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★ เรามีบริการอาหารไทยจากพ่อครัวชาวไทยทีร่ า้ น “สุโขทัย”

★ เรารวมค่าม้าขึน้ วัดตักซั
๊ ง
★ เราบริการท่านนํ้าดืม่ วันละ 3 ขวด
★ เราจัดเตรียมชุดประจําชาติภูฏาน ไว้ให้ทา่ นได้สวมใส่เดินเล่นในเมือง
★ ระบําพืน้ เมืองและระบําหน้ากาก (ในกรณีเดินทาง 6 ท่านขึน้ ไป)
★ บริการชา กาแฟหลังอาหารเทีย่ งหรือเย็นวันละ 1 ครัง้
★ มัคคุเทศก์ ชาวภูฏาน ทีม่ ปี ระสบการณ์ รักในงานบริการ และพร้อมให้ขอ้ มูลกับท่านอย่างเต็มที่
วันแรกของการเดิ นทาง
04.00 น.
06.30 น.
10.05 น.

กรุงเทพฯ – พาโร – ทิ มพู

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าที่ 5
เคาน์เตอร์ K สายการบินภูฏาน แอร์ไลน์ (B3)
✈ ออกเดินทางสู่ภฏู าน โดยสายการบินดรุ๊กแอร์ เทีย่ วบินที่ B3701
(เวลาท้องถิน่ ภูฏาน ช้ากว่าเวลาประเทศไทย 1 ช.ม.) ถึง สนามบินพาโร (Paro International Airport)
เมืองหน้าด่านในหุบเขาแสนสวย ทีม่ ภี มู ปิ ระเทศเหมาะทีส่ ุดในการก่อสร้างสนามบินของภูฏาน
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เทีย่ ง

