กำหนดกำรเดินทำง 30 พฤษภำคม 2563 – 3 มิถนุ ำยน 2563 (5 วัน 4 คืน)
วันเสำร์ที่ 30 พฤษภำคม 2563 กรุงเทพ - พำโร - พำโรซอง - ทิมพู - ทิมพูซอง
03.00 น.
05.05 น.
08.35 น.

10.00 น.

12.00 น.
13.30 น.

พร้อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชั้น 4 ประตูทำงเข้ำที่ 5 เคำน์เตอร์ K
สำยกำรบินภูฏำนแอร์ไลน์ส
ออกเดินทำงสู่ เมืองพำโร ประเทศภูฏำน ด้วย สำยกำรบินภูฏำนแอร์ไลน์ส เทีย่ วบินที่ B3 701
(ใช้เวลำบินประมำณ 4 ชัว่ โมง โดยแวะพักเครื่องที่เมืองกัลกัตตำ ประเทศอินเดีย ประมำณ 45 นำที)

ถึง สนำมบินเมืองพำโร ประเทศภูฏำณ ดินแดนแห่งมังกรผูร้ กั สันติ หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง
และรับกระเป๋ำแล้วผ่ำนชมอำคำรที่พักผู้โดยสำร ซึ่งออกแบบด้วยศิลปะสถำปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์
ของภูฏำน เป็นอำคำรไม้ประดับภำพจิตรกรรม และภำพแกะสลักวิจิตรบรรจงเข้ำไม้โดยไม่ใช้ตะปู หลังคำ
ใช้ไม้แผ่นวำงซ้อนกันแล้วใช้ก้อนหินทับ ป้องกันลมพำยุพดั ปลิว (เวลำท้องถิ่นช้ำกว่ำประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

นำชม พำโรซอง (Paro Dzong) คำว่ำ “ซอง” มีสถำนะเป็นทั้งป้อมปรำกำร สำนักบริหำรรำชกำรเมือง
อำรำมหลวง และสนำมหลวง กล่ำวได้ว่ำ “ซอง” คือ จิตวิญญำณของชำวภูฏำน ซึ่งรวมประเทศได้จำก
กำรรวม “ซอง” ต่ำง ๆ ให้เป็นหนึ่งเดียว แวะถ่ำยรูปกับสะพำนไม้ข้ำมลำน้ำพำโรสู่ตัวซองอันงำมสง่ำ
พร้อมชมภำพเขียนเก่ำแก่ หอกลำง 5 ชั้น และกำรจัดแสดงชุดพื้นเมืองภูฎำนที่มีมำแต่โบรำณกำล
อำหำรกลำงวัน ณ Uma Hotel Paro Luxury Hotel
เดินทำงสู่ เมืองทิมพู นครหลวงของภูฏำณ ที่มีระดับควำมสูง 2,350 เมตรจำกระดับน้ำทะเล ระหว่ำงทำง
ชมทิวทัศน์ของทะเลภูเขำและหุบเขำ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง)

15.30 น.

18.00 น.

19.00 น.

นำชม ทิมพู ซอง หรือ “ตำชิโช ซอง” (Tashicho Dzong) ป้อมปรำกำรขนำดใหญ่ ปัจจุบันแบ่งเป็นพระ
ตำหนักฤดูรอ้ น ในสมเด็จพระสังฆรำชภูฏำน พระอำรำมหลวง สำนักพระรำชวัง ทำเนียบรัฐบำล ห้อง
ประชุมรัฐสภำแห่งชำติ โดยแบ่งเป็นห้องกว่ำ 100 ห้อง แต่อนุญำตให้นักท่องเที่ยวเข้ำชมเฉพำะท้องพระ
โรงใหญ่ ประดับจิตรกรรมฝำผนัง และผ้ำพระบทที่เล่ำเรื่องรำวในพุทธศำสนำสำยวัชรยำน โดยเฉพำะ
ตำนำนแห่ง “พระปัทมสัมภำวะ” หรือ “พระปทุมสมภพ” (แปลว่ำผู้กำเนิดจำกดอกบัว) พระพุทธเจ้ำที่
ชำวภูฏำณนับถือเป็นอำจำรย์ใหญ่ผู้นำศำสนำพุทธนิกำยวัชรยำนตันตระมำเผยแผ่ในดินแดนนี้กว่ำ
2,000 ปีก่อน และเรียกขำนในภำษำทิเบตว่ำ “กูรรู นิ โปเช”
เช็คอินเข้ำสู่ทพ
ี่ กั ระดับ 5 ดำว ณ Dusit D2 Yarkay Thimphu

