
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour

พิมพ์เมื่อ: 8 พ.ค. 2020 10:34

ทัวร์ภฏูาน ทิมพ ูพนูาคา พาโร 6 วัน 5 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว
Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ

ตื่นตากับความสวยงาม

จุดชมวิวเมืองและสนามบินพาโร
วัดทักซัง  วิหารบนหน้าผาสูง
ศูนย์อนรัุกษ์สัตว์ประจำชาติคือ Takin 
พาโรซอง
พูนาคาซอง



ไหว้พระชมวิว

หลวงพ่อสัจธรรม ชมวิวเมืองทิมพู
วัดคิวชู วัดเก่าแก่ท่ีสุดของภูฎาณ

เย่ียมชม & ช้อป

โรงเรยีนสอนงานศิลปะ 
Post Office เมืองทิมพู
หอสมุดแหง่ชาติ
ศูนย์ช้อบป้ิงเมืองพาโร

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง / Low Season ราคา / คน

เดินทาง       2        คน 39,400

เดินแทาง   3 - 10   คน 34,500

พักเดี่ยวเพิ่ม 5,500

Low season เดือน  ธค.  มค. กพ. มิย. กค. สค.  

จำนวนผู้เดินทาง / High Season ราคา / คน

เดินทาง        2         คน 47,000

เดินแทาง    3 - 10    คน 42,500

พักเดี่ยวเพิ่ม 5,900

High season เดือน  มีค. เมย. พค. กย. ตค. พย.  

 รายละเอียด



 

กำหนดการเดินทาง

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - พาโร - จุดชมวิวสนามบินพาโร - วัดคิชู - ทิมพู

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Paro,+Bhutan/Thimphu,+Bhutan/@27.3932249,89.46
83636,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x39e19de85a6c39b7:0x1fa780f5a070
190!2m2!1d89.4163654!2d27.428684!1m5!1m1!1s0x39e19419962037b7:0x7c01ffe2660560
d1!2m2!1d89.6392863!2d27.4727924?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย 

03:00    คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์ Roll - W
สายการบิน ดรกุแอร์
05:00    ออกเดินทางสู่เมืองพาโร  เท่ียวบิน KB 131 
08:20    เดินทางถึงสนามบินพาโร
ประเทศภูฏาน  ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ
ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาอังกฤษ) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเท่ียว 
เมืองพาโร  พื้ นท่ีอยู่สูงเหนอืระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,200
เมตร  ซึ่งเป็นจุดท่ีสามารถมองเหน็ทัศนยีภาพอันสวยงามของเทือกเขาหมิาลัย
หลังผ่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เดินทางสู่ เมืองทิมพู ราชธานแีหง่ภูฏานโดยทางรถยนต์
ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง
ระหว่างทางท่านสามารถมองเหน็ทัศนยีภาพอันสวยงามของภูฏาน

https://www.google.co.th/maps/dir/Paro,+Bhutan/Thimphu,+Bhutan/@27.3932249,89.4683636,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x39e19de85a6c39b7:0x1fa780f5a070190!2m2!1d89.4163654!2d27.428684!1m5!1m1!1s0x39e19419962037b7:0x7c01ffe2660560d1!2m2!1d89.6392863!2d27.4727924?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว   

นำข้ึน จุดชมวิว เมืองและสนามบินเมืองพาโร
ชมวัดคิชู  Kytchu Lhakhang วัดคิชูเป็นวัดโบราณเก่าแก่ท่ีสุดของภูฏาน 
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติภูฏาน National Museum of Bhutan ต้ังอยู่ในป้อมตาซอง  
ระหว่างเดินทางสู่ เมืองทิมพู หยุดท่ี

Chozom จุดบรรจบของแม่น้ำพาโรและแม่น้ำทิมพูก่อนใหลลงสู่มหาสมุทร
นำเข้าเช็คอินท่ีพัก ทำธรุะส่วนตัว ก่อนท่ีชมเมืองทิมพู
ชม เมืองทิมพู ซึ่งเป็นเมืองหลวงแหง่เดียวในโลกท่ีไม่ใช้ไฟจราจร
ท่านจะรู้ สึกได้ถึงการผสมผสานอย่างลงตัวของประเพณด้ัีงเดิม และความทันสมัย
โดยเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น คือ สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมการแต่งกาย
อิสระซ้ือ ของท่ีระลึกพ้ืนเมืองต่างๆ เช่น ผ้าทอภูฏาน เครือ่งประดับเงิน ไม้แกะสลัก ภาพพระบฏ
Thangka น้ำผ้ึง และหนังสือได้ท่ีนี่

