
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 วนั 5 คืน 

พาโร-ทิมพู-พูนาคา-กงัเต-ทกัซงั 

ภูฏานตระการตากบัราคาสุดพิเศษ! 

ตืน่ตาตืน่ใจกับธรรมชาตขิองหุบเขาทุ่งหญา้แห่งแดนมังกรสายฟ้า หุบเขากังเต  

พิชิตวดัถ ้าพยคัฆเ์หิรทกัซัง วัดดงัระดบัโลก ชมป้อมปราการสวยที่สุดทั้งสามเมือง  

สมัผสัวัฒนธรรมภูฏานและเยือนจุดชมวิวเทือกเขาหิมาลยั 



 
 

 

ภูฏานเซ็นเตอร ์ คือ บริษัทน ำเท่ียวท่ีเจำะลึกและมีควำมช ำนำญทุก

เสน้ทำงในประเทศภูฏำนเป็นอยำ่งดี ภูฏำนเซ็นเตอรมี์ควำมเชีย่วชำญ

และช ำนำญในกำรรองรบักลุม่ลกูคำ้ไดท้ั้งขนำดเล็กและขนำดใหญ่ 

โปรแกรมทวัรภู์ฏำนของภูฏำนเซ็นเตอรจ์ะแตกต่ำงกวำ่ท่ีอ่ืนตรงท่ี 

เรำสำมำรถปรบัเปล่ียนโปรแกรมทวัรไ์ดท้ั้งหมด โดยเรำยึดถือควำม

พึงพอใจของลกูคำ้เป็นหลกั 

 

ประเทศภูฏาน (Bhutan) เป็นประเทศท่ีถูกหอ้มลอ้มดว้ยหุบเขำ มี

อำกำศเย็นสบำยตลอดทั้งปี หลำยคนอำจจะยงัไม่ทรำบวำ่ประเทศ

ภูฏำนน้ันมีขนำดใกลเ้คียงกบัประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์และมีควำม

สวยงำมไม่แพก้นัเลยทีเดียว นอกจำกน้ี ประเทศภูฏำนยงัเป็นประเทศ

ท่ีถือควำมสุขมวลรวมของประชำชนเป็นหลกั ถำ้ใครอยำกไปชมควำม

สวยงำมและรว่มเติมควำมสุขไปกบัประเทศภูฏำนน้ันไมย่ำกเลย แต่

บอกกอ่นนะคะวำ่ ประเทศน้ีไม่สำมำรถไปดว้ยตนเอง (นักแบ็คแพ็ค 

เกอรห์มดสิทธ์ินะจ๊ะ ขอบอก!) จะตอ้งผ่ำนบริษัทท่องเท่ียวเท่ำน้ัน ซ่ึง

ภูฏำนเซ็นเตอร ์เป็นอีกหน่ึงชอ่งทำงส ำคญัท่ีมีควำมเชี่ยวชำญดำ้น

ประเทศภูฏำนและพรอ้มจะน ำพำทุกท่ำนไปรว่มชมควำมงดงำมและ

เพ่ิมควำมสุขไปกบัประเทศแหง่ควำมสุขแหง่น้ี 

 

 
 
 
 
 04.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชั้น 4 ประตูทำงเขำ้ท่ี 5 แถว K เคำน์เตอรส์ำยกำร

บินภูฎำนแอรไ์ลน์ (Bhutan Airlines) 

ภูฏำนแอรไ์ลน์ (Bhutan Airlines) – เป็นสำยกำรบินเอกชนประจ ำชำติภูฏำน เหตุผลท่ีทำงภูฏำนเซ็นเตอรเ์ลือกใช ้

สำยกำรบินภูฏำนแอรไ์ลน์ เน่ืองจำกทำงบริษัท OMG Experience.co,Ltd ซ่ึงเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยตัว๋เคร่ืองบินของสำย

กำรบินภูฏำนแอรไ์ลน์แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย ไดอ้ ำนวยควำมสะดวกในกำรจองและซ้ือตัว๋เครื่องบินเป็นอยำ่งดี 

คอยชว่ยเหลือและใหข้อ้มูลดำ้นกำรเช็คท่ีนัง่วำ่งอยำ่งดีเยี่ยม (พนักงำนใจดีมำกๆ จะ้ คุยดว้ยแลว้ไม่อยำกวำงสำยเลย 