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้องอำหำร Soi 8 ภำยในโรงแรม
พักผ่อนตำมอัธยำศัย

วันอำทิตย์ที่ 31 พฤษภำคม 2563
ทิมพู-พิธถี วำยตะเกียงน้ำมันเนยแบบภูฏำน - โดชูลำพำส – ปูนำคำ – ปูนำคำ ซอง - เจดีย์ 3 องค์
08.30 น.
09.30 น.

อำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
เช็คเอ้ำท์เก็บสัมภำระ

10.00 น.

นำคณะฯ ร่วมกันถวำย “ตะเกียงน้ำมันเนย” แด่พระพุทธเจ้ำและเทพยดำ เพื่อควำมเป็นสิริมงคล ควำม
สงบสุข และเป็นกำรต่ออำยุ ณ ซิมโตก้ำซอง วัดเก่ำแก่ที่สุดในภูฏำณ ซึ่งพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
รัชกำลที่ 9 ได้โปรดพระรำชทำนผ้ำพระกฐินถวำยเป็นรำชกุศลเมื่อปี 2556

11.30 น.

12.00 น.
13.00 น.

14.30 น.
15.30 น.

ออกเดินทำงสู่ เมืองปูนำคำ ผ่ำนช่องเขำโดชูล่ำ บนเส้นทำงผ่ำนผืนป่ำหิมพำนต์ อันอุดมด้วยต้นสน
ดงแมกโนเลีย และกุหลำบ
ระหว่ำงทำงแวะชม “โดชูลำพำส” ( Dochula Pass) หรือ ช่องเขำศิลำ ที่ระดับควำมสูง 3,145 เมตร ซึ่งมี
สถูป “ดรุค วังเกล” (Druk Wangle Chorten) หรือสถูปแห่งควำมเป็นสิรมิ งคลและสันติสขุ ของแผ่นดิน
108 องค์ สร้ำงถวำยพระโพธิสัตว์ของชำววัชรยำน 108 องค์ โดยสมเด็จพระรำชินีอำซิ ดอร์จิ วังโม
อำหำรกลำงวันแบบบุฟเฟต์พื้นเมือง ณ Druk Wangle Café
เดินทำงต่อไปยัง เมืองปูนำคำ ที่ตั้งอยู่ระดับควำมสูงกว่ำน้ำทะเล 1,300 เมตร จึงมีสภำพอำกำศอบอุ่น
กว่ำทิมพู กษัตริย์และสมเด็จพระสังฆรำชแห่งภูฏำนจะเสด็จทรงแปรพระรำชฐำนในฤดูหนำว (ช่วงเดือน
พ.ย.- เม.ย.) ดังนั้น ปูนำคำ จึงเป็น “เมืองหลวงฤดูหนำว” (Winter Capital) ในขณะที่ ทิมพู เป็น “เมือง
หลวงฤดูร้อน”
แวะทำนอำหำรว่ำงพร้อมจิบน้ำชำ ณ Damchen Resort ชมทิวทัศน์ริมแม่น้ำโอบล้อมด้วยขุนเขำ วิว
ทิวทัศน์ อันน่ำประทับใจ
เที่ยวชม “ปูนำคำ ซอง” (Punakha Dzong) ที่มีตำนำนว่ำ “กูรู รินโปเช” หรือ “พระปทุมสมภพ” ทรง
พุทธทำนำยว่ำ จะมีบุรุษนำม “นัมเกล” มำสร้ำงป้อมปรำกำร หรือ “ซอง” บริเวณด้ำนหน้ำเขำรูป
งวงช้ำงแห่งนี้ ซึ่งคำทำนำยเป็นจริง เมื่อท่ำนซับดรุง งำวัง นัมเกล ประมุขฝ่ำยอำณำจักร และศำสนจักร
สร้ำง “ปูนำคำ ซอง” เป็นที่ประทับเมื่อรำว 350 ปีก่อน