อาหาร กลางวัน    ภัตตาคารพื้ นเมือง
เย็น          ร้านอาหาร

ท่ีพัก Hotel Galingkha หรือ เทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - พาโร - จุดชมวิวสนามบินพาโร - วัดคิชู - ทิมพู

วันท่ี 2
ทิมพู - มหาสถูปพระบรมอัฐ ิ- หลวงพ่อสัจจธรรม - ศูนย์อนรัุกษ์ทาคิน - โรงเรยีนสอนงานศิลปะ -
ทิมพูโรซอง

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Thimphu,+Bhutan/Tashichho+Dzong,+Thimphu,+Bh
utan/@27.4818001,89.6264713,15z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x39e194199
62037b7:0x7c01ffe2660560d1!2m2!1d89.6392863!2d27.4727924!1m5!1m1!1s0x39e1943a
b1dbd117:0x6de43f14585d5df!2m2!1d89.6346531!2d27.4901216?hl=en

https://www.google.co.th/maps/dir/Thimphu,+Bhutan/Tashichho+Dzong,+Thimphu,+Bhutan/@27.4818001,89.6264713,15z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x39e19419962037b7:0x7c01ffe2660560d1!2m2!1d89.6392863!2d27.4727924!1m5!1m1!1s0x39e1943ab1dbd117:0x6de43f14585d5df!2m2!1d89.6346531!2d27.4901216?hl=en


การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย     

ชมสถานท่ีท่องเท่ียวและโบราณสถานในเมืองทิมพู
 ชมมหาสถูปประดิษฐ์ฐานพระบรมอัฐ ิ หลวงพ่อสัจธรรม ศูนย์อนรัุกษ์ทาคิน  
ชมโรงเรยีนสอนงานศิลปะ  ท่ีทำการไปรษณย์ีภูฏาน ทิมพูโรซอง

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว      

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ  National Memorial Chorten  หรอืท่ีเรยีกอีกชื่อว่า
อนสุรณ์สถานทิมพู เป็นสถาปัตยกรรมแบบภูฏาน
สร้างเพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระราชาธบิดีจิกมี ดอร์จิ วังชุก
กษัตรย์ิรัชกาลท่ี 3 ของภูฏาน
หลวงพ่อสัจจธรรม  Buddha Dordenma Statue 
พระพุทธรปูหล่อด้วยสัมฤทธ ิ์ขนาดใหญ่ท่ีต้ังอยู่สูงท่ีสุดในโลก 
สถานอนุรักษ์ตัวทาคิน Motithang Takin Preserve  เป็นเหมือนสวนสัตว์เล็กๆ
มีตัวทาคินซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติของภูฏาน  รปูรา่งหน้าตาคล้ายวัวผสมแพะ
โรงเร ียนสอนงานศิลปะ เป็นสถาบันท่ีสอนงานศิลปะและงานช่างของภูฏาน 13 แขนง
โดยใช้หลักสูตร 6 ปี 
หอสมุดแห่งชาติภูฏาน National Library Bhutan  เป็นท่ีเก็บรักษาหนังสือ
วรรณคดีโบราณ คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา รวมท้ังพระไตรปิฏกอายุนับร้อยปี   
ทิมพูซอง Thimphu Dzong  สัญลักษณ์ของเมืองหลวงทิมพู
เป็นสถาปัตยกรรมเชิงเขาท่ีงดงาม ใช้เป็นอาคารท่ีทำการของรัฐบาล
และเป็นพระราชวังของกษัตรย์ิปัจจุบัน

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก Hotel Galingkha หรือ เทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว

วันท่ี 2
ทิมพู - มหาสถูปพระบรมอัฐ ิ- หลวงพ่อสัจจธรรม - ศูนย์อนรัุกษ์ทาคิน - โรงเรยีนสอนงานศิลปะ -
ทิมพูโรซอง



วันท่ี 3
ทิมพู - โดชูลาพาส - ปูนาคาซอง - สะพานเหล็กท่ียาวท่ีสดุของภูฏาน

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Thimphu,+Bhutan/Tashichho+Dzong,+Thimphu,+Bh
utan/@27.4818001,89.6264713,15z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x39e194199
62037b7:0x7c01ffe2660560d1!2m2!1d89.6392863!2d27.4727924!1m5!1m1!1s0x39e1943a
b1dbd117:0x6de43f14585d5df!2m2!1d89.6346531!2d27.4901216?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย    

เดินทางสู่ เมืองปูนาคา Punakha ท่ีระดับความสูง 1,300 เมตร ต่ำกว่าทิมพูราว 1,000
เมตร
จึงมีสภาพอากาศอบอุ่นกว่าทิมพู กษัตรย์ิภูฏานและสมเด็จพระสังฆราชจะทรงเสด็
จแปรพระราชฐานในฤดูหนาว ช่วงเดือน พ.ย.-
เม.ย. ระหว่างทางชมทิวทัศน์สวยงามท่ีจุดชมวิวโดชูล่า     
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองปูนาคา ชมปูนาคาซอง  

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว    

ช่องเขาโดชูลา Dochula Pass หรอืช่องเขาศิลาท่ีมีระดับความสูง 3,150 เมตร
เหนอืระดับน้ำทะเลปานกลาง
เป็นช่องเขาท่ีสามารถมองเหน็เทือกเขาหมิาลัยได้ในระยะใกล้
ชม ปูนาคาซอง Punakha Dzong ซึ่งมีขนาดพื้ นท่ียาว 180 เมตร กว้าง 72 เมตร
มีหอกลางหลังคายอดโดมทองสูงถึง 6 ช้ัน
ภายในซองแบ่งเป็นส่วนท่ีทำการปกครองเขตและส่วนของศาสนา
และเป็นท่ีประทับของพระสังฆราชในฤดูหนาว
ชมสะพานแขวนเหล็กท่ียาวท่ีสุดในภูฏาน ซึ่งอยู่ไม่ไกลนักจากพูนาคาซอง

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคารพื้ นเมือง
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก Puna Cottages หรือ เทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว

https://www.google.co.th/maps/dir/Thimphu,+Bhutan/Tashichho+Dzong,+Thimphu,+Bhutan/@27.4818001,89.6264713,15z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x39e19419962037b7:0x7c01ffe2660560d1!2m2!1d89.6392863!2d27.4727924!1m5!1m1!1s0x39e1943ab1dbd117:0x6de43f14585d5df!2m2!1d89.6346531!2d27.4901216?hl=en


วันท่ี 4
ปูนาคา - เมืองพาโร

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Punakha,+Bhutan/Paro,+Bhutan/@27.4527908,89.51
93988,11z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x39e1dcdfbd5c2fb5:0xb0d6b17a95cf
422c!2m2!1d89.8797459!2d27.5920869!1m5!1m1!1s0x39e19de85a6c39b7:0x1fa780f5a070
190!2m2!1d89.4163654!2d27.428684?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย      

หลังอาหารนำท่านชมวัดชิมิ ลัคชัง ซื้ อสินค้าโอทอปของหมู่บ้านชิมิ    
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองพาโร ชมดรกุยาล ซอง  ชมคิชู ลาคัง

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว 

ชมวัดชิมิ ลาคัง Chhimi LhakhangTemple ซึ่งเป็นวัดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแหง่หนึง่ในภูฏาน
ตามประวัติว่า สร้างต้ังแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 12 หรอืราว 1,300 ปี มาแล้ว
ต้ังแต่สมัยท่ีภูฎานยังเป็นดินแดนส่วนหนึง่ของทิเบต
อิสระชมสินค้าโอทอปของหมู่บ้าน 
อยู่ก่อนถึงทางข้ึนวัดโดยมีสินค้ามากมายให้เลือกซื้ อเป็นท่ีระลึก
ชมเมืองพูนาคา ตามอัธยาศัย  ก่อนท่ีจะรับทานอาหารกลางวัน
หลังอาหารเดินทางสู่เมืองพาโร เม้ือเดินทางถึงพาโร
อิสระเดินชมสินค้าท่ีแหล่งช้อปของเมือง