ถำ้ไม่เชื่อ ลองโทรสอบถำมดูสิจะ๊ 02 630 4600 หรือ www.omgexp.com) นอกจำกน้ี เร่ืองรำคำ ค่อนขำ้งตำยตวั ไม่

ปรบัเปล่ียน จึงท ำใหเ้รำสำมำรถท ำแพ็คแกจท่องเท่ียวออกมำไดใ้นรำคำถูก  

 06.30 น. ออกเดินทำงสูป่ระเทศภูฏำนโดยสำยกำรบินภูฎำนแอรไ์ลน์ (Bhutan Airlines) เท่ียวบินท่ี B3-701 (แวะ

รบั-สง่ผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศ) ตอ้งขอบอกวำ่อำหำรบนเครื่องอรอ่ยมำก อำหำรถูกปำก แถมแอรแ์ละสจ๊วตบริกำรดี

เยี่ยมเลยจริงๆ  

 09.55 น. ถึงสนำมบินพำโร เมืองพาโร ซ่ึงเป็นเมืองเดียวในประเทศภูฏำนท่ีมีสนำมบินระหวำ่งประเทศค่ะ ทุกท่ำนจะ

ไดร้บักำรตอ้นรบัจำกไกดท์อ้งถ่ินท่ีสำมำรถส่ือสำรภำษำองักฤษได ้(ไกดค์นน้ีพดูภำษำองักฤษไดเ้กง่มำกๆค่ะ เยีย่มยอด

จริงๆ หนำ้ตำก็ไม่ธรรมดำ ถำ้อยำกรูว้ำ่ ไม่ธรรมดำอยำ่งไร ตอ้งลองไปทำ้พิสูจน์ดว้ยตวัเองนะคะ)  

DAY1 
BANGKOK-PARO-THIMPHU 

กรุงเทพฯ-พำโร-ทิมพ ู

http://www.omgexp.com/


 
 

 

 เดินทำงสู ่เมืองทิมพู ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของประเทศภูฏำนค่ะ โดยใชเ้วลำเดินทำงประมำน 1 ชัว่โมง 30 นำที น ำท่ำน 

Check-in ท่ีโรงแรมเมืองทิมพ ูพกัรบัประทำนอำหำรเท่ียง เม่ืออ่ิมหน ำส ำรำญและหำยเหน่ือยจำกกำรเดินทำง ชว่งบ่ำย 

พำท่ำนไปยงัสถำนท่ีทรงงำนของ สมเด็จพระรำชำธิบดีจิกมี เคเซอร ์นัมเกล วงัชุก (หรือท่ีคนไทยเรียกวำ่ ท่ำนจิกม่ี)  

 

สถำนท่ีแหง่น้ี เรำเรียกวำ่ ตาชิโชซอง หรือ ทิมพซูอง ถำ้ใครโชคดี จะมีโอกำสไดเ้จอ ท่ำนจิกม่ีทรงออกมำทกัทำยปวง

ชนอยำ่งเป็นกนัเอง นอกจำกน้ี สถำนท่ีแหง่น้ียงัเป็นพระรำชวงัฤดูรอ้นของพระสงัฆรำชอีกดว้ย 

 จำกน้ัน น ำท่ำนไป อนุสรณส์ถานแห่งชาต ิNational Memorial Chorten ซ่ึงเป็นอนุสรณม์หำสถำนแด่กษตัริยร์ชักำลท่ี 

3 แหง่ประเทศภูฏำน ท่ำนประสงคจ์ะสรำ้งเพ่ือถวำยเป็นพุทธบูชำ แทนสญัลกัษณ ์กำย วำจำ และใจ หรือตรีภำคของ

องคส์มเด็จพระสมัมำสมัพุทธเจำ้ 

 ค า่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรในโรงแรม (ตอ้งบอกวำ่อำหำรอรอ่ยมำกๆ คะ่ และมีใหเ้ลือกหลำกหลำยจริงๆ) 

จำกน้ันทุกท่ำนพกัผ่อนไดต้ำมอธัยำศยั ณ โรงแรม Amodhara เมืองทิมพ ู(3 ดำว) หรือระดบัเทียบเท่ำหลงัจำกท่ี

เดินทำงมำเหน่ือยๆ ทั้งวนัคะ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 เชา้  เร่ิมตน้ตอนเชำ้ของวนั ดว้ยกำรรับประทำนอำหำรเชำ้แสนอร่อย ณ หอ้งอำหำรในโรงแรม จำกน้ันเรำจะเดินทำงสู่เมืองพูนำคำซึ่ง