เพลินชมอาคารทีพ่ กั ผูโ้ ดยสาร ซึง่ ออกแบบก่อสร้างด้วยสถาปตั ยกรรมแบบดัง้ เดิม อันมีเอกลักษณ์ทางศิลปที่
น่าทึง่ ด้วยการใช้วสั ดุเป็นเครื่องไม้ เข้าสลักเชื่อมต่อกันโดยไม่ตอ้ งใช้ตะปู ประดับลวดลายด้วยสีสนั ของ
ภาพจิตรกรรม และการแกะสลักอย่างวิจติ รบรรจง ส่วนทีเ่ ป็นหลังคาจะใช้การซ้อนแผ่นไม้ แล้วทับไว้ดว้ ย
ก้อนหินใหญ่เพื่อป้องกันความเสียหายจากแรงลมและหิมะตกผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร หลังจากผ่านพิธกี ารเข้าประเทศ ให้ท่านแลกเงินงุลดรัม (Ngultrum) ทีส่ นามบินพาโร จากนัน้ นํา
เดินทางด้วยรถมินิบสั เข้าสู่ดนิ แดนสุขาวดีบนเทือกเขาหิมาลัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม Olathang โรงแรมทีส่ ร้างขึ้นเพือ่ รองรับ ราชอาคันตุกะ ในสมัย ที ่
ภูฏานเปิดประเทศสู่ชาวโลก หลังอาหารนําเข้าชม พิ พิธภัณฑสถานแห่งชาติ เมืองพาโร (Paro National
Museum) ซึง่ กษัตริย์ จิกมี่ ดอร์จิ วังชุก รัชกาลที่ 3 ผู้เป็น“บิดาแห่งภูฏานยุคใหม่ ” ได้รวบรวมศิลปวัตถุ
เก็บไว้ใน “ป้อมกลมหอรบโบราณ” หรือ “ตาซอง” (Ta Dzong) (ทีส่ ร้างขึน้ ตัง้ แต่พ.ศ.2192 ร่วมสมัยพระเจ้า
ปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยา) พระองค์ได้จดั ทําป้อมกลมให้เป็นพิพธิ ภัณ ฑ์ ใน พ.ศ.2511 ต่อมาได้เกิด
แผ่นดินไหวทีท่ าํ ให้ป้อมโบราณเสียหาย จึงได้สร้างอาคารพิพธิ ภัณฑ์หลังใหม่ขน้ึ มาแทนที่ ชมหน้ากากทีใ่ ช้
สวมแสดงในงานเทศกาลสําคัญจากทั ่วประเทศ ชมงานพุท ธ
ศิลป์ของการทําผ้าพระบท (ตังกา) ภาพแผนภูมศิ กั ดิ ์สิทธิ ์ของ
ชาวพุท ธนิกายวัชรยาน (มันดาลา) เครื่องแต่ง กาย สิง่ ของ
เครื่องใช้ อาวุธ เครื่องดนตรี คัมภีร์ทางศาสนา ความรู้ทาง
ชีววิทยาบนเทือกเขาหิม าลัย จากนัน้ นํ าท่านเดิน ทางเข้าชม
ั ่ น้ําพาชู
“พาโร ซอง” ( Paro Dzong ) ที่สร้างขึ้นริม ฝงแม่
เป็นสัญลักษณ์สาํ คัญ ทีเ่ กีย่ วข้องกับจิตวิญญาณของชาวภูฏาน
ซองคืออาณาบริเวณทีใ่ ช้เป็นป้อมปราการ พระราชวัง อารามหลวง หอบูชาพระพุทธเจ้า พระโพธิสตั ว์และ
พระอรหัน ต์ เป็ น ศูน ย์ร าชการ โรงเรีย นสอนศาสนา สถานที่ป ระดิษ ฐานสิ่ง ศักดิส์ ิท ธิ ์ และเป็ น ลาน
เอนกประสงค์ ซึง่ ในทุกเขตการปกครองจะมีซองประจําเขตของตนเอง การออกแบบซองทุกแห่งจะได้
แนวคิดมาจากแผนภูมขิ องจักรวาลที่มศี ูนย์กลางเป็นพุทธภูมิ ซึ่งเป็นความเชื่อของลัทธิตนั ตรยาน วัชรยา
นและมหายาน และพาโรซองแห่งนี้ ก็ยงั ได้เคยใช้เป็ น สถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์พุท ธประวัติ เรื่องLittle
Buddha เมื่อปีค.ศ.1991 ฉะนัน้ การเข้าไปในซองทุกแห่งจะต้องแสดงการเคารพ ด้วยการแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย ไม่เป็นชุดสัน้ ไม่ใส่เสือ้ ยืดแขนสัน้ ไม่กางร่ม และไม่สวมหมวก ส่วนชาวภูฏานทุกคนจะต้องสวม
ชุดประจําชาติ จากนัน้ นําท่านเดินทางด้วยรถมินิบสั สู่ เมืองหลวงทิ มพู (Thimphu) (ระยะทาง65 ก.ม. ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ช.ม.) ผ่านชมทางหลวงแผ่นดินสายหลักของประเทศ เข้าสู่เขตช่องเขาตามแนว
แม่น้ําพาชู แวะถ่ายรูป สานักสงฆ์ตมั โช (Tamchoe Monastery) ทีม่ สี ะพานแขวนทอดข้ามแม่น้ําซึง่ สร้าง
โดยพระโยคีลามะ ในศตวรรษที1่ 5 ชื่อThangtong Gyalpo ที่ เดินทางมาจากทิเบตเพื่อต้องการมาหาแร่เหล็ก
และท่านได้คดิ ค้นการทําโซ่เหล็กเป็นครัง้ แรก (มีจดั แสดงไว้ในพิพธิ ภัณฑ์พาโร) นําเดินทางต่อไปผ่านชม
ั ่ น้ํา ซึง่ เป็นเจดียแ์ บบทิเบต ภูฏาน และเนปาลทีจ่ ุดบรรจบของแม่น้ําพาชูกบั แม่น้ําทิม
เจดียส์ ามองค์รมิ ฝงแม่
พูชู ที่บริเวณด่านชูซอม (Chuzom) เดินทางต่อท่ามกลางทิวทัศน์แสนสวยแปลกตาสู่ นครหลวงทิ มพู ที่
มีความสูงจากระดับนํ้าทะเล 2,350 เมตร (ดอยอินทนนท์ 2,565 เมตร เมืองมรดกโลกลี่เจียง 2,200 เมตร
จงเตีย้ น(แชงกรีลล่า) 3,300 เมตร) นําชมจุดชมวิวบนเขาเหนือเมืองทิมพู ชม “ลุงตะ” หรือ “ ธงมนต์”ทีพ่ ลิว้
ไสวตามลมเหนือลํานํ้าทิมพู และ“ทิ มพู ซอง(Thimphu Dzong)” ที่เป็นทัง้ พระราชวัง ทําเนียบรัฐบาล และ
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คํ่า
ทีพ่ กั

