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เท่ียวภูฏานวิมานมังกรสันติ 
ดว้ยพืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นหบุเขาสงูกวา่   2,000  เมตร สลบักบัภเูขาสงูชนักวา่  7,000 เมตร จงึเป็นท่ีมา  

ของช่ือ “ภฏูาน” แปลวา่ดินแดนบนท่ีสงู หรือ อาณาจกัรบนฟ้า แตช่าว
ภฏูานนเรียกประเทศตนเองวา่ “ดรุกยลุ” หรือดินแดนแหง่มงักรผูร้กัสนัติ
และเรียกเผา่พนัธุต์นวา่ “ดรุกปา”  หรือชาวมงักรสนัติ  ดินแดนแห่ง
ขนุเขาอนัลกึลบัแห่งนีท้  าใหผู้ไ้ปเยือน ช่ืนตาสบายใจกบัสายธารใส
บริสทุธ์ิท่ีทอดยาวไกล ท่ามกลางความเขียวขจีของทุ่งนาป่าเขา  

   
บริการพิเศษของเรา 
    

 เรานมินตพ์ระรนิโปเชใหศี้ลและพรแด่ทา่นพรอ้มทัง้รบัของท่ีระลึกจากมือทา่นรนิโปเช (รินโปเช คือพระท่ีไดร้บั
การพิสจูนว์่ากลบัชาติมาเกิดและไดร้บัความเคารพนบัถือเป็นอยา่งมากจากชาวภฏูาน) (ส าหรบั 10 ทา่นขึน้ไป) 

 รถขนกระเป๋าบรกิารและเช็คอินใหก่้อนโดยท่ีทา่นไม่ตอ้งรอ (ส าหรบั10ทา่นขึน้ไป) 
 ระบ าพืน้เมืองและระบ าหนา้กาก (ส าหรบั 10 ทา่นขึน้ไป) 
 อาหารเสรมิจากเมืองไทยอยา่งนอ้ยมือ้ละ 1 อยา่ง 
 อาหารแต่ละมือ้จะมีเนือ้สตัวอ์ยา่งนอ้ย 2อยา่ง ยกเวน้ท่ีบนเขาตั๊กซงั 
 ทกุมือ้เชา้เราจดัเตรียมขา้วตม้และเคร่ืองเคียงส าหรบัทา่น 
 น า้ด่ืมวนัละ 3 ขวด 
 บรกิารชา กาแฟหลงัอาหารเท่ียงหรือเย็นวนัละ 1 ครัง้ 
 รวมค่ามา้ขึน้วดัตั๊กซงั 
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โปรแกรมการเดินทาง 
วันท่ี 28 ธันวาคม 2562               กรุงเทพฯ – พาโร – ทิมพู   

 

03.00 น. พรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4  
ประตทูางเขา้ที่ 8 เคานเ์ตอร ์N สายการบนิดรุ๊กแอร ์

05.00 น. ✈ ออกเดินทางสูภ่ฏูาน โดยสายการบนิดรุ๊กแอร ์เท่ียวบนิท่ี KB153 
07.00 น. (เวลาท้องถิ่นภูฏาน ช้ากว่าเวลาประเทศไทย 1 ช.ม.)  ถึง สนามบินพาโร (Paro 

International Airport)  เมืองหนา้ด่านในหุบเขาแสนสวย ที่มีภูมิประเทศเหมาะที่สุดใน
การก่อสรา้งสนามบนิของภฏูาน  เพลนิชมอาคารที่พกัผูโ้ดยสาร ซึ่งออกแบบก่อสรา้งดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบดัง้เดิม อนัมีเอกลกัษณท์างศิลปะที่น่าทึ่ง ดว้ยการใชว้สัดเุป็นเครื่องไม ้
เขา้สลกัเชื่อมต่อกนัโดยไม่ตอ้งใชต้ะป ู  ประดบัลวดลายดว้ยสสีนัของภาพจิตรกรรม  และ
การแกะสลกัอย่างวิจิตรบรรจง  ส่วนที่เป็นหลังคาจะใชก้ารซอ้นแผ่นไม ้แลว้ทับไวด้้วย
กอ้นหินใหญ่เพื่อป้องกนัความเสียหายจากแรงลมและหิมะตก ผ่านขั้นตอนการตรวจคน
เขา้เมืองและศลุกากร หลงัจากผ่านพิธีการเขา้ประเทศ  
ใหท้า่นแลกเงนิงุลดรัม (Ngultrum) ทีส่นามบินพาโร 

