
 

 

 

เที่ยวภูฏานวิมานมังกรสันติ 

ด้วยพืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นหบุเขาสงูกวา่   2,000  เมตร สลบักบัภเูขาสงูชนักว่า  7,000 เมตร จงึเป็นท่ีมา  

ของช่ือ “ภฏูาน” แปลว่าดนิแดนบนท่ีสงู หรือ อาณาจกัรบนฟ้า แตช่าว

ภฏูานนเรียกประเทศตนเองว่า “ดรุกยลุ” หรือดนิแดนแหง่มงักรผู้ รักสนัติ

และเรียกเผา่พนัธุ์ตนวา่ “ดรุกปา”  หรือชาวมงักรสนัต ิ ดินแดนแหง่

ขนุเขาอนัลึกลบัแหง่นีทํ้าให้ผู้ ไปเยือน ช่ืนตาสบายใจกบัสายธารใส

บริสทุธ์ิท่ีทอดยาวไกล ทา่มกลางความเขียวขจีของทุง่นาป่าเขา  

   

บริการพเิศษของเรา 

    

 เรานิมนต์พระรินโปเชให้ศีลและพรแดท่่านพร้อมทัง้รับของท่ีระลกึจากมือท่านรินโปเช (รินโปเช คือพระท่ีได้รับ

การพิสจูน์วา่กลบัชาติมาเกิดและได้รับความเคารพนบัถือเป็นอย่างมากจากชาวภฏูาน) (สําหรับ 10 ท่านขึน้ไป) 

 รถขนกระเป๋าบริการและเช็คอินให้ก่อนโดยท่ีท่านไม่ต้องรอ (สําหรับ10ท่านขึน้ไป) 

 ระบําพืน้เมืองและระบําหน้ากาก (สําหรับ 10 ท่านขึน้ไป) 

 อาหารเสริมจากเมืองไทยอย่างน้อยมือ้ละ 1 อย่าง 
 อาหารแตล่ะมือ้จะมีเนือ้สตัว์อย่างน้อย 2อย่าง ยกเว้นท่ีบนเขาตัก๊ซงั 

 ทกุมือ้เช้าเราจดัเตรียมข้าวต้มและเคร่ืองเคียงสําหรับท่าน 

 นํา้ด่ืมวนัละ 3 ขวด 
 บริการชา กาแฟหลงัอาหารเท่ียงหรือเยน็วนัละ 1 ครัง้ 

 รวมคา่ม้าขึน้วดัตัก๊ซงั 
 

 

 



โปรแกรมการเดนิทาง 

วันแรกของการเดนิทาง               กรุงเทพฯ – พาโร – ทมิพ ู   
 

04.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4  

ประตทูางเข้าท่ี 6 เคาน์เตอร์ K สายการบินภฏูานแอร์ไลน์ 

06.30 น. ✈ ออกเดินทางสู่ภฏูาน โดยสายการบินภฏูานแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี B3 701 

09.55 น. (เวลาท้องถ่ินภูฏาน ช้ากว่าเวลาประเทศไทย 1 ช.ม.)  ถึง สนามบินพาโร (Paro 

International Airport)  เมืองหน้าด่านในหุบเขาแสนสวย ท่ีมีภมิูประเทศเหมาะท่ีสุดใน

การก่อสร้างสนามบินของภฏูาน  เพลินชมอาคารท่ีพกัผู้ โดยสาร ซึง่ออกแบบก่อสร้างด้วย

สถาปัตยกรรมแบบดัง้เดิม อนัมีเอกลกัษณ์ทางศิลปะท่ีน่าทึง่ ด้วยการใช้วสัดเุป็นเคร่ืองไม้ 

เข้าสลกัเช่ือมต่อกนัโดยไม่ต้องใช้ตะป ู ประดบัลวดลายด้วยสีสนัของภาพจิตรกรรม  และ

การแกะสลักอย่างวิจิตรบรรจง  ส่วนท่ีเป็นหลังคาจะใช้การซ้อนแผ่นไม้ แล้วทบัไว้ด้วย

ก้อนหินใหญ่เพ่ือป้องกนัความเสียหายจากแรงลมและหิมะตก ผ่านขัน้ตอนการตรวจคน

เข้าเมืองและศลุกากร หลงัจากผ่านพธีิการเข้าประเทศ  

ให้ท่านแลกเงนิงุลดรัม (Ngultrum) ที่สนามบนิพาโร  

จากนัน้ นําท่านเข้าชม พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเมืองพาโร (Paro National Museum) 

