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SPECIAL BHUTAN

ภูฏาน 5 วัน

เดินทางวันที่ 28 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62
ภูฏ านวิม านมั งกรสั น ติ
ดวยพื้นที่สวนใหญเปนหุบเขาสูงกวา 2,000 เมตร สลับกับภูเขา
สูงชันกวา 7,000 เมตร จึงเปนที่มาของชื่อ “ภูฏาน” แปลวา ดินแดนบนที่
สูง หรือ อาณาจักรบนฟา แตชาวภูฏานเรียกประเทศตนเองวา “ดรุกยุล”
หรือ ดินแดนแหงมังกรผูรักสันติและเรียกเผาพันธุตนวา “ดรุกปา” หรือ
ชาวมังกรสันติ ดินแดนแหงขุนเขาอันลึกลับแหงนี้ทําใหผูไปเยือน ชื่นตา
สบายใจกับสายธารใสบริสุทธิ์ที่ทอดยาวไกลไปทามกลางความเขียวขจี
ของทุงนาปาเขา

บริการพิเศษ









รถขนกระเปาบริการและเช็คอินใหกอนโดยที่ทานไมตองรอ (สําหรับ 10 ทานขึ้นไป)
ระบําพื้นเมืองและระบําหนากาก (สําหรับ 10 ทานขึ้นไป)
อาหารเสริมจากเมืองไทยอยางนอยมื้อละ 1 อยาง
อาหารแตละมื้อจะมีเนื้อสัตวอยางนอย 2 อยาง ยกเวนมื้อบนเขาตั๊กซัง
อาหารเชาทุกมื้อ จะบริการเสริมขาวตมและเครื่องเคียงสําหรับทาน
บริการน้ําดื่มวันละ 3 ขวด
บริการชา กาแฟหลังอาหารกลางวัน หรือ อาหารค่ํา
รวมคานั่งมาขึ้นวัดตั๊กซัง
วันศุกร ที่ 28 ธันวาคม 2561 (1)
กรุงเทพฯ – พาโร – ทิมพู
03.30 น.
พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 ประตู 6 เคานเตอร K
สายการบินภูฏานแอรไลน
06.30น.
✈ ออกเดินทางสู เมืองพาโร ประเทศภูฏาน โดยเที่ยวบินที่B3 701
09.55น.
ถึง สนามบินพาโร (Paro International Airport) (เวลาทองถิ่นภูฏาน ชากวาเวลาไทย 1 ช.ม.) พาโรเปนเมือง
หนาดานในหุบเขาแสนสวย ที่มีภูมิประเทศเหมาะที่สุดในการกอสรางสนามบินของภูฏาน ชมอาคารที่พัก
ผูโดยสาร ซึ่งออกแบบกอสรางดวยสถาปตยกรรมแบบดั้งเดิม อันมีเอกลักษณทางศิลปะที่นาทึ่ง ดวยการใช
วัสดุเปนเครื่องไม สลักเชื่อมตอกันโดยไมตองใชตะปู ประดับลวดลายดวยสีสันของภาพจิตรกรรม และ
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เที่ยง
ชวงบาย