เป็นเมืองหลวงเก่ำของภูฏำน ก่อนท่ีจะยำ้ยเมืองหลวงไปยงัเมืองทิมพู (ใชเ้วลำประมำณ 3 ชัว่โมง) โดยระหว่ำงทำงเรำจะไดช้มทิวทศัน์

ทุ่งนำขั้นบนัไดและดอกไมบ้ำนตลอดเสน้ทำงซ่ึงสวยงำม น่ำประทบัใจเป็นอย่ำงมำกค่ะ  

แวะชม จุดชมวิวโดชูลาพาส (Dochula Pass) ท่ีน่ีมีสถูปแหง่ชยัชนะ 108 สถูป ตั้งอยู่บนเนินท่ีควำมสูง 3,150 เมตรจำกระดบัน ้ำทะเล 

สรำ้งข้ึนเพ่ือเป็นสิริมงคล ปกป้องคุม้ครองผูท่ี้เดินทำงไปมำใหป้ลอดภยั ถำ้วนัไหนฟ้ำเปิด อำกำศดี จะมีโอกำสไดช้มควำมงำมของ

เทือกเขำหมิำลัยจำกจุดน้ีอีกดว้ย และน ำท่ำนเดินทำงต่อเขำ้สู่ เมืองพูนาคา 

 เที่ยง รบัประทำนอำหำรเท่ียง ณ ภตัตำคำร  

 บ่าย เมื่อรบัประทำนอำหำรเท่ียงเสร็จเรียบรอ้ยแลว้เรำจะเดินขึ้ นเนินไปชม วดัชิมิลาคงั กนัค่ะ (ใชเ้วลำเดินประมำณครึ่งชัว่โมงเองค่ะ) 

วดัน้ีอยู่บนยอดเนินใจกลำงหบุเขำ ใครท่ีมีบุตรยำก ตั้งใจขอพร อธิษฐำนท่ีวดัน้ีใหด้ีนะคะ เพรำะเชื่อกนัว่ำ หำกใครมำอธิษฐำนขอบุตรก็

จะไดส้มใจ (ถำ้ไดบุ้ตรสมใจ จะกลับมำภูฏำนใหม่อีกรอบ อย่ำลืมมำกบัภูฏำนเซ็นเตอรน์ะคะ) จำกน้ันเรำจะเยี่ยมชม พูนาคาซอง ซ่ึง

เป็นป้อมปรำกำรประจ ำเมืองพูนำคำกนั ซึ่งไดร้ับกำรขนำนนำมว่ำ พระรำชวงัแหง่ควำมสุขอนัยิ่งใหญ่ เป็น 1 ในป้อมปรำกำรท่ีสวยท่ีสุด

ในภูฏำน ปัจจุบนัเป็นท่ีพกัในฤดูหนำวของพระชั้นผูใ้หญ่ นอกจำกน้ี ป้อมน้ียงัตั้งอยู่บริเวณท่ีแม่น ้ำพ่อ (Phochu) และแมน่ ้ำแม่ (Mochu) 

ไหลมำบรรจบกนั  

 ค า่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ โรงแรม ท่ีพกัจำกน้ันเรำจะไดพ้กัผ่อนไดต้ำมอธัยำศยักนัแลว้ ณ โรงแรม Meri Puensum Hotel เมืองพู

นำคำ ระดบั 3 ดำว หรือเทียบเท่ำเพ่ือพกัผ่อนพรอ้มท่ีจะเดินทำงต่อพรุ่งน้ีกนั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAY2 ทิมพ-ูพนูำคำ 

THIMPHU-PUNAKHA 



 
 

 

 
 

 เชา้  รบัอรุณเชำ้วนัใหม่ดว้ยกำรรบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรในโรงแรม หลงัจำกน้ันเรำจะเร่ิมตน้เดินทำงของ

วนัดว้ยกำรเดินทำงสูหุ่บเขำใจกลำงประเทศภูฏำน หุบเขากังเต ในอดีตขุนเขำสลบัซบัซอ้นแหง่หิมำลยัปิดกั้นภำคกลำง

ของภูฏำนจำกโลกภำยนอก จวบจนเม่ือ 25 กวำ่ปีท่ีผ่ำนมำไดเ้ร่ิมมีกำรตดัถนน เพ่ือเชื่อมเมืองลบัแลแหง่น้ีให ้ 

 เที่ยง ระหวำ่งกำรเดินทำง แวะพกัเติมพลงัรบัประทำนอำหำรเท่ียง ณ ภตัตำคำร  

 