ตําหนักพระสังฆราชแห่งนิกายนิงมาปาของ หลังจากนัน้ นําเข้าชมภายใน “ทิ มพู ซอง” Thimpu Dzong
หรือมีช่อื เป็นทางการว่า “ตาชิ โช ซอง”(Tashicho Dzong) ซึง่ เป็นป้อมปราการทีต่ งั ้ ของสํานักพระราชวัง
และทําเนียบรัฐบาล มีห้องทํางานมาก กว่า 100 ห้อง ในส่วนของมหาอารามนัน้ จะมีตําหนักที่ประทับฤดู
ร้อนของสมเด็จพระสังฆราช ในส่วนของซองแห่งนี้จะอนุ ญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ได้เฉพาะในส่วนของ
บริเวณวัด ซึง่ ทีใ่ นโบสถ์มพี ระประธานเป็นพระพุทธเจ้าศรีศากยมุนี พระโพธิสตั ว์ ท่านคุรุปทั มสัมภวะ และ
ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกลซึง่ เป็นผูร้ วบรวมชนเผ่าจนเกิดเป็นประเทศภูฏาน ชมการตกแต่งภาพจิตรกรรมผา
ผนัง และผ้าพระบททีเ่ ล่าเรื่องราวในพุทธศาสนา โดยเฉพาะเรื่องราวของการแสดงบารมีในปางต่างๆของ
“พระปทั มสัมภวะ” หรือ “พระปทุมสมภพ” (แปลว่า ผู้กําเนิดจากดอกบัว) เป็นภาคหนึ่งของพระพุท ธเจ้า
ตามแนวคิดของนิกายมหายาน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารสุโขทัย
นําทุกท่านเข้าสู่ทพ่ี กั
Hotel Phuntsho Pelri หรือ เทียบเท่า