การแกะสลักอยางวิจิตรบรรจง สวนที่เปนหลังคาจะใชการซอนแผนไม แลวทับไวดวยกอนหินใหญเพื่อ
ปองกันความเสียหายจากแรงลมและหิมะตก ผานขั้นตอนการ
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากนั้นนําทานแลกเงินงุลดรัม
(Ngultrum) แล ว ออกเดิ น ทางโดยรถมิ นิ บั ส สู ตั ว เมื อ ง เข า ชม
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเมืองพาโร (Paro National Museum)
ซึ่งกษัตริย จิกมี่ ดอรจิ วังชุก รัชกาลที่ 3 ผูเปน“บิดาแหงภูฏานน
ยุคใหม” ไดรวบรวมศิลปวัตถุเก็บไวใน “ปอมกลมหอรบ
โบราณ” หรือ “ตาซอง” (Ta Dzong) (ที่สรางขึ้นตั้งแตพ.ศ. 2192 รวมสมัยพระเจาปราสาททองแหงกรุงศรี
อยุธยา) พระองคไดจัดทําปอมกลมใหเปนพิพิธภัณฑ ใน พ.ศ.2511 ตอมาไดเกิดแผนดินไหวที่ทําใหปอม
โบราณเสียหาย จึงไดสรางอาคารพิพิธภัณฑหลังใหมขึ้นมาแทนที่ ชมหนากากที่ใชสวมแสดงในงาน
เทศกาลสําคัญจากทั่วประเทศ ชมงานพุทธศิลปของ
การทําผาพระบท (ตังกา) ภาพแผนภูมิศักดิ์สิทธิ์ของ
ชาวพุ ทธนิ กายวั ช รยาน (มั น ดาลา) เครื่อ งแต ง กาย
สิ่ ง ของเครื่ อ งใช อาวุ ธ เครื่ อ งดนตรี คั ม ภี ร ท าง
ศาสนา ความรู ท างชี ว วิ ท ยาบนเทื อ กเขาหิ ม าลั ย
จากนั้นเดินทางสู พาโร ซอง (Paro Dzong) ที่สราง
ขึ้นริมฝงแมน้ําพาชู เปนสัญลักษณสําคัญที่เกี่ยวของ
กับจิตวิญญาณของชาวภูฏาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม Olathangโรงแรมที่สรางขึ้นเพื่อรองรับราชอาคันตุกะ ในสมัยที่
ภูฏานเปดประเทศสูชาวโลก
นําทานเดินทางตอสู กรุงทิมพู (Thimphu) เมืองหลวงของภูฎาน (ระยะทาง65 ก.ม. ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1.45 ช.ม.) ผานชมทางหลวงแผนดินสายหลักของประเทศ เขาสูเขตชองเขาตามแนวแมน้ําพาชู
แวะถายรูป สํานักสงฆตัมโช (Tamchoe Monastery) ที่มีสะพานแขวนทอดขามแมน้ําซึ่งสรางโดยพระโยคี
ลามะ ในศตวรรษที่15 ชื่อ Thangtong Gyalpo ที่เดินทางมาจากทิเบตเพื่อตองการมาหาแรเหล็ก และทานได
คิดคนการทําโซเหล็กเปนครั้งแรก (มีจัดแสดงไวในพิพิธภัณฑพาโร) ผานชมเจดียสามองค ริมฝงแมน้ํา
ซึ่งเปนเจดียแบบทิเบต ภูฏาน และเนปาลที่จุดบรรจบของแมน้ําพาชูกับแมน้ําทิมพูชูที่บริเวณดานชูซอม
(Chuzom) เดินทางตอทามกลางทิวทัศนแสนสวยแปลกตาสู กรุงทิมพู ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 2,350
เมตร (ดอยอินทนนท 2,565 เมตร เมืองมรดกโลกลี่เจียง 2,200 เมตร จงเตี้ยน (แชงกรีลลา) 3,300 เมตร)
นําทานนําเขาชม ทิมพู ซอง (Thimpu Dzong) หรือมีชื่อเปนทางการวา “ตาชิโช ซอง” (Tashicho Dzong)
ซึ่งเปนปอมปราการที่ตั้งของสํานักพระราชวังและทําเนียบรัฐบาล มีหองทํางานมากกวา 100 หอง ในสวน
ของอารามนั้นจะมีตําหนักที่ประทับฤดูรอนของสมเด็จพระสังฆราช ในสวนของซองแหงนี้จะอนุญาตให
นักทองเที่ยวเขาชม ไดเฉพาะในสวนของบริเวณวัด ซึ่งที่ในโบสถมีพระประธานเปนพระพุทธเจาศรีศากย
มุนี พระโพธิสัตว ทานคุรุปทมสัมภวะ และทานซับดรุง งาวัง นัมเกล ซึ่งเปนผูรวบรวมชนเผาจนเกิดเปน
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พิเศษ