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก Bhutan Mandala Resort หรือเทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว

วันท่ี 5
เมืองพาโร – วัดทักซัง 

https://www.google.co.th/maps/dir/Punakha,+Bhutan/Paro,+Bhutan/@27.4527908,89.5193988,11z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x39e1dcdfbd5c2fb5:0xb0d6b17a95cf422c!2m2!1d89.8797459!2d27.5920869!1m5!1m1!1s0x39e19de85a6c39b7:0x1fa780f5a070190!2m2!1d89.4163654!2d27.428684?hl=en


แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Paro,+Bhutan/Tiger%E2%80%99s+Nest%2F+Takstan
g+Palphug+Monastery,+Taktsang+trail+BT,+Taktsang+trail,+Bhutan/@27.4603202,89.363
4138,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x39e19de85a6c39b7:0x1fa780f5a0701
90!2m2!1d89.4163654!2d27.428684!1m5!1m1!1s0x39e175adae4236bb:0x9dae44bcf95400
b1!2m2!1d89.3633831!2d27.4919585?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย     

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวสู่ วัดทักซัง   
เดินทางกลับจากวัดทัดซัง พร้อมอิสระซื้ อของฝากในเมืองพาโร

วันท่ี 5
เมืองพาโร – วัดทักซัง 

https://www.google.co.th/maps/dir/Paro,+Bhutan/Tiger%25E2%2580%2599s+Nest%252F+Takstang+Palphug+Monastery,+Taktsang+trail+BT,+Taktsang+trail,+Bhutan/@27.4603202,89.3634138,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x39e19de85a6c39b7:0x1fa780f5a070190!2m2!1d89.4163654!2d27.428684!1m5!1m1!1s0x39e175adae4236bb:0x9dae44bcf95400b1!2m2!1d89.3633831!2d27.4919585?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว 

วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร ทักซัง เป็นมหาวิหารศักดิ์ สิทธ ิ์
เป็นท่ีท่ีองค์กูรปัูทมสัมภวะได้เดินทางมาบำเพ็ญภาวนาและเจรญิสมาธอิยู่ในถ้ำบนช
ะง่อนเขา ต้ังแต่ศตวรรษท่ี 8
และท่านก็ยังเป็นผู้ นำเอาศาสนาพุทธเข้ามาเผยแผ่ยังดินแดนแหง่นี้
ตามความเชื่อของชาวภูฏาน กล่าวว่าท่านได้เหาะมาบนหลังเสือตัวเมีย
มายังหน้าผาแหง่นี้ เพื่อทำวิปัสนากรรมฐาน จึงได้ชื่อว่า ถ้ำเสือ Tiger
Nest หลังจากท่ีสำเรจ็สมาธแิล้ว ท่านจึงได้สร้างศาสนสถานแหง่นี้ ข้ึน
ชาวภูฏานมีความเชื่อว่าคร้ังหนึง่ในชีวิต จะต้องได้ข้ึนมาแสวงบุญ
เพื่อความเป็นสิรมิงคลและเจรญิก้าวหน้าของชีวิต
การเดินทางมายังสถานท่ีแหง่นี้  รถจะสามารถข้ึนได้แค่เนนิเขาเท่าน้ัน
จากน้ันทุกท่านสามารถเลือกเดินทางได้ 2 แบบ คือ เดินเท้า หรอืขี่ม้า
เนือ่งจากปรมิาณคนจูงม้าไม่เพียงพอต่อจำนวนนักท่องเท่ียว
จึงอาจทำให้เกิดอันตรายในการเดินทางได้
ท้ังนี้ ทางบรษัิทฯจึงแนะนำให้เดินเท้าข้ึนเขาจะปลอดภัยกว่า แต่ถ้าท่านใด
มีทักษะในการขี่ม้าข้ึนเขา หรอื อยากผจญภัย รบกวนแจ้งบรษัิทฯ
ล่วงหน้าเพื่อทำการจองม้าให้ท่าน  ลูกค้าจ่ายเอง
สำหรับการขี่ม้าจากจุดจอดรถถึงจุดพักทางจุดแรก ยังไม่รวมค่าทิปคนดูแลม้า