เช้า  จากนัน้น าท่านไปรบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม Olathang 
หลงัอาหาร น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเมืองพาโร (Paro National Museum) 
ซึ่งกษัตริย ์จิกมี่ ดอรจ์ิ วังชุก รัชกาลที่ 3  ผู้เป็น“บิดาแห่งภูฏานยุคใหม่” ได้รวบรวม
ศิลปวตัถเุก็บไวใ้น “ปอ้มกลมหอรบโบราณ” หรือ “ตาซอง” (Ta Dzong) (ที่สรา้งขึน้ตั้งแต่ 
พ.ศ.2192 ร่วมสมยัพระเจา้ปราสาททองแห่งกรุงศรีอยธุยา) พระองคไ์ดจ้ดัท าปอ้มกลมให้
เป็นพิพิธภณัฑ ์ใน พ.ศ.2511 ต่อมาไดเ้กิดแผ่นดินไหวที่ท าใหป้อ้มโบราณเสยีหาย  จงึได้
สรา้งอาคารพิพิธภัณฑห์ลงัใหม่ขึน้มาแทนที่  ชมหนา้กากที่ใชส้วมแสดงในงานเทศกาล
ส าคัญจากทั่วประเทศ  ชมงานพุทธศิลป์ของการท าผ้าพระบท (ตังกา)  ภาพแผนภูมิ
ศักด์ิสิทธ์ิของชาวพุทธนิกายวัชรยาน (มันดาลา) เครื่องแต่งกาย สิ่งของเครื่องใช ้อาวุธ  
เครื่องดนตรี  คมัภีรท์างศาสนา  ความรูท้างชีววิทยาบนเทือกเขาหิมาลยั  จากนัน้น าท่าน
เดินทางเข้าชม พาโร ซอง ( Paro Dzong ) ที่สรา้งขึน้ริมฝ่ังแม่น า้พาชู  เป็นสญัลักษณ์
ส าคญั ที่เกี่ยวขอ้งกบัจิตวิญญาณของชาวภฏูาน 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม Olathang 
จากนั้นน าท่านเดินทางด้วยรถมินิบัส สู่ เมืองหลวงทิมพู 
(Thimphu) (ระยะทาง65 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 
ช.ม.) ผ่านชมทางหลวงแผ่นดินสายหลกัของประเทศ  
เขา้สู่เขตช่องเขาตามแนวแม่น า้พาชู  แวะถ่ายรูป ส านักสงฆ์
ตัมโช (Tamchoe Monastery) ที่มีสะพานแขวนทอดข้าม
แม่น ้าซึ่ งสร้างโดยพระโยคีลามะ ในศตวรรษที่ 15 ชื่ อ
Thangtong Gyalpo ที่ เดินทางมาจากทิเบตเพื่อต้องการมา
หาแร่เหล็ก และท่านไดคิ้ดคน้การท าโซ่เหล็กเป็นครั้งแรก (มีจัดแสดงไวใ้นพิพิธภณัฑพ์า
โร)  น าเดินทางต่อไปผ่านชมเจดียส์ามองคร์ิมฝ่ังแม่น า้  ซึ่งเป็นเจดียแ์บบทิเบต ภูฏาน 
และเนปาลที่จุดบรรจบของแม่น า้พาชูกับแม่น า้ทิมพูชู  ที่บริเวณด่านชูซอม (Chuzom)  
เดินทางต่อท่ามกลางทิวทัศน์แสนสวยแปลกตาสู่  นครหลวงทิมพู ที่มีความสูงจาก
ระดับน า้ทะเล 2,350 เมตร  (ดอยอินทนนท ์2,565 เมตร  เมืองมรดกโลกลี่เจียง 2,200 
เมตร จงเตีย้น(แชงกรีลลา่) 3,300 เมตร) 
จากนั้นน าเขา้ชมภายใน ทิมพู ซอง Thimpu Dzong  หรือมีชื่อเป็นทางการว่า  “ตาชิโช 
ซอง” (Tashicho Dzong)  ซึ่งเป็นป้อมปราการที่ตั้งของส านักพระราชวัง   และท าเนียบ
รฐับาล มีหอ้งท างานมาก กว่า 100 หอ้ง   ในสว่นของมหาอารามนัน้จะมีต าหนกัที่ประทบั
ฤดูรอ้นของสมเด็จพระสงัฆราช ในส่วนของซองแห่งนีจ้ะอนุญาตใหน้ักท่องเที่ ยวเขา้ชม 
ไดเ้ฉพาะในส่วนของบริเวณวัด ซึ่งที่ในโบสถม์ีพระประธานเป็นพระพทุธเจา้ศรีศากยมนุี 
พระโพธิสตัว ์ ท่านครุุปัทมสมัภวะ และท่านซบัดรุง งาวงั นมัเกล ซึ่งเป็นผูร้วบรวมชนเผ่า
จนเกิดเป็นประเทศภูฏาน ชมการตกแต่งภาพจิตรกรรมผาผนัง  และผ้าพระบทที่เล่า
เรื่องราวในพทุธศาสนา โดยเฉพาะเรื่องราวของการแสดงบารมีในปางต่าง ๆ ของ   
“พระปัทมสมัภวะ”  หรือ  “พระปทมุสมภพ”  (แปลว่า ผูก้  าเนิดจากดอกบวั) เป็นภาคหนึ่ง
ของพระพทุธเจา้ตามแนวคิดของนิกายมหายาน 