ค่ํา

ประเทศภู ฏ าน ชมการตกแต ง ภาพจิ ต รกรรมผาผนั ง และผ า พระบทที่ เ ล า เรื่ อ งราวในพุ ท ธศาสนา
โดยเฉพาะเรื่องราวของการแสดงบารมีในปางตางๆ ของ “พระปทมสัมภวะ” หรือ “พระปทุมสมภพ”
(แปลวา ผูกําเนิดจากดอกบัว) เปนภาคหนึ่งของพระพุทธเจาตามแนวคิดของนิกายมหายาน
เชิญทานรวมทําบุญในแบบภูฏานพรอมทั้งรับศีลรับพรจากพระสงฆระดับรินโปเช ซึ่งเชื่อวามีการกลับชาติ
มาเกิดหลายครั้งเพื่อปฏิบัติพุทธบารมี นําชมนาฏศิลปภูฏานในชุดระบําหนากากที่ใชประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา และชมการเตนรําพื้นเมืองของชนเผาที่อาศัยอยูทั่วประเทศ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารของโรงแรม
พักคางคืน ณ PunshoPelri Hotel หรือ เทียบเทา

วันเสาร ที่ 29 ธันวาคม 2561 (2)
กรุงทิมพู –ปูนาคา
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเชานําแวะชมวิวบนเนินเขา Kuenselphodrang เหนือตัว
เมื อ งในจุ ด ที่ มี ฮ วงจุ ย ดี ที่ สุ ด ในประเทศภู ฏ านพร อ มนมั ส การ
พระพุทธรูปหลอสําริดประทับนั่งกลางแจง Big Buddha สูง 51.50
เมตร องคใหญที่สุดในโลก ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการรวมพลังของชาวพุทธ
จากทั่วโลก โดยไดตนแบบมาจากพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยูในสถูป
พุทธคยา ประเทศอินเดีย จากนั้นออกเดินทางเขาสูเขตเทือกเขาสูงที่
อุ ด มสมบู ร ณ ด ว ยป า สนกึ่ ง ป า ดงดิ บ จนถึ ง ช อ งเขาโดชู ล าพาส
(Dochula Pass) หรือชองเขาศิลา ที่มีระดับความสูง 3,145 เมตร
นําชม สถูปดรุค วังเกล (DrukWangyel Chorten)หรือสถูปแหงความ
เปนสิริมงคล และสันติสุขของแผนดิน 108 องค ที่สราง
ขึ้นโดยสมเด็จพระราชินี อะชิ ดอรจิ วังโม วังซุก (ร.4)
เพื่อถวายพระโพธิสัตวและพระอรหันต 108 องค และ
เพื่ อ เป น อนุ ส รณ ส ถานแห ง ความสงบสุ ข ที่ เ กิ ด ขึ้ น
หลังจากการปราบกบฏอัสสัมที่เขามาใชพื้นที่ประเทศ
ภูฏานในการตอสูกับรัฐบาลอินเดีย ขอเชิญทุกทานแวะ
ชิมชา กาแฟและขนมวางทามกลางบรรยากาศแสนสวยสุดแสนโรแมนติค ณ จุดชมวิวบนเขา ซึ่งในวันที่
อากาศสดใสจะมองเห็นยอดเขาโตะที่มียอดแบนราบเหมือนโตะและยอดเขาอื่นๆ บนเทือกเขาหิมาลัย ที่สูง
กวา 7,000 เมตรจากระดับน้ําทะเล จากนั้นนําเดินทางขามภูเขาที่สูงเหนือมานเมฆ สัมผัสกลิ่นหอมของ
ดอกไมปา ชมวิวบนเทือกเขาและเพลินชมหมูบานกลางหุบเขาที่มีการทํานาแบบขั้นบันได เขาสู เมือง
