ภูฏาน… ดินแดนแหงมังกรสายฟา
สายการบินภูฐาน แอรไลน(B3)

พาโร - ทิมพู– ปูนาคา 5 วัน 4 คืน
แถมฟรีสําหรับทุกทานที่เดินทางแบบหมูคณะ
- แสตมปที่ระลึกสําหรับทุกทาน
- อาหารไทย 2 มื้อ ที่หองอาหารบานไทย และ หองอาหารเลมอน กลาส

กําหนดวันเดินทาง :
ธันวาคม : 2-6 / 08-12 / 14-18 / 21-25 / 28 ธ.ค.-1 ม.ค.
มกราคม : 4-8 / 11-15 / 18-22 / 25-29 ม.ค.
กุมภาพันธ : 1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 ก.พ.
โปรแกรม
วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – พาโร – พาโรซอง – ทิมพู – ทาชิโช ซอง
04.30 น.
 พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาที่ - เคานเตอร - เจาหนาที่
บริษัทฯ ใหการตอนรับเพื่อเช็คอินตั๋วที่สายการบินภูฐานแอรไลน
06.30 น.
 เหินฟาสูประเทศภูฏาน โดยสายการบินภูฐานแอรไลน เที่ยวบินฺB3-701 (เครื่องจะแวะจอดประมาณ 30
นาที ที่เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย) เมื่อเขาสูนานฟาประเทศภูฎาน ทานสามารถมองเห็นทัศนียภาพอัน
สวยงามของเทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาเอเวอรเรสท เทือกเขาคันเชงจุงกาซึ่งเปนเทือกเขาที่สูงเปนอันดับ 3
ของโลก และเทือกเขานอยใหญแหงหิมาลัย เชนยอดเขามาคะลู ยอดเขาชมอนฮาริ ยอดเขาจีชูเดรก ยอด
เขาซริมกาน
09.55 น.
เดินทางถึงสนามบินพาโร เมืองพาโร ที่ระดับความสูง 2,200 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล หลังผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว จากนั้นนําทานชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (National Museum of
Bhutan) หรือ ตาซอง (Ta Dzong) ซึ่งในอดีตเคยเปนหอสังเกตการณ ใหแกพาโร ริงปุง ซอง แตถูก
เปลี่ยนเปนพิพิธภัณฑในป ค.ศ. 1968 มีทั้งหมด 6 ชั้น แตเนื่องจากตัวอาคารไดถูกไฟไหมครั้งใหญ ทํา

ใหตัวอาคารเกิดความเสียหายอยางมากซึ่งจะเปนอันตรายตอการเขาชมภายในตัวอาคาร
นักทอง
เที่ยวจึงสามารถชมไดจากดานนอกตัวอาคารเทานั้น ปจจุบันทางรัฐบาลไดจัดสรางอาคารหลังใหมเพื่อทํา
การเปดแสดง โดยตัวอาคารมี 2 ชั้น และจัดแสดงเพียง 4 หอง จากนั้นนําทานสู พาโรซอง (Paro

เที่ยง

Rinpong Dzong) สรางขึ้นในป ค.ศ.1645ในรัชสมัยของ Shabdrung Ngwang Namgyel ผูเปนกษัตริยผู
ยิง่ ใหญที่รวมประเทศภูฏานเขาไวเปนหนึ่งเดียวในชวงศตวรรษที่ 17 ถูกสรางบนพื้นที่ ที่เดนตระหงานอยูในหุบ
เขาพาโร ทางเขาตัวซองจะมีสะพานไมที่สวยงามพาดผานแมน้ําพาโร ปจจุบันพาโรซองเปนทั้งสถานที่สําคัญ
สําหรับสวนบริหารเมืองพาโร และยังเปนที่พักของพระราชคณะ ซึ่งมีพระสงฆจําพรรษาอยูประมาณ 200 รูป
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองทิมพู ราชธานีแหงภูฏานโดยทางรถยนต ระยะทาง 68 กิโลเมตรใชเวลา
เดินทาง 1.30 ชั่วโมง ระหวางทางแวะ วัดตัมซู (Tamchoe Monastery) วัดนี้ตั้งอยูบ
 นยอกเขาอาชา สราง
ขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 โดยทานลามะทังทน เกลโป (ผูไดรับการขนานนามวา Iron Man) นอกจากตัวอาคาร
ที่เปนวัดแลว ทานทังทนเกลโปยังสรางสะพานเหล็กเพื่อใหชาวบานไดใชประโยชนในการขามแมน้ําพาโร อัน
เชียวกรากอีกดวย จึงถือไดวาเปนสะพานที่เกาแกที่สุดในภูฎาน จากนั้นเดินทางเมืองทิมพูซึ่งตลอดสองขาง
ทางทานสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามของภูฏานและทานจะตื่นตาตื่นใจสถาปตยกรรมที่มีรูปแบบและ
มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของภูฏาน แวะพักหมูบานปุนซม เพื่อชมเจดีย 3 หลัง ที่ยืนยัน
ความสัมพันธอันดีระหวางสามประเทศคือ ภูฎาน,เนปาล และธิเบต และยังเปนจุดบรรจบกันของแมน้ําสองสาย
คือแมน้ําพาโร และแมน้ําทิมพู จนกลายเปนแมน้ําวัง กอนไหลลงสูประเทศอินเดีย เมื่อเดินทางถึงเมืองทิมพู
นําทานชมเมืองทิมพู ซึ่งนับไดวาเปนเมืองหลวงที่เล็กที่สุดของเอเชีย และเปนเมืองหลวงแหงเดียวในโลกที่
ไมใชไฟจราจร
ทานจะรูสึกไดถึงการผสมผสานอยางลงตัวของประเพณีดั้งเดิมและความทันสมัย
โดยมี
เอกลักษณที่โดดเดน คือ สถาปตยกรรมและวัฒนธรรมการแตงกาย โดยชาวภูฏานสวนใหญจะแตงกายดวยชุด
ประจําชาติ ผูชายจะแตงชุดที่เรียกวา โก (Kho) สวนผูห
 ญิงจะแตงชุดที่เรียกวา กีรา (Kira) จากนั้นนําทาน
ชมที่ทําการไปรษณียภูฏาน (Post Office) ซึ่งทานสามารถเลือกซื้อโปสกาส และดวงตราไปรษณียากร ที่