พเิศษ  จากน้ันเชญิท่านร่วมท าบุญในแบบภูฏานพร้อมท้ังรับศีลรับพรจากพระสงฆร์ะดับริน โปเช 
ซึง่เชือ่ว่ามีการกลับชาติมาเกิดหลายคร้ังเพือ่ปฏิบัติพุทธบารมี 
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  น าชมนาฏศิลป์ภูฏานในชุดระบ าหน้ากากที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และ ชมการ
เต้นร าพืน้เมืองของชนเผ่าทีอ่าศัยอยู่ท่ัวประเทศ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม 
ทีพ่กั  Hotel Phuntsho Pelri  หรือ เทยีบเท่า 
 

 วันท่ี 29 ธันวาคม 2562                   ทิมพู – ปูนาคา – ทิมพู 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเชา้ น าท่านเดินทางเขา้สู่เขตเทือกเขาสงูที่อดุมสมบรูณด์ว้ยป่าสนกึ่งป่าดงดิบ 
จนถงึช่องเขา “โดชลูาพาส” ( Dochula Pass) หรือช่องเขาศิลาที่มีระดับความสงู  3,145 
เมตร น าชมสถปู  ดรุค วงัเกล (Druk Wangyel Chorten) หรือสถปูแห่งความเป็นสริิมงคล
และ สนัติสขุของแผ่นดิน 108 องค ์ที่สรา้งขึน้โดยสมเด็จพระราชินี  อะชิ ดอรจ์ิ  วังโม วัง
ซุก (ร.4) เพื่อถวายพระโพธิสตัวแ์ละพระอรหนัต์108 องคแ์ละเพื่อเป็นอนุสรณส์ถานแห่ง
ความสงบสขุท่ีเกิดขึน้หลงัจากการปราบกบฏอัสสมัที่เขา้มาใชพ้ืน้ที่ประเทศภูฏานในการ
ต่อสูก้บัรฐับาลอินเดีย ขอเชิญทกุท่านแวะชิมชา กาแฟและขนมว่างท่ามกลาง 
บรรยากาศแสนสวยสุดแสนโรแมนติค ณ จุดชมวิวบนเขา  ซึ่งในวันที่อากาศสดใสจะ
มองเห็นยอดเขาโต๊ะที่มียอดแบนราบเหมือนโต๊ะและยอดเขาอื่น ๆ บนเทือกเขาหิมาลยั ที่
สงูกว่า 7,000 เมตรจากระดับน า้ทะเล จากนั้นน าเดินทางขา้มภูเขาที่สูงเหนือม่านเมฆ   
สมัผสักลิ่นหอมของดอกไมป่้า ชมวิวบนเทือกเขาและเพลนิชมหมู่บา้นกลางหบุเขาที่มีการ
ท านาแบบขั้นบันได  เข้าสู่เมืองหลวงเก่า ปูนาคา (Punakha) ที่มีภูมิประเทศสูงจาก
ระดบัน า้ทะเล 1,300 เมตร  และมีอากาศที่อบอุ่นกว่าเมืองทิมพ ูดว้ยเหตนุีก้ษัตริยภ์ูฏาน
และ สมเด็จพระสงัฆราชจะทรงเสด็จแปรพระราชฐานมาปนูาคาในฤดหูนาว 
(เดือน พ.ย.- เม.ย.) ปูนาคาจึงเปรียบเสมือน “เมือง
หลวงฤดูหนาว” (Winter Capital) ในขณะที่ทิมพูเป็น 
“เมืองหลวงฤดูรอ้น ”(Summer Capital)และเป็นเมือง
หลวงทางราชการ  น าท่านสู ่วดัชิมิ (Chimi Lhakhang) 
หรือวดัแห่งการเกิด ที่สรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที่ 15 โดย
ท่าน Drukpa Kuenley นักบวชลามะผู้ที่ เต็มไปด้วย
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เวทยม์นตพ์ลงัลกึลบัและอิทธิปาฏิหาริยท์่านไดส้ะกดวิญญาณนางปีศาจรา้ยที่แฝงตัวมา
ในรูปของสนุขัสแีดงเอาไวใ้ตเ้จดียด์ว้ยเครื่องมือที่เป็นรูปอวัยวะเพศชาย ท าใหว้ดัแห่งนีม้ี
อีกชื่อหนึ่งว่า No Dog Temple และยังไดเ้นรมิตรแพะผสมวัวใหก้ลายเป็นตัวทาคินอีก
ดว้ย ชาวภฏูานจงึนิยมมาขอพรเพื่อเพิ่มพลงัใหช้ีวิตและการขอบตุรกนัท่ีวดั “ชิมิลาคงั” ซึ่ง
ในโบสถจ์ะมีรูปบูชาของท่าน และจะมีพระลามะท าพิธีใหพ้รดว้ยการใชเ้ครื่องหมายเพศ
ชาย 
และคนัธนเูคาะเบาๆที่ศีรษะ  จากนัน้จะรินน า้มนต ์ซึ่งตามธรรมเนียมเราตอ้งใชฝ่้ามือทั้ง
สองรบัน า้มนตม์าแตะที่ริมฝีปากก่อนท่ีจะน าไปลบูที่ศรีษะ 
***(ทา่นที่มีความประสงคจ์ะเดินไปนมัสการและขอพรทีว่ัด ชิมิ จะมีไกดพ์าไปถึง
ทีว่ัด ใช้เวลาเดนิถึงวัดประมาณ 30นาท)ี 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม Zhingkham  รับประทานอาหารพรอ้มกับชื่นชม
ความสวยงามของ ปูนาคาซอง ซึ่งเป็นรา้นเดียวที่ไดเ้ห็นวิวนี ้ 
หลังอาหาร ท่านเข้าชม ปูนาคา ซอง(Punakha Dzong)  ซึ่งเป็นซองขนาดใหญ่ และ
ส าคัญที่สดุ เป็นสถานที่เก็บ พระอฐิั 
ของท่านธรรมราชาซบัดรุง งาวัง นัม
เกล  ผู้รวมชาติภูฏาน และ ยังเป็น
สถานที่  ซึ่งพระเจ้าอุกเยน วังชุก 
กษัตริยพ์ระองคแ์รก  
ไดก้ระท าพิธีบรมราชาภิเษกขึน้เป็นปฐมกษัตริยแ์ห่งภูฏาน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม  พ.ศ. 
2450 ( ต่อมาจึงก าหนดใหทุ้กวันที่ 17  ธ.ค. เป็นวันชาติภูฏาน) ภายในซองแห่งนีม้ีพระ
ต าหนกัและทอ้งพระโรงซึ่งใชเ้ป็นสถานประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ ยงัมีศาลาว่าการเมือง 
ลานสนามหลวง  มหาธาตเุจดีย ์หอพระ โบสถ ์  วิหาร  กุฏิพระลามะ ที่สรา้งขึน้ในซองนี ้
ถงึ 21 แห่ง  มีภิกษุสามเณรจ าพรรษากว่า  6,000 รูป แมจ้ะเคยเกิดไฟไหมถ้ึง 6 ครัง้ เกิด
น า้ท่วม และแผ่นดินไหว แต่ปนูาคา ซอง ก็ยังคงความงามสง่า “ปนูาคา ซอง” มีต านาน
เป็นพทุธท านายโดย  “ครุุริมโปเช” หรือท่าน “ครุุปัทมสมัภวะ”ว่า ณ ที่แห่งนี ้จะมีบรุุษนาม 
“นัมเกล” มาสร้างป้อมปราการเป็นสังฆมณฑล(ซอง) ขึน้ที่บริเวณด้านหน้าภูเขารูป
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งวงชา้งที่มีแม่น า้สองสายมาบรรจบกนั  ซึ่งค าท านายนัน้ไดก้ลายเป็นความจริง   เมื่อท่าน
ซบัดรุง งาวงั นมัเกล พระลามะผูท้ี่ไดน้ าพระบรมสารีริกธาตจุากทิเบตเขา้มาประดิษฐาน
ในภูฏาน และไดส้รา้ง “เซอรี่ดอรจ์ีซอง”และ“ซิมโทกา ซอง”ในบริเวณช่องเขาเมืองทิมพู  
เพื่อใช้เป็นส านักเพื่อการประกาศศาสนา  ในปีพ.ศ.2163และพ.ศ.2172ตามล าดับ 
หลังจากนั้นจึงมาสร้าง“ปูนาคา ซอง”ขึน้ในปี พ.ศ.2182  ณ จุดบรรจบล าน า้โม (โม=
ผูห้ญิง)  กับล าน า้ โป (โป=ชาย)ที่รวมกนัเป็นแม่น า้ ปนูาซัง   ซึ่งในบริเวณนีเ้คยเป็นท่ีตัง้
ส  านกัของนกับวชโยคีมาก่อน  ท่านไดร้บัแรงศรทัธาอย่างมากมาย จงึไดร้บัยกย่องใหเ้ป็น 
“ซบัดรุง” หมายถงึ “ ผูพ้ิชิตที่ศตัรูจะตอ้งสยบแทบเทา้”จากนัน้ก็ไดส้รา้ง “ตาชิโช ซอง”  
ที่ทิมพูอีกหนึ่งแห่งในปี พ.ศ.2184  แลว้ก็ไดป้ระกาศการเป็นพระสงัฆธรรมราชาเพื่อการ
เผยแผ่ศาสนานิกายนิงมาปาหรือดรุ๊กปาและได้รวมชาติของชนเผ่าต่าง ๆ จนเกิดเป็น
ราชอาณาจกัรภฏูานในเวลาต่อมา   
จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัเมืองทิมพ ู