 เม่ือมำถึงกงัเต สถำนท่ีแรกท่ีภูมิใจเสนอน ำท่ำนไปเยือน คือ วดักังเต Gangtey Monastry วดัส ำคญัแหง่เดียวในภูฏำน

ตะวนัออกในพุทธศำสนำนิกำยลำมะหมวกแดง หรือ Nyingmapa รอบๆ ตวัวดัเป็นหมู่บำ้นของ Gomchens ซ่ึงได ้

สืบเช้ือสำยจำกผูดู้แลวดัมำแตด่งัเดิม Gangtey Monastry สรำ้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1913 จำกน้ันน ำท่ำนชม หุบเขากงัเต 

Gangtey Valley หรืออีกชือ่คือ หุบเขำผอบจิกะ Phobjikha Valley หุบเขำทุ่งหญำ้เขียวขจีผืนใหญ่ ท่ำนจะไดส้มัผสักบั

ธรรมชำติท่ีสวยงำมและด่ืมด ำ่กบัออกซิเจนอนับริสุทธ์ิ พรอ้มวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงำมสุดลกูหลูกูตำ 

DAY3 พนูำคำ-กงัเต 
PUNAKHA-GANGTEY 



 
 

 

 ค า่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ โรงแรมท่ีพกั จำกน้ันเรำจะไดพ้กัผ่อนตำมอธัยำศยักนัแลว้ ณ โรงแรม Dewachen เมืองกงั

เต ระดบั 3 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 เชา้  เร่ิมตน้ตอนเชำ้ของวนั ดว้ยกำรรบัประทำนอำหำรเชำ้แสนอรอ่ย ณ หอ้งอำหำรในโรงแรม  

 เม่ือทอ้งอ่ิมแลว้เรำก็จะเดินทำงต่อกลบัสูเ่มืองพำโรดว้ยเสน้ทำงเดิม ตลอดสองขำ้งทำงเรำจะไดช้ืน่ชมกบั ธรรมชำติอนั

สวยงำมเป็นประสบกำรณท่ี์ดีท่ีไดม้ำเยือนจริงๆ 

 ก่อนจะถึงเมืองพำโร เรำแวะน ำท่ำนสกักำระ องคห์ลวงพ่อสจัจธรรม Big Buddha พระพุทธรูปท่ีตั้งอยูสู่งท่ีสุดในโลก 

โดยเศรษฐีชำวสิงคโปรไ์ดร้ว่มบริจำคเงินซ้ือท่ีดินและสรำ้งพระพุทธรูปใหแ้ก่รฐับำลภูฏำน 

 เที่ยง  แวะเติมพลงั รบัประทำนอำหำรเท่ียง ณ ภตัตำคำร แลว้ค่อยเดินทำงตอ่ 

 บ่าย เดินทำงตอ่ไปยงัเมืองพำโร พำท่ำนเขำ้ชม พาโรริงปูซอง หรือ พำโรซอง ซอง ภำษำภูฏำน แปลวำ่ ป้อมปรำกำร 

ซ่ึงสรำ้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2189 โดยท่ำนซบัดุง งำวงั นัมเกล พระอริยสงฆ ์พำโรซอง สรำ้งขึ้ นเพ่ือป้องกนักำรรุกรำนจำก

DAY4 พำโร-ทกัซงั 
GANGTEY-PARO 

กงัเต-พำโร 



 
 

 

ศตัรู แต่ปัจจุบนัไดเ้ป็นสถำนท่ีท ำงำนของรฐับำลแลว้คะ่ และตอนน้ีเป็นท่ีตั้งขององคก์รบริหำรสงฆป์ระจ ำเขตปกครอง

น้ันๆ ค่ะ จำกน้ันเรำก็ไปต่อกนัท่ี พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ ท่ีตรงน้ีเป็นท่ีเก็บรวบรวมภำพพระบฏ อำวุธ เหรียญ

กษำปณ ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชไ้มส้อย รวมถึงตรำไปรษณียเ์ก่ำแก่มำกมำย 

 ค า่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรกนั จำกน้ันเรำก็จะไดพ้กัผ่อนตำมอธัยำศยั ณ โรงแรม เมืองพำโร Mandala 

Resort ระดบั 3 ดำวหรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 เชา้ เร่ิมตน้ตอนเชำ้ของวนั ดว้ยกำรรบัประทำนอำหำรเชำ้แสนอรอ่ย ณ หอ้งอำหำรในโรงแรม ตอ้งขอบอกกอ่นนะคะ 