ซึ่งกษัตริย์ จิกม่ี ดอร์จิ วังชุก รัชกาลท่ี 3  ผู้ เป็น“บิดาแห่งภูฏานยุคใหม่” ได้รวบรวม

ศิลปวตัถเุก็บไว้ใน “ปอ้มกลมหอรบโบราณ” หรือ “ตาซอง” (Ta Dzong) (ท่ีสร้างขึน้ตัง้แต่ 

พ.ศ.2192 ร่วมสมยัพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยธุยา) พระองค์ได้จดัทําปอ้มกลมให้

เป็นพพิธิภณัฑ์ ใน พ.ศ.2511 ต่อมาได้เกิดแผ่นดินไหวท่ีทําให้ป้อมโบราณเสียหาย  จึงได้

สร้างอาคารพิพิธภณัฑ์หลงัใหม่ขึน้มาแทนท่ี  ชมหน้ากากท่ีใช้สวมแสดงในงานเทศกาล

สําคัญจากทั่วประเทศ  ชมงานพุทธศิลป์ของการทําผ้าพระบท (ตังกา) ภาพแผนภูมิ

ศกัดิ์สิทธ์ิของชาวพุทธนิกายวชัรยาน (มันดาลา) เคร่ืองแต่งกาย สิ่งของเคร่ืองใช้ อาวุธ  

เคร่ืองดนตรี  คมัภีร์ทางศาสนา  ความรู้ทางชีววิทยาบนเทือกเขาหิมาลยั  จากนัน้นําท่าน

เดินทางเข้าชม พาโร ซอง ( Paro Dzong ) ท่ีสร้างขึน้ริมฝ่ังแม่นํา้พาช ู เป็นสญัลกัษณ์

สําคญั ท่ีเก่ียวข้องกบัจิตวิญญาณของชาวภฏูาน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ Olathang 



จากนัน้นําท่านเดินทางด้วยรถมินิบสั สู่ เมืองหลวงทิมพ ู(Thimphu) (ระยะทาง65 ก.ม. 

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ช.ม.) ผ่านชมทางหลวงแผ่นดินสายหลกัของประเทศ เข้า

สู่เขตช่องเขาตามแนวแม่นํา้พาช ู   

แวะถ่ายรูป สํานกัสงฆ์ตมัโช (Tamchoe Monastery) ท่ีมีสะพานแขวนทอดข้ามแม่นํา้ซึง่

ส ร้างโดยพระโยคีลามะ ในศตวรรษท่ี15 ช่ือThangtong 

Gyalpo ท่ี เดินทางมาจากทิเบตเพ่ือต้องการมาหาแร่เหล็ก และ

ท่านได้คิดค้นการทําโซ่เหล็กเป็นครัง้แรก (มีจัดแสดงไว้ใน

พิพิธภณัฑ์พาโร)  นําเดินทางต่อไปผ่านชมเจดีย์สามองค์ริมฝ่ัง

แม่นํา้  ซึ่งเป็นเจดีย์แบบทิเบต ภูฏาน และเนปาลท่ีจุดบรรจบ

ของแม่นํา้พาชกูับแม่นํา้ทิมพชูู  ท่ีบริเวณด่านชซูอม (Chuzom)  

เดินทางต่อท่ามกลางทิวทศัน์แสนสวยแปลกตาสู่ นครหลวงทิม

พ ูท่ีมีความสงูจากระดบันํา้ทะเล 2,350 เมตร  (ดอยอินทนนท์ 2,565 เมตร  เมืองมรดก

โลกล่ีเจียง 2,200 เมตร จงเตีย้น(แชงกรีลล่า) 3,300 เมตร) 

จากนัน้นําเข้าชมภายใน ทิมพ ูซอง Thimpu Dzong  หรือมีช่ือเป็นทางการว่า  “ตาชิโช 

ซอง” (Tashicho Dzong)  ซึ่งเป็นป้อมปราการท่ีตัง้ของสํานกัพระราชวงั   และทําเนียบ

รัฐบาล มีห้องทํางานมาก กว่า 100 ห้อง   ในส่วนของมหาอารามนัน้จะมีตําหนกัท่ีประทบั

ฤดูร้อนของสมเด็จพระสังฆราช ในส่วนของซองแห่งนีจ้ะอนุญาตให้นกัท่องเท่ียวเข้าชม 

ได้เฉพาะในส่วนของบริเวณวดั ซึง่ท่ีในโบสถ์มีพระประธานเป็นพระพทุธเจ้าศรีศากยมนีุ 

พระโพธิสตัว์  ท่านครุุปัทมสมัภวะ และท่านซบัดรุง งาวงั นมัเกล ซึง่เป็นผู้ รวบรวมชนเผ่า

จนเกิดเป็นประเทศภูฏาน ชมการตกแต่งภาพจิตรกรรมผาผนัง  และผ้าพระบทท่ีเล่า

เร่ืองราวในพทุธศาสนา โดยเฉพาะเร่ืองราวของการแสดงบารมีในปางต่าง ๆ ของ   

“พระปัทมสมัภวะ”  หรือ  “พระปทมุสมภพ”  (แปลว่า ผู้ กําเนิดจากดอกบวั) เป็นภาคหนึ่ง

ของพระพทุธเจ้าตามแนวคิดของนิกายมหายาน 

พเิศษ  จากนัน้เชิญท่านร่วมทําบุญในแบบภูฏานพร้อมทัง้รับศีลรับพรจากพระสงฆ์ระดับริน โปเช 

ซึ่งเช่ือว่ามีการกลับชาตมิาเกดิหลายครัง้เพ่ือปฏิบัตพุิทธบารมี 

  นําชมนาฏศิลป์ภูฏานในชุดระบําหน้ากากท่ีใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และ ชมการ

เต้นรําพืน้เมืองของชนเผ่าท่ีอาศัยอยู่ท่ัวประเทศ 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม 



ที่พัก  Hotel Phuntsho Pelri  หรือ เทียบเท่า 
 

 วันที่สองของการเดนิทาง                      ทมิพู – ปูนาคา 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเช้า นําท่านเดินทางเข้าสู่เขตเทือกเขาสงูท่ีอดุมสมบรูณ์ด้วยป่าสนกึ่งป่าดงดิบ 

จนถึงช่องเขา “โดชลูาพาส” ( Dochula Pass) หรือช่องเขาศิลาท่ีมีระดบัความสงู  3,145 

เมตร นําชมสถปู  ดรุค วงัเกล (Druk Wangyel Chorten) หรือสถปูแห่งความเป็นสิริมงคล

และ สนัติสขุของแผ่นดิน 108 องค์ ท่ีสร้างขึน้โดยสมเด็จพระราชินี  อะชิ ดอร์จิ  วงัโม วงั

ซุก (ร.4) เพ่ือถวายพระโพธิสตัว์และพระอรหนัต์108 องค์และเพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานแห่ง

ความสงบสขุท่ีเกิดขึน้หลงัจากการปราบกบฏอสัสมัท่ีเข้ามาใช้พืน้ท่ีประเทศภฏูานในการ

ต่อสู้กบัรัฐบาลอินเดีย ขอเชิญทกุท่านแวะชิมชา กาแฟและขนมว่างท่ามกลาง 

บรรยากาศแสนสวยสุดแสนโรแมนติค ณ จุดชมวิวบนเขา  ซึ่งในวันท่ีอากาศสดใสจะ

มองเห็นยอดเขาโต๊ะท่ีมียอดแบนราบเหมือนโต๊ะและยอดเขาอ่ืน ๆ บนเทือกเขาหิมาลยั ท่ี

สูงกว่า 7,000 เมตรจากระดับนํา้ทะเล จากนัน้นําเดินทางข้ามภูเขาท่ีสูงเหนือม่านเมฆ   

สมัผสักลิ่นหอมของดอกไม้ป่า ชมวิวบนเทือกเขาและเพลินชมหมู่บ้านกลางหบุเขาท่ีมีการ

ทํานาแบบขัน้บันได  เข้าสู่เมืองหลวงเก่า ปูนาคา (Punakha) ท่ีมีภูมิประเทศสูงจาก

ระดบันํา้ทะเล 1,300 เมตร  และมีอากาศท่ีอบอุ่นกว่าเมืองทิมพ ูด้วยเหตนีุก้ษัตริย์ภฏูาน

และ สมเด็จพระสงัฆราชจะทรงเสด็จแปรพระราชฐานมาปนูาคาในฤดหูนาว 

(เดือน พ.ย.- เม.ย.) ปูนาคาจึงเปรียบเสมือน “เมืองหลวงฤดูหนาว” (Winter Capital) 

ในขณะท่ีทิมพูเป็น “เมืองหลวงฤดูร้อน ”(Summer Capital)และเป็นเมืองหลวงทาง

ราชการ  นําท่านสู่ วัดชิมิ (Chimi Lhakhang) หรือวัดแห่งการเกิด ท่ีสร้างขึน้ตัง้แต่

ศตวรรษท่ี 15 โดยท่าน Drukpa Kuenley นกับวชลา

ม ะ ผู้ ท่ี เ ต็ ม ไ ป ด้ ว ย เ ว ท ย์ ม น ต์ พ ลั ง ลึ ก ลั บ แ ล ะ

อิทธิปาฏิหาริย์ท่านได้สะกดวิญญาณนางปีศาจร้ายท่ี

แฝงตัวมาในรูปของสุนัขสีแดงเอาไว้ใต้เจดีย์ด้วย

เคร่ืองมือท่ีเป็นรูปอวยัวะเพศชาย ทําให้วดัแห่งนีมี้อีก

ช่ือหนึ่งว่า No Dog Temple และยงัได้เนรมิตรแพะผสมววัให้กลายเป็นตวัทาคินอีกด้วย 



ชาวภฏูานจึงนิยมมาขอพรเพ่ือเพิ่มพลงัให้ชีวิตและการขอบตุรกันท่ีวดั “ชิมิลาคงั” ซึ่งใน

โบสถ์จะมีรูปบชูาของท่าน และจะมีพระลามะทําพธีิให้พรด้วยการใช้เคร่ืองหมายเพศชาย

และคนัธนเูคาะเบาๆท่ีศีรษะ  จากนัน้จะรินนํา้มนต์ ซึง่ตามธรรมเนียมเราต้องใช้ฝ่ามือทัง้

สองรับนํา้มนต์มาแตะท่ีริมฝีปากก่อนท่ีจะนําไปลบูท่ีศรีษะ 

***(ท่านที่มีความประสงค์จะเดนิไปนมัสการและขอพรที่วัด ชิมิ จะมีไกด์พาไปถึง

ที่วัด ใช้เวลาเดนิถงึวัดประมาณ 30นาท)ี 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม Zhingkham  รับประทานอาหารพร้อมกับช่ืนชม

ความสวยงามของ ปูนาคาซอง ซึง่เป็นร้านเดียวท่ีได้เห็นวิวนี ้ 

หลังอาหาร ท่านเข้าชม ปูนาคา ซอง(Punakha Dzong)  ซึ่งเป็นซองขนาดใหญ่ และ

สําคญัท่ีสุด เป็นสถานท่ีเก็บ พระอฐิั 

ของท่านธรรมราชาซบัดรุง งาวงั นมั

เกล  ผู้ รวมชาติภูฏาน และ ยังเป็น

สถานท่ี ซึ่งพระเจ้าอุกเยน วังชุก 

กษัตริย์พระองค์แรก  

ได้กระทําพิธีบรมราชาภิเษกขึน้เป็นปฐมกษัตริย์แห่งภูฏาน เม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม  พ.ศ. 

2450 ( ต่อมาจึงกําหนดให้ทกุวนัท่ี 17  ธ.ค. เป็นวนัชาติภฏูาน) ภายในซองแห่งนีมี้พระ

ตําหนกัและท้องพระโรงซึง่ใช้เป็นสถานประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ ยงัมีศาลาว่าการเมือง 

ลานสนามหลวง  มหาธาตุเจดีย์ หอพระ โบสถ์   วิหาร  กุฏิพระลามะ ท่ีสร้างขึน้ในซองนี ้

ถึง 21 แห่ง  มีภิกษุสามเณรจําพรรษากว่า  6,000 รูป แม้จะเคยเกิดไฟไหม้ถึง 6 ครัง้ เกิด

นํา้ท่วม และแผ่นดินไหว แต่ปูนาคา ซอง ก็ยงัคงความงามสง่า “ปูนาคา ซอง” มีตํานาน

เป็นพุทธทํานายโดย  “คุรุริมโปเช” หรือท่าน “คุรุปัทมสัมภวะ”ว่า ณ ท่ีแห่งนี ้จะมีบุรุษ

นาม “นมัเกล” มาสร้างป้อมปราการเป็นสงัฆมณฑล(ซอง) ขึน้ท่ีบริเวณด้านหน้าภูเขารูป

งวงช้างท่ีมีแม่นํา้สองสายมาบรรจบกนั  ซึง่คําทํานายนัน้ได้กลายเป็นความจริง   เม่ือท่าน