วันที่สองของการเดิ นทาง
เช้า

เทีย่ ง

ทิ มพู –ปูนาคา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลัง อาหารเช้า นํ าแวะชมวิว บนเนิ น เขา Kuenselphodrang เหนื อตัว
เมืองในจุดที่มฮี วงจุ้ยดีท่สี ุดในประเทศภูฏาน พร้อมนมัสการพระพุทธรูป
หล่อสัมริดประทับนั ่งกลางแจ้ง ( Big Buddha) สูง51.50 เมตรองค์ใหญ่
ทีส่ ุดในโลก ซึง่ เกิดขึน้ มาจากการรวมพลังของชาวพุทธจากทั ่วโลก โดยได้
ต้น แบบมาจากพระพุ ท ธรูปที่ประดิษ ฐานอยู่ใ นสถู ป พุท ธคยา ประเทศ
อินเดีย จากนัน้ ออกเดินทางเข้าสู่เขตเทือกเขาสูงที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าสน
กึง่ ปา่ ดงดิบ จนถึงช่องเขา “โดชูลาพาส” ( Dochula Pass) หรือช่ องเขา
ศิ ล าที่ม ีร ะดับ ความสูง 3,145 เมตร ซึ่ง มีก ลุ่ม สถูป “ดรุค วัง เกล”
(Druk Wangyel Chorten) หรือสถูปแห่งความเป็นสิรมิ งคลและ สันติสุข
ของแผ่นดิน 108 องค์ ทีส่ ร้างขึน้ โดยสมเด็จพระราชินี อะชิ ดอร์จิ วังโม
วังซุก (ร.4) เพื่อ ถวายพระโพธิสตั ว์และพระอรหันต์108องค์และเพื่อเป็นอนุ สรณ์สถานแห่งความสงบสุขที่
เกิดขึน้ หลังจากการปราบกบฏอัสสัมทีเ่ ข้ามาใช้พน้ื ทีป่ ระเทศภูฏานในการต่อสูก้ บั รัฐบาลอินเดีย ขอเชิญทุก
ท่านแวะชิมชา กาแฟและขนมว่างท่ามกลางบรรยากาศแสนสวยสุดแสนโรแมนติค ณ จุดชมวิวบนเขา ซึ่งใน
วันทีอ่ ากาศสดใสจะมองเห็นยอดเขาโต๊ะทีม่ ยี อดแบนราบเหมือนโต๊ะและยอดเขาอื่นๆบนเทือกเขาหิมาลัย ที่
สูงกว่า 7,000 เมตรจากระดับนํ้าทะเล จากนัน้ นําเดินทางข้ามภูเขาทีส่ งู เหนือม่านเมฆ สัมผัสกลิน่ หอมของ
ดอกไม้ปา่ ชมวิวบนเทือกเขาและเพลินชมหมู่บา้ นกลางหุบเขาทีม่ กี ารทํานาแบบขันบั
้ นได
รับประทานอาหารกลางวัน ณ Chimi Cafe ท่ามกลางอ้อมกอดของขุนเขาและสายนํ้าลําธาร
นําเดินเท้าผ่านหมู่บา้ นโลเบซ่า(Lobesa) ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้ตกแต่งผนังอาคารบ้านเรือนด้วยรูปอวัยวะ
เพศชายตามความเชื่อเรื่องสิรมิ งคลแห่งการป้องกันสิง่ ชั ่วร้ายและพลังของการให้กาํ เนิดชีวติ เพลิดเพลินชม
ท้องทุ่งนากลางหุบเขา แล้วนําเข้าสู่ วัดชิ มิ (Chimi Lhakhang) หรือ วัดแห่งการเกิ ด ที่สร้างขึน้ ตัง้ แต่
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ศตวรรษที่ 15 โดยท่ าน Drukpa Kuenley นักบวชลามะผู้ ท่ีเ ต็ม ไปด้วยเวทย์มนต์ พลัง ลึกลับ และ
อิทธิปาฏิหาริย์ ท่านได้สะกดวิญ ญาณนางปีศาจร้ายที่แฝงตัวมาในรูปของสุนัขสีแดงเอาไว้ใ ต้เจดีย์ด้วย
เครื่องมือที่เป็นรูปอวัยวะเพศชาย ทําให้วดั แห่งนี้มอี กี ชื่อหนึ่งว่า No Dog Temple และยังได้เนรมิตรแพะ
ผสมวัวให้กลายเป็นตัวทาคิ นอีกด้วย ชาวภูฏานจึงนิยมมาขอพรเพื่อเพิม่ พลังให้ชวี ติ และการขอบุตรกันทีว่ ดั
“ชิมลิ าคัง” ซึง่ ในโบสถ์จะมีรปู บูชาของท่าน และจะมีพระลามะทําพิธใี ห้พรด้วยการใช้เครื่องหมายเพศชาย
และคันธนูเคาะเบาๆทีศ่ รี ษะ จากนัน้ จะรินนํ้ามนต์ ซึ่งตามธรรมเนียมเราต้องใช้ฝ่ามือทัง้ สองรับนํ้ามนต์มา
แตะทีร่ มิ ฝีปากก่อนทีจ่ ะนําไปลูบทีศ่ รีษะ