วำ่ เมืองพำโร (Paro) เป็นเมืองท่ีถูกโอบอยูใ่นวงลอ้มของขุนเขำ บนระดบัควำมสูง 2,280 เมตร มีแม่น ้ำปำชไูหลผ่ำน 

อำคำรบำ้นเรือนจะเป็นสไตลภู์ฏำนแท ้กรอบหนำ้ต่ำงไมล้วดลำยสีสนัสดใส (อยำกให ้ประเทศไทย มีบำ้นสไตลน้ี์บำ้ง

จงั คงจะฟิน มินอ้ย ) เรำมำเร่ิมลุยกนัเลย ส ำหรบัวนัน้ีถือวำ่เป็นกำรผจญภยัท่ีน่ำจะต่ืนตำต่ืนใจไม่นอ้ยเลยทีเดียว 

เพรำะเรำจะไดไ้ปชม ไฮไลท ์ส ำคญัของประเทศภูฏำนแหง่น้ี นัน่ก็คือ วดัทกัซงั (ตอ้งบอกก่อนนะคะวำ่ ถำ้ใครมำภูฏำน

แลว้ไมไ่ดม้ำท่ีน่ี ถือวำ่มำไม่ถึงนะคะ) วดัถ ้ำพยคัฆเ์หิร หรือ “ทกัซงั” เป็นมหำวิหำรศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นท่ีท่ีองคก์ูรูปัทม

สมัภวะไดเ้ดินทำงมำบ ำเพ็ญภำวนำและเจริญสมำธิอยูใ่น ถ ้าบนชะง่อนเขา ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 8 และท่ำนก็ยงัเป็นผู ้

น ำเอำศำสนำพุทธเขำ้มำเผยแผ่ยงัดินแดนแหง่น้ี ตำมควำมเชื่อของชำวภูฏำนกลำ่ววำ่ ท่ำนไดเ้หำะมำบนหลงัเสอืตวั

เมีย มำยงัหนำ้ผำแหง่น้ีเพ่ือท ำวิปัสนำกรรมฐำน จึงไดช้ือ่วำ่ ถ ้าเสือ (Tiger Nest) หลงัจำกท่ีส ำเร็จสมำธิแลว้ ท่ำนจึงได้

สรำ้งศำสนสถำนแหง่น้ีข้ึน ชำวภูฏำนมี ควำมเชื่อวำ่ครั้งหน่ึงในชีวิตจะตอ้งไดข้ึ้นมำแสวงบุญ เพ่ือควำมเป็นสิริมงคลและ

เจริญกำ้วหนำ้ของชีวิต กำรเดินทำงมำยงัสถำนท่ีแหง่น้ี วิธีกำรข้ึนมี 2 วิธีใหเ้ลือก คือ เดินเทำ้ หรือ ข่ีมำ้ ซ่ึงมำ้ท่ีใชจ้ะ

เป็นมำ้ตวัเล็ก ดว้ยปริมำณคนจูงมำ้ไม่เพียงพอต่อจ ำนวนนักท่องเท่ียว จึงอำจท ำใหเ้กิดอนัตรำยในกำรเดินทำงได ้ทำง

เรำจึงขอแนะน ำใหท่้ำนเดินเทำ้ข้ึนจะดีกวำ่ค่ะ ใชเ้วลำเดินประมำณ 3 ชัว่โมง แต่ถำ้ท่ำนใดมีทกัษะดำ้นกำรข่ีมำ้ หรือ 

DAY5 พำโร – ทกัซงั 

PARO- TAKTSANG 



 
 

 

อยำกผจญภยั จะตอ้งเสียค่ำมำ้เพ่ิมเติม **ยงัไม่รวมค่ำทิปคนดูแลมำ้** ซ่ึงมำ้จะไปหยุดท่ีจุดพกัเท่ำน้ัน ส ำหรบักำรเดิน

ข้ึนไปยงัวดั เสน้ทำงเป็นเนินเขำและมีหนำ้ผำสูงชนัรำว 3,000 เมตรจำกดำ้นลำ่ง แนะน ำใหทุ้กท่ำนค่อยๆ เดินข้ึนไป

ชำ้ๆ รำว 2 ชัว่โมง จะถึงจุกพกัคร่ึงทำง พกัด่ืมน ้ำชำ กำแฟ จำกน้ันเดินทำงต่ออีกรำว 1 ชัว่โมง ก็จะถึงสุดทำงดินลกูรงั 