หลวงเกาปูนาคา (Punakha) ที่มีภูมิประเทศสูงจากระดับน้ําทะเล 1,300 เมตร และมีอากาศที่อบอุนกวา
เมืองหลวงทิมพู ดวยเหตุนี้กษัตริยภูฏานและสมเด็จพระสังฆราชจะทรงเสด็จแปรพระราชฐานมาปูนาคา
ในฤดูหนาว (เดือน พ.ย.- เม.ย.) ปูนาคาจึงเปรียบเสมือนเมืองหลวงฤดูหนาว (Winter Capital) ในขณะที่
กรุงทิมพูเปนเมืองหลวงฤดูรอน (Summer Capital) และเปนเมืองหลวงทางราชการ
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นําทานเดินทางสู หมูบานโลเบซา (Lobesa) ที่ชาวบานสวนใหญไดตกแตงผนังอาคารบานเรือนดวยรูป
อวั ยวะเพศชายตามความเชื่ อ เรื่อ งสิ ริ มงคลแห ง การป อ งกัน สิ่ง ชั่ วร ายและพลั ง ของการให กําเนิ ดชี วิ ต
เพลิดเพลินชมทองทุงนากลางหุบเขา นําชม วัดชิมิลาคัง (Chimi Lhakhang)หรือวัดแหงการเกิด ที่สรางขึ้น
ตั้งแตศตวรรษที่ 15 โดยทาน Drukpa Kuenley นักบวชลามะผูที่เต็มไปดวยเวทยมนตพลังลึกลับและ
อิทธิปาฏิหาริยทานไดสะกดวิญญาณนางปศาจรายที่แฝงตัวมาในรูปของสุนัขสีแดงเอาไวใตเจดียดวย
เครื่องมือที่เปนรูปอวัยวะเพศชาย ทําใหวัดแหงนี้มีอีกชื่อหนึ่งวา No Dog Temple และยังไดเนรมิตแพะ
ผสมวัวใหกลายเปนตัวทาคินอีกดวย ชาวภูฏานจึงนิยมมาขอพรเพื่อเพิ่มพลังใหชีวิตและการขอบุตรกันที่
วัดนี้ และจะมีพระลามะทําพิธีใหพรดวยการใชเครื่องหมายเพศชายและคันธนูเคาะเบาๆที่ศีรษะ จากนั้นจะ
รินน้ํามนต ซึ่งตามธรรมเนียมเราตองใชฝามือทั้งสองรับน้ํามนตมาแตะที่ริมฝปากกอนที่จะนําไปลูบที่
ศีรษะ (ทานที่มีความประสงคจะเดินไปนมัสการและขอพรที่วัดชิมิลาคัง จะมีไกดพาไปถึงที่วัด ใชเวลาเดิน
ถึงวัดประมาณ 30 นาที)
รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ก ล า ง วั น ณ โ ร ง แ ร ม
Zhingkham รั บ ประทานอาหารพร อ มกั บ ชื่ น ชม
ความสวยงามของ ปูนาคาซอง ซึ่งเปนรานเดียวที่
ไดเห็นวิวนี้
เขาชม ปูนาคา ซอง (Punakha Dzong) ซึ่งเปนซอง
ขนาดใหญ และสําคัญที่สุดเปนสถานที่เก็บ พระ
อัฐิของทานธรรมราชาซับดรุง งาวัง นัมเกล ผูรวมชาติภูฏาน และยังเปนสถานที่ที่พระเจาอุกเยน วังชุก
กษัตริยพระองคแรก ไดกระทําพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเปนปฐมกษัตริยแหงภูฏาน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม
พ.ศ. 2450 ( ตอมาจึงกําหนดใหทุกวันที่ 17 ธ.ค. เปนวันชาติภูฏาน) ภายในซองแหงนี้มีพระตําหนักและ
ท อ งพระโรงซึ่ ง ใช เ ป น สถานประกอบพระราชพิ ธี ต า งๆ และยั ง มี ศ าลาว า การเมื อ ง ลานสนามหลวง
