
  SPECIAL BHUTAN 
ร่วมเทศกาล โดชูลา เฟสติวลั 1 ปีจดัคร้ังเดยีว 

5วัน 4คืน เดนิทาง 11 - 15 ธ.ค. 62 
 
 

เที่ยวภูฏานวิมานมังกรสันติพร้อมทัง้เทศกาลสาํคัญ 

ด้วยพืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นหบุเขาสงูกวา่   2,000  เมตรสลบักบั ภเูขาสงูชนักวา่  7,000 เมตร จงึเป็นท่ีมา 

ของช่ือ “ภฏูาน” แปลว่าดนิแดนบนท่ีสงู หรือ อาณาจกัรบนฟ้า แตช่าวภฏูานเรียกประเทศตนเองวา่ “ดรุกยลุ” 

หรือดินแดน แหง่มงักรผู้ รักสนัตแิละเรียกเผา่พนัธุ์ตนวา่ “ดรุกปา” หรือชาวมงักรสนัติ  ดนิแดนแหง่ขนุเขาอนั

ลกึลบัแหง่นีทํ้าให้ผู้ ไปเยือน ช่ืนตาสบายใจกบัสายธารใสบริสทุธ์ิท่ีทอดยาวไกล   ไปท่ามกลางความเขียวขจีของ

ทุง่นาป่าเขา จนเป็นอีกท่ีหนึ่งในโลกท่ีได้ สมญานามว่า  “สวิสแหง่เอเชีย”   

อีกทัง้ยงัพาทา่นเข้าร่วม โดชลูา เฟสตวิลั ซึง่จดัเพียงปีละ 1 ครัง้ให้ทา่นได้สมัผสั เทศกาลท่ีคนภฏูานเฝา้

รอให้มาถึง  

 

 อีกทัง้เรามีบริการท่ีแตกต่างจากท่ีอ่ืน ดังนีค้รับ 

 พกั DUSIT D2 เมืองทิมพ ูโรงแรมระดบั Deluxe 1 คืน อาหารไทยท่ีน่ีอร่อยมากๆครับ 

 รถขนกระเป๋าบริการและเช็คอินให้ก่อนโดยท่ีท่านไม่ต้องรอ  

 อาหารเสริมจากเมืองไทยอย่างน้อยมือ้ละ 1 อย่าง 
 อาหารแตล่ะมือ้จะมีเนือ้สตัว์อย่างน้อย 2อย่าง ยกเว้นท่ีบนเขาตัก๊ซงั 

 ทกุมือ้เช้าเราจดัเตรียมข้าวต้มและเคร่ืองเคียงสําหรับท่าน 

 นํา้ด่ืมวนัละ 3 ขวด 
 บริการชา กาแฟหลงัอาหารเท่ียงหรือเยน็วนัละ 1 ครัง้ 

 เราไมเ่ก็บเงินเพ่ิม คา่ม้าขึน้วดัตัก๊ซงั 
 

 
 
 
 
 
 

 



โปรแกรมการเดนิทาง 
วันที่ 11 ธันวาคม 2562                กรุงเทพฯ – พาโร – ทมิพ ู  

05.00 น. พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4  

ประตทูางเข้าท่ี 6 เคาน์เตอร์ K สายการบินภฏูานแอร์ไลน์ 

07.30 น. ✈ ออกเดนิทางสูภ่ฏูาน โดยสายการบนิภฏูานแอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี B3 707  

  11.10 น.  ถึง สนามบินพาโร (Paro International Airport)  เมืองหน้าด่านในหบุเขาแสนสวย ท่ีมีภูมิ

ประเทศเหมาะท่ีสุดในการก่อสร้างสนามบินของภูฏาน เพลินชมอาคารท่ีพักผู้ โดยสาร ซึ่ง

ออกแบบก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิ อนัมีเอกลกัษณ์ทางศลิปะท่ีนา่ทึง่ 

  ( เวลาท้องถ่ินภฏูาน ช้ากวา่เวลาประเทศไทย 1 ช.ม. )  

ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  

หลงัจากผา่นพิธีการเข้าประเทศ ให้ทา่นแลกเงินงลุดรัม (Ngultrum) ท่ีสนามบนิพาโร  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม Olatang โรงแรมท่ีสร้างเพ่ือรองรับ แขก VIP ของรัชกาล

ท่ี 4 ในวนัท่ีประเทศภฏูานเปิดให้นกัทอ่งเท่ียวเข้าประเทศเป็นวนัแรก 

 จากนัน้ นําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองพาโร (Paro National Museum) ซึ่ง

กษัตริย์ จิกม่ี ดอร์จิ วงัชกุ รัชกาลท่ี 3  ผู้ เป็น“บดิาแหง่ภฏูานยคุใหม”่ ได้รวบรวมศิลปวตัถเุก็บไว้

ใน “ปอ้มกลมหอรบโบราณ” หรือ “ตาซอง” (Ta Dzong) (ท่ีสร้างขึน้ตัง้แต ่พ.ศ.2192 ร่วมสมยั

พระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยา) พระองค์ได้จดัทําปอ้มกลมให้เป็นพิพิธภณัฑ์ ใน พ.ศ.

2511 ต่อมาได้เกิดแผ่นดินไหวท่ีทําให้ป้อมโบราณเสียหาย  จึงได้สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์หลัง

ใหมข่ึน้มาแทนท่ี  ชมหน้ากากท่ีใช้สวมแสดงในงานเทศกาลสําคญัจากทัว่ประเทศ  ชมงานพทุธ

ศิลป์ของการทําผ้าพระบท (ตงักา) ภาพแผนภูมิศกัดิ์สิทธ์ิของชาวพุทธนิกายวัชรยาน (มนัดา

ลา) เคร่ืองแตง่กาย สิ่งของเคร่ืองใช้ อาวธุ  เคร่ืองดนตรี  คมัภีร์ทางศาสนา  ความรู้ทางชีววิทยา

บนเทือกเขาหิมาลยั  จากนัน้นําท่านเดินทางเข้าชม พาโร ซอง ( Paro Dzong ) ท่ีสร้างขึน้ริม

ฝ่ังแมนํ่า้พาช ู เป็นสญัลกัษณ์สําคญั ท่ีเก่ียวข้องกบัจิตวิญญาณของชาวภฏูาน 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองหลวงทิมพู (Thimphu) (ระยะทาง65 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

1.45 ช.ม.) ผา่นชมทางหลวงแผน่ดนิสายหลกัของประเทศ เข้าสู่เขตช่องเขาตามแนวแม่นํา้พาช ู 

แวะถ่ายรูป สาํนักสงฆ์ตมัโช (Tamchoe Monastery) ท่ีมีสะพานแขวนทอดข้ามแม่นํา้ซึ่งสร้าง

โดยพระโยคีลามะ ในศตวรรษท่ี15 ช่ือ Thangtong Gyalpo ท่ีเดินทางมาจากทิเบตเพ่ือต้องการ

มาหาแร่เหล็ก และท่านได้คิดค้นการทําโซ่เหล็กเป็นครัง้แรก (มีจดัแสดงไว้ในพิพิธภณัฑ์พาโร) 

นําเดินทางต่อไป ผ่านชมเจดีย์สามองค์ ริมฝ่ังแม่นํา้ ซึ่งเป็นเจดีย์แบบทิเบต ภูฏาน และ

เนปาลท่ีจดุบรรจบของแมนํ่า้พาชกูบัแมนํ่า้ทิมพชู ูท่ีบริเวณด่านชูซอม (Chuzom) เดินทางตอ่

ท่ามกลางทิวทศัน์แสนสวยแปลกตา สู่ นครหลวงทิมพู ท่ีมีความสงูจากระดบันํา้ทะเล 2,350 

เมตร  (ดอยอินทนนท์ 2,565 เมตร  เมืองมรดกโลกล่ีเจียง 2,200 เมตร จงเตีย้น (แชงกรีลล่า) 