หนา 1 จาก 5

ค่ํา

งดงามของภูฏาน ทั้งยังถือไดวาเปนประเทศ “เจาแหงสแตมป” แหงหนึ่งของโลก สแตมปของภูฏานมีใหเลือก
ในหลายรูปแบบและหลายราคา ทั้งรูปทิวทัศนของธรรมชาติ รูปวัดและปอมปราการที่เรียกวา ซ็อง (Dzong)
รูปสัตว รูปดอกไมตางๆ รวมทั้งยังมีสแตมป 3 มิติ หรือทานใดอยากทําแสตมปโดยนําภาพถายของเราทําเปน
ดวงตราไปรษณียก็สามารถทําได (ในราคาคาทัวรจะไมรวมคาทําดวงตราไปรษณีย) นําทานชม ทาชิโช
ซอง (Tashicho Dzong) ซึงเปนสัญลักษณแหงเมืองหลวงทิมพู ซองแหงนี้มีรูปแบบสถาปตยกรรมที่สวยงาม
มาก ปจจุบันถูกใชแยกเปนสวนตางๆ เชน สถานที่ทํางานของกษัตริย
สถานที่พักในฤดูรอนของสมเด็จ
พระสังฆราช
ตลอดจนสถานที่ทําการของรัฐบาล
(หมายเหตุ : กอนอืน
่ คงตองขอพูดถึงเรื่องของซอง
(Dzong) เสียกอน มาภูฏานสิ่งที่นักทองเที่ยวจะไดพบเห็นและไดยินบอยๆ คือ ซอง เพราะ “ซอง” ไมใช
เปนเพียงสถาปตยกรรมที่มีความสําคัญกับดานการบริหารการปกครองบานเมืองเทานั้น
หากแตเปนศูนยรวม
จิตใจของพุทธศาสนิกชนภูฏาน เนื่องจากเปนที่ตั้งของวัดหลักประจําทองถิ่นเขตนั้นๆ หากแปลความหมาย
ของซอง ซึ่งเปนภาษาซองคา ก็คือปอมปราการ ที่ในอดีตใชเปนที่ใชปองกันอริศัตรูที่มารุกรานผืนดินแหงนี้
นั่นเอง) นําทานเดินทางเขาสูที่พัก
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
 พัก ณ peacefull resort หรือเทียบเทา (3+*)