***(ท่านทีม่ ีความประสงค์จะเดิ นไปนมัสการและขอพรทีว่ ดั ชิ มิ จะมีไกด์พาไปถึงทีว่ ดั ใช้เวลาเดิ นถึง
วัดประมาณ 30นาที)
จากนั ้น นํ า เดิน ทางโดยรถมินิ บ ัส เลาะเลีย บแม่ น้ํ า
Puna Tsang Chhu เข้าสู่เมืองหลวงเก่า ปูนาคา
(Punakha) ที่ ม ีภู ม ิป ระเทศสู ง จากระดับ นํ้ า ทะเล
1,300 เมตร และมีอากาศที่อบอุ่น กว่าเมืองทิม พู
ด้วยเหตุน้ีกษัตริยภ์ ูฏานและ สมเด็จพระสังฆราชจะ
ทรงเสด็จ แปรพระราชฐานมาปู น าคาในฤดู ห นาว
(เดือน พ.ย.- เม.ย.) ปูนาคาจึงเปรียบเสมือน “เมืองหลวงฤดูหนาว” (Winter Capital) ในขณะทีท่ มิ พูเป็น
“ เมืองหลวงฤดูร้อน ”(Summer Capital)และเป็นเมืองหลวงทางราชการ นําท่านเข้าชม “ปูนาคา ซอง”
(Punakha Dzong) ซึง่ เป็นซองขนาดใหญ่ และสําคัญที่สุด เป็นสถานที่เก็บ พระอัฐ ิ ของท่านธรรมราชา
ซับดรุง งาวัง นัมเกล ผูร้ วมชาติภฏู าน และ ยังเป็นสถานที่ ซึ่งพระเจ้าอุกเยน วังชุก กษัตริยพ์ ระองค์แรก
ได้กระทําพิธบี รมราชาภิเษกขึน้ เป็นปฐมกษัตริยแ์ ห่งภูฏาน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2450 ( ต่อมาจึง
กําหนดให้ทุกวันที่ 17 ธ.ค. เป็นวันชาติภฏู าน ) ภายในซองแห่งนี้มพี ระตําหนักและท้องพระโรงซึ่งใช้เป็น
สถานประกอบพระราชพิธตี ่างๆ ยัง มีศาลาว่าการเมือง ลานสนามหลวง มหาธาตุเจดีย์ หอพระ โบสถ์
วิหาร กุฏพิ ระลามะ ทีส่ ร้างขึน้ ในซองนี้ถึง 21 แห่ง มีภกิ ษุสามเณรจําพรรษากว่า 6,000 รูป แม้จะเคย
เกิดไฟไหม้ถงึ 6 ครัง้ เกิดนํ้าท่วม และแผ่นดินไหว แต่ปนู าคา ซอง ก็ยงั คงความงามสง่า “ปูนาคา ซอง”
มีตาํ นานเป็นพุทธทํานายโดย “คุรุรมิ โปเช” หรือท่าน “คุรุปทั มสัมภวะ”ว่า ณ ที่แห่งนี้ จะมีบุรุษนาม “นัม
เกล” มาสร้างป้อมปราการเป็นสังฆมณฑล(ซอง) ขึน้ ทีบ่ ริเวณด้านหน้าภูเขารูปงวงช้างทีม่ แี ม่น้ําสองสายมา
บรรจบกัน ซึง่ คําทํานายนัน้ ได้กลายเป็นความจริง เมื่อท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล พระลามะผูท้ ไ่ี ด้นําพระ
บรมสารีรกิ ธาตุจากทิเบตเข้ามาประดิษฐานในภูฏาน และได้สร้าง “เซอรี่ดอร์จีซอง”และ“ซิ มโทกา ซอง”ใน
บริเวณช่องเขาเมืองทิมพู เพื่อใช้เป็นสํานักเพื่อการประกาศศาสนา ในปีพ.ศ.2163และพ.ศ.2172ตามลําดับ
หลังจากนัน้ จึงมาสร้าง “ปูนาคา ซอง”ขึน้ ในปีพ.ศ.2182 ณ จุดบรรจบลํานํ้าโม (โม=ผู้หญิง) กับลํานํ้าโป
(โป=ชาย)ทีร่ วมกันเป็นแม่น้ําปูนาซัง ซึง่ ในบริเวณนี้เคยเป็นทีต่ งั ้ สํานักของนักบวชโยคีมาก่อน ท่านได้รบั
แรงศรัทธาอย่างมากมาย จึง ได้รบั ยกย่องให้เป็ น “ซับดรุง ” หมายถึง “ ผู้พิชติ ที่ศตั รูจะต้องสยบแทบเท้า ”
จากนัน้ ก็ได้สร้าง “ตาชิ โช ซอง” ทีท่ มิ พูอกี หนึ่งแห่งในปีพ.ศ.2184 แล้วก็ได้ประกาศการเป็นพระสังฆธรรม
ราชาเพื่อการเผยแผ่ศาสนานิกายนิงมาปาหรือดรุ๊กปาและได้รวมชาติของชนเผ่าต่างๆ จนเป็นราชอาณาจักร
ภูฏานในเวลาต่อมา
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คํ่า
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม
The Vara หรือเทียบเท่า
( ท่านสามารถเลือกลับมาพักทีท่ ิ มพูได้ในกรณี ทีไ่ ม่อยากย้ายโรงแรมบ่อยๆ )