3,300 เมตร) หลงัจากนัน้นําเข้าชมภายใน ทิมพู ซอง (Thimpu Dzong) หรือมีช่ือเป็นทางการ

ว่า “ตาชิโช ซอง” (Tashicho Dzong) ซึ่งเป็นป้อมปราการท่ีตัง้ของสํานักพระราชวัง และ



ทําเนียบรัฐบาล มีห้องทํางานมากกว่า 100 ห้อง ในส่วนของมหาอารามนัน้จะมีตําหนักท่ี

ประทบัฤดูร้อนของสมเด็จพระสังฆราช ในส่วนของซอง

แห่งนีจ้ะอนุญาตให้นกัท่องเท่ียวเข้าชม ได้เฉพาะในส่วน

ข อ ง บ ริ เ ว ณ วัด  ซึ่ ง ท่ี ใ น โ บ ส ถ์ มี พ ร ะ ป ร ะ ธ า น เ ป็ น

พระพุทธเจ้าศรีศากยมุนี พระโพธิสัตว์  ท่านคุรุปัทม

สมัภวะ และท่านซบัดรุง งาวงั นมัเกลซึ่งเป็นผู้ รวบรวมชน

เผ่าจนเกิดเป็นประเทศภูฏาน ชมการตกแต่งภาพจิตรกรรมผาผนัง  และผ้าพระบทท่ีเล่า

เร่ืองราวในพุทธศาสนา โดยเฉพาะเร่ืองราวของการแสดงบารมีในปางต่างๆของ “พระปัทม

สมัภวะ” หรือ “พระปทมุสมภพ”  (แปลว่า ผู้ กําเนิดจากดอกบวั) เป็นภาคหนึ่งของพระพทุธเจ้า

ตามแนวคดิของนิกายมหายาน 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม 

ท่ีพัก  Dusit D2 หรือเทียบเท่า  

 

 วันที่ 12 ธันวาคม 2562                   ทมิพู –ปูนาคา  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเช้า ออกเดินทางเข้าสู่เขตเทือกเขาสูงท่ีอุดมสมบรูณ์ด้วยป่าสนก่ึงป่าดงดิบ จนถึง

ชอ่งเขา โดชูลาพาส (Dochula Pass) หรือชอ่งเขาศลิาท่ีมีระดบัความสงู  3,145 เมตร  

 หรือสถปูแห่งความเป็นสิริมงคลและ สนัติสขุของแผ่นดิน 108 องค์ ท่ีสร้างขึน้โดยสมเด็จพระ

ราชินี  อะชิ ดอร์จิ  วงัโม วงัซุก (ร.4) เพ่ือ ถวาย

พระโพธิสัตว์และพระอรหันต์108 องค์ และ 

เ พ่ือเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความสงบสุขท่ี

เกิดขึน้หลงัจากการปราบกบฏอสัสมัท่ีเข้ามาใช้

พืน้ ท่ีประเทศภูฏานในการต่อสู้ กับรัฐบาล

อินเดีย ซึ่งในวนัท่ีอากาศสดใสจะมองเห็นยอด

เขาโต๊ะท่ีมียอดแบนราบเหมือนโต๊ะและยอดเขาอ่ืน ๆ บนเทือกเขาหิมาลัย ท่ีสูงกว่า 7,000 

เมตร จากระดบันํา้ทะเล ให้ท่านได้ดื่มชา กาแฟ ไปพร้อมกับบรรยากาศสุดแสนโรแมน

ติก ณ ร้านกาแฟ Druk Wangyel Café (รวมอยู่ในรายการทัวร์ครับ)  จากนัน้นําเดินทาง

ข้ามภูเขาท่ีสูงเหนือม่านเมฆ สัมผัสกลิ่นหอมของดอกไม้ป่า ชมวิวบนเทือกเขาและเพลินชม

หมู่บ้านกลางหบุเขาท่ีมีการทํานาแบบขัน้บนัได เข้าสู่ เมืองหลวงเก่าปูนาคา (Punakha) ท่ีมี