วันทีส
่ องของการเดินทาง
ทิมพู – โดชูลา – ปูนาคา - ทิมพู
เชา
อรุณสวัสดิ์...  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองปูนาคา(Punakha) ที่ระดับความสูง 1,300 เมตร (ต่ํากวาทิมพูราว 1,000
เมตร) จึงมีสภาพอากาศอบอุนกวาทิมพู กษัตริยภูฏานและสมเด็จพระสังฆราชจะทรงเสด็จมาแปรพระราชฐาน
ในชวงฤดูหนาว (เดือนพ.ย.-เม.ย.) ปูนาคาจึงถือวาเปน “เมืองหลวงฤดูหนาว” (Winter Capital) ในขณะที่ทิม
พูเปน “เมืองหลวงฤดูรอน” ดวยระยะทาง 80 กิโลเมตร ใชเวลารวม 4 ชั่วโมงครึง่ ลัดเลาะตามไหลเขาใหทาน
ไดเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามของธรรมชาติ ทั้งปาเขา น้ําตกและแมน้ํา เราจะใหทานพักดื่มชากาแฟที่
จุดพัก ณ “โด ชูลา” ( Dochula Pass ) หรือชองเขาศิลา ที่มีระดับความสูง 3,150 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล
ปานกลาง เปนชองเขาที่สามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลัยไดในระยะใกล บางวันก็จะเห็นทะเลหมอกปกคลุม
อยูทั่วไป รวมถึงกังกา พุนซุม (Gangkhar Phuensum) ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก ยังไมมีผูใดสามารถปนขึ้นไป
ได ซึ่งสูงถึง 7,500 เมตร ณ จุดนี้ยังเปนที่ตั้งของสถูป “ดรุค วังเกล” ( Druk Wangle Chorten ) หรือสถูป
แหงความเปนสิริมงคลและสันติสุขของแผนดิน 108 องค ซึ่งสรางขึ้นมาเพื่อถวายพระโพธิสัตวของชาว
วัชรยาน 108 องค โดยสมเด็จพระราชินี อะชิ ดอรจิ วังโม  จากนั้นเดินทางตอจนถึง เมืองปูนาคา อดีต
ราชธานีของภูฏานมากวา 300 ป ตั้งแตป ค.ศ. 1639-1955 ถูกสรางและปกครองโดยพระลามะผูใหญซึ่งลี้ภัย
มาจากทิเบต นามวา ชับดรุง งาวังนัมเกล (Shabdrung Ngawang Namgyal) ผูมีบทบาทในการรวบรวม
แควนตางๆ เขาเปนอาณาจักร “ภูฏาน” เพียงหนึ่งเดียว นําทานชม ปูนาคาซอง (Punakha Dzong) ซึ่งมี
ขนาดพื้นที่ยาว 180 เมตร กวาง 72 เมตร มีหอกลางหลังคายอดโดมทองสูงถึง 6 ชั้น ภายในซองแบงเปนสวน
ที่ทําการปกครองเขตและสวนของศาสนา
และเปนที่ประทับของพระสังฆราชในฤดูหนาวเพราะที่นี่มีอากาศ
อบอุนกวาในชวงฤดูหนาว สถานที่แหงนี้มีความสําคัญในการประกอบพระราชพิธีสําคัญตางๆ อาทิ พระราชพิธี
อภิเษกสมรถของกษัตริย จิกมี่ เกอเซ นัมเยล วังซุก กับนางสาวเจซุง เปมา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2011 เปนตน
อีกทั้งภายในอาคารยังมีหองสําคัญที่ทานซับดรุง งาวังนัมเกลไดละสังขาล ในทานั่งวิปสสนา ภายนอกปูนาคา
ซองจะมีทัศนียภาพที่งดงาม เพราะเปนจุดทีบ
่ รรจบกันของแมน้ํา 2 สาย คือ แมน้ําโพ (Po Chu) และแมน้ํา