การเดินทางไปยังวัดเส้นทางเป็นเนนิเขาและมีหน้าผาสูงชันราว 3,000 เมตร
จากด้านล่าง แนะนำนักท่องเท่ียวค่อยๆ เดินข้ึนไปช้าๆ ราว 2 ชั่วโมง
จะถึงจุกพักครึง่ทาง พักดื่มน้ำชา กาแฟ จากน้ันเดินทางต่ออีกราว 1 ชั่วโมง
ก็จะถึงสุดทางดินลูกรังสุดท้าย จากน้ันเส้นทางจะเปลี่ยนเป็นบันไดข้ึนลง 700 ข้ัน
สู่ยัง วัดทักซัง ด้านในนำทุกท่านสักการะสิ่งศักดิ์ สิทธ ิ์และชมความงามของธรรมชาติ
ช่วงบ่าย นำทุกท่านเดินเท้าลงจากเขา ไม่สามารถอนญุาติให้นัง่ม้าลงมาด้านล่างได้
เนือ่งจาก อันตรายเป็นอย่างมากต่อตัวผู้ เดินทาง

อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    อาหารเท่ียง ณ Cafeteria บนวัด Taktsang (อาหารมังสวิรัติ)
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก Bhutan Mandala Resort หรือเทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว

วันท่ี 5
เมืองพาโร – วัดทักซัง 



วันท่ี 6
พาโรซอง - สนามบินพาโร - สนามบินสวุรรณภูมิ

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Paro,+Bhutan/Paro+International+Airport,+Airport+R
oad,+Paro,+12001,+Bhutan/@27.410285,89.4048743,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m
5!1m1!1s0x39e19de85a6c39b7:0x1fa780f5a070190!2m2!1d89.4163654!2d27.428684!1m5!
1m1!1s0x39e19dea8ef447b3:0xd52eb6c77fd85b16!2m2!1d89.4210298!2d27.4051915?
hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย     

หลังอาหาร นำเดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวรอบๆ เมืองพาโร
13:30    สมควรแก่เวลา  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
16:10    เหนิฟ้าจากสนามบินพาโร โดยสายการบินดรกุแอร์  เท่ียวบินท่ี KB 152
20:20    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ ภาพ

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

พาโรซอง Paro Dzong หรอื รนิปุงซอง ต้ังอยู่ท่ีเมืองพาโร
ได้ชื่อว่าเป็นซองท่ีมีรปูทรงสวยท่ีสุดแหง่หนึง่ของภูฏาน
นำชมสถานท่ีท่องเท่ียวรอบๆเมืองพาโร

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ร้านอาหาร

ราคาน้ีรวม

ค่าโรงแรมท่ีพัก จำนวน 5 คืน ระดับ 3 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)
ค่าวีซ่า
ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ  
ค่าประกันชีวิต กรณอีุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

https://www.google.co.th/maps/dir/Paro,+Bhutan/Paro+International+Airport,+Airport+Road,+Paro,+12001,+Bhutan/@27.410285,89.4048743,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x39e19de85a6c39b7:0x1fa780f5a070190!2m2!1d89.4163654!2d27.428684!1m5!1m1!1s0x39e19dea8ef447b3:0xd52eb6c77fd85b16!2m2!1d89.4210298!2d27.4051915?hl=en


และค่ารักษาพยาบาลกรณอีุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
น้ำดื่มวันละ 1 ขวด

ราคาน้ีไมร่วม

ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ไม่รวมค่าอาหารนอกเหนอืจากในรายการ (เช่น ค่าเครือ่งดื่ม และ ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทุกชนดิ, มินบิาร์,ซักรดี,โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าม้าสำหรับข้ึนทักซัง
ค่าขี่ม้าข้ึน Tiger net
ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%

� รูปภาพ

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/bhutan/711

https://www.atsiamtour.com/bhutan/711
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