วันที่สามของการเดิ นทาง
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

พิ เศษ
คํ่า
ทีพ่ กั

ปูนาคา – ทิ มพู

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านเดินทางข้ามเทือกเขาสูงที่มที วิ ทัศน์สวยงาม
กลับสู่เมืองหลวงทิมพู แวะพักผ่อนอิรยิ าบท ดื่ม ชา
กาแฟ ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย สูดอากาศบริสุทธิ ์ ฟงั
เสียงธงมนต์สะบัดตามแรงลม และสักการะบูช าสิ่ง
ศักดิ ์สิท ธิเ์ ทวดาบนยอดเขาตามความเชื่อของชาว
ภูฏาน ทีโ่ ดชูลาพาส (Dochula Pass) จากนัน้ เดิน
ทางผ่านช่องเขาเข้าสู่ ทิมพู แวะชมซิ มโทกาซอง
(Simtokha Dzong)ซึง่ เป็นซองทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดอีกแห่ง
หนึ่ง ของประเทศ สร้างขึน้ ในสมัยรวมชาติ ใช้เป็ น
โรงเรียนสอนภาษา“ซองคา”ซึง่ เป็นภาษาประจําชาติ
และใช้เป็นโรงเรียนสอนศาสนาสําหรับสามเณรลามะ ขอเชิญชมความเก่าแก่ของวัด สักการะพระพุทธรูป
และพระโพธิสตั ว์ภายในโบสถ์
รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารสุโขทัย
ทางบริษทั ได้จดั เตรียมชุด “ คีรา” และ “โค” ชุดประจาชาติ ของภูฏาน ให้ท่านได้สวมใส่เทีย่ วใน
เมืองทิ มพู หากมีเวลาเพียงพอนําท่าน นําชม อนุสรณ์ สถาน Memorial Chorten หรือมหาสถูปที่พระเจ้า
จิกมี ดอร์จ ี วังชุก กษัตริยอ์ งค์ท3่ี หรือพระบิดาแห่งภูฏานยุค
ใหม่ (King of Modernization)ที่ปกครองภูฏาน ในช่ วงปีค.ศ.
1952 – 1972 ทรงมีพระประสงค์จะสร้างสถูปเพื่อถวายเป็นพุทธ
บู ช า แ ท น สั ญ ลั ก ษ ณ์ ก าย วา จ าแ ล ะ ใ จ
ขอ ง
พระพุทธศาสนา แต่ท่านได้เสด็จสวรรคตเสียก่อน สมเด็จพระ
ราชินีจงึ ได้ดาํ เนินการสร้างต่อจนแล้ว เสร็จ (หากรายการทัวร์
ไม่ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ จะนําผ่านชม ไปรษณี ย์ทิมพู หาก
ตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์ จะนําท่านชม ตลาดนัดพื้นเมือง
Weekend Market) ภูฏาน จากนัน้ นําท่านเดินทางไปชม สวนสัตว์พื้นเมือง ชมตัว “ทาคิ น” สัตว์ประจา
ชาติ ของภูฏาน (National Animal of Bhutan) เป็นสัตว์บนภูเขาสูง ทีม่ ลี กั ษณะผสมระหว่าง แพะกับวัว ที่
มีถนิ่ อาศัยอยูโ่ ดยเฉพาะในภูฏานและบางส่วนของมณฑลเสฉวนของจีนเท่านัน้
นาชมนาฏศิ ล ป์ ภูฏานในชุด ระบาหน้ ากากที ใ่ ช้ ประกอบพิ ธี กรรมทางศาสนา และ ชมการเต้ นร า
พื้นเมืองของชนเผ่าที อ่ าศัยอยู่ท ั ่วประเทศ (กรณี เดิ นทาง 6 ท่านขึ้นไป)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารสุโขทัย
นําทุกท่านเข้าสู่ทพ่ี กั
Hotel Phuntsho Pelri หรือ เทียบเท่า
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วันที่สี่ของการเดิ นทาง
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํ่า
ทีพ่ กั