โม (Mo Chu) ซึ่งหมายถึงแมน้ําพอและแมน้ําแมไหลมาบรรจบกันพอดี มีเรื่องเลาขานวาพระพุทธเจา ไดกลาว
พระพุทธทํานายวา”จะมีชายผูหนึงชื่อวานัมเกล มาเยือนเนินรูปชาง” เมื่อทานซับดรุง งาวังนัมเกล ไดมาถีง
เมืองปูนาคา ไดมาหยุดยืนตรงสวนที่คลายงวงชางที่นอนอยูตรงที่บรรจบของแมน้ํา 2 สาย ในคืนนั้นทานซับ
ดรุง ไดฝนเห็นตัวอาคารของซองที่มข
ี นาดเล็ก มีลักษณะของอาคารที่สวยงามและเดนชัด จึงดําริใหนายชาง
ชื่อ โซวี พาเร็ป เปนผูทําการกอสราง โดยยึดรูปแบบตามความฝนโดยไมมีการรางแบบลงบนแผนกระดาษแต
อยางไร ดวยความศรัทธาอันแรงกลาที่จะสรางถวายตอทานกูรูริมโปเช และดวยบุญญาธิการของทานซับดรุง
งาวังนัมเกล ปูนาคาซองใชเวลาสรางเพียงหนึงป (1637-1638) จึงแลวเสร็จ แตก็มต
ี ํานานเลาขนานวาพระนาง
นาคี (ราชินีแหงนาค) ไดชวยขนหินในแมน้ํามาสรางปูนาคา ซอง ดังจะปรากฏวามีหองที่วางกองกอนหินและมี
รูปปนพระนางนาคีไวภายในปูนาคา ซอง
เที่ยง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานชม วัดชิมิลาคัง (Chimi Lhakhang) การเดินทางสูตัววัดตองเดินดวยเทาประมาณ 1 กิโล
ระหวางทางเพลิดเพลินกับธรรมชาติทั้งทุงนาและหมูบานที่งดงาม ตัววัดแหงตั้งอยูบนเนินเขาเตี้ยๆ ถูกคนพบ
ในป 1499 โดยพระงาหวัง ซอคเยล สรางขึ้นราวศตวรรษที่ 15 คนภูฏานเชื่อวาหากไมประสบความสําเร็จเรื่อง
คูครอง จะตองมาแสวงบุญที่นี่ วัดแหงนี้ยังมีความศักดิ์สิทธิ์เรื่องการมาขอพรใหตั้งครรภมีลูกดวย วัดชิมิตั้งอยู
บนเนินเขา สรางเพื่อถวายแดทานดรุกปา คิลเลย ตามตํานานของภูฏานเลาวา ทานดรุกปา คิลเลย ไลลาอสูร
มาจนถึงเมืองพูนาคาและเมืองวังดี อสูรตนนั้นไดแปลงกลายเปนสุนัข ทานดรุกปา คิลเลย ปราบอสูรตนนั้นและ
เผาบนพื้นดินบนเนินแหงนี้ แลวทานก็ไดทํานายวา ในอนาคตจะมีการสรางวัดขึ้นที่นี่ จึงเปนที่มาของชื่อวัด “ชิ
มิ” แปลวา ไมมีสุนัข ชาวภูฏานเชื่อวาเมื่อมีลูกเกิดได 3 วัน ใหมาขอพรและขอชื่อจากวัดนี้จะเปนสิริมงคล ชื่อ
ที่จะไดรับสวนใหญคือ คิลเลย หรือชิมิ หรือถามีลูกออน สามารถขอใหลูกหนาตาดีไดดวย โดยมักจะนําเหลา
น้ํามันเนยใสตะเกียง และธูปเทียนมาถวายรูปปนทานดรุกปา คินเลย ซึ่งประดิษฐานภายในตัววัด ชาวบานบาง
คนเรียกวัดแหงนี้วา ดรุกปา คินเลย ลาคัง นําทานเดินทางสู เมืองทิมพู เมื่อเดินทางถึงเมืองทิมพู นําทาน
เขาสูที่พัก
ค่ํา
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
ใหทานอิสระชมเมืองทิมพูยามค่ําคืน ที่มีรานอาหาร และพับใหทานไดสนุกสนามยามค่ําคืน
 พัก ณ peacefull resort หรือเทียบเทา (3+*)
วันที่สามของการเดินทาง

ทิมพู – พาโร
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เชา

เที่ยง

ค่ํา

อรุณสวัสดิ์...  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ชมสถานอนุรักษสัตวประจําชาติของภูฏาน ที่เรียกวาทาคิน (Takin) ซึ่งปจจุบันหาดู ไดยากมาก จากนั้น
นําชมวัดชันกังคา (Changangkha Temple) วัดนี้เปนวัดที่เกาแกซึ่งถูกสรางในศตวรรษที่ 14 หรือ กวา 600
ป ถือวาเปนวัดที่สําคัญแหงหนึ่งของภูฎาน เนื่องจากชาวบานมักนําทารกแรกเกิดมาขอพรและใหพระตั้งชื่อ
เพื่อเปนสิริมงคล
และทุกปในวันสําคัญทางศาสนาผูที่ไดรับการตั้งชื่อจากวัดนี้จะกลับมาทําบุญเพื่อเสริมดวง
ชะตาจากนั้นนําทานเดินเลนใน ตลาดสุดสัปดาห (Weekend market) ซึ่งจําหนายผลผลิตทาง
การเกษตร และของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ เชน ผาทอภูฏาน เครื่องประดับตางๆ ไมแกะสลัก เครื่องจักรสาน
ภาพพระบฏ (Thangka) น้ําผึ้ง เปนตน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นชม มหาสถูปประดิษฐฐานพระบรมอัฐิ ( Memorial Chorten) จิกมี ดอรจี วังชุก ซึ่งเปนพระ
ชนกของกษัตริย (พระเจาจิกมี ซิงเย วังชุก) พระองคเปนกษัตริยองคที่ 3 ที่ปกครองภูฏาน ในชวงป ค.ศ.
1952-1972 และทรงไดรับพระฉายาวา “พระบิดาแหงภูฏานยุคใหม” (King of Merdernization) มีประสงค
จะสรางเพื่อเปนการถวายเปนพุทธบูชา แทนสัญลักษณ กาย วาจา และใจ ของพุทธศาสนา แตทานได
เสียชีวิตลงเสียกอน สมเด็จพระราชินีจึงไดดําเนินการสรางตอจนแลวเสร็จ จากนั้นนําทานชมพิพิธภัณฑ
ประวัติศาสตรพื้นบาน (The Folk Heritage Museum) สถานที่จัดแสดงวิธีชีวิตความเปนอยูของชาวภูฎาน
โดยนําบานมาจัดแสดงเปนพิพิธภัณฑ และยังคงขางของเครื่องใชของชาวบาน จัดแสดงเปนสัดสวนไดอยาง
นาชม นําทานเดินทางสูเ มืองพาโร ระหวางทางแวะนมัสการพระใหญดอเดนมา (Great Buddha
Dordenma) ตั้งอยูบนเขากุงเซว โพดัง (Khunsel Phodrang) บนลานกวางจะประดิษฐานพระศรีศากยมุนีองค
ใหญ ทีม
่ ีความสูง 169 ฟุต หรือ 51.5 เมตร สรางดวยทองเหลือง ตัวองคพระแลวเสร็จเมื่อวันที่ 25 กันยายน
2015 เพื่อรวมเฉลิมฉลอง 60 พรรษา ของ พระเจาจิกมี่ ซังเก วังซุก พระมหากษัตริยองคที่ 4 ในราชวงศวังซุก
คาดวางบประมาณการสรางมากกวา 100 ลานเหรียญสหรัฐ จึงมีการระดมทุนจากหลายประเทศ ไดแก ไทย
มาเลเซีย ฮองกง สิงคโปร โดยเฉพาะ บริษัท Aerosun Corporation เมืองนานกิง ประเทศจีน ไดมอบเงิน
ทําบุญกอนแรกเมื่อเริ่มกอสรางดวยจํานวน 47 ลานเหรียญสหรัฐ และยังคงมีการมอบเงินทําบุญมาสนับสนุนกัน
อยางตอเนื่อง ภายในฐานองคพระมีการจัดแสดงภาพวาด และยังประดิษฐานพระพุทธรูปองคเล็กขนาดความ
สูง 8 นิ้วจํานวน 100,000 องค และ ความสูงขนาด 12 นิ้ว จํานวน 25,000 องค เมื่อการกอสรางแลวเสร็จจะ
ถือไดวาเปนพระพุทธรูปที่ใหญที่สุดในโลก
นอกจากนั้นทานยังสามารถชื่นชมความงามของตัวเมืองทิมพู
เนื่องจากมีทิวทัศนที่สวยงาม จึงไดรับการขนามนามวา Romantic Place อีกดวย  เมื่อเดินทางถึงเมืองพาโร
ใหทานอิสระเลือกซื้อของฝากในตลาดเมืองพาโร นําทานเขาสูที่พัก
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
 พัก ณ Khankhu Resort หรือเทียบเทา (3+*)

วันทีส
่ ี่ของการเดินทาง
เมืองพาโร – คิชู ลาคัง – วัดทักซัง – ดรุกเยล ซอง
เชา
อรุณสวัสดิ์...  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทานเดินทางสูหมูบานซัทซัม เพื่อขี่มา ขึ้นเขาทักซัง ณ ที่นี้เปนที่ตั้งของ วัดทักซัง (Taktsang
Monastery) ชื่อทักซังนี้มีความหมายวาที่อยูของนางเสือ (Tiger’s Nest) ซึ่งตั้งตามตํานานความเชื่อ วัดแหง
นี้จัดเปนวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในราชอาณาจักรภูฏาน เชื่อกันวาพระคุรุปทมาสัมภวะ ซึ่งเปนองคปฐมาจารยผูนํา
ศาสนาพุทธลัทธิตันตระ ไดเผยแพรพระพุทธศาสนาเมื่อราวศตวรรษที่ 8 (ในสมัยนั้นภูฎานยังถือไดวาอยูใน
การปกครองของประเทศธิเบต) ไดประทับนั่งบนนางเสือที่มีชื่อวาเยเซล ทอตยอ (Yeshe Tsogyal) เหาะจากธิ
เบตมายังสถานที่แหงนี้ เพื่อมานั่งวิปสสนากรรมฐานภายในถ้ําเปนเวลา 3 ป 3 เดือน 3 สัปดาห 3 วัน 3 ชั่วโมง
โดยทานกูรูจําแลงรางตอนวิปสสนาเปน 8 ปาง ตัววัดสรางขึ้นในป ค.ศ. 1692 โดยทานเทนซิ่ง รับเยล เพื่อ
เปนการบูชาตอทานกูรูริมโปเช ตัวอาคารตั้งอยูร ิมหนาผาสูงกวา 900 เมตร ระหวางการกอสรางเปนไปอยาง
ยากลําบากเนื่องจากไมเสนทางที่สามารถนําเครื่องไมเครื่องมือหรืออาหารเขาไปได และยากตอการที่ผใู ดจะ
เดินทางไปถึงวัดไดดวยเชนกัน แตกลับมีเรื่องเลาวาทานเทนซิ่ง รับเยลไมเคยตองหิวกระหาย เพราะจะปรากฏ
วามีผลไมและอาหารมาใหดื่มกินทุกครั้ง โดยอาหารจะปรากฎที่ตรงปากถ้ําที่ทานกูรูริมเชเคยนั่งวิปสสนา และ
การกอสรางอาคารก็ทําไดอยางงายดาย เมื่อตัววัดแลวเสร็จชาวเมืองพาโร ตางเห็นบนทองฟาปรากฏเปนรูป
สัตวตางๆ และดอกไม ลองลอยดูในอากาศโดยไมแตถึงพื้นดิน ชาวภูฎานทุกคนเชื่อวาสถานที่แหงนี้ศักดิ์สิทธิ์
และควรที่จะตองขึ้นมาสักการะสักครั้งหนึงในชีวิต (การเดินทางขึ้นไปยังวัดทักซัง รถบัสจะนําคณะมีที่จุดขึ้น

มาที่หมูบานซัทซัม โดยจะมีคนเลี้ยงมาคอยดูแล ตลอดการเดินมา ทานจะเพลิดเพลินกลับธรรมชาติ ตลอด
การเดินทาง 1 ชั่วโมงครึ่ง ที่จะเดินทางถึง Café พักผอนชมวิวของวัดทักซังพรอมรับประทาน ชา/กาแฟ และ
อาหารวาง จากนั้นจึงออกเดินทางตอสูต
 ัววัดทักซัง ซึ่งจะตองเดินไปอีกหนึ่งชั่วโมงไปถึงจุดชมวิว กอนเดินลง
บันไดประมาณ 450 ขั้น และเดินขึ้นบันได อีก 250 ขั้นจึงจะถึงตัววัด ภายในอาคารสี่หลัง ประกอบดวยหอง
ตางๆ อันไดแกหองที่ทานกูรูริมโปเชมานั่งวิปสนากรรมฐาน เปนเวลา 3 ป 3 เดือน 3 สัปดาห 3 วัน และ 3
ชั่วโมง หองถัดไปคือพระพูดได โดยมีความเชื่อวาทานเปลงวาจาสิทธิใหผูที่จะทําการอัดใดก็ตามสามารถทํา
ไดสําเร็จสมปราถนา
อีกหองหนึงจะมีฮุกปกลงในหินเพื่อใหพื้นที่บริสุทธิปราศจากสิ่งชั่วรายและปกไวตั้งแต
ครั้งที่ทานกูรูริมโปเชไดมาถึงที่นี่ หองสุดทายหองที่แสดงปางทั้ง 8 ของทากูรูริมโปเช ใหทานไดอิสระเพื่อ
สวดมนตและนั่งสมาชิกจนไดเวลาพอสมควร จะนําทานเดินทางโดยทางเทากลับลงมาตลอดเสนทางจนถึงที่
พักรถ (แถมฟรีมาเพื่อขึ้นสูตัว café)
เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ที่ Cafe
จากนั้นนําชม “ดรุกยาล ซอง” (Drugyel Dzong) ปอมโบราณเกาแกอยูบนยอดเขาสรางราว ค.ศ. 1649
ใชเปนปอมหนาดานตอสูจากผูรุกรานจากทิเบตโดยตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองพาโร ณ ที่
แหงนี้ทานสามารถมองเห็นทิเบตและเทือกเขา จูโมลฮารี หรือ “เทือกเขาแหงพระเจา” ที่มีความสูงถึง 7,315
เมตรจากระดับน้ําทะเล และเปนจุดชมวิวของยอดเขา “จูโมลฮารี” (Jomolhari) นําทานเดินทางสู คิชู
ลาคัง (Kyichu Lhakhang Temple) ซึ่งเปนวัดที่เกาแกที่สุดแหงหนึ่งในภูฏาน ตามประวัติวา สรางตั้งแตราว
ศตวรรษที่ 12 หรือราว 1,300 ปมาแลว ตั้งแตสมัยที่ภูฎานยังเปนดินแดนสวนหนึ่งของทิเบต โดย กษัตริยซอง
เซน กัมโป ซึ่งชาวทิเบต ยกยองวาเปนผูอัญเชิญศาสนาพุทธสายวัชรยานตันตระมาประดิษฐาน ในทิเบต โปรด
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ใหสรางวัด 108 แหง เพื่อตอกอวัยวะ 108 จุดของยักษตนหนึ่งซึ่งนอนแผทับเทือกเขาหิมาลัยไว หมายจะให
สัจธรรมคําสอนของพระพุทธเจาเผยแผไปถึง โดยที่จุดที่สรางวัดคิชูที่เมืองพาโรเปนสวนที่อยูตรงฝาเทาซาย
ของยักษ (อีกวัดหนึ่งในภูฏาน อยูที่เมืองบุมทัง สรางอยูต
 รงหัวเขาซายของยักษ) นําทานชมวิหารเกาแกที่
สรางตั้งแตสมัยซองเซน กัมปุ ภายในประดิษฐานเจาแมกวนอิมพันมือที่งดงาม ตัวพื้นอาคารปูดวย ไมแผน
ใหญ ตรงบริเวณเบื้องหนาพระปฏิมาประธาน จะมีรอยบุมลึกที่เกิดจากผูแสวงบุญที่มากมลงกราบ พระแบบ
“อัษฎางคประดิษฐ” (รางกายแตะพื้น 8 จุด) ซ้ํา ๆ กันเปนเวลานานนับพันป และบริเวณนี้ถือเปนการเสียงทาย
วาหากทานกมกราบโดยมีอวัยวะของทานสามารถแนบตัวลงบนอัญมณีที่ฝงลงบนพื้นไมเบื้องหนา พรใดที่ทาน
ขอก็จะประสบความสําเร็จ
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พรอมชมการแสดงนาฎศิลปของชาวภูฐาน (ทั้งนี้จํานวนผูเดินทางตอง