ซบัดรุง งาวงั นมัเกล พระลามะผู้ ท่ีได้นําพระบรมสารีริกธาตจุากทิเบตเข้ามาประดิษฐาน

ในภูฏาน และได้สร้าง “เซอร่ีดอร์จีซอง”และ“ซิมโทกา ซอง”ในบริเวณช่องเขาเมืองทิมพ ู 

เพ่ือใช้เป็นสํานักเพ่ือการประกาศศาสนา  ในปีพ.ศ.2163และพ.ศ.2172ตามลําดับ 

หลงัจากนัน้จึงมาสร้าง“ปูนาคา ซอง”ขึน้ในปี พ.ศ.2182  ณ จุดบรรจบลํานํา้โม (โม=

ผู้หญิง)  กบัลํานํา้ โป (โป=ชาย)ท่ีรวมกนัเป็นแม่นํา้ ปนูาซงั   ซึง่ในบริเวณนีเ้คยเป็นท่ีตัง้



สํานกัของนกับวชโยคีมาก่อน  ท่านได้รับแรงศรัทธาอย่างมากมาย จึงได้รับยกย่องให้เป็น 

“ซบัดรุง” หมายถึง “ ผู้พิชิตท่ีศตัรูจะต้องสยบแทบเท้า”จากนัน้ก็ได้สร้าง “ตาชิโช ซอง” ท่ี

ทิมพอีูกหนึ่งแห่งในปี พ.ศ.2184  แล้วก็ได้ประกาศการเป็นพระสงัฆธรรมราชาเพ่ือการ

เผยแผ่ศาสนานิกายนิงมาปาหรือดรุ๊กปาและได้รวมชาติของชนเผ่าต่างๆจนเกิดเป็น

ราชอาณาจกัรภฏูานในเวลาต่อมา  

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม 

ที่พัก  Zhingkham resort  (โรงแรมมาตรฐานที่มีวิวดีที่สุดใน ปูนาคา) หรือ เทยีบเท่า 
 

 

  วันที่สามของการเดนิทาง               ปูนาคา - ทมิพู  - พาโร  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางข้ามเทือกเขาสูงท่ีมีทิวทศัน์สวยงาม  กลบัสู่เมืองหลวงทิมพ ูแวะพกัผ่อน

อิริยาบท ด่ืม ชา กาแฟ ชมวิวเทือกเขาหิมาลยั สูดอากาศบริสุทธ์ิ ฟังเสียงธงมนต์สะบดั

ตามแรงลม และสกัการะบชูาสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิเทวดาบนยอดเขาตามความเช่ือของชาวภฏูาน  

ท่ีโดชูลาพาส (Dochula Pass)จากนัน้เดินทางผ่านช่องเขาเข้าสู่ ทิมพ ูแวะชม ซิมโทกา

ซอง(Simtokha Dzong)ซึง่เป็นซองท่ีเก่าแก่ท่ีสดุอีกแห่งหนึ่งของประเทศ สร้างขึน้ในสมยั

รวมชาติ  ใช้เป็นโรงเรียนสอนภาษา“ซองคา”ซึง่เป็นภาษาประจําชาติ และใช้เป็นโรงเรียน

สอนศาสนาสําหรับสามเณรลามะ ขอเชิญชมความเก่าแก่ของวดั  สกัการะพระพทุธรูป

และพระโพธิสตัว์ภายในโบสถ์ 

เที่ยง  รับประทานอาหารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ทางบริษัทได้จดัเตรียมชดุ “คีรา” และ “โค” ชดุประจําชาติของ