ภูมิประเทศสงูจากระดบันํา้ทะเล 1,300 เมตร  และมีอากาศท่ีอบอุ่นกว่าเมืองทิมพ ู ด้วยเหตนีุ ้

กษัตริย์ภูฏานและ สมเด็จพระสงัฆราชจะทรงเสด็จแปรพระราชฐานมาปนูาคาในฤดูหนาว 

(เดือน พ.ย.- เม.ย.) ปนูาคาจงึเปรียบเสมือน  “เมืองหลวงฤดหูนาว” (Winter Capital) ในขณะท่ี

ทิมพเูป็น “เมืองหลวงฤดรู้อน” (Summer Capital) และเป็นเมืองหลวงทางราชการ  นําท่านสู่ 

วัดชิมิ (Chimi Lhakhang) หรือวัดแห่งการเกิด ท่ีสร้างขึน้ตัง้แต่ศตวรรษท่ี 15 โดยท่าน 



Drukpa Kuenley นกับวชลามะผู้ ท่ีเต็มไปด้วยเวทย์มนต์พลงัลึกลบัและอิทธิปาฏิหาริย์ท่านได้

สะกดวิญญาณนางปีศาจร้ายท่ีแฝงตวัมาในรูปของสนุขัสีแดงเอาไว้ใต้เจดีย์ด้วยเคร่ืองมือท่ีเป็น

รูปอวยัวะเพศชาย ทําให้วดัแห่งนีมี้อีกช่ือหนึ่งว่า No Dog Temple และยงัได้เนรมิตรแพะผสม

ววัให้กลายเป็นตวัทาคนิอีกด้วย ชาวภูฏานจึงนิยมมาขอพรเพ่ือเพิ่มพลงัให้ชีวิตและการขอบตุร

กนัท่ีวดั “ชิมิลาคงั” ซึ่งในโบสถ์จะมีรูปบชูาของท่าน และจะมีพระลามะทําพิธีให้พรด้วยการใช้

เคร่ืองหมายเพศชายและคนัธนเูคาะเบาๆท่ีศีรษะ  จากนัน้จะรินนํา้มนต์ ซึ่งตามธรรมเนียมเรา

ต้องใช้ฝ่ามือทัง้สองรับนํา้มนต์มาแตะท่ีริมฝีปากก่อนท่ีจะนําไปลบูท่ีศรีษะ 

***(ทา่นท่ีมีความประสงค์จะเดินไปนมสัการและขอพรท่ีวดั ชิมิ จะมีไกด์พาไปถึงท่ีวดั ใช้เวลา

เดนิถึงวดัประมาณ 30นาที) 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม Zhingkham  รับประทานอาหารพร้อมกบัช่ืนชมความ

สวยงามของ ปูนาคาซอง ซึง่เป็นร้านเดียวท่ีได้เห็นวิวนี ้

 หลงัอาหาร ท่านเข้าชม ปูนาคา ซอง (Punakha Dzong)  ซึ่งเป็นซองขนาดใหญ่ และสําคญั

ท่ีสดุ เป็นสถานท่ีเก็บ พระอฐิั ของทา่นธรรมราชาซบัดรุง งาวงั นมัเกล ผู้ รวมชาติภูฏาน และ ยงั

เป็นสถานท่ี ซึ่งพระเจ้าอกุเยน วงัชุก กษัตริย์พระองค์แรก ได้กระทําพิธีบรมราชาภิเษกขึน้เป็น

ปฐมกษัตริย์แหง่ภฏูาน เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม  พ.ศ. 2450 (ตอ่มาจึงกําหนดให้ทกุวนัท่ี 17  ธ.ค. 

