 

4. คา่โรงแรมท่ีพกั มาตรฐาน Tourist Class 2 ท่าน ต่อ 1 หอ้ง  
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5. คา่วซ่ีาภฏูาน 

6. คา่บตัรเขา้ชมสถานท่ี คา่พาหนะ หรือรถรบั – ส่ง ระหวา่งนําเท่ียว 

7. คา่อาหารมาตรฐานตามรายการ 
8. คา่ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ครอง

อาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพษิเท่าน้ัน”) (หมายเหต:ุ คา่ประกนัอุบิติ

เหตุสาํหรบัเด็กท่ีมีอายุตํา่กวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 75 ปี ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค่้าสินไหม

ทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. คา่จดัทาํหนังสือเดินทาง 
2. ภาษีต่างๆ เชน่ ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% ฯลฯ 

3. คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆนอกเหนือจากรายการทวัร ์
4. คา่น้ําหนักกระเป๋าท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด 20 กก. 

5. คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆท่ีไมไ่ดร้ะบุอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์
6. คา่อาบน้ําแร่หิน (Hot Stone Bath) 

7.  คา่ทิปสาํหรบัมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 3 USD ต่อวนั รวม 5 วนั = 15 USD 

     คา่ทิปสาํหรบัคนขบัรถ 2 USD ต่อวนั รวม 5 วนั = 10 USD 

คา่ทิปสาํหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 3 USD ต่อวนั รวม 5 วนั = 15 USD 

 รวมเป็น 40 USD / ท่าน 

เอกสารท่ีใชย้ืน่วีซ่า 

 ไฟลส์แกนสี (ขอจดัเจนเต็มหนา้ ไมต่กขอบ)หนังสือเดินทางท่ีมอีายุใชง้านเหลือ มากกวา่ 6 

เดือนกอ่นเดินทาง  

 หากไมแ่น่ใจวา่ สามารถ ใชไ้ดห้รือไม ่สามารถ ส่งมาใหที้มงานตรวจสอบกอ่นได ้

 อาจมีการรอ้งขอเอกสารใหม ่หากไมผ่่านการอนุมติัวซ่ีาจากทางประเทศภฎูาน  

เง่ือนไขการจองทวัร ์

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 25,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 25 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

1. ตัว๋เคร่ืองบิน จะตอ้งออกทนัทีหลงัจาก มีการยนืยนัการจอง มฉิะน้ัน ท่ีนัง่จากสายการบิน จะไม ่Confirm 

2. เง่ือนไขการยกเลิก: หลงัจากชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน เน่ืองจาก ทางบริษัทฯจะตอ้ง

ออกตัว๋เคร่ืองบิน ใหผู้โ้ดยสารทนัที เพ่ือการยนืยนัการเดินทางกบัทางสายการบิน  
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3. หลงัจาก จ่ายเงินเต็มจาํนวนแลว้ ทางบริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยตามความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้ นในขณะน้ัน และจะทาํการคืนเงิน

ท่ีเหลือ หลงัจากหกัคา่ใชจ้า่ยแลว้ใหก้บัผูเ้ดินทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้

และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสีย หรือไดร้บั บาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละ

เหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน หรือ ภยัธรรมชาติ หรือ จลาจล เป็นตน้ 

5. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฎิเสธการ

เขา้ประเทศไมว่า่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไมคื่นเงินทุกกรณี 

6. เมื่อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือ ชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทณ 

ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านไดร้บัทราบและยอมรบัเง่ือนไขต่างๆ ท่ีบริษัทฯไดร้ะบุไวแ้ลว้ขา้งตน้ 

7. กาํหนดการเดินทางอาจจะมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจน

ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกัสาํคญั 

8. สาํหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไมไ่ดถื้อ Passport ไทย หรือ Passport ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเร่ืองเอกสาร Visa เขา้ออก

เมืองไทยเอง หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯทวัร ์จะไมร่บัผิดชอบในกรณี ท่ีด่านตรวจคนเขา้เมือง

ของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

9. บริษัทจะไมร่บัผิดชอบ หรือ คืนเงินคา่ทวัร ์ในกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธในการใหว้ซ่ีา หรือ ปฏเิสธเขา้เมือง ในทุกกรณี 

10. ในกรณีท่ีท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เล่มสีน้ําเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ

ใดๆในการท่ีท่านอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกติในการท่องเท่ียวจะใชเ้ล่มสีเลือดหม ู

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทํากรุ๊ปไดไ้ม่ถึงจาํนวนอย่างน้อย   

15 ท่านซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

12. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสญูหาย 

ความล่าชา้ หรืออุบติัเหตุต่าง  

13. ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน้ํามนัหรือ 

คา่เงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคา ตามสถานการณด์งักล่าว 

14. ภาพท่ีใชใ้นการประกอบการทาํโปรแกรมใชเ้พ่ือความเขา้ใจในมุมมองสถานท่ีท่องเท่ียว ภาพใชเ้พือ่การโฆษณาเท่าน้ัน 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ** 
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เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

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

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID : @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 