ภูฏาน ให้ท่านได้สวมใส่เท่ียวในเมืองทิมพ ูจากนัน้นําแวะชม

วิวบนเนินเขา Kuenselphodrang เหนือตวัเมืองในจดุท่ีมีฮวง

จุ้ยดีท่ีสดุในประเทศภฏูาน พร้อมนมสัการพระพทุธรูปหล่อสมั

ริดประทบันัง่กลางแจ้ง Big Buddha สงู51.50 เมตรองค์ใหญ่

ท่ีสดุในโลก ซึง่เกิดขึน้มาจากการรวมพลงัของชาวพทุธจากทัว่

โลก โดยได้ต้นแบบมาจากพระพทุธรูปท่ีประดิษฐานอยู่ในสถปู



พทุธคยา ประเทศอินเดีย  

จากนัน้นําชม อนสุรณ์สถาน  Memorial Chorten หรือมหาสถปูท่ี

พระเจ้าจิกมี  ดอร์จี  วงัชกุ  กษัตริย์องค์ท่ี3  หรือพระบิดาแห่ง

ภฏูานยคุใหม่ (King of Modernization)ท่ีปกครองภฏูาน ในช่วง

ปี ค.ศ.1952 – 1972  ทรงมีพระประสงค์จะสร้างสถปูเพ่ือถวาย

เ ป็ น พุท ธ บูช า  แ ท น สัญ ลัก ษ ณ์  ก า ย  ว า จ า แล ะ ใ จ  ข อ ง

พระพุทธศาสนา แต่ท่านได้เสด็จสวรรคตเสียก่อน สมเด็จพระ

ราชินีจึงได้ดําเนินการสร้างต่อจนแล้วเสร็จ (หากรายการทวัร์ไม่

ตรงกบัวนัเสาร์-อาทิตย์  จะนําผ่านชม ไปรษณีย์ทมิพู   

หากตรงกบัวนัเสาร์และวนัอาทิตย์  จะนําท่านชม ตลาดนดัพืน้เมือง Weekend Market) 

ภูฏาน จากนัน้นําท่านเดินทางไปชม สวนสตัว์พืน้เมือง 

ชมตัว “ทาคิน” สัตว์ประจําชาติของภูฏาน (National 

Animal of  Bhutan) เป็นสตัว์บนภเูขาสงู ท่ีมีลกัษณะ

ผสมระหว่าง แพะกับวัว  ท่ีมีถ่ินอาศัยอยู่โดยเฉพาะใน

ภฏูานและบางส่วนของมณฑลเสฉวนของจีนเท่านัน้   

จากนัน้นําท่านเดนิทางกลับสู่เมืองพาโร 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม 

ที่พัก  Hotel Olatang หรือ เทียบเท่า 

 

 วันที่ ส่ีของการเดนิทาง                     พาโร - วัดต๊ักซัง   
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหารเช้านําท่าน เดินเท้า (หรือข่ีม้า) ขึน้สู่ยอดเขา  ซึง่แบ่งการเดินออกเป็น 2 ช่วง  



ใช้เวลาช่วงละประมาณ 2 ชั่วโมง ท่ีระดับความสูงเฉล่ีย 2,000-3,000เมตร ในเส้นทาง

แสวงบญุของชาวพทุธมหายาน  ท่ียิ่งใหญ่ระดบัโลก  ขอเชิญ

แวะพกัเหน่ือยชมภาพมหศัจรรย์ของวดัตัก๊ซงัท่ีเกาะเก่ียวอยู่

บนหน้าผาสูง  ด่ืมชากาแฟท่ีจุดชมวิว Taktshang Cafe 

ในช่วงท่ี1 (เป็นจุดท่ีตัง้ภตัตาคารอาหารกลางวนั)   จากนัน้

ท่านท่ียงัมีพลงัศรัทธาแรงกล้าจะร่วมกนัเดินข้ามเขาในช่วงท่ี

สอง(เดินประมาณ2 ช.ม.)  เ ข้าสู่  วัดตั๊กซัง  (Taktshang 

Lhakhang) หรือวัดถํา้เสือ ซึ่งเป็นวัดถํา้13วัดท่ีสร้างเกาะ

เก่ียวกันอยู่บนหน้าผาท่ีดูเหมือนวิมานสวรรค์ล่องลอยอยู่

เหนือกลุ่มเมฆ นบัเป็นวดัท่ีน่ามหศัจรรย์1ใน10ของโลก และมี

ความสําคญัท่ีสดุของชาวภฏูาน ซึง่ทกุคนจะต้องขึน้ไปให้ได้ครัง้หนึง่ในชีวิต  

....ตามตํานาน ท่ีเช่ือกนัว่า ถํา้เสือ้หรือรังเสือ(Tiger Nest)แห่งนีคื้อสถานท่ี ๆ กูรู ริม

โปเช หรือท่านปัทมสมัภวะ ผู้ เป็นปรมาจารย์แห่งคําสอนแบบ วชัรญานตนัตระท่ีเดินทาง

โปรดสตัว์มาจากทิเบต ได้ข่ีนางเสือ(หมายถึง ศกั-ติ หรือพลงัปัญญาจากเพศหญิงท่ีแปลง

สภาพเป็นนางเสือ)ขึน้ไปสร้างสมบญุบารมีนัง่วิปัสสนากรรมฐานบําเพญ็สมาธิภาวนา 

อยู่ในถํา้นานถึง3เดือน ก่อนท่ีท่านจะได้ประกาศคําสอนสู่สานศุิษย์เพ่ือเผยแผ่พระศาสนา