ทิ มพู - พาโร

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านานั ่งรถมินิบสั เข้าสู่เส้นทางหลวงเลาะเลียบแม่น้า ทิ มพูชู สู่เมืองพาโร เข้าสู่บริเวณเชิง
เขา จากนัน้ นําเดิน เท้า (หรือขีม่ ้า)ขึ้น สู่ยอดเขา ซึ่ง แบ่ง การเดิน ออกเป็น 2ช่ วง ใช้เวลาช่ วงละประมาณ 2
ชั ่วโมง ที่ร ะดับความสูงเฉลี่ย2,000-3,000เมตร ในเส้นทางแสวงบุญ
ของชาวพุทธมหายาน ทีย่ งิ่ ใหญ่ระดับโลก ขอเชิญแวะพักเหนื่อยชม
ภาพมหัศจรรย์ของวัดตั ๊กซังทีเ่ กาะเกีย่ วอยู่บนหน้าผาสูง ดื่มชากาแฟ
ที่จุดชมวิวTaktshang Cafeในช่วงที่1 (เป็นจุดที่ตงั ้ ภัตตาคารอาหาร
กลางวัน) จากนัน้ ท่านที่ยงั มีพลังศรัทธาแรงกล้าจะร่วมกันเดินข้าม
เขาในช่ ว งที่ส อง(เดิน ประมาณ2ช.ม.)เข้า สู่ ว ัด ตั ๊กซัง (Taktshang
Lhakhang) หรือวัดถา้ เสือ ซึง่ เป็นวัดถํ้า13วัดทีส่ ร้างเกาะเกี่ยวกันอยู่
บนหน้าผาทีด่ เู หมือนวิมานสวรรค์ล่องลอยอยู่เหนือกลุ่มเมฆ นับเป็น
วัด ที่น่ ามหัศ จรรย์1ใน10ของโลก และมีความสํา คัญ ที่สุด ของชาว
ภูฏาน ซึง่ ทุกคนจะต้องขึน้ ไปให้ได้ครัง้ หนึ่งในชีวติ ....ตามตํานาน ที่
เชื่อกันว่า ถา้ เสื้อหรือรังเสือ(Tiger Nest)แห่งนี้คอื สถานที่ๆ กูร ู ริ ม
โปเช หรือท่ านปั ทมสัมภวะ ผู้เป็ น ปรมาจารย์แห่ง คําสอนแบบ วัช
รญานตัน ตระที่เดิน ทางโปรดสัตว์มาจากทิเบต ได้ข่นี างเสือ (หมาย
ถึงศัก-ติ หรือพลังปญั ญาจากเพศหญิงที่แปลงสภาพเป็นนางเสือ) ขึน้
ไปสร้างสมบุญ บารมีนั ่งวิปสั สนากรรมฐานบําเพ็ญ สมาธิภาวนาอยู่ใ นถํ้านานถึง 3เดือน ก่อนที่ท่ านจะได้
ประกาศคําสอนสู่สานุศษิ ย์เพื่อเผยแผ่พระศาสนาสู่ดนิ แดนพุทธภูมภิ ฏู าน ในพุทธศตวรรษที1่ 2 การเดิ นขึ้นไป
ถึงวัดตัก้ ซัง ต้องมีความพร้อมทัง้ ร่างกายและจิตใจ อากาศบนที ส่ ูงเบาบางซึง่ อาจจะทาให้เหนื อ่ ยง่าย
ท่านทีต่ ้องการสละสิ ทธิ ก์ รุณาแจ้งล่วงหน้ า เพือ่ จัดเตรียมการดูแล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ Takshang café
หลังจากกลับลงจากวัดตั ๊กซังนําท่านเดินทางสู่ “วัดคิ ชู (Kichu Temple)” อายุ1,300 ปี วัดเก่าแก่ท่สี ุดแห่ง
หนึ่งของภูฏาน ที่ตามประวัตวิ ่าสร้าง ตัง้ แต่สมัยที่ภูฏานยังเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของทิเบต ซึ่งกษัตริยซ์ อง
เซนกัมโป ทีช่ าวทิเบตยกย่องว่า เป็นผูอ้ ญ
ั เชิญศาสนาพุทธสายวัชรยานตันตระมาประดิษฐานในทิเบต และ
โปรดให้สร้างวัดขึน้ 108 แห่ง เพื่อตอกหมุดสะกดอวัยวะ 108 จุด ของยักษ์ตนหนึ่ง ซึ่ง นอนแผ่ขวางกัน้ การ
ประกาศพระธรรมจักรบนเทีอกเขาหิมาลัย โดยทีพ่ ระองค์ทรงมุ่งหมายทีจ่ ะให้สจั ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
เผยแผ่ไปทั ่วดินแดนแห่งนี้ จุดทีส่ ร้างวัดคิชทู เ่ี มืองพาโรเป็นเท้าซ้ายของยักษ์ (อีกวัดหนึ่งในภูฏานอยู่ท่เี มือง
บุมทัง วัดจัมเบ สร้างตรงเข่าซ้ายของยักษ์) นําเข้าชมวิหารเก่าแก่ตงั ้ แต่สมัยกษัตริย์ ซองเซน กัมโป ซึ่งตรง
บริเวณพืน้ ไม้เบือ้ งหน้าพระพุทธเจ้าศรีศากยมุนี มีร่องรอยบุ๋มลึกอย่างชัดเจน เนื่องจากมีผู้แสวงบุญจํานวน
มากมายืนก้มลงกราบพระแบบ “อัษฎางคประดิษฐ์” (ร่างกายแตะพื้น 8 จุด) ซํ้า ๆ กันเป็นเวลานานนับพันปี
ขอเชิญชมต้นสนไซเปรสไม้ประจําชาติต้นเก่าแก่ท่หี น้าวัด เพลิดเพลิน ชมวิวกว้างไกลของเทือกเขาหิมาลัย
มองเห็นยอดเขาจูโมฮารี สูงทีส่ ุดในภูฏาน 7,340เมตร ( จูโมฮารีจะเห็นได้เมื่ออากาศสดใสในฤดูหนาว )
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม
Hotel Olatang หรือ เทียบเท่า
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วันที่ห้าของการเดิ นทาง
เช้า

10.15 น.
15.55 น.

พาโร – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
จากนัน้ นําเดินทางสู่สนามบินเมืองพาโร
✈ ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ด้วยสายการบินภูฏานแอน์ไลน์ เทีย่ วบินที่ B3700
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ มิรลู้ มื
*******************************************************

หมายเหตุ:
* รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็นหลัก
** วังดีโพดรางซอง ปิดซ่อมแซมเนื่องจากเกิดไฟไหม้จงึ ละเส้นทางเยีย่ มชมนี้

อัตราค่าบริ การ (บาท / ท่าน)
ออกเดิ นทาง
1 ท่ าน
ธันวาคม 2558
มกราคม 2559
58,900
กุมภาพันธ์ 2559
*เดินทาง 1 ท่านไม่ตอ้ งจ่ายค่าทีพ่ กั เดีย่ ว