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม 
ทีพ่กั  Hotel Phuntsho Pelri  หรือ เทยีบเทา่ 
 

  วันท่ี 30 ธันวาคม 2562                   ทิมพู  - พาโร  
 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเชา้ น าท่านชม ซิมโทกาซอง(Simtokha Dzong)ซึ่งเป็นซองที่เก่าแก่ที่สุดอีก
แห่งหนึ่งของประเทศ สรา้งขึน้ในสมยัรวมชาติ  ใชเ้ป็นโรงเรียนสอนภาษา“ซองคา”ซึ่งเป็น
ภาษาประจ าชาติ และใชเ้ป็นโรงเรียนสอนศาสนาส าหรับสามเณรลามะ ขอเชิญชมความ
เก่าแก่ของวดั  สกัการะพระพทุธรูปและพระโพธิสตัวภ์ายในโบสถ ์

จากนัน้น าท่านเดินทางไปชม สวนสตัวพ์ืน้เมือง ชมตวั 
“ทาคิน” สตัวป์ระจ าชาติของภูฏาน (National Animal 
of  Bhutan) เป็นสัตว์บนภูเขาสูง ที่มีลักษณะผสม
ระหว่าง แพะกับวัว  ที่มีถิ่นอาศัยอยู่โดยเฉพาะใน
ภฏูานและบางสว่นของมณฑลเสฉวนของจีนเท่านัน้   
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ทางบริษัทไดจ้ัดเตรียมชุด “คีรา” และ “โค” ชุดประจ าชาติของ
ภูฏาน ใหท้่านไดส้วมใส่เที่ยวในเมืองทิมพู จากนั้นน าแวะชมวิว
บนเนินเขา Kuenselphodrang เหนือตัวเมืองในจุดที่มีฮวงจุย้ดี
ที่สุดในประเทศภูฏาน พร้อมนมัสการพระพุทธรูปหล่อสัมริด
ประทับนั่งกลางแจง้ Big Buddha สงู51.50 เมตรองคใ์หญ่ที่สดุ
ในโลก ซึ่งเกิดขึน้มาจากการรวมพลังของชาวพุทธจากทั่วโลก 
โดยไดต้น้แบบมาจากพระพทุธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในสถูปพุทธค
ยา ประเทศอินเดีย  

  
จากนัน้น าชม อนสุรณส์ถาน  Memorial Chorten หรือมหาสถปูที่พระเจา้จิกมี  ดอรจ์ี  วงั
ชกุ  กษัตริยอ์งคท์ี่3  หรือพระบดิาแห่งภูฏานยุคใหม่ (King of Modernization)ที่ปกครอง
ภูฏาน ในช่วงปี ค.ศ.1952 – 1972  ทรงมีพระประสงคจ์ะสรา้งสถูปเพื่อถวายเป็นพุทธ
บูชา แทนสัญลักษณ์ กาย วาจาและใจ ของพระพุทธศาสนา  แต่ท่านได้เสด็จสวรรคต
เสียก่อน สมเด็จพระราชินีจงึไดด้ าเนินการสรา้งต่อจนแล้วเสร็จ (หากรายการทัวรไ์ม่ตรง
กับวันเสาร-์อาทิตย ์ จะน าผ่านชม ไปรษณียท์ิมพู  หากตรงกับวันเสารแ์ละวันอาทิตย ์ 
จะน าท่านชม ตลาดนดัพืน้เมือง Weekend Market) ภฏูาน  
จากน้ันน าทา่นเดนิทางกลับสู่เมืองพาโร 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม 
ทีพ่กั  Hotel Olatang หรือ เทยีบเท่า 
 