สู่ดินแดนพทุธภูมิภูฏาน ในพทุธศตวรรษท่ี12 การเดินขึน้ไปถึงวัดตัก้ซัง ต้องมีความ

พร้อมทัง้ร่างกายและจิตใจ อากาศบนที่ สูงเบาบางซึ่งอาจจะทําให้เหน่ือยง่าย 

ท่านที่ต้องการสละสิทธ์ิกรุณาแจ้งล่วงหน้า เพ่ือจัดเตรียมการดูแล 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ Takshang café  

  จากนัน้นําท่านลงจากวดัตัก๊ซงั 

หลงัจากลงจากวดัตัก๊ซงั นําท่านชม วดัคิช ู(Kichu Temple) อาย1ุ,300 ปี วดัเก่าแก่ท่ีสดุ

แห่งหนึง่ของภ ูฏาน  ท่ีตามประวตัิว่าสร้าง ตัง้แต่สมยัท่ีภฏูานยงัเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของ

ทิเบต ซึ่งกษัตริย์ซองเซนกัมโป  ท่ีชาวทิเบตยกย่องว่า  เป็นผู้ อัญเชิญศาสนาพุทธสาย

วชัรยานตนัตระมาประดิษฐานในทิเบต และโปรดให้สร้างวดัขึน้ 108 แห่ง เพ่ือตอกหมดุ

สะกดอวัยวะ108จุดของยักษ์ตนหนึ่งซึ่งนอนแผ่ขวางกัน้การประกาศพระธรรมจกัรบน

เทีอกเขาหิมาลยั โดยท่ีพระองค์ทรงมุ่งหมายท่ีจะให้สจัธรรมคําสอนของพระพทุธเจ้าเผย

แผ่ไปทัว่ดินแดนแห่งนี ้จุดท่ีสร้างวดัคิชูท่ีเมืองพาโรเป็นเท้าซ้ายของยกัษ์  (อีกวดัหนึ่งใน



ภฏูานนอยู่ท่ีเมืองบมุทงั วดัจมัเบ สร้างตรงเข่าซ้ายของยกัษ์) นําเข้าชมวิหารเก่าแก่ตัง้แต่

สมัยกษัตริย์ ซองเซน กัมโป ซึ่งตรงบริเวณพืน้ไม้เบือ้งหน้าพระพุทธเจ้าศรีศากยมุนี มี

ร่องรอยบุ๋มลึกอย่างชดัเจน เน่ืองจากมีผู้แสวงบญุจํานวนมากมายืนก้มลงกราบพระแบบ 

“อษัฎางคประดิษฐ์” (ร่างกายแตะพืน้ 8 จดุ) ซํา้ ๆ กนัเป็นเวลานานนบัพนัปี  

ขอเชิญชมต้นสนไซเปรสไม้ประจําชาติต้นเก่าแก่ท่ีหน้าวดั เพลิดเพลินชมวิวกว้างไกลของ

เทือกเขาหิมาลยั มองเห็นยอดเขาจโูมฮารี สงูท่ีสดุในภฏูาน 7,340เมตร (จโูมฮารีจะเห็น

ได้เม่ืออากาศสดใสในฤดหูนาว) 

อิสระให้ท่านเดนิเล่นช็อปป้ิงในเมืองพาโร 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม 

ที่พัก  Hotel Olatang หรือ เทียบเท่า 

 

 วันที่ห้าของการเดนิทาง                    พาโร  – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

  ถึงเวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองพาโร 

10.35 น. ✈ ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ด้วยสายการบินภฏูานแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี B3 700 

16.05 น. ถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ มิรู้ลืม 

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

*** รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นหลกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อัตราคาบริการตอทาน 

วนัทีอ่อกเดนิทาง พักหองคู พักเดีย่ว
(เพิม่) 

20 – 24 พฤศจิกายน 2562 
4 – 8 ธันวาคม 2562 
29 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 

2563 

55,999 
บาท 

7,900 บาท 

หมายเหตุ  
 ออกเดินทาง 15 ทานขึ้นไป 
 ราคานี้ไมรวม ทิป ไกด(ภูฏาน) , คนขับ , รถกระเปา, และเจาหนาที่ชาวภูฏานที่