มหาธาตุเจดีย หอพระ โบสถ วิหาร กุฏิพระลามะ ที่สรางขึ้นในซองนี้ถึง 21 แหง มีภิกษุสามเณรจํา
พรรษากวา 6,000 รูป แมจะเคยเกิดไฟไหมถึง 6 ครั้ง เกิดน้ําทวมและแผนดินไหว แตปูนาคาซอง ก็ยังคง
ความงามสงา “ปูนาคา ซอง” มีตํานานเปนพุทธทํานายโดย “คุรุริมโปเช” หรือทาน “คุรุปทมสัมภวะ” วา ณ
ที่แหงนี้ จะมีบุรุษนาม “นัมเกล” มาสรางปอมปราการเปนสังฆมณฑล (ซอง) ขึ้นที่บริเวณดานหนาภูเขา
รูปงวงชางที่มีแมน้ําสองสายมาบรรจบกัน ซึ่งคําทํานายนั้นไดกลายเปนความจริง เมื่อทานซับดรุง งาวัง
นัมเกล พระลามะผูที่ไดนําพระบรมสารีริกธาตุจากทิเบตเขามาประดิษฐานในภูฏาน และไดสรางเซอรี่ดอร
จีซองและซิมโทกา ซอง ในบริเวณชองเขาเมืองทิมพู เพื่อใชเปนสํานักเพื่อการประกาศศาสนา ในปพ.ศ.
2163 และพ.ศ. 2172 ตามลําดับ หลังจากนั้นจึงมาสราง “ปูนาคา ซอง” ขึ้นในปพ.ศ. 2182 ณ จุดบรรจบลํา
น้ําโม (โม=ผูหญิง) กับลําน้ํา โป (โป=ชาย) ที่รวมกันเปนแมน้ําปูนาซัง ซึ่งในบริเวณนี้เคยเปนที่ตั้งสํานัก
ของนักบวชโยคีมากอน ทานไดรับแรงศรัทธาอยางมากมาย จึงไดรับยกยองใหเปน “ซับดรุง” หมายถึง “ผู
พิชิตที่ศัตรูจะตองสยบแทบเทา” จากนั้นก็ไดสราง “ตาชิโช ซอง” ที่ทิมพูอีกหนึ่งแหงในปพ.ศ. 2184 แลวก็
ไดประกาศการเปนพระสังฆธรรมราชาเพื่อการเผยแผศาสนานิกายนิงมาปาหรือดรุกปาและไดรวมชาติ
ของชนเผาตางๆ จนเกิดเปนราชอาณาจักรภูฏานในเวลาตอมา
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ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารของโรงแรม
พักคางคืน ณ Zhingkham resort หรือเทียบเทา
วันอาทิตย ที่ 30 ธันวาคม 2561 (3)
ปูนาคา - ทิมพู - พาโร
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางขามเทือกเขาสูงที่มีทิวทัศนสวยงามกลับสู กรุงทิมพู แวะพักผอนอิริยาบถ ดื่ม ชา กาแฟ ชม
วิวเทือกเขาหิมาลัย สูดอากาศบริสุทธิ์ ฟงเสียงธงมนตสะบัดตามแรงลม และสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เทวดาบนยอดเขาตามความเชื่อของชาวภูฏานที่โดชูลาพาส (Dochula Pass) จากนั้นเดินทางผานชองเขาเขา
สู กรุงทิมพู แวะชม ซิมโทกาซอง (Simtokha Dzong) ซึ่งเปนซองที่เกาแกที่สุดอีกแหงหนึ่งของประเทศ
สรางขึ้นในสมัยรวมชาติ ใชเปนโรงเรียนสอนภาษาซองคา ซึ่งเปนภาษาประจําชาติและใชเปนโรงเรียน
สอนศาสนาสําหรับสามเณรลามะ ใหทานไดเดินชมความเกาแกของวัด สักการะพระพุทธรูปและพระ
โพธิสัตวภายในโบสถ
เที่ยง
รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ทางบริษัทไดจัดเตรียมชุด “คีรา” และ “โค” ชุดประจําชาติของภูฏาน
ใหทานไดสวมใสเที่ยวในตัวเมือง
นําทานชม อนุสรณสถาน (Memorial Chorten) หรือมหาสถูปที่พระ
เจาจิกมีดอรจี วังชุกกษัตริยองคที่ 3 หรือพระบิดาแหงภูฏานนยุคใหม
(King of Modernization) ที่ปกครองภูฏาน ในชวงปค.ศ.1952 –
1972 ทรงมีพระประสงคจะสรางสถูปเพื่อถวายเปนพุทธบูชา แทน
สัญลักษณ กาย วาจาและใจ ของพระพุทธศาสนา แตทานไดเสด็จ
สวรรคตเสียกอน สมเด็จพระราชินีจึงไดดําเนินการสรางตอจนแลว
เสร็ จ (หากรายการทั ว ร ไ ม ต รงกั บวั น เสาร -อาทิ ต ย จะนํ า ผ า นชม
ไปรษณียทิมพู หากตรงกับวันเสารและวันอาทิตย จะนําทานชม
ตลาดนัดพื้นเมือง ) จากนั้นนําทานเดินทางสู สวนสัตวพื้นเมือง
(Takin Zoo) ชมตัว “ทาคิน” สัตวประจําชาติของภูฏาน (National
Animal of Bhutan) เปนสัตวบนภูเขาสูง ที่มีลักษณะผสมระหวาง
แพะกับวัว ที่มีถิ่นอาศัยอยูโดยเฉพาะในภูฏานและบางสวนของ
มณฑลเสฉวนของจีนเทานั้น ไดเวลาสมควรเดินทางกลับสู เมือง
พาโร
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารของโรงแรม
พักคางคืน ณ Hotel Olatang หรือ เทียบเทา
วันจันทร ที่ 31 ธันวาคม 2561 (4)
พาโร
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทานเดินเทา (หรือขี่มา) ขึ้นสูยอดเขา ซึ่งแบงการเดินออกเปน 2 ชวง ใชเวลาชวงละประมาณ 2
ชั่วโมง ที่ระดับความสูงเฉลี่ย 2,000-3,000 เมตร ในเสนทางแสวงบุญของชาวพุทธมหายาน ที่ยิ่งใหญระดับ
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โลก แวะพักเหนื่อยชมภาพมหัศจรรยของวัดตั๊กซังที่เกาะเกี่ยวอยูบนหนาผาสูง ดื่มชากาแฟที่จุดชมวิว
Taktshang Cafeในชวงที่ 1 (เปนจุดที่ตั้งภัตตาคารอาหารกลางวัน) จากนั้นทานที่ยังมีพลังศรัทธาแรงกลาจะ
รวมกันเดินขามเขาในชวงที่ 2 (เดินประมาณ 2 ช.ม.)
เขาสู วัดตั๊กซัง (TaktshangLhakhang) หรือ วัดถ้ําเสือ
ซึ่งเปนวัดถ้ํา 13 วัด ที่สรางเกาะเกี่ยวกันอยูบนหนาผา
ที่ดูเหมือนวิมานสวรรคลองลอยอยูเหนือกลุมเมฆ
นับเปนวัดที่นามหัศจรรย 1 ใน 10 ของโลก และมี
ความสําคัญที่สุดของชาวภูฏาน ซึ่งทุกคนจะตองขึ้น
ไปใหไดครั้งหนึ่งในชีวิต
....ตามตํานานเชื่อกันวา ถ้ําเสื้อหรือรังเสือ (Tiger Nest) แหงนี้คือ สถานที่ๆ กูรู ริมโปเช หรือทานปทม
สัมภวะ ผูเปนปรมาจารยแหงคําสอนแบบวัชรญานตันตระที่เดินทางโปรดสัตวมาจากทิเบต ไดขี่นางเสือ