ค่ํา

ไมต่ํากวา 15 ทาน ทางบริษัทฯ จึงจะสามารถจัดการแสดงใหได และทางบริษัทฯจะจัดชุด Kho และ
Kera ใหทานไดใสเพื่อเขากับบรรยากาศ)
 พัก ณ Khankhu Resort หรือเทียบเทา (3+*)
วันทีห
่ าของการเดินทาง
พาโร – กรุงเทพฯ
เชา
อรุณสวัสดิ์...  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
08.30 น.
ไดเวลานําทานเดินทางสูสนามบินพาโร
10.35 น.
 เหิรฟากลับกรุงเทพ โดยสายการบิน ภูฐานแอรไลน เที่ยวบินที่ B3-700
16.05 น.
 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ มิรูลืม... 
 
ราคาตอทาน

พักคู ทานละ

2-4 ทาน

5-10 ทาน

49,900

47900

พักเดี่ยว เพิ่ม

11-15 ทาน

16 ทานขึ้นไป

47,500

46,900

4500

U

**ออกเดินทางได ตั้งแต 15 ทานขึ้นไป จะมีหัวหนาทัวรดูแลตลอดการเดินทาง
**ชุด Kho และ Kira ที่ทางบริษัทฯจัดใหจะเปนชุดที่บริษัทฯหามาโดยจะไมมีคาใชจาย โดยผูสวมใสจะตองระวัง
ไมใหเกิดความเสียหายกับชุด
แตในกรณีที่ผูเดินทางตองการชุดใหมเพื่อนํากลับมาเปนที่ระลึกจะมีคาใชจายชุดละ
ประมาณ 700-1000 บาทตอทาน (ผาทอเครื่อง ไมใชทอมือ)
อัตราดังกลาวรวม
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-พาโร-กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน ภูฐาน แอรไลน
คาที่พักหองละ 2 ทาน โดยใชโรงแรมที่ผานการรับรองจากรัฐบาลภูฏาน (Standard Room)
คาอาหารทุกมื้อตามที่กําหนดในโปรแกรม
คายานพาหนะ และคาเขาชมสถานที่ตามที่ระบุไวในโปรแกรม
คาวีซาเพื่อขอเขาประเทศ
คามาสําหรับขึ้นทักซัง
คาภาษีอากรขาออกสนามบิน กรุงเทพฯ และ พาโร
คา Development Fee ที่ทางรัฐบาลภูฏาน เรียกเก็บจากนักทองเที่ยว
คามัคคุเทศกทองถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) คอยอํานวยความสะดวกตลอดโปรแกรม
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ลานบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
U

อัตราดังกลาวไมรวม
คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 20 กิโลกรัมตอหนึ่งคน
คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือคาวีซาเขาออกประเทศไทยในกรณีคนตางดาว
คาใชจายสวนตัว เครื่องดื่มและอาหารนอกรายการ,คาซักรีด, คาโทรศัพทฯลฯ
คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ ทานละ 1500 บาทตอทาน (สําหรับการเดินทาง 5 วัน)
คาภาษีบริการ 3% และคาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
U

เงื่อนไขการจองและการชําระเงิน
ทางบริษัทฯจะขอเก็บคามัดจํา 25,000.- บาท ตอทาน สําหรับการสํารองที่นั่งทันทีที่ทําการจอง เนื่องจากทางสาย
การบินจะทําการเรียกเก็บคาตั๋วเครื่องบินเต็มจํานวนทันทีที่ที่นั่งทานไดรับการยืนยัน
 สวนที่เหลือของคาใชจายจะตองชําระกอนวันเดินทาง 30 วันทํางาน ทั้งนี้เพื่อดําเนินการในการออกวีซา โดยทาง
แผนกวีซาจะดูหลักฐานการโอนเงินคาทัวรใหกับบริษัททัวรในพื้นที่ หากไมมีหลักฐานการไดรับเงินบริษัททัวรในพื้นที่
แนบกับเอกสารการขอวีซา ทางแผนกวีซาจะไมดําเนินการออกเอกสารใหกับผูที่จะเดินทาง


เงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทาง
หากมีการยกเลิกจะตองแจงทางบริษัทฯ กอนเดินทางอยางนอย 30 วันทํางาน ทางบริษัทฯจะคืนเงินเต็มจํานวน
 หากกอนเดินทางนอยกวา 15 วันทํางาน ทางบริษัทฯ จะสงวนสิทธิในการคืนคาใชจายเต็มจํานวน
 ในกรณีที่ผูเดินทางไดรับการอนุมัติวีซาแลวไมวาจํานวนวันเดินทางจะมากกวา 15 วันก็ตาม จะไมสามารถทําการยกเลิกการ
เดินทางได แตสามารถเปลี่ยนตัวผูเดินทางโดยผูที่ยกเลิกจะตองหาผูเดินทางอื่นมาเดินทางแทน โดยทางบริษัทฯจะขอสงวน
สิทธิในการคืนเงินสวนของคาวีซาและคาตั๋วเครื่องบิน เนื่องจากเงื่อนไขทางสายการบินจะไมมีการคืนเงินคาตั๋ว และไมสามารถ
เปลี่ยนชื่อผูเดินทางหรือวันเดินทางไดไมวากรณีใดๆ **แตหากผูที่ยกเลิกไมสามารถเปลี่ยนตัวผูเดินทางได ทางบริษัทฯ มีความ
จําเปนที่ตองขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเต็มจํานวน**


U
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เอกสารที่ใชในการทําวีซา
 สําเนาหนังสือเดินทางมีอายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน กรุณาสงแบบ Scan ภาพสีเทานั้น โดยตัวเลมที่สแกนตองสมบูรณ
(ในกรณีที่เปน Fax หรือภาพขาว ดํา หรือตัวเลมไมสมบูรณ จะถูกปฎิเสธโดยทางแผนกวีซา)
หมายเหตุ
เนื่องจากความลาชาของสายการบินโรงแรมที่พักในตางประเทศ
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
เหตุการณทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯ จะคํานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผูเดินทางเปนสําคัญ
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีผูเดินทางไดนําหรือมีสิ่งของผิดกฎหมายติดตัวในการเดินทางออกนอกประเทศ หรือ นํา
สิ่งของตองหามเขามาในประเทศ หรือเอกสารประกอบการเดินทางไมถูกตอง หรือมีความประพฤติสอไปในทางเสื่อม
เสีย หรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรไดพิจารณาแลววาไมสามารถเดินทางเขาประเทศ
นั้นๆได ซึ่งจะสงผลใหทางบริษัทฯ มีความจําเปนในการคืนเงินคาเดินทางเต็มจํานวน ใหกับผูเดินทางและ/หรือบริษัทฯ
ตัวแทนของทาน เนื่องจากราคาทัวรนี้เปนแบบเหมาจาย
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตุณสมบัติของตัวผูเ ดินทาง
จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เพิ่มขึ้น
อันใดที่เกิดขึ้นระหวางการเดินทาง
ที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
 บริษัทฯ
ตารางเวลาเดินทางจากทางสายการบิน หรือการเจ็บปวยอันเนื่องจากสุขภาพของผูเดินทางเอง หรือการสงตัวผูเดินทาง
กลับสูประเทศไทย โดยทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะพิจารณาใหความชวยเหลือตามความเหมาะสม
 ผูเดินทางที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย (Thai Passport) หรือผูเดินทางตางดาว ที่มีความจําเปนในการขอวีซาเพื่อ
เดินทางเขาประเทศไทย จะตองดําเนินการขอวีซาใหเรียบรอย เนื่องจากราคานี้เปนราคาทีเ่ ริ่มตนและจบการเดินทางที่
ประเทศไทยเทานั้น แตหากผูเดินทางถูกปฎิเสธในการเขาประเทศไทย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีทเี่ กิดขึ้น ซึ่งจะ
สงผลใหทางบริษัทฯ มีความจําเปนในการคืนเงินคาเดินทางเต็มจํานวน ใหกับผูเดินทางและ/หรือบริษัทฯ ตัวแทนของ
ทาน เนื่องจากราคาทัวรนี้เปนแบบเหมาจาย
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเปนเพียงตัวแทนการทองเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการทองเที่ยวในตางประเทศ ซึ่งไมอาจรับผิดชอบตอ
ความเสียหายตางๆ ที่อยูเหนือการควบคุมของเจาหนาที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาใน
ตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางออมเชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญ
หาย ความลาชาหรือจากอุบัติเหตุตางๆ ฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองของเจาหนาที่ตรวจคนเขาหรือออกเมือง
อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไมถูกตอง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
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