 วันท่ี 31 ธันวาคม 2562                     พาโร - วัดต๊ักซัง   
 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหารเชา้น าท่าน เดินเทา้ (หรือขี่มา้) ขึน้สูย่อดเขา  ซึ่งแบง่การเดินออกเป็น 2 ช่วง  
ใชเ้วลาช่วงละประมาณ 2 ชั่วโมง ที่ระดับความสูงเฉลี่ย 2,000-3,000เมตร ในเสน้ทาง
แสวงบุญของชาวพุทธมหายาน  ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก  ขอเชิญแวะพักเหนื่อยชมภาพ
มหัศจรรยข์องวัดตั๊กซังที่เกาะเกี่ยวอยู่บนหนา้ผาสงู  ด่ืมชากาแฟที่จุดชมวิว  Taktshang 
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Cafe ในช่วงที่1 (เป็นจุดที่ตั้งภัตตาคารอาหารกลางวัน)   จากนั้นท่านที่ยังมีพลงัศรัทธา
แรงกลา้จะร่วมกนัเดินขา้มเขาในช่วงที่สอง(เดินประมาณ2 ช.
ม.) เขา้สู ่วดัตั๊กซงั (Taktshang Lhakhang) หรือวดัถ า้เสอื ซึ่ง
เป็นวัดถ า้13วัดที่สรา้งเกาะเกี่ยวกันอยู่บนหนา้ผาที่ดูเหมือน
วิมานสวรรค์ล่องลอยอยู่ เหนือกลุ่มเมฆ นับเป็นวัดที่น่า
มหัศจรรย์1ใน10ของโลก และมีความส าคัญที่สุดของชาว
ภฏูาน ซึ่งทกุคนจะตอ้งขึน้ไปใหไ้ดค้รัง้หนึ่งในชีวิต  
....ตามต านาน ที่เชื่อกันว่า ถ ้าเสือ้หรือรังเสือ(Tiger Nest)
แห่งนีคื้อสถานที่  ๆ  กูรู ริมโปเช หรือท่านปัทมสัมภวะ ผู้เป็น
ปรมาจารยแ์ห่งค าสอนแบบ วัชรญานตันตระที่เดินทางโปรด
สัตวม์าจากทิเบต ได้ขี่นางเสือ(หมายถึง  ศัก-ติ หรือพลังปัญญาจากเพศหญิงที่แปลง
สภาพเป็นนางเสอื)ขึน้ไปสรา้งสมบญุบารมีนั่งวิปัสสนากรรมฐานบ าเพ็ญสมาธิภาวนา 
อยู่ในถ า้นานถงึ3เดือน ก่อนท่ีท่านจะไดป้ระกาศค าสอนสูส่านศิุษยเ์พื่อเผยแผ่พระศาสนา
สู่ดินแดนพุทธภูมิภูฏาน ในพุทธศตวรรษที่12 การเดินขึน้ไปถึงวัดตัก้ซัง ต้องมีความ
พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ อากาศบนที่สูงเบาบางซึ่งอาจจะท าให้เหน่ือยง่าย 
ทา่นทีต่อ้งการสละสิทธิก์รุณาแจง้ล่วงหน้า เพือ่จดัเตรียมการดแูล 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ Takshang café  