(หมายถึ งศั ก -ติ หรื อ พลั งป ญญาจากเพศหญิ ง ที่แ ปลงสภาพเป นนางเสือ ) ขึ้น ไปสรา งสมบุญบารมี นั่ ง
วิปสสนากรรมฐานบําเพ็ญสมาธิภาวนาอยูในถ้ํานานถึง 3 เดือน กอนที่ทานจะไดประกาศคําสอนสู
สานุศิษยเพื่อเผยแผพระศาสนาสูดินแดนพุทธภูมิภูฏาน ในพุทธศตวรรษที่ 12 การเดินขึ้นไปถึงวัดตั้กซัง
ตองมีความพรอมทั้งรางกายและจิตใจ อากาศบนที่สูงเบาบางซึ่งอาจจะทําใหเหนื่อยงาย ทานที่ตองการ
สละสิทธิ์กรุณาแจงลวงหนา เพื่อจัดเตรียมการดูแล
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ Takshang café
ชวงบาย
หลังจากกลับลงจากวัดตั๊กซังนําทานเดินทางสู วัดคิชู (Kichu Temple) อายุ1,300 ป วัดเกาแกที่สุดแหงหนึ่ง
ของภูฏาน ที่ตามประวัติวาสรางตั้งแตสมัยที่ภูฏานยังเปนดินแดนสวนหนึ่งของทิเบต ซึ่งกษัตริยซอง
เซนกัมโป ที่ชาวทิเบตยกยองวาเปนผูอัญเชิญศาสนาพุทธสายวัชรยานตันตระมาประดิษฐานในทิเบต และ
โปรดใหสรางวัดขึ้น 108 แหง เพื่อตอกหมุดสะกดอวัยวะ 108 จุดของยักษตนหนึ่ง ซึ่งนอนแผขวางกั้นการ
ประกาศพระธรรมจั ก รบนเที อ กเขาหิ ม าลั ย โดยที่ พ ระองค ท รงมุ ง หมายที่ จ ะให สัจ ธรรมคํา สอนของ
พระพุทธเจาเผยแผไปทั่วดินแดนแหงนี้ จุดที่สรางวัดคิชูที่เมืองพาโรเปนเทาซายของยักษ (อีกวัดหนึ่งใน
ภูฏานอยูที่เมืองบุมทัง วัดจัมเบ สรางตรงเขาซายของยักษ) นําเขาชมวิหารเกาแกตั้งแตสมัยกษัตริย ซองเซน
กัมโป ซึ่งตรงบริเวณพื้นไมเบื้องหนาพระพุทธเจาศรีศากยมุนี มีรองรอยบุมลึกอยางชัดเจน เนื่องจากมีผู
แสวงบุญจํานวนมากมายืนกมลงกราบพระแบบ “อัษฎางคประดิษฐ” (รางกายแตะพื้น 8 จุด) ซ้ําๆ กันเปน
เวลานานนับพันป ขอเชิญชมตนสนไซเปรสไมประจําชาติตนเกาแกที่หนาวัด เพลิดเพลินชมวิวกวางไกล
ของเทือกเขาหิมาลัยที่สามารถมองเห็นยอดเขาจูโมฮารี ที่มีความสูง 7,340 เมตร เปนยอดเขาที่สูงที่สุดใน
ภูฏาน (จูโมฮารีจะเห็นไดเมื่ออากาศสดใสในฤดูหนาว ) มีเวลาใหทานเดินเดที่ยวชมเมืองและซื้อของที่
ระลึก
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารของโรงแรม
พักคางคืน ณ Hotel Olathang หรือ เทียบเทา
วันอังคาร ที่ 1 มกราคม 2562 (5)
พาโร – กรุงเทพฯ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
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อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัย ไดเวลาสมควรเดินทางสูสนามบินพาโร
✈ ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ B3 700
ถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

10.35 น.
16.05 น.

**************************************************************************
หมายเหตุ:
* รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงประโยชนของผูเดินทางเปนหลัก
** วังดีโพดรางซอง ปดซอมแซมเนื่องจากเกิดไฟไหมจึงละเสนทางเยี่ยมชมนี้
** ชมระบําหนากาก สําหรับ 10 ทานขึ้นไป
อัตราคาบริการตอทาน

หมายเหตุ
-

วันที่ออกเดินทาง

พักหองคู

พักเดี่ยว(เพิ่ม)

28 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62

53,000 บาท

7,900 บาท

ออกเดินทางเดินทาง 15 ทานขึ้นไป
ราคานี้ไมรวมคาทิปไกด(ภูฏาน) , คนขับ , รถกระเปา, และเจาหนาที่ชาวภูฏานที่คอยใหบริการ ตลอด
การเดินทาง ทานละ 30 USD ตอทริป ตอทาน
ทิปหัวหนาทัวรที่เดินทางและใหบริการ 300 บาท ตอทริป ตอทาน

โรงแรมที่พัก :
Paro:
Hotel Olathang
Mandala Resort
Rema Resort

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/

Thimphu:
Phuntshopelri
Tashi yodeling hotel
RochogPel

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

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/
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ราคานี้รวม
- โรงแรมที่พัก 4 คืน พรอมอาหารเชา ตามโปรแกรมทองเที่ยวดานบน
- อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
- หัวหนาทัวร (คนไทย)
- ไกดทองถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)
- รถรับ-สงสนามบิน และตลอดการเดินทางตามโปรแกรมดานบน
- รายการทองเที่ยวตามโปรแกรมดานบน
- คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆ
- น้ําดื่มวันละ 3 ขวดตอ 1 ทาน
- คาวีซาภูฏานและคาภาษีทองเที่ยวรัฐบาลภูฏาน
- คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดและภาษีสนามบินภูฏาน (สายการบินภูฏาน แอรไลน หรือ ดรุกแอร)
- ประกันภัยการเดินทาง
ราคานี้ไมรวม
- คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรมดานบน
- ทิปไกดและคนขับรถ
การยื่นวีซา
- สแกนหนาสําเนาพาสพอรตผูเดินทาง ( ควรสงยื่นวีซาอยางนอย 10 วัน กอนการเดินทาง
หมายเหตุ
1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง
2. กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 30,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจําคา ทัวรสวนที่
เหลือ กรุณาชําระ 14 วันกอนการเดินทาง หรือเมื่อสงเอกสารยื่นวีซา
3. เมื่อทําการออกตั๋วเครื่องบินแลวและมีการยกเลิกไมวากรณีใดๆทางบริษทั ไมสามารถทําการรีฟนดตั๋วได เนื่องจากเงือ่ นไข
ของสายการบิน
4. กรุณาทําการจองที่นั่งลวงหนาอยางต่ํา 15 วัน กอนเดินทาง เนื่องจากเวลาดําเนินการในการทําวีซาใชเวลาประมาณ 10 วัน
การยกเลิก
 หากมีการยกเลิกจะตองแจงทางบริษัทกอนเดินทางอยางนอย 30 วันทํางาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินทั้งหมด
 หากผูโดยสารทานใด วีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนออกตั๋วโดยสารเครือ่ งบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคา
เดินทาง
หมายเหตุ
 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเนื่องจากความลาชาของสายการบินโรงแรมที่พักในตางประเทศ
เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหาม
นําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่
กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ
หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
 มาสําหรับขึ้นวัดตั๊กซังมีจํานวนจํากัด ทางบริษัททําการจองลวงหนากอนเดินทางถึงทางขึ้นวัดทุกครั้ง แตในชวงการ
ทองเที่ยวอาจจะมีจํานวนไมพอใหบริการแกนักทองเที่ยว