 

สุดทำ้ย จำกน้ันเสน้ทำงจะเปล่ียนเป็นบนัไดขึ้ นลง 700 ขั้น สูย่งัวดัทกัซงั ดำ้นในทุกท่ำนจะไดส้กักำระส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและ

ชมควำมงำมของธรรมชำติท่ีสรรคส์รำ้งอยำ่งวิจิตร  

 เที่ยง รบัประทำนอำหำรเท่ียง ณ ภตัตำคำรดำ้นบนระหวำ่งทำงขึ้ นทกัซงั 

 บ่าย หลงัจำกเติมพลงักนัเต็มท่ีแลว้ เรำก็จะเดินลงจำกเขำกนั แต่ชำ้ก่อนนะคะ ตอนลงมีแค่วิธีเดียวเท่ำน้ันนะคะ นัน่ก็

คือเดิน... เดิน แลว้ก็เดินคะ่  

 เม่ือเรำเดินลงจำกเขำกนัเรียบรอ้ยแลว้ เรำก็จะไปท่ี วดัคิชู ลาคงั ซ่ึงเป็นวดัท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดแหง่หน่ึงของภูฏำนเลยค่ะ โดย

วดัน้ีมีควำมเชือ่วำ่สรำ้งไวเ้พ่ือตรึงเทำ้ซำ้ยของนำงยกัษ์ตนหน่ึงท่ีนอนทอดรำ่งปิดทบัประเทศทิเบตและเทือกเขำหิมำลยั

ไวค้ะ่ 

 พำท่ำน ชอ้ปป้ิงท่ีพาโรสตรีท ซ้ือของฝำกท่ีระลึก 

 ค า่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร จำกน้ันเรำก็ไดพ้กัผ่อนตำมอธัยำศยั ณ โรงแรม Mandala Resort เมืองพำโร 

ระดบั 3 ดำวหรือเทียบเท่ำ 

 

 
 

 

 เชา้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม เรำจะเดินทำงสูส่นำมบินพำโร เพ่ือน ำท่ำนเดินทำงสูก่รุงเทพฯ  

 10.35 น. เหิรฟ้ำสูก่รุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Bhutan Airlines เท่ียวบินท่ี B3-700 (มีบริกำรอำหำรและเครื่องด่ืมบน

เครื่อง) (แวะรบั-สง่ผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศ) 

 16.05 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภำพ กบัสำยกำรบิน Bhutan Airlines แน่นอนค่ะ 

 

 

 

DAY6 
PARO-BANGKOK 

พำโร-กรุงเทพฯ 



 
 

 

 

 

 

 

 

อำหำรพ้ืนเมืองของชำวภูฏำน เชน่ พริกอบชีส อำหำรประจ ำชำติของภูฏำน ทำงภูฏำนเซ็นเตอร ์ไดจ้ดัใหช้ิมกนัอยำ่ง

แน่นอน (ปล. คนภูฏำนก็ชอบกินเผ็ดนะจ๊ะ ม้ือไหนขำดพริก คนภูฏำนถึงกบักินขำ้วไม่ลงกนัเลยทีเดียว) อำหำรท่ีเรำ

จดัเตรียมใหคุ้ณลกูคำ้น้ันเป็นอำหำรปลอดสำรพิษ เชน่ ผกัท่ีเตรียมให ้เป็นผกัท่ีปลกูโดยธรรมชำติ ไม่ฉีดยำฆำ่แมลง 

(Organic) สว่นขำ้วน้ัน เรำใชข้ำ้วท่ียงัไม่ขดัสี หรือ ท่ีเรียกกนัง่ำยๆ วำ่ ขำ้วแดงนัน่เอง โดยเรำอยำกใหล้กูคำ้ของเรำ 

นอกจำกมีควำมสุขกบักำรท่องเท่ียวในประเทศแหง่ควำมสุขแลว้ ยงัมีควำมสุขกบักำรรบัประทำนอำหำรอีกดว้ย ส ำหรบัคุณ

ลกูคำ้บำงท่ำนมีควำมกงัวลเร่ืองอำหำร ถำ้มำกบัภูฏำนเซ็นเตอร ์ไมต่อ้งกงัวลเลยค่ะ เพรำะเรำไดจ้ดัเตรียมอำหำรใหถู้ก