  จากนัน้น าท่านลงจากวดัตั๊กซงั 
หลงัจากลงจากวดัตั๊กซงั น าท่านชม วดัคิช ู(Kichu Temple) อาย1ุ,300 ปี วดัเก่าแก่ที่สดุ
แห่งหนึ่งของภ ูฏาน  ที่ตามประวติัว่าสรา้ง ตัง้แต่สมยัที่ภฏูานยงัเป็นดินแดนสว่นหนึ่งของ
ทิเบต ซึ่งกษัตริยซ์องเซนกัมโป  ที่ชาวทิเบตยกย่องว่า  เป็นผู้อัญเชิญศาสนาพุทธสาย
วัชรยานตันตระมาประดิษฐานในทิเบต และโปรดใหส้รา้งวัดขึน้  108 แห่ง เพื่อตอกหมดุ
สะกดอวัยวะ108จุดของยักษ์ตนหนึ่งซึ่งนอนแผ่ขวางกั้นการประกาศพระธรรมจักรบน
เทีอกเขาหิมาลยั โดยที่พระองคท์รงมุ่งหมายที่จะใหส้จัธรรมค าสอนของพระพทุธเจา้เผย
แผ่ไปทั่วดินแดนแห่งนี ้จุดที่สรา้งวัดคิชูที่เมืองพาโรเป็นเทา้ซา้ยของยักษ ์ (อีกวัดหนึ่งใน
ภฏูานนอยู่ที่เมืองบมุทัง วดัจมัเบ สรา้งตรงเข่าซา้ยของยักษ)์ น าเขา้ชมวิหารเก่าแก่ตั้งแต่
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สมัยกษัตริย ์ซองเซน กัมโป ซึ่งตรงบริเวณพืน้ไมเ้บือ้งหน้าพระพุทธเจ้าศรีศากยมุนี มี
ร่องรอยบุม๋ลกึอย่างชดัเจน เน่ืองจากมีผูแ้สวงบญุจ านวนมากมายืนกม้ลงกราบพระแบบ 
“อษัฎางคประดิษฐ์” (ร่างกายแตะพืน้ 8 จดุ) ซ า้ ๆ กนัเป็นเวลานานนบัพนัปี  
ขอเชิญชมตน้สนไซเปรสไมป้ระจ าชาติตน้เก่าแก่ท่ีหนา้วัด เพลดิเพลนิชมวิวกวา้งไกลของ
เทือกเขาหิมาลยั มองเห็นยอดเขาจูโมฮารี สงูที่สดุในภูฏาน 7,340เมตร (จูโมฮารีจะเห็น
ไดเ้มื่ออากาศสดใสในฤดหูนาว) 
อิสระใหท้า่นเดนิเล่นช็อปป้ิงในเมืองพาโร 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม 
ทีพ่กั  Hotel Olatang หรือ เทยีบเท่า 
 

 วันท่ี 1 มกราคม 2563                    พาโร  – กรุงเทพฯ 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อิสระใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
  ถงึเวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสูส่นามบนิเมืองพาโร 

12.30 น. ✈ ออกเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ ดว้ยสายการบนิดรุ๊กแอร ์เท่ียวบนิท่ี KB152 
16.40 น. ถงึท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ มิรูล้มื 

************************************************************************** 
*** รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมโดยค  านึงถึงประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

อัตราค่าบริการต่อท่าน 

วนัทีอ่อกเดนิทาง พกัหอ้งคู ่ พกัเดีย่ว(เพิม่) 

28 ธ.ค 62 – 1 ม.ค 63 55,999 บาท 7,900 บาท 

 
หมายเหตุ  
 ออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป 
 ราคานี้ไม่รวม ทิป ไกด์(ภูฏาน) , คนขับ , รถกระเป๋า, และเจ้าหน้าที่ชาว

ภูฏานที่คอยให้บริการตลอดการเดินทาง ท่านละ 30 USD ต่อทริป ต่อ
ท่าน 

 ทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางและให้บริการ 300 บาท ต่อทริป ต่อท่าน 
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โรงแรมทีพ่ัก : 
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:    
Phuntshopelri         http://www.tourism.gov.bt/directory/hotel/hotel-phuntsho-pelri 
Tashi yodeling hotel       http://www.tashiyoedling.com/  
Rochog Pel    http://www.tourism.gov.bt/directory/hotel/ro-chog-pel-hotel  
 
Punakha and Wangdue :    
Zhingkham resort http://www.hotel.bt/hotels-in-punakha/zhingkham-resort/  
Vara    http://www.hotel.bt/hotels-in-punakha/hotel-vara/  
Pema Karpo Hotel  http://www.hotel.bt/hotels-in-wangdue/hotel-pema-karpo/  
Khuru Resort  http://www.hotel.bt/hotels-in-punakha/khuru-resort/ 
 
 
ราคานีร้วม 
-   โรงแรมท่ีพกั 4   คืน  พรอ้มอาหารเชา้  ตามโปรแกรมทอ่งเท่ียวดา้นบน 
-   อาหารทกุมือ้ตามท่ีระบใุนโปรแกรม 
-   หวัหนา้ทวัร ์
-   ไกดท์อ้งถ่ิน (พดูภาษาองักฤษ) 
-   รถรบั-สง่สนามบิน  และตลอดการเดินทางตามโปรแกรมดา้นบน 
-   รายการท่องเท่ียวตามโปรแกรมดา้นบน 
-   คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่ง ๆ 
-   น  า้ดื่มวนัละ 3 ขวดตอ่ 1 ท่าน 
-   คา่วีซ่าภฏูานและคา่ภาษีท่องเท่ียวรฐับาลภฏูาน 
-   คา่ตั๋วเครื่องบินชัน้ประหยดัและภาษีสนามบินภฏูาน (สายการบินภฏูาน แอรไ์ลน ์หรือ ดรุ๊กแอร)์   
-   ประกนัภยัการเดินทาง 
 
ราคานีไ้ม่รวม 
-   คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากท่ีระบใุนโปรแกรมดา้นบน 
-   ทิปไกดแ์ละคนขบัรถ  
 
การยืน่วซ่ีา 
-  สแกนหนา้ส  าเนาพาสพอรต์ผูเ้ดินทาง  
 ( ควรสง่ย่ืนวีซ่าอย่างนอ้ย 10 วนั ก่อนการเดินทาง ) 

http://www.tourism.gov.bt/directory/hotel/hotel-olathang
http://www.hotel.bt/hotels-in-paro/mandala-resort/
http://www.hotel.bt/hotels-in-paro/rema-resort/
http://www.tourism.gov.bt/directory/hotel/hotel-phuntsho-pelri
http://www.tashiyoedling.com/
http://www.tourism.gov.bt/directory/hotel/ro-chog-pel-hotel
http://www.hotel.bt/hotels-in-punakha/zhingkham-resort/
http://www.hotel.bt/hotels-in-punakha/hotel-vara/
http://www.hotel.bt/hotels-in-wangdue/hotel-pema-karpo/
http://www.hotel.bt/hotels-in-punakha/khuru-resort/
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หมายเหตุ 

1. การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวน ดงักลา่ว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง 

2. กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท  หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ  าคา่ 
ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณาช าระ 14 วนัก่อนการเดนิทาง หรือเมื่อสง่เอกสารย่ืนวีซ่า  

3. เมื่อท าการออกตั๋วเครื่องบินแลว้และมีการยกเลกิไมว่า่กรณีใดๆทางบริษัทไมส่ามารถท าการรีฟันดต์ั๋วได ้ เน่ืองจาก
เง่ือนไขของสายการบิน 

4. กรุณาท าการจองท่ีนั่งลว่งหนา้อย่างต  ่า 15วนั ก่อนเดินทาง เน่ืองจากเวลาด  าเนินการในการท าวีซ่าใชเ้วลา
ประมาณ  10  วนั  

 
 

การยกเลกิ 
 หากมีการยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษัทก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนัท างาน มิฉะนัน้บริษัทฯจะขอสงวนสิทธ์ิใน

การคืนเงินทัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด วีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

คา่เดินทาง  
 
 

หมายเหตุ  
 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมท่ีพกัใน

ต่างประเทศเหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติฯลฯบริษัทฯจะค  านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็น
ส  าคญั 

 บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของ
หา้ม น าเขา้ประเทศ  เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ ความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดว้ยเหตผุล
ใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษัทฯไมอ่าจคืนเงินใหท้่านได ้ไมว่า่จ  านวนทัง้หมดหรือ
บางสว่น 

 บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้ กับ

ชาวตา่งชาติหรือ คนตา่งดา้วท่ีพ านกัอยู่ในประเทศไทย 
 มา้ส  าหรบัขึน้วดัตั๊กซงัมีจ  านวนจ ากดั ทางบริษัทท าการจองลว่งหนา้ก่อนเดินทางถึงทางขึน้วดัทกุครัง้  

แตใ่นช่วงการท่องเท่ียวอาจจะมีจ  านวนไมพ่อใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียว  
 
การช าระเงนิ  

ทางบริษัทฯ จะขอเกบ็เงินคา่มดัจ  าเป็นจ านวน 30,000 บาท ตอ่ผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน(คา่ตั๋วเครื่องบินสายการบิน
ภฏูาน แอรไ์ลน ์, ดรุ๊กแอร)์ ส  าหรบัการจองทวัรส์ว่นท่ีเหลือจะขอเก็บทัง้หมดก่อนเดินทางอย่างนอ้ย  
14 วนัท าการ มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคา่มดัจ  าทัง้หมด 
 

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

 