“ปูนำคำ ซอง” เป็น “ซอง” ที่สำคัญที่สุดของภูฏำน เพรำะเป็น สถำนที่เก็บพระอัฐิของท่ำนซับดรุง งำวัง
นัมเกล และเป็นสถำนที่พระเจ้ำอุกเยน วังชุก บรมรำชำภิเษก เป็นปฐมกษัตริย์แห่งภูฏำน เมื่อวันที่ 17
ธันวำคม พ.ศ.2450 ต่อมำจึงกำหนดให้ทุกวันที่ 17 ธ.ค. เป็นวันชำติภูฏำน นอกจำกมีพระตำหนักและ
ศำลำว่ำกำรของเมืองแล้ว ยังมีโบสถ์ วิหำร ประดิษฐำนในซองนี้ถึง 21 แห่ง มีภิกษุสำมเณรจำพรรษำ
กว่ำ 6,000 รูป แม้จะเคยเกิดไฟไหม้ถึง 6 ครั้ง น้ำท่วม และแผ่นดินไหวอย่ำงละครั้ง แต่ยังคงควำมสง่ำ
งำมตรำบจนวันนี้

17.00 น.
18.30 น.

สักกำระ เจดีย์ 3 องค์ 3 ลักษณะ ของทั้ง 3 ประเทศ ได้แก่ เจดีย์ทรงเนปำล, เจดีย์ทรงภูฏำน, เจดีย์ทรง
ทิเบต ที่ประดิษฐำนอยู่ ณ วัดแม่ชี และดื่มด่ำบรรยำกำศของพระอำทิตย์ตกดิน จำกจุดชมวิวที่สวยที่สุด
ในเมืองพูนำคำ
เช็คอินเข้ำสู่ที่พัก Boutique Hotel ระดับ 5 ดำว ณ Kunzang Zhing Resort

19.00 น.

อำหำรค่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม Kunzang Zhing Resort

วันจันทร์ที่ 1 มิถนุ ำยน 2563
07.00 น.
08.00 น.
08.30 น.

11.30 น.
12.30 น.

ปูนำคำ - วัดชิมลิ ำคัง - ทิมพู – พระพุทธศำกยมุนี ดอร์เดนมำ - พำโร

อำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
เช็คเอ้ำท์เก็บสัมภำระ
ฟังเรื่องเล่ำเกี่ยวกับตำนำนและที่มำของ วัดชิมิ ลำคัง (Chimi Lhakhang) ตั้งอยู่บนเนินเขำที่เมืองปู
นำคำ ถูกค้นพบในปี ค.ศ.1499 โดยพระงำหวัง ซอคเยล คนภูฏำนเชื่อว่ำหำกไม่ประสบควำมสำเร็จ
เรื่องคู่ครองหรือขอพรเรื่องบุตร จะต้องมำแสวงบุญ ณ วัดแห่งนี้
นอกจำกตำนำนกำรปรำบปีศำจและตำนำนกำรแสดงปำฏิหำริย์กำรเสกกะโหลกแพะกับซี่โครงวัวจน
กลำยเป็น “ทำคิน” สัตว์ที่มีลักษณะพิเศษหรือหัวเป็นแพะตัวเป็นวัว จนคนภูฏำนนับถือว่ำเป็นสัตว์พิเศษ
และยกย่องให้เป็นสัตว์ประจำชำติของภูฏำนแล้วนั้น วัดแห่งนี้ยังเป็นต้นกำเนิดที่มำของภำพองคชำติที่
เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ วำดประดับตกแต่งตำมผนังกำแพงทั่วเมืองภูฏำน
เดินทำงไปยังเมืองทิมพู
ระหว่ำงทำงแวะ “โดชูลำพำส” (Dochula Pass) เพื่อพักผ่อน และเปลี่ยนอิริยำบถสักเล็กน้อย
รับประทำนอำหำรไทย ณ ห้องอำหำร Lemongrass Thimphu

14.00 น.

15.30 น.
17.00 น.

19.00 น.