เป็นวนัชาตภิฏูาน) ภายในซองแห่งนีมี้พระ

ตําหนักและท้องพระโรงซึ่งใช้เป็นสถาน

ประกอบพระราชพิธีต่างๆ ยังมีศาลาว่า

การเมือง ลานสนามหลวง  มหาธาตเุจดีย์ 

หอพระ โบสถ์  วิหาร กฏิุพระลามะ ท่ีสร้าง

ขึน้ในซองนีถึ้ง 21 แหง่  มีภิกษุสามเณรจํา

พรรษากว่า  6,000 รูป  แม้จะเคยเกิดไฟไหม้ถึง 6 ครัง้ เกิดนํา้ท่วม และแผ่นดินไหว แตป่นูาคา 

ซอง ก็ยงัคงความงามสง่า “ปนูาคา ซอง” มีตํานานเป็นพทุธทํานายโดย  “ครุุริมโปเช” หรือท่าน 

“ครุุปัทมสมัภวะ”ว่า ณ ท่ีแห่งนี ้จะมีบรุุษนาม  “นมัเกล” มาสร้างปอ้มปราการเป็นสงัฆมณฑล

(ซอง) ขึน้ท่ีบริเวณด้านหน้าภเูขารูปงวงช้างท่ีมีแม่นํา้สองสายมาบรรจบกนั  ซึ่งคําทํานายนัน้ได้

กลายเป็นความจริง   เม่ือทา่นซบัดรุง งาวงั นมัเกล พระลามะผู้ ท่ีได้นําพระบรมสารีริกธาตจุาก

ทิเบตเข้ามาประดษิฐานในภูฏาน และได้สร้าง “เซอร่ีดอร์จีซอง”และ “ซิมโทกา ซอง” ในบริเวณ

ช่องเขาเมืองทิมพู เพ่ือใช้เป็นสํานักเพ่ือการประกาศศาสนา  ในปีพ.ศ.2163และ พ.ศ.2172

ตามลําดบั หลงัจากนัน้จึงมาสร้าง “ปูนาคา ซอง” ขึน้ในปีพ.ศ.2182  ณ จุดบรรจบลํานํา้โม 

(โม=ผู้หญิง)  กับลํานํา้ โป (โป=ชาย) ท่ีรวมกนัเป็นแม่นํา้ ปนูาซงั ซึ่งในบริเวณนีเ้คยเป็นท่ีตัง้

สํานกัของนกับวชโยคีมาก่อน  ท่านได้รับแรงศรัทธาอย่างมากมาย จึงได้รับยกย่องให้เป็น “ซบั

ดรุง” หมายถึง “ผู้พิชิตท่ีศตัรูจะต้องสยบแทบเท้า”จากนัน้ก็ได้สร้าง “ตาชิโช ซอง” ท่ีทิมพูอีก

หนึ่งแห่งในปีพ.ศ.2184  แล้วก็ได้ประกาศการเป็นพระสงัฆธรรมราชาเพ่ือการเผยแผศ่าสนา



นิกายนิงมาปา หรือ ดรุ๊กปา และได้รวมชาติของชนเผ่าตา่ง ๆ จนเกิดเป็นราชอาณาจกัรภฏูาน

ในเวลาตอ่มา  

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม 

ท่ีพัก  Zhingkham Resort หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2562                 ปูนาคา - ทมิพู  - พาโร  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พเิศษ นําท่านเข้าชม เทศกาล โดชูลา เฟสติวัล เป็นเทศกาลท่ีชาวภูฏานจะแต่งกายด้วย

เคร่ืองแต่งกายประจําชาตเิพ่ือมาชมระบําหน้ากากอันศักดิ์สิทธ์ิ ให้ท่านได้เพลิดเพลิน

กับการแสดงระบาํหน้ากากพร้อมด้วยฉากหลังของภูเขาอันสวยงาม และให้ท่านได้ร่วม

สัมผัสวถีิชีวิตของชาวภูฏาน ซึ่งงานเทศกาลโดชูลา เฟสติวัล จะจัดขึน้เพียงปีละ 1 ครัง้

เท่านัน้ ณ บริเวณ ดรุ๊ก วังเกล (Druk Wangyel Chorten) 

จากนัน้นําท่านเดนิทางกลับสู่เมืองหลวงทมิพู  

นําชม ซิมโทกาซอง (Simtokha Dzong) ซึ่งเป็นซองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศ 