2 ท่ าน

3 ท่ านขึ้นไป

พักเดี่ยวเพิ่ ม

59,900

51,900

7,900

พาหนะ :
1 – 2 ท่าน : SUV VEHICLES (HYUNDAI TUCSON /HYUNDAI SANTA FE/ TOYOTA SEDANS)
3 – 5 ท่าน : HIACE OR HYNDAI H1
6 – 10 ท่าน : COASTER BUS
11 ท่านขึน้ ไป : COASTER BUS + LUGGAGE VAN

โรงแรมที่พกั :

Paro:
Hotel Olathang http://www.tourism.gov.bt/directory/hotel/hotel-olathang
Mandala Resort http://www.hotel.bt/hotels-in-paro/mandala-resort/
Rema Resort
http://www.hotel.bt/hotels-in-paro/rema-resort/
Thimphu:
Phuntsho pelri http://www.tourism.gov.bt/directory/hotel/hotel-phuntsho-pelri
Hotel Osel
http://www.oselbhutan.com/
Gyelsa Boutique http://www.hotel.bt/hotels-in-thimphu/gyelsa-boutique-inn/
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Punakha and Wangdue :
Vara Resort
http://www.hotel.bt/hotels-in-punakha/hotel-vara/
Damchen Resort http://www.tourism.gov.bt/hotels-accommodations/damchen-resort.html
Pema Karpo Hotel http://www.hotel.bt/hotels-in-wangdue/hotel-pema-karpo/

อัตราค่าบริการนี้ รวม
- โรงแรมทีพ่ กั 4 คืน พร้อมอาหารเช้า ตามโปรแกรมท่องเทีย่ วด้านบน
- อาหารทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
- ไกด์ทอ้ งถิน่ (พูดภาษาอังกฤษ)
- รถรับ-ส่งสนามบิน และตลอดการเดินทางตามโปรแกรมด้านบน
- รายการท่องเทีย่ วตามโปรแกรมด้านบน
- ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ
- นํ้าดื่มวันละ 3 ขวดต่อ 1 ท่าน
- ค่าวีซ่าภูฏานและค่าภาษีท่องเทีย่ วรัฐบาลภูฏาน
- ค่าตั ๋วเครื่องบินชัน้ ประหยัดและภาษีสนามบินภูฏาน (สายการบินภูฏาน แอร์ไลน์ หรือ ดรุ๊กแอร์)
- ประกันภัยการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากทีร่ ะบุในโปรแกรมด้านบน
- ทิปไกด์และคนขับรถ
การยื่นวีซ่า
- สแกนหน้าสําเนาพาสพอร์ตผูเ้ ดินทาง ( ควรส่งยืน่ วีซา่ อย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทาง )
หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครังจะต้
้ องมีผโู้ ดยสารจํานวน 15 ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทาง
2. กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 20,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจํา
ค่า ทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ กรุณาชําระ 14 วันก่อนการเดินทาง หรือเมื่อส่งเอกสารยืน่ วีซ่า
ั ต ั ๋วได้
3. เมื่อทําการออกตั ๋วเครื่องบินแล้วและมีการยกเลิกไม่วา่ กรณีใดๆทางบริษทั ไม่สามารถทําการรีฟนด์
เนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
4. กรุณาทําการจองทีน่ ั ่งล่วงหน้าอย่างตํ่า 15 วัน ก่อนเดินทาง เนื่องจากเวลาดําเนินการในการทําวีซ่าใช้เวลา
ประมาณ 10 วัน
การยกเลิ ก


หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทํางาน มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน
ทัง้ หมด
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครือ่ งบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่าเดินทาง
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หมายเหตุ
 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯบริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็น
สําคัญ
 บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของ
ห้าม
นําเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วย
เหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษ ัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวน
ทัง้ หมดหรือบางส่วน
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
 บริษ ัท ฯจะไม่ ร บั ผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้ก ับ
ชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวทีพ่ าํ นักอยูใ่ นประเทศไทย
 ม้าสําหรับขึ้นวัดตั ๊กซังมีจํานวนจํากัด ทางบริษ ัททําการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางถึงทางขึน้ วัดทุกครัง้ แต่
ในช่วงการท่องเทีย่ วอาจจะมีจาํ นวนไม่พอให้บริการแก่นกั ท่องเทีย่ ว
การชาระเงิน
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็นจํานวน 20,000 บาท ต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน(ค่าตั ๋วเครื่องบินสายการบิน
ภูฏาน แอร์ไลน์ , ดรุ๊กแอร์) สําหรับการจองทัวร์ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วันทําการ
มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่ามัดจําทัง้ หมด

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