ปำกคนไทยมำกท่ีสุด เชน่ ขำ้วตม้ ไขเ่จียว ผดัผกั ผดัไกก็่มำ แต่ถำ้ใครชอบอำหำรพ้ืนเมืองของชำวภูฏำน ก็จะไดอ่ิ้มหน ำ

ส ำรำญทุกม้ือเหมือนกนัค่ะ **ถำ้มีกำรแพอ้ำหำร รบกวนแจง้ลว่งหนำ้ดว้ยนะคะ** 

 

 

 

โรงแรมในประเทศภูฏำน จริงๆ แลว้ทำงประเทศภูฏำนจะไมมี่กำรจดัอนัดบัดำวของโรงแรม ภูฏำนเซ็นเตอรจึ์งเลือกใช ้

โรงแรมท่ีไดร้บักำรอนุมติัและกำรนัตีจำก Tourism council of Bhutan (TCB) หรือ องคก์ำรกำรท่องเท่ียวภูฏำน เพ่ือเพ่ิม

ควำมมัน่ใจใหก้บัลกูคำ้ของเรำ โดยโรงแรมท่ีเรำเลือกใชน้ั้น จะเนน้โรงแรมท่ีมีควำมสะอำด สะดวกสบำย พรอ้มทั้งมี Free 

Wifi ไวบ้ริกำรอีกดว้ย ลกูคำ้บำงท่ำนอำจจะสงสยัวำ่ ท ำไมทำงภูฏำนเซ็นเตอรถึ์งไม่ใชโ้รงแรม 5 ดำว ในกำรรองรบัลกูคำ้ 

เน่ืองจำกกำรไปเท่ียวประเทศภูฏำน ทุกท่ำนจะตอ้งเสียค่ำเหยียบแผ่นดินอยูแ่ลว้ วนัละ 65 ดอลลำร ์ภูฏำนเซ็นเตอรจึ์ง

เล็งเห็นควำมส ำคญัในกำรท่องเท่ียวในสถำนท่ีต่ำงๆ มำกกวำ่กำรเพ่ิมระดบัดำวของโรงแรมในกำรเขำ้พกั (จำกท่ีกลำ่ว

มำแลว้ขำ้งตน้ คือ ภูฏำนเซ็นเตอร ์มีควำมเชีย่วชำญในกำรจดัทวัรภู์ฏำนเป็นอยำ่งมำก เพรำะฉะน้ัน ทำงเรำไดค้ดัสรรส่ิงท่ี

ดีท่ีสุดส ำหรบัลกูคำ้มำแลว้ ทำงเรำจะไม่ท ำใหคุ้ณลกูคำ้ ผิดหวงัอยำ่งแน่นอน) **แต่ถำ้ลกูคำ้ตอ้งกำรเปล่ียนท่ีพกั เพ่ิมหรือ

ลดระดบัดำวของโรงแรม สำมำรถสอบถำมทำงภูฏำนเซ็นเตอรไ์ดค้่ะ ทั้งน้ี รำคำแพ็คเกจก็จะมีกำรปรบัเปล่ียนดว้ยเชน่กนัคะ่ 

 

***หมำยเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะทางบริษัทฯจะยึดถือประโยชน์ของลกูคา้เป็นสูงสุด*** 

สงวนสิทธ์ิ 

 ในการเปลี่ยนแปลงราคา เหตุมาจากอตัราแลกเปลี่ยนและราคาตัว๋เครื่องบินหรือประกาศจากรฐับาล

ประเทศภูฎาน 

อตัราน้ีรวม :  

1. ค่ำตัว๋เครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยดัโดยสำยกำรบิน Bhutan Airlines (กระเป๋ำเดินทำงน ้ำหนัก ไม่เกิน 30 ก.ก. / ท่ำน)  

2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแหง่ ภำษีน ้ำมนั ค่ำประกนัภยัทำงอำกำศ 

3. ค่ำรถน ำเท่ียวภำยในประเทศภูฎำน (ไกด์ทอ้งถ่ินภำษำองักฤษ) 

4. ค่ำโรงแรมท่ีพกั มำตรฐำน Tourist Class 2 ท่ำน ต่อ 1 หอ้ง  

5. ค่ำวีซ่ำภูฏำน 

6. ค่ำบตัรเขำ้ชมสถำนท่ี ค่ำพำหนะ หรือรถรบั–ส่ง ระหว่ำงน ำเท่ียว 

7. ค่ำอำหำรมำตรฐำนตำมรำยกำร 

8. ค่ำประกนักำรเดินทำง 

 

อ่านหน่อยจา้ หมายเหต ุ

FOOD 

HOTEL 



 
 

 

อตัราน้ีไม่รวม : 

1. ค่ำจดัท ำหนังสือเดินทำง 

2. ภำษีต่ำงๆ เช่น ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ฯลฯ 

3. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจำกรำยกำรทวัร์ 

4. ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำท่ีเกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด 30 กก. 

5. ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุอยู่ในโปรแกรมทวัร์ 

6. ค่ำอำบน ้ำแร่หนิ (Hot Stone Bath) 

7. ค่ำทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน โดยเฉล่ียไกด์ทอ้งถ่ิน 3 USD/ท่ำน/วนั, คนขบัรถ 2 USD/ท่ำน/วนั 

8. ค่ำมำ้ข้ึนวดัทกัซงั หำกตอ้งกำรขี่มำ้ 1,000 รูปี/ท่ำน (ประมำณ 500 บำท) 

 

เอกสารทีใ่ชย้ืน่วีซ่า 

 ไฟลส์แกนหนังสือเดินทำงท่ีมีอำยุใชง้ำนเหลือ มำกกวำ่ 6 เดือนก่อนเดินทำง  

 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

1. หลังจำกกำรจอง ตอ้งช ำระเงินมดัจ ำทนัที ตำมรำคำตัว๋เครื่องบิน ณ เวลำน้ัน เน่ืองจำกตัว๋เครื่องบินจะตอ้งออกทนัทีหลังจำกมีกำร

ยืนยนักำรจอง มิฉะน้ันท่ีนัง่จำกสำยกำรบิน จะไม่ Confirm และ จะตอ้งโอนเงินก่อนกำรเดินทำง อย่ำงน้อย 14 วนัก่อนกำรเดินทำง 

2. เงื่อนไขกำรยกเลิก: หลังจำกช ำระเงินมดัจ ำแลว้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน เน่ืองจำกทำงบริษัทฯจะตอ้งออกตัว๋

เครื่องบิน ใหผู้โ้ดยสำรทนัที เพ่ือกำรยืนยนักำรเดินทำงกับทำงสำยกำรบิน  

3. หลังจำก จ่ำยเงินเต็มจ ำนวนแลว้ ทำงบริษัทฯ จะคิดค่ำใชจ่้ำยตำมควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้ นในขณะน้ัน และจะท ำกำรคืนเงินท่ีเหลือ 

หลังจำกหกัค่ำใชจ่้ำยแลว้ใหก้บัผูเ้ดินทำง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัยจนไม่อำจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสีย หรือไดร้บั บำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำมรบัผิดชอบของหวัหน้ำทวัรแ์ละเหตุสุดวิสัยบำง

ประกำร เช่น กำรนัดหยุดงำน หรือ ภยัธรรมชำติ หรือ จลำจล เป็นตน้ 

5. เน่ืองจำกรำยกำรทวัรน้ี์เป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆ ตำมรำยกำร หรือ 

ถูกปฎิเสธกำรเขำ้ประเทศไม่ว่ำ กรณีใดๆ ก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินทุกกรณี 

6. เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษัทฯ หรือ ช ำระโดยตรงกบัทำงบริษัท ทำงบริษัทฯ 

จะขอถือว่ำท่ำนไดร้บัทรำบและยอมรับเงื่อนไขต่ำงๆ ท่ีบริษัทฯไดร้ะบุไวแ้ลว้ขำ้งตน้ 

7. ก ำหนดกำรเดินทำงอำจจะมีกำรเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือควำมเหมำะสม ทั้งน้ีทำงบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนควำมปลอดภยั

ของลูกคำ้เป็นหลักส ำคญั 

8. ส ำหรบั ผูโ้ดยสำร ท่ีไม่ไดถื้อ Passport ไทย หรือ Passport ต่ำงดำ้ว ผูโ้ดยสำรตอ้งรับผิดชอบเรื่องเอกสำร Visa เขำ้ออกเมืองไทย

เอง หรือ กำรแจง้เขำ้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทำงบริษัทฯ ทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีด่ำนตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทย

ปฏิเสธในกำรเขำ้และออกจำกประเทศ 

 

 

 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลทเ์ดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวขอ้งกับวนัเดินทางท่ีท่านไดท้  าการ

จองไวก้ับทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้ับทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักลา่ว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 

หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทางและมีหนา้ ที่เหลือ ไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

 

 