สร้างขึน้ในสมยัรวมชาติ  ใช้เป็นโรงเรียนสอนภาษา“ซองคา”ซึ่งเป็นภาษาประจําชาติ และใช้

เป็นโรงเรียนสอนศาสนาสําหรับสามเณรลามะ ขอเชิญชมความเก่าแก่ของวัด  สักการะ

พระพทุธรูปและพระโพธิสตัว์ภายในโบสถ์ 

เท่ียง  รับประทานอาหารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

ทางบริษัทได้จดัเตรียมชดุ “คีรา” และ “โค” ชดุประจําชาติของภูฏาน ให้ท่านได้สวมใส่เดินเล่น

ในเมืองทิมพ ู

นําท่านสู่เนินเขา Kuenselphodrang เหนือตวัเมืองในจดุท่ีมีฮวงจุ้ยดี

ท่ีสุดในประเทศภูฏาน พร้อมนมสัการพระพุทธรูปหล่อสมัริดประทบั

นัง่กลางแจ้ง Big Buddha สูง 51.50 เมตร องค์ใหญ่ท่ีสุดในโลก ซึ่ง

เกิดขึน้มาจากการรวมพลงัของชาวพทุธจากทัว่โลก โดยได้ต้นแบบมา

จากพระพทุธรูปท่ีประดษิฐานอยูใ่นสถปูพทุธคยา ประเทศอินเดีย 

นําชม อนุสรณ์สถาน (Memorial Chorten) หรือมหาสถปูท่ีพระเจ้า

จิกมี ดอร์จี วงัชกุ กษัตริย์องค์ท่ี3 หรือพระบิดาแห่งภูฏานนยคุใหม ่

(King of Modernization) ท่ีปกครองภูฏาน ในช่วงปี ค.ศ.1952 – 1972  ทรงมีพระประสงค์จะ

สร้างสถูปเพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา แทนสญัลกัษณ์ กาย วาจาและใจ ของพระพุทธศาสนา แต่

ท่านได้เสด็จสวรรคตเสียก่อน สมเด็จพระราชินีจึงได้ดําเนินการสร้างตอ่จนแล้วเสร็จ จากนัน้

นําท่านเดนิทางต่อสู่เมืองพาโร 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม 

ท่ีพัก  Hotel Olatang  หรือเทียบเท่า 

 

 



 

 วันที่ 14 ธันวาคม 2562                        พาโร  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเช้า นําทา่น เดนิเท้า (หรือข่ีม้า) ขึน้สูย่อดเขา  ซึง่แบง่การเดนิออกเป็น 2 ชว่ง  

ใช้เวลาช่วงละประมาณ 2 ชัว่โมง ท่ีระดบัความสูงเฉล่ีย 2,000-3,000 เมตร ในเส้นทางแสวง

บุญของชาวพุทธมหายาน ท่ีย่ิงใหญ่ระดบัโลก ขอเชิญแวะพกัเหน่ือยชมภาพมหัศจรรย์ของ

วดัตัก๊ซงัท่ีเกาะเก่ียวอยู่บนหน้าผาสงู ด่ืมชากาแฟท่ีจดุชมวิว Taktshang Cafeในช่วงท่ี1 (เป็น

จดุท่ีตัง้ภตัตาคารอาหารกลางวนั) จากนัน้ท่านท่ียงัมีพลงัศรัทธาแรงกล้าจะร่วมกนัเดินข้ามเขา

ในช่วงท่ีสอง( เดินประมาณ   2 ช.ม.) เข้าสู่ วัดตั๊กซัง (Taktshang Lhakhang) หรือวัดถํา้เสือ 

ซึ่งเป็นวดัถํา้13 วดัท่ีสร้างเกาะเก่ียวกนัอยู่บนหน้าผาท่ีดเูหมือนวิมานสวรรค์ล่องลอยอยู่เหนือ

กลุ่มเมฆ นบัเป็นวดัท่ีน่ามหศัจรรย์1ใน10ของโลกและมีความสําคญัท่ีสดุของชาวภูฏาน ซึ่งทุก

คนจะต้องขึน้ไปให้ได้ครัง้หนึ่งในชีวิต ....ตามตํานาน ท่ีเช่ือกันว่า ถํา้เสือ้หรือรังเสือ (Tiger 

Nest)แห่งนี ้คือสถานท่ีๆ กูรู ริมโปเช หรือท่านปัทมสมัภวะ ผู้ เป็นปรมาจารย์แห่งคําสอนแบบ 

วชัรญานตนัตระท่ีเดินทางโปรดสตัว์มาจากทิเบต ได้ข่ีนางเสือ(หมายถึงศกั-ติ หรือพลงัปัญญา

จากเพศหญิงท่ีแปลงสภาพเป็นนางเสือ) ขึน้ไปสร้างสมบญุบารมีนัง่วิปัสสนากรรมฐานบําเพ็ญ

สมาธิภาวนาอยูใ่นถํา้นานถึง3เดือน  

ก่อนท่ีท่านจะได้ประกาศคําสอนสู่สานุศิษย์

เพ่ือเผยแผพ่ระศาสนาสูด่นิแดนพทุธภมูิภฏูาน 

ในพทุธศตวรรษท่ี12 การเดินขึน้ไปถึงวัดตัก้

ซัง ต้องมีความพร้อมทัง้ร่างกายและจิตใจ 

อากาศบนท่ีสูงเบาบางซึ่ งอาจจะทําให้

เหน่ือยง่าย ท่านท่ีต้องการสละสิทธ์ิกรุณา

แจ้งล่วงหน้า เพ่ือจัดเตรียมการดูแล 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ Takshang café 

หลังจากลงจากวัดตั๊กซัง นําท่านชม วัดคิชู (Kichu Temple) อาย1ุ,300 ปี วดัเก่าแก่ท่ีสุด

แหง่หนึง่ของภ ูฏาน  ท่ีตามประวตัวิา่สร้าง ตัง้แตส่มยัท่ีภูฏานยงัเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของทิเบต 

ซึง่กษัตริย์ซองเซนกมัโป  ท่ีชาวทิเบตยกย่องว่า  เป็นผู้อญัเชิญศาสนาพทุธสายวชัรยานตนัตระ

มาประดิษฐานในทิเบต และโปรดให้สร้างวดัขึน้ 108 แห่ง เพ่ือตอกหมุดสะกดอวยัวะ108จุด

ของยักษ์ตนหนึ่งซึ่งนอนแผ่ขวางกัน้การประกาศพระธรรมจักรบนเทีอกเขาหิมาลัย โดยท่ี

พระองค์ทรงมุ่งหมายท่ีจะให้สจัธรรมคําสอนของพระพทุธเจ้าเผยแผ่ไปทัว่ดินแดนแห่งนี ้จุดท่ี

สร้างวดัคิชูท่ีเมืองพาโรเป็นเท้าซ้ายของยกัษ์  (อีกวดัหนึ่งในภูฏานนอยู่ท่ีเมืองบุมทงั วดัจมัเบ 

สร้างตรงเข่าซ้ายของยักษ์) นําเข้าชมวิหารเก่าแก่ตัง้แต่สมยักษัตริย์ ซองเซน กัมโป ซึ่งตรง

บริเวณพืน้ไม้เบือ้งหน้าพระพทุธเจ้าศรีศากยมนีุ มีร่องรอยบุม๋ลกึอยา่งชดัเจน เน่ืองจากมีผู้แสวง

บญุจํานวนมากมายืนก้มลงกราบพระแบบ “อษัฎางคประดิษฐ์” (ร่างกายแตะพืน้ 8 จดุ) ซํา้ ๆ 



กันเป็นเวลานานนับพันปี  ขอเชิญชมต้นสนไซเปรสไม้ประจําชาติต้นเก่าแก่ท่ีหน้าวัด 

เพลิดเพลินชมวิวกว้างไกลของเทือกเขาหิมาลัย มองเห็นยอดเขาจูโมฮารี สูงท่ีสุดในภูฏาน 

7,340เมตร (จโูมฮารีจะเห็นได้เม่ืออากาศสดใสในฤดหูนาว) 

อิสระให้ท่านเดนิเล่นช็อปป้ิงในเมืองพาโร 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม 

ท่ีพัก  Hotel Olathang   หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 15 ธันวาคม 2562                   พาโร  – กรุงเทพฯ 

  เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  

จากนัน้นําเดนิทางสูส่นามบินเมืองพาโร 

10.35 น. ✈ ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ ด้วยสายการบนิภฏูานแอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี B3 700 

16.05 น. ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพร้อมความประทบัใจ มิรู้ลืม 

 

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

หมายเหตุ:  

* รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็นหลกั 

 

อัตราคาบริการตอทาน 

วนัทีอ่อกเดนิทาง พักหองคู พักเดีย่ว
(เพิม่) 

11-15 ธ.ค 62  57,999 บาท 9,900 บาท 
หมายเหตุ  
 ออกเดินทาง 15 ทานขึ้นไป 
 ราคานี้ไมรวม ทิป ไกด(ภูฏาน) , คนขับ , รถกระเปา, และเจาหนาที่ชาวภูฏาน

ที่คอยใหบริการตลอดการเดินทาง ทานละ 30 USD ตอทริป ตอทาน 
 ทิปหัวหนาทัวรที่เดินทางและใหบริการ 300 บาท ตอทริป ตอทาน 

 
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 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจํานวน ดงักลา่ว บริษัท

ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดนิทาง 

2. กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 30,000.- บาท  หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจํา

คา่ ทวัร์สว่นท่ีเหลือ กรุณาชําระ 14 วนัก่อนการเดนิทาง หรือเม่ือสง่เอกสารย่ืนวีซา่  

3. เม่ือทําการออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้วและมีการยกเลิกไมว่า่กรณีใดๆทางบริษัทไมส่ามารถทําการรีฟันด์ตัว๋ได้ 

เน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบนิ 

4. กรุณาทําการจองท่ีนัง่ลว่งหน้าอยา่งต่ํา 15วนั ก่อนเดนิทาง เน่ืองจากเวลาดําเนินการในการทําวีซา่ใช้เวลา

ประมาณ  10  วนั  

 

การยกเลิก 

 หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัทํางาน มิฉะนัน้บริษัทฯจะขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมด 

 หากผู้ โดยสารทา่นใด วีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

คืนคา่เดนิทาง  

 

หมายเหตุ  

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมเน่ืองจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมท่ีพกั

ในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผู้

เดนิทางเป็นสําคญั 



 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้ เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ

สิ่งของห้าม นําเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  

หรือด้วยเหตผุลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่

วา่จํานวนทัง้หมดหรือบางสว่น 

 บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบในกรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผู้ โดยสารเอง 

 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับ

ชาวตา่งชาตหิรือ คนตา่งด้าวท่ีพํานกัอยูใ่นประเทศไทย 

 ม้าสําหรับขึน้วดัตัก๊ซงัมีจํานวนจํากดั ทางบริษัททําการจองลว่งหน้าก่อนเดนิทางถึงทางขึน้วดัทกุครัง้  

แตใ่นชว่งการทอ่งเท่ียวอาจจะมีจํานวนไมพ่อให้บริการแก่นกัทอ่งเท่ียว  

 

การชาํระเงนิ  

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคา่มดัจําเป็นจํานวน 30,000 บาท ตอ่ผู้ โดยสารหนึง่ท่าน(คา่ตัว๋เคร่ืองบนิสาย

การบนิภฏูาน แอร์ไลน์ , ดรุ๊กแอร์) สําหรับการจองทวัร์สว่นท่ีเหลือจะขอเก็บทัง้หมดก่อนเดนิทางอยา่ง

น้อย 21 วนัทําการ มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคา่มดัจําทัง้หมด 

 

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