สักกำระพระพุทธศำกยมุนี ดอร์เดนมำ (Buddha Dordenma) พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลกแบบ
พุทธเจดีย์ สร้ำงขึ้นเนื่องในวโรกำสเถลิงถวัลยรำชสมบัติของมกุฎรำชกุมำรจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังซุก
ภำยในองค์พระใหญ่บรรจุพระพุทธรูปขนำดเล็กจำนวนกว่ำ 1,000 องค์ บริเวณฐำนองค์พระจัดเป็น
ห้องโถงขนำดใหญ่สำหรับนั่งเจริญสมำธิ ตกแต่งด้วยลวดลำย “มันดำลำ” แสดงให้เห็นถึงแก่นแท้ของ
กำรตรัสรู้ มักสร้ำงเป็นรูปที่มีวิหำรหรือมีประตูสี่ทิศ แต่ละทิศหมำยถึงพรหมวิหำรสี่ คือ เมตตำ, กรุณำ,
มุทิตำ, อุเบกขำ แต่ละรูปมีควำมงดงำมและแฝงได้ด้วยคติธรรมขั้นสูง ซึ่งชำวทิเบตและภูฏำนให้ควำม
เคำรพ
เดินทำงสู่ เมืองพำโร (Paro)
เช็คอินเข้ำสูทพ
ี่ กั ระดับ 5 ดำว ณ Le Meridien Paro
พักผ่อนตำมอัธยำศัย

อำหำรค่ำแบบฟิวชั่น ณ Tou Zaiga Restaurant ภำยในโรงแรม Bongde Goma Resort รีสอร์ท
ในโครงกำรโรงเรียนกำรโรงแรมแห่งแรกของภูฏำน ก่อตั้งและอำนวยกำรสอนโดยชำวสวิตเซอร์แลนด์

วันอังคำรที่ 02 มิถนุ ำยน 2563 พำโร วัดทักซัง หรือ Haa City
เช้ำ

อำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

09.00 น.

นำท่ำนเดินเท้ำขึ้นเขำสู่วัดทักซัง หรือวัดรังเสือ (Tiger’s Nest) สร้ำงขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1962 ตั้งอยู่ริมผำที่มี
ควำมสูงกว่ำ 900 เมตร ตำมตำนำนเล่ำว่ำ ก่อนพื้นที่บริเวณนี้จะถูกสร้ำงเป็นวัดนั้น มีคุรุรินโปเช ซึง่

สำมำรถจำแลงกำยเป็นเสือได้ มำอำศัยอยู่ในถ้ำแห่งนี้ ครั้นจะเทศนำสั่งสอนผู้คนท่ำนก็จะกลำยร่ำงเป็น
มนุษย์เช่นเดิม และเมื่อคำสอนได้ผล ผู้คนต่ำงพำกันเลื่อมใสศรัทธำในพระพุทธศำสนำ จึงทำให้สถำนที่
แห่งนี้กลำยเป็นสถำนที่ศักดิ์สิทธิ์ และต่อมำจึงได้สร้ำงวิหำรขึ้น
คำแนะนำสำหรับกำรขึ้นเขำทักซัง:
1. เส้นทำงเดินขึ้นเขำทักซังมีลักษณะสูงชันเป็นบำงช่วงจำกบริเวณเชิงเขำก่อนที่จะเริ่มเดินอยู่สูงกว่ำ
ระดับน้ำทะเล 2,300 เมตร เมื่อขึ้นไปถึงยอดทักซังจะสูงถึง 3,100 เมตร ระยะทำงประมำณ 4
กิโลเมตรจำกเชิงเขำจนถึงวัดทักซัง จึงใช้เวลำเดินขึ้น-ลง รวมประมำณ 6 ชั่วโมง
2. ผู้ที่มีปัญหำโรคหัวใจ ควำมดัน ไม่แนะนำให้ขึ้นเขำทักซัง เนื่องจำกสภำพอำกำศด้ำนบนเบำบำงมำก
หลำยคนจะรู้สึกเหนื่อยกว่ำปกติ และอำจจะทำให้เป็นอันตรำยได้
3. ผูท้ ี่มีปัญหำเรื่องกระดูก กล้ำมเนื้อ ข้อเข่ำ ไม่แนะนำให้ขึ้นเขำทักซัง เนื่องจำกอำจจะได้รับกำร
กระทบกระเทือน หรือ มีอำกำรหนักขึ้น
กลำงวัน อำหำรกลำงวันแบบพืน้ เมืองมังสวิรตั ิ ณ Takshang Café
หมำยเหตุ : บนเขำทักซัง ห้ำมนำเนื้อสัตว์ขึ้นไปทำน เนื่องจำกเป็นเขำศักดิ์สิทธิ์
บ่ำย
เดินเท้ำลงจำกเขำ
16.00 น. เดินทำงกลับโรงแรมเพื่อทำ Re-Fresh ร่ำงกำย
วันพุธที่ 3 มิถนุ ำยน 2563

พำโร - กรุงเทพฯ

07.00 น.
08.00 น.
10.35 น.

อำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
เช็คเอ้ำท์เก็บสัมภำระ เดินทำงสู่ สนำมบินเมืองพำโร
ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ ด้วย สำยกำรบินสำยกำรบินภูฏำนแอร์ไลน์ส เทีย่ วบินที่ B3 700

16.05 น.

ถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ
------------------------------------------------

(ใช้เวลำบินประมำณ 3.45 ชั่วโมง แวะพักเครื่องที่เมืองกัลกัตตำ ประเทศอินเดีย ประมำณ 55 นำที)

อัตรำค่ำบริกำร
เยือนดินแดนแห่งมังกรสำยฟ้ำ...ภูฏำน
เดินทำง 30 พ.ค. 63 – 03 มิ.ย. 63
( 5 วัน 4 คืน)
ค่ำทัวร์ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่ำน) รำคำท่ำนละ
พักเดี่ยว ชำระเพิม่ เติม ท่ำนละ
Upgrade ทีน่ ั่ง Business Class ชำระเพิม่ ท่ำนละ
(จำนวนจำกัด 7 ทีน่ งั่ )
หมำยเหตุ :

รำคำพิเศษ
สำหรับลูกค้ำเซเรเนด
(บำท / ท่ำน)

95,000 บำท
(จำกรำคำปกติ 110,000 บำท)
27,500 บำท
8,000 บำท

1.ค่ำภำษีสนำมบินที่เสนอคำนวณจำกอัตรำ ณ ปัจจุบัน (20 ม.ค. 2563) ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำ หำกทำงสำยกำรบินมีกำรปรับเปลี่ยนค่ำภำษีสนำมบิน ณ วันที่ทำกำรออกตั๋ว
2. รำคำที่เสนอคำนวณจำกอัตรำแลกเปลี่ยนสกุลเงินตรำ ณ ปัจจุบัน (23 ม.ค. 2563) ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำ หำกมีกำรผันผวนอัตรำแลกเปลี่ยนสกุลเงินของตลำดโลก โดยแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
3. หำกจำนวนผู้เดินทำงต่ำกว่ำในรำคำที่นำเสนอ ( 30 ท่ำนผูใ้ หญ่ ) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนรำคำ
รำคำทัวร์รวม
 ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทำงกรุงเทพ - พำโร - กรุงเทพ โดยสำยกำรบิน ภูฏำนแอร์ไลนส์
 ค่ำภำษีสนำมบิน, ภำษีน้ำมัน และ ประกันวินำศภัย
 ค่ำระวำงน้ำหนักกระเป๋ำตำมเงื่อนไขที่สำยกำรบินกำหนด ที่นั่งชั้นธุรกิจ ไม่เกิน 40 กิโลกรัม และที่นั่งชั้น
ประหยัดไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 ค่ำโรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดำว จำนวน 4 คืน ตำมรำยกำรระบุ
 ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศนำเที่ยวตำมรำยกำร ขนำด 15 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน
 ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำง ๆ
 ค่ำอำหำรตำมรำยกำรระบุ
 ค่ำมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ดูแลตลอดกำรเดินทำง
 ทีมงำนดูแลตลอดกำรเดินทำง
 ค่ำทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ
 ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ
 น้ำดื่มวันละ 2 ขวดต่อท่ำน
 ค่ำประกันระหว่ำงกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ วงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,500,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์)
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%
เอกสำรทีใ่ ช้ในกำรเดินทำง
 หนังสือเดินทำงที่มีหน้ำว่ำง และมีกำหนดอำยุที่เหลือกำรใช้งำนมำกกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันที่เดินทำงกลับถึง
กรุงเทพ (หลังวันที่ 03 ธันวำคม 2563 )
เงือ่ นไขกำรจองทัวร์
 หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 45 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 50% ของรำคำทัวร์
 หำกยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 75% ของรำคำทัวร์
 หำกยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 10 วัน หรือ ยกเลิก ณ วันเดินทำง เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด

