รหัสทัวร์ : THP16-KB-BT-8JUL-30DEC17H

SPECIAL BHUTAN
BHUTAN 4วัน 3คืน
บินเช้ากลับเย็น เที่ยวครบ
เที่ ยวภูฏานวิ มานมัง กรสัน ติ
ด้ วยพื ้นที่สว่ นใหญ่เป็ นหุบเขาสูงกว่า 2,000 เมตรสลับกับ ภูเขาสูงชันกว่า 7,000 เมตร จึงเป็ นที่มา ของ
ชื่อ “ภูฏาน” แปลว่าดินแดนบนที่สงู หรื อ อาณาจักรบนฟ้า แต่ชาวภูฏา
นเรี ยกประเทศตนเองว่า “ดรุกยุล” หรื อดินแดน แห่งมังกรผู้รักสันติและ
เรี ยกเผ่าพันธุ์ตนว่า “ดรุกปา” หรื อชาวมังกรสันติ ดินแดนแห่งขุนเขาอัน
ลึกลับแห่งนี ้ทาให้ ผ้ ไู ปเยือน ชื่นตาสบายใจกับสายธารใสบริสทุ ธิ์ที่ทอดยาว
ไกล ไปท่ามกลางความเขียวขจีของทุ่งนาป่ าเขา จนเป็ นอีกที่หนึง่ ในโลกที่
ได้ สมญานามว่า “สวิสแห่งเอเชีย”

-

บริการพิเศษ ของเรา
รถขนกระเป๋ าบริ การและเช็คอินให้ กอ่ นโดยที่ทา่ นไม่ต้องรอ (สาหรับ10ท่านขึ ้นไป)
ระบาพื ้นเมืองและระบาหน้ ากาก (สาหรับ 10 ท่านขึ ้นไป)
อาหารเสริ มจากเมืองไทยอย่างน้ อยมื ้อละ 1 อย่าง
อาหารแต่ละมื ้อจะมีเนื ้อสัตว์อย่างน้ อย 2อย่างยกเว้ นที่วดั ชิมิและบนเขาตัก๊ ซัง
ทุกมื ้อเช้ าเราจัดเตรี ยมข้ าวต้ มและเครื่ องเคียงสาหรับท่าน
น ้าดื่มวันละ 3 ขวด
บริ การชา กาแฟหลังอาหารเที่ยงหรื อเย็นวันละ 1 ครัง้
รวมค่าม้ าขึ ้นวัดตัก๊ ซัง
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วันแรกของการเดินทาง

กรุ งเทพฯ – พาโร – ทิมพู

02.00 น.

พร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู
ทางเข้ าที่ 6 เคาน์เตอร์ N สายการบินดรุ๊กแอร์

04.30 น.
08.10 น.

✈ ออกเดินทางสูภ่ ฏู าน โดยสายการบินดรุ๊กแอร์ เที่ยวบินที่ KB121
(เวลาท้ องถิ่นภูฏาน ช้ ากว่าเวลาประเทศไทย 1 ช.ม.) ถึง สนามบินพาโร
(Paro International Airport) เมืองหน้ าด่านในหุบเขาแสนสวย ที่มีภมู ิประเทศเหมาะ
ที่ สุดในการก่อสร้ างสนามบิน ของภูฏาน เพลิน ชมอาคารที่ พักผู้โดยสาร ซึ่ง ออกแบบ
ก่อสร้ างด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบดังเดิ
้ ม อันมีเอกลักษณ์ทางศิลปที่น่าทึ่ง ด้ วยการใช้ วสั ดุ
เป็ นเครื่ องไม้ เข้ าสลักเชื่อมต่อกันโดยไม่ต้องใช้ ตะปูประดับลวดลายด้ วยสีสนั ของภาพ
จิตรกรรม และการแกะสลักอย่างวิจิตรบรรจง ส่วนที่เป็ นหลังคาจะใช้ การซ้ อนแผ่นไม้
แล้ วทับไว้ ด้วยก้ อนหินใหญ่เพื่อป้องกันความเสียหายจากแรงลมและหิมะตกผ่ านขัน้ ตอน
การตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร หลังจากผ่านพิธีการเข้ าประเทศ ให้ ท่านแลกเงินงุ
ลดรัม (Ngultrum) ที่สนามบินพาโร จากนันน
้ าเดินทางด้ วยรถมินิบสั เข้ าสู่ดินแดนสุขาวดี
บนเทื อ กเขาหิ ม าลัย จากนั น้ น าท่ า นเดิ น ทางด้ วยรถมิ นิ บัส สู่ เมื อ งหลวงทิ ม พู
(Thimphu) (ระยะทาง65 ก.ม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ช.ม.) ผ่านชมทางหลวง
แผ่นดินสายหลักของประเทศ เข้ าสู่เขตช่องเขาตามแนวแม่น ้าพาชู แวะถ่ายรู ป สานัก
สงฆ์ ตัมโช (Tamchoe Monastery) ที่มีสะพานแขวนทอดข้ ามแม่น ้าซึง่ สร้ างโดยพระโยคี
ลามะ ในศตวรรษที่15 ชื่อThangtong Gyalpo ที่ เดินทางมาจากทิเบตเพื่อต้ องการมาหา
แร่ เหล็ก และท่านได้ คิดค้ นการทาโซ่เหล็กเป็ นครัง้ แรก (มีจดั แสดงไว้ ในพิพิธภัณฑ์พาโร)
นาเดินทางต่อไปผ่านชมเจดีย์สามองค์ริมฝั่ งแม่นา้ ซึ่งเป็ นเจดีย์แบบทิเบต ภูฏาน และ
เนปาลที่ จุดบรรจบของแม่น า้ พาชูกับ แม่น า้ ทิ มพูชู ที่บริ เ วณด่ า นชู ซอม (Chuzom)
เดิ น ทางต่อ ท่ า มกลางทิ ว ทัศ น์ แสนสวยแปลกตาสู่ นครหลวงทิม พู ที่ มี ค วามสูง จาก
ระดับน ้าทะเล 2,350 เมตร (ดอยอินทนนท์ 2,565 เมตร เมืองมรดกโลกลี่เจียง 2,200
เมตร จงเตี ้ยน(แชงกรี ลล่า) 3,300 เมตร)
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารสุโขทัย
ทางบริ ษั ท ได้ จั ด เตรี ย มชุ ด “ คี ร า” และ “โค” ชุ ด
ประจาชาติของภูฏานให้ ท่านได้ สวมใส่ เที่ยวในเมืองทิม
พู นาแวะชมวิวบนเนินเขา Kuenselphodrang เหนือตัวเมือง
ในจุ ด ที่ มี ฮ วงจุ้ ยดี ที่ สุด ในประเทศภู ฏ าน พร้ อมนมัส การ
พระพุทธรูปหล่อสัมริ ดประทับนัง่ กลางแจ้ ง ( Big Buddha)
สูง51.50 เมตรองค์ใหญ่ที่สดุ ในโลก ซึง่ เกิดขึ ้นมาจากการรวม
พลั ง ของชาวพุ ท ธจากทั่ ว โลก โดยได้ ต้ นแบบมาจาก
พระพุท ธรู ปที่ ประดิษ ฐานอยู่ในสถูปพุท ธคยา ประเทศอิ น เดีย น าชม อนุ ส รณ์ ส ถาน
Memorial Chorten หรื อมหาสถูปที่พระเจ้ าจิกมี ดอร์ จี วังชุก กษัตริ ย์องค์ที่3 หรื อพระ
บิดาแห่งภูฏานยุคใหม่ (King of Modernization)ที่ปกครองภูฏาน ในช่วงปี ค.ศ.1952 –
1972 ทรงมีพระประสงค์จะสร้ างสถูปเพื่อถวายเป็ นพุทธบูชา แทนสัญลักษณ์ กาย วาจา

เที่ยง
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ค่า
ที่พัก

และใจ ของพระพุทธศาสนา แต่ท่านได้ เสด็จสวรรคตเสียก่อน สมเด็จพระราชินีจึงได้
ดาเนินการสร้ างต่อจนแล้ วเสร็จ
หลังจากนันน
้ าเข้ าชมภายใน “ทิมพู ซอง” Thimpu Dzong หรื อมีชื่อเป็ นทางการว่า “ตา
ชิโช ซอง”(Tashicho Dzong) ซึ่งเป็ นป้อม
ปราการที่ ตั ง้ ของส านั ก พระราชวั ง และ
ทาเนี ย บรั ฐบาล มีห้ องทางานมาก กว่า 100
ห้ อง ในส่วนของมหาอารามนันจะมี
้
ตาหนักที่
ประทับฤดูร้อนของสมเด็จพระสังฆราช ในส่วน
ของซองแห่งนีจ้ ะอนุญาตให้ นักท่องเที่ยวเข้ า
ชม ได้ เ ฉพาะในส่ ว นของบริ เ วณวัด ซึ่ง ที่ ใ น
โบสถ์มีพระประธานเป็ นพระพุทธเจ้ าศรี ศากยมุนี พระโพธิสตั ว์ ท่านคุรุปัทมสัมภวะ และ
ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกลซึง่ เป็ นผู้รวบรวมชนเผ่าจนเกิดเป็ นประเทศภูฏาน ชมการตกแต่ง
ภาพจิตรกรรมผาผนัง และผ้ าพระบทที่เล่าเรื่ องราวในพุทธศาสนา โดยเฉพาะเรื่ องราว
ของการแสดงบารมีในปางต่างๆของ “พระปั ทมสัมภวะ”
หรื อ “พระปทุมสมภพ”
(แปลว่า ผู้ก าเนิ ดจากดอกบัว ) เป็ น ภาคหนึ่ง ของพระพุ ท ธเจ้ า ตามแนวคิ ดของนิ ก าย
มหายาน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตราคารของโรงแรม
นาทุกท่านเข้ าสูท่ ี่พกั
Punsho Pelri Hotel หรือ เทียบเท่ า

วันสองของการเดินทาง
เช้ า

ทิมพู –ปูนาคา – ทิมพู

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้ า ออกเดินทางเข้ าสู่เขตเทือกเขาสูงที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยป่ าสนกึ่งป่ าดงดิบ
จนถึงช่องเขา “โดชูลาพาส” ( Dochula Pass) หรื อช่ องเขาศิลาที่มีระดับความสูง
3,145 เมตร ซึง่ มีกลุ่มสถูป “ดรุ ค วังเกล” (Druk Wangyel Chorten) หรื อสถูปแห่ง
ความเป็ นสิริมงคลและ สันติสขุ ของแผ่นดิน 108 องค์ ที่สร้ างขึ ้นโดยสมเด็จพระราชินี อะ
ชิ ดอร์ จิ วังโม วังซุก (ร.4) เพื่อ ถวายพระโพธิสตั ว์และพระอรหันต์ 108องค์และเพื่อเป็ น
อนุสรณ์ สถานแห่งความสงบสุขที่เกิดขึ ้นหลังจากการปราบกบฏอัสสัมที่เข้ ามาใช้ พืน้ ที่
ประเทศภูฏานในการต่อสู้กบั รัฐบาลอินเดีย ขอเชิญทุกท่านแวะชิมชา กาแฟและขนม
ว่างท่ามกลางบรรยากาศแสนสวยสุดแสนโรแมนติค ณ จุดชมวิวบนเขา ซึง่ ในวันที่อากาศ
สดใสจะมองเห็นยอดเขาโต๊ ะที่มียอดแบนราบเหมือนโต๊ ะและยอดเขาอื่นๆบนเทือกเขา
หิมาลัย ที่สงู กว่า 7,000 เมตรจากระดับน ้าทะเล จากนันน
้ าเดินทางข้ ามภูเขาที่สงู เหนือ
ม่านเมฆ สัมผัสกลิน่ หอมของดอกไม้ ป่า ชมวิวบนเทือกเขาและเพลินชมหมู่บ้านกลางหุบ
เขาที่มีการทานาแบบขันบั
้ นได เลาะเลียบแม่น ้า Puna Tsang Chhu เข้ าสูเ่ มืองหลวงเก่า
ปูนาคา (Punakha) ที่มีภมู ิประเทศสูงจากระดับน ้าทะเล 1,300 เมตร และมีอากาศที่
อบอุน่ กว่าเมืองทิมพู ด้ วยเหตุนี ้กษัตริ ย์ภฏู านและ สมเด็จพระสังฆราชจะทรงเสด็จ แปร
พระราชฐานมาปูนาคาในฤดูหนาว (เดือน พ.ย.- เม.ย.)
ปูนาคาจึงเปรี ยบเสมือน “เมืองหลวงฤดูหนาว” (Winter Capital) ในขณะ ที่ทิมพูเป็ น “
เมืองหลวงฤดูร้อน ”(Summer Capital)และเป็ นเมืองหลวงทางราชการ นาท่านเข้ าชม
“ปูนาคา ซอง” (Punakha Dzong) ซึง่ เป็ นซองขนาดใหญ่ และสาคัญที่สดุ เป็ นสถานที่
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เก็ บ พระอัฐิ ของท่านธรรมราชาซับดรุ ง งาวัง นั มเกล ผู้รวมชาติภูฏาน และ ยังเป็ น
สถานที่ ซึง่ พระเจ้ าอุกเยน วังชุก กษัตริ ย์พระองค์แรก ได้ กระทาพิธีบรมราชาภิเษกขึ ้นเป็ น
ปฐมกษัตริ ย์แห่งภูฏาน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2450 ( ต่อมาจึงกาหนดให้ ทกุ วันที่
17 ธ.ค. เป็ นวั น ชาติ ภู ฏ าน )
ภายในซองแห่ ง นี ม้ ี พ ระต าหนั ก
และท้ อ งพระโรงซึ่ง ใช้ เ ป็ น สถาน
ประกอบพระราชพิ ธี ต่า งๆ ยัง มี
ศาลาว่าการเมือง ลานสนามหลวง
มหาธาตุ เ จดี ย์ หอพระ โบสถ์
วิหาร กุฏิพระลามะ ที่สร้ างขึ ้นใน
ซองนี ้ถึง 21 แห่ง มีภิกษุสามเณรจาพรรษากว่า 6,000 รู ป แม้ จะเคยเกิดไฟไหม้ ถึง 6
ครั ง้ เกิ ด น า้ ท่ ว ม และแผ่น ดิ น ไหว แต่ปูน าคา ซอง ก็ ยัง คงความงามสง่ า “ปู น าคา
ซอง” มีตานานเป็ นพุทธทานายโดย “คุรุริมโปเช” หรื อท่าน “คุรุปัทมสัมภวะ”ว่า ณ ที่
แห่งนี ้ จะมีบรุ ุษนาม “นัมเกล” มาสร้ างป้อมปราการเป็ นสังฆมณฑล(ซอง) ขึ ้นที่บริ เวณ
ด้ านหน้ าภูเขารู ปงวงช้ างที่มีแม่น ้าสองสายมาบรรจบกัน ซึ่งคาทานายนันได้
้ กลายเป็ น
ความจริ ง เมื่อท่านซับดรุ ง งาวัง นัมเกล พระลามะผู้ที่ได้ นาพระบรมสารี ริกธาตุจาก
ทิเบตเข้ ามาประดิษฐานในภูฏาน และได้ สร้ าง “เซอรี่ ดอร์ จีซอง”และ“ซิมโทกา ซอง”ใน
บริ เวณช่องเขาเมืองทิมพู เพื่อใช้ เป็ นสานักเพื่อการประกาศศาสนา ในปี พ.ศ.2163และ
พ.ศ.2172ตามลาดับ หลังจากนันจึ
้ งมาสร้ าง“ปูนาคา ซอง”ขึ ้นในปี พ.ศ.2182 ณ จุด
บรรจบลาน ้าโม (โม=ผู้หญิง) กับลาน ้า โป
(โป=ชาย)ที่รวมกันเป็ นแม่น ้า ปูนาซัง ซึง่ ในบริ เวณนี ้เคยเป็ นที่ตงส
ั ้ านักของนักบวชโยคี
มาก่อน ท่านได้ รับแรงศรัทธาอย่างมากมาย จึงได้ รับยกย่องให้ เป็ น “ซับดรุ ง” หมายถึง “
ผู้พิชิตที่ศตั รูจะต้ องสยบแทบเท้ า”จากนันก็
้ ได้ สร้ าง “ตาชิโช ซอง” ที่ทิมพูอีกหนึง่ แห่งในปี
พ.ศ.2184 แล้ วก็ได้ ประกาศการเป็ นพระสังฆธรรมราชาเพื่อการเผยแผ่ศาสนานิกายนิงมา
ปาหรื อดรุ๊ กปาและได้ รวมชาติของชนเผ่าต่างๆจนเกิดเป็ นราชอาณาจักรภูฏานในเวลา
ต่อมา )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม Zhingkham resort
จากนั น้ น าเดิ น ทางสู่ ห มู่ บ้า นโลเบซ่ า (Lobesa) ที่ ช าวบ้ านส่ว นใหญ่ ไ ด้ ต กแต่ง ผนัง
อาคารบ้ านเรื อนด้ วยรู ปอวัยวะเพศชายตามความเชื่อเรื่ องสิริมงคลแห่งการป้องกันสิ่งชัว่
ร้ ายและพลังของการให้ กาเนิดชีวิต เพลิดเพลินชมท้ องทุ่งนากลางหุบเขา แล้ วนาเข้ าสู่
วัดชิมิ (Chimi Lhakhang) หรื อ วัดแห่ งการเกิด ที่สร้ างขึ ้นตังแต่
้ ศตวรรษที่ 15 โดยท่าน
Drukpa Kuenley นักบวชลามะผู้ที่เต็มไปด้ วยเวทย์มนต์พลังลึกลับและอิทธิปาฏิหาริ ย์
ท่านได้ สะกดวิญญาณนางปี ศาจร้ ายที่แฝงตัวมาในรู ปของสุนขั สีแดงเอาไว้ ใต้ เจดีย์ด้วย
เครื่ องมือที่เป็ นรูปอวัยวะเพศชาย ทาให้ วดั แห่งนี ้มีอีกชื่อหนึ่งว่า No Dog Temple และยัง
ได้ เนรมิตรแพะผสมวัวให้ กลายเป็ นตัวทาคินอีกด้ วย ชาวภูฏานจึงนิยมมาขอพรเพื่อเพิ่ม
พลังให้ ชีวิตและการขอบุตรกันที่วดั “ชิมิลาคัง” ซึง่ ในโบสถ์จะมีรูปบูชาของท่าน และจะมี
พระลามะท าพิ ธี ใ ห้ พ รด้ ว ยการใช้ เ ครื่ อ งหมายเพศชายและคัน ธนูเ คาะเบาๆที่ ศี ร ษะ
จากนัน้ จะริ นนา้ มนต์ ซึ่งตามธรรมเนียมเราต้ องใช้ ฝ่ามือทัง้ สองรับนา้ มนต์มาแตะที่ริม
ฝี ปากก่อนที่จะนาไปลูบที่ศรี ษะ
***(ท่ านที่มีความประสงค์ จะเดินไปนมัสการและขอพรที่วัด ชิมิ จะมีไกด์ พาไปถึง
ที่วัด ใช้ เวลาเดินถึงวัดประมาณ 30นาที)
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ค่า
ที่พัก

จากนัน้ นาท่ านเดินทางกลับสู่เมืองทิมพู แวะชม ซิมโทกาซอง(Simtokha Dzong)ซึง่
เป็ นซองที่เก่าแก่ที่สดุ อีกแห่งหนึ่งของประเทศ สร้ างขึ ้นในสมัยรวมชาติ ใช้ เป็ นโรงเรี ยน
สอนภาษา“ซองคา”ซึ่ง เป็ น ภาษาประจาชาติ และใช้ เป็ น โรงเรี ยนสอนศาสนาสาหรั บ
สามเณรลามะ ขอเชิญชมความ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม
นาท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั
Punsho Pelri Hotel หรือ เทียบเท่ า

วันสามของการเดินทาง
เช้ า

เที่ยง
พิเศษ
ค่า
ที่พัก

ทิมพู –วัดตั๊กซัง - พาโร

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้ านานั่งรถมินิบัสเข้ าสู่เส้ นทางหลวงเลาะเลียบแม่ นา้ ทิมพูชู
สู่เมืองพาโร เข้ าสู่บริ เวณเชิงเขา จากนันน
้ าเดินเท้ า
(หรื อขี่ม้า)ขึ ้นสู่ยอดเขา ซึ่งแบ่งการเดินออกเป็ น 2ช่วง
ใช้ เวลาช่วงละประมาณ 2 ชัว่ โมง ที่ระดับความสูงเฉลี่ย
2,000-3,000เมตร ในเส้ นทางแสวงบุญของชาวพุท ธ
มหายาน ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก ขอเชิญแวะพักเหนื่อย
ชมภาพมหัศจรรย์ของวัดตัก๊ ซังที่เกาะเกี่ยวอยู่บนหน้ า
ผาสูง ดื่มชากาแฟที่จดุ ชมวิวTaktshang Cafeในช่วงที่
1 (เป็ นจุดที่ตงภั
ั ้ ตตาคารอาหารกลางวัน) จากนันท่
้ าน
ที่ยงั มีพลังศรัทธาแรงกล้ าจะร่ วมกันเดินข้ ามเขาในช่วง
ที่สอง(เดินประมาณ2ช.ม.)เข้ าสู่วัดตั๊กซัง (Taktshang
Lhakhang) หรื อวัดถา้ เสือ ซึ่งเป็ นวัดถา้ 13วัดที่สร้ าง
เกาะเกี่ยวกันอยูบ่ นหน้ าผาที่ดเู หมือนวิมานสวรรค์ลอ่ งลอยอยูเ่ หนือกลุม่ เมฆ นับเป็ นวัดที่
น่ามหัศจรรย์1ใน10ของโลก และมีความสาคัญที่สดุ ของชาวภูฏาน ซึง่ ทุกคนจะต้ องขึ ้นไป
ให้ ได้ ครัง้ หนึ่งในชีวิต ....ตามตานาน ที่เชื่อกันว่า ถา้ เสือ้ หรื อรั งเสือ(Tiger Nest)แห่งนี ้
คือสถานที่ๆ กูรู ริ มโปเช หรื อท่ านปั ทมสัมภวะ ผู้เป็ นปรมาจารย์แห่งคาสอนแบบ วัช
รญานตัน ตระที่ เดินทางโปรดสัตว์ มาจากทิ เบต ได้ ขี่น างเสือ(หมายถึง ศัก -ติ หรื อพลัง
ปั ญญาจากเพศหญิ งที่ แปลงสภาพเป็ นนางเสือ) ขึน้ ไปสร้ างสมบุญบารมีนั่งวิปัสสนา
กรรมฐานบาเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่ในถ ้านานถึง 3เดือน ก่อนที่ท่านจะได้ ประกาศคาสอนสู่
สานุศิษย์เพื่อเผยแผ่พระศาสนาสูด่ ินแดนพุทธภูมิภฏู าน ในพุทธศตวรรษที่12 การเดินขึน้
ไปถึงวัดตัก้ ซัง ต้ องมีความพร้ อมทัง้ ร่ างกายและจิตใจ อากาศบนที่สูงเบาบางซึ่ง
อาจจะท าให้ เ หนื่ อ ยง่ า ย ท่ า นที่ ต้ อ งการสละสิ ท ธิ์ ก รุ ณ าแจ้ ง ล่ ว งหน้ า เพื่ อ จั ด
เตรียมการดูแล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ Takshang café
นาชมนาฏศิลป์ ภูฏานในชุดระบาหน้ ากากที่ใช้ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และ
ชมการเต้ นราพืน้ เมืองของชนเผ่ าที่อาศัยอยู่ท่ วั ประเทศ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม
นาท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั
โรงแรม Olathang หรือ เทียบเท่ า
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วันสี่ของการเดินทาง
เช้ า

เที่ยง

พาโร – กรุ งเทพ ฯ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาเข้ าชม พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติเมืองพาโร (Paro National Museum)ซึง่ กษัตริ ย์
จิกมี่ ดอร์ จิ วังชุก รัชกาลที่ 3 ผู้เป็ น“บิดาแห่งภูฏานยุคใหม่” ได้ รวบรวมศิลปวัตถุเก็บไว้ ใน
“ป้อมกลมหอรบโบราณ” หรื อ “ตาซอง” (Ta Dzong) (ที่สร้ างขึ ้นตังแต่
้ พ.ศ.2192 ร่วมสมัย
พระเจ้ าปราสาททองแห่งกรุ งศรี อยุธยา)
พระองค์ ได้ จั ด ท าป้ อ มกลมให้ เป็ น
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ใน พ.ศ.2511 ต่ อ มาได้ เ กิ ด
แผ่นดินไหวที่ทาให้ ป้อมโบราณเสียหาย
จึ ง ได้ สร้ างอาคารพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ห ลัง ใหม่
ขึ ้นมาแทนที่ ชมหน้ ากากที่ใช้ สวมแสดง
ในงานเทศกาลส าคัญ จากทั่ว ประเทศ
ชมงานพุทธศิลป์ ของการทาผ้ าพระบท (ตังกา) ภาพแผนภูมิศกั ดิส์ ทิ ธิ์ของชาวพุทธนิกาย
วัชรยาน (มัน ดาลา) เครื่ องแต่ง กาย สิ่ง ของเครื่ องใช้ อาวุธ เครื่ องดนตรี คัมภี ร์ท าง
ศาสนา ความรู้ ทางชีววิทยาบนเทือกเขาหิมาลัย จากนันน
้ าท่านเดินทางเข้ าชม “พาโร
ซอง”( Paro Dzong ) ที่สร้ างขึ ้นริ มฝั่ งแม่น ้าพาชู เป็ นสัญลักษณ์สาคัญ ที่เกี่ยวข้ องกับจิต
วิญญาณของชาวภูฏาน ซองคืออาณาบริ เวณที่ใช้ เป็ นป้อมปราการ พระราชวัง อาราม
หลวง หอบูชาพระพุทธเจ้ า พระโพธิสตั ว์และพระอรหันต์ เป็ นศูนย์ราชการ โรงเรี ยนสอน
ศาสนา สถานที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็ นลานเอนกประสงค์ ซึ่งในทุกเขตการ
ปกครองจะมีซองประจาเขตของตนเอง การออกแบบซองทุกแห่งจะได้ แนวคิดมาจาก
แผนภูมิของจักรวาลที่มีศนู ย์กลางเป็ นพุทธภูมิ ซึง่ เป็ นความเชื่อของลัทธิตนั ตรยาน วัชรยา
นและมหายาน และพาโรซองแห่ ง นี ก้ ็ ยัง ได้ เคยใช้ เป็ นสถานที่ ถ่ายท าภาพยนตร์ พุท ธ
ประวัติ เรื่ องLittle Buddha เมื่อปี ค.ศ.1991 ฉะนันการเข้
้
าไปในซองทุกแห่ งจะต้ อง
แสดงการเคารพ ด้ วยการแต่งกายสุภาพเรี ยบร้ อย ไม่เป็ นชุดสัน้ ไม่ใส่เสื ้อยืดแขนสัน้ ไม่
กางร่ม และไม่สวมหมวก ส่วนชาวภูฏานทุกคนจะต้ องสวมชุดประจาชาติ
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ “วัดคิชู (Kichu Temple)” อายุ1,300 ปี วัดเก่าแก่ที่สดุ แห่งหนึ่งของภูฏาน ที่
ตามประวัติว่าสร้ าง ตังแต่
้ สมัยที่ภฏู านยังเป็ นดินแดนส่วนหนึ่งของทิเบต ซึง่ กษัตริ ย์ซอง
เซนกัมโป ที่ ชาวทิ เบตยกย่องว่า เป็ น ผู้อัญเชิ ญ ศาสนาพุท ธสายวัชรยานตัน ตระมา
ประดิษฐานในทิเบต และโปรดให้ สร้ างวัดขึ น้ 108 แห่ง เพื่อตอกหมุดสะกดอวัยวะ 108
จุดของยักษ์ ตนหนึง่ ซึง่ นอนแผ่ขวางกันการประกาศพระธรรมจั
้
กรบนเทีอกเขาหิมาลัย โดย
ที่พระองค์ทรงมุ่งหมายที่จะให้ สจั ธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ าเผยแผ่ไปทัว่ ดินแดนแห่งนี ้
จุดที่สร้ างวัดคิชูที่เมืองพาโรเป็ นเท้ าซ้ ายของยักษ์ (อีก วัดหนึ่งในภูฏานอยู่ที่เมืองบุมทัง
วัดจัมเบ สร้ างตรงเข่าซ้ ายของยักษ์ ) นาเข้ าชมวิหารเก่าแก่ตงแต่
ั ้ สมัยกษัตริ ย์ ซองเซน กัม
โป ซึ่งตรงบริ เวณพื ้นไม้ เบื ้องหน้ าพระพุทธเจ้ าศรี ศากยมุนี มีร่องรอยบุ๋มลึกอย่างชัดเจน
เนื่ อ งจากมี ผ้ ูแ สวงบุญ จ านวนมากมายื น ก้ ม ลงกราบพระแบบ “อัษ ฎางคประดิ ษ ฐ์ ”
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16.05 น.
21.50 น.

(ร่ า งกายแตะพื น้ 8 จุด) ซา้ ๆ กัน เป็ น เวลานานนับพันปี ขอเชิ ญชมต้ นสนไซเปรสไม้
ประจาชาติต้นเก่าแก่ที่หน้ าวัด
หลังจากนัน้ นาท่ านช็อปปิ ้ ง ณ ตัวเมืองพาโร (หากมีเวลา)
จากนันน
้ าเดินทางสูส่ นามบินเมืองพาโร
✈ ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ด้ วยสายการบินดรุ๊กแอร์ เที่ยวบินที่ KB140
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ มิร้ ูลืม
*******************************************************

หมายเหตุ:
* รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นหลัก
** วังดีโพดรางซอง ปิ ดซ่อมแซมเนื่องจากเกิดไฟไหม้ จงึ ละเส้ นทางเยี่ยมชมนี ้
** ชมระบาหน้ ากาก สาหรับ 10 ท่านขึ ้นไป

อัตราค่ าบริการต่ อท่ าน
วันที่ออกเดินทาง
8 – 11 กรกฎาคม
28 – 31 กรกฎาคม
11 – 14 สิงหาคม
12 – 15 สิงหาคม
2 – 5 ธันวาคม
30 ธันวาคม – 2 มกราคม

พักห้ องคู่

พักเดี่ยว(เพิ่ม)

45,999 บาท

5,500 บาท

หมายเหตุ
ออกเดินทางเดินทาง 15 ท่ านขึน้ ไป
ราคานีไ้ ม่ รวม ทิป ไกด์ (ภูฏาน) , คนขับ , รถกระเป๋า, และเจ้ าหน้ าที่ชาวภูฏานที่คอย
ให้ บริการตลอดการเดินทาง ท่ านละ 30 USD ต่ อทริป ต่ อท่ าน
ทิปหัวหน้ าทัวร์ ท่ เี ดินทางและให้ บริการ 300 บาท ต่ อทริป ต่ อท่ าน
โรงแรมที่พกั :
Paro:
Hotel Olathang
Mandala Resort
Rema Resort
Thimphu:

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/

รหัสทัวร์ : THP16-KB-BT-8JUL-30DEC17H
Phuntshopelri
Tashi yodeling hotel
Rochog Pel

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

ราคานีร้ วม
- โรงแรมที่พกั 3 คืน พร้ อมอาหารเช้ า ตามโปรแกรมท่องเที่ยวด้ านบน
- อาหารทุกมื ้อตามที่ระบุในโปรแกรม
- หัวหน้ าทัวร์
- ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)
- รถรับ-ส่งสนามบิน และตลอดการเดินทางตามโปรแกรมด้ านบน
- รายการท่องเที่ยวตามโปรแกรมด้ านบน
- ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
- น ้าดื่มวันละ 3 ขวดต่อ 1 ท่าน
- ค่าวีซา่ ภูฏานและค่าภาษีท่องเที่ยวรัฐบาลภูฏาน
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินชันประหยั
้
ดและภาษีสนามบินภูฏาน (สายการบินภูฏาน แอร์ ไลน์ หรื อ ดรุ๊กแอร์ )
- ประกันภัยการเดินทาง
ราคานีไ้ ม่ รวม
- ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรมด้ านบน
- ทิปไกด์และคนขับรถ
การยื่นวีซ่า
- สแกนหน้ าสาเนาพาสพอร์ ตผู้เดินทาง
( ควรส่งยื่นวีซา่ อย่างน้ อย 10 วัน ก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ
1. กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 30,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
มัดจาค่า ทัวร์ สว่ นที่เหลือ กรุณาชาระ 14 วันก่อนการเดินทาง หรื อเมื่อส่งเอกสารยื่นวีซา่
2. เมื่อทาการออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ วและมีการยกเลิกไม่วา่ กรณีใดๆทางบริษัทไม่สามารถทาการรี ฟันด์ตวั๋ ได้
เนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
3. กรุณาทาการจองที่นงั่ ล่วงหน้ าอย่างต่า 15วัน ก่อนเดินทาง เนื่องจากเวลาดาเนินการในการทาวีซา่ ใช้
เวลาประมาณ 10 วัน
4. การยกเลิก
 หากมีการยกเลิกจะต้ องแจ้ งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้ อย 30 วันทางาน มิฉะนันบริ
้ ษัทฯจะขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทังหมด
้
 หากผู้โดยสารท่านใด วีซา่ ผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนออกตัว๋ โดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนค่าเดินทาง
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หมายเหตุ
 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้ าของสายการบินโรงแรม
ที่พกั ในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯบริ ษัทฯจะคานึงถึงความสะดวก
ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทาง เนื่องจากมี สิ่งผิดกฎหมาย
หรื อสิ่งของห้ าม นาเข้ าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อม
เสีย หรื อด้ วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว ทางบริ ษัทฯไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทังหมดหรื
้
อบางส่วน
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา่ อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมือง
ให้ กบั ชาวต่างชาติหรื อ คนต่างด้ าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
 ม้ าสาหรับขึ ้นวัดตัก๊ ซังมีจานวนจากัด ทางบริ ษัททาการจองล่วงหน้ าก่อนเดินทางถึงทางขึ ้นวัดทุก
ครัง้ แต่ในช่วงการท่องเที่ยวอาจจะมีจานวนไม่พอให้ บริการแก่นกั ท่องเที่ยว
การชาระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 30,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึง่ ท่าน(ค่าตัว๋ เครื่ องบินสายการ
บินภูฏาน แอร์ ไลน์ , ดรุ๊กแอร์ ) สาหรับการจองทัวร์ สว่ นที่เหลือจะขอเก็บทังหมดก่
้
อนเดินทางอย่างน้ อย 14
วันทาการ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทังหมด
้
*******************************************