คอยใหบริการตลอดการเดินทาง ทานละ 30 USD ตอทริป ตอทาน 
 ทิปหัวหนาทัวรที่เดินทางและใหบริการ 300 บาท ตอทริป ตอทาน 

 

โรงแรมที่พกั : 
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/ 
 
 
 
 
 

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/


ราคานีร้วม 
-   โรงแรมท่ีพกั 4   คืน  พร้อมอาหารเช้า  ตามโปรแกรมท่องเท่ียวด้านบน 
-   อาหารทกุมือ้ตามท่ีระบใุนโปรแกรม 
-   หวัหน้าทวัร์ 
-   ไกด์ท้องถ่ิน (พดูภาษาองักฤษ) 
-   รถรับ-สง่สนามบนิ  และตลอดการเดินทางตามโปรแกรมด้านบน 
-   รายการทอ่งเท่ียวตามโปรแกรมด้านบน 
-   คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่ง ๆ 
-   นํา้ด่ืมวนัละ 3 ขวดตอ่ 1 ทา่น 
-   คา่วีซา่ภฏูานและคา่ภาษีทอ่งเท่ียวรัฐบาลภฏูาน 
-   คา่ตัว๋เคร่ืองบนิชัน้ประหยดัและภาษีสนามบนิภฏูาน (สายการบนิภฏูาน แอร์ไลน์ หรือ ดรุ๊กแอร์)   
-   ประกนัภยัการเดนิทาง 
 
ราคานีไ้ม่รวม 
-   คา่ใช้จา่ยส่วนตวันอกเหนือจากท่ีระบใุนโปรแกรมด้านบน 
-   ทิปไกด์และคนขบัรถ  
 
การย่ืนวีซ่า 
-  สแกนหน้าสําเนาพาสพอร์ตผู้ เดนิทาง  
 ( ควรสง่ย่ืนวีซา่อย่างน้อย 10 วนั ก่อนการเดนิทาง ) 
 
หมายเหตุ 

1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจํานวน ดงักล่าว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง 

2. กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 30,000.- บาท  หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจําคา่ 
ทวัร์สว่นท่ีเหลือ กรุณาชําระ 14 วนัก่อนการเดนิทาง หรือเม่ือสง่เอกสารย่ืนวีซา่  

3. เม่ือทําการออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้วและมีการยกเลิกไมว่า่กรณีใดๆทางบริษัทไมส่ามารถทําการรีฟันด์ตัว๋ได้ เน่ืองจาก
เง่ือนไขของสายการบิน 

4. กรุณาทําการจองท่ีนัง่ลว่งหน้าอยา่งต่ํา 15วนั ก่อนเดนิทาง เน่ืองจากเวลาดําเนินการในการทําวีซา่ใช้เวลา
ประมาณ  10  วนั  

 
การยกเลิก 
 หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัทํางาน มิฉะนัน้บริษัทฯจะขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคืนเงินทัง้หมด 
 หากผู้ โดยสารทา่นใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

คา่เดินทาง  
 
หมายเหตุ  
 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมเน่ืองจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมท่ีพกัใน

ตา่งประเทศเหตกุารณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผู้ เดินทางเป็น
สําคญั 



 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้ เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของ
ห้าม นําเข้าประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ ความประพฤตสิอ่ไปในทางเส่ือมเสีย  หรือด้วยเหตผุล
ใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทัง้หมดหรือ
บางสว่น 

 บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบในกรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผู้ โดยสารเอง 
 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับ

ชาวตา่งชาตหิรือ คนตา่งด้าวท่ีพํานกัอยูใ่นประเทศไทย 
 ม้าสําหรับขึน้วดัตัก๊ซงัมีจํานวนจํากดั ทางบริษัททําการจองลว่งหน้าก่อนเดนิทางถึงทางขึน้วดัทกุครัง้  

แตใ่นชว่งการทอ่งเท่ียวอาจจะมีจํานวนไมพ่อให้บริการแก่นกัทอ่งเท่ียว  
 
การชาํระเงนิ  

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคา่มดัจําเป็นจํานวน 30,000 บาท ตอ่ผู้ โดยสารหนึง่ท่าน(คา่ตัว๋เคร่ืองบนิสายการบนิ
ภฏูาน แอร์ไลน์ , ดรุ๊กแอร์) สําหรับการจองทวัร์สว่นท่ีเหลือจะขอเก็บทัง้หมดก่อนเดนิทางอยา่งน้อย  
21 วนัทําการ มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคา่มดัจําทัง้หมด 
 

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