 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 18 มิ.ย. 2020 13:06

ทัวร์ภฏู าน ทิมพู พนู าคา วังดี ผ็อบจิกะ 7 วัน 6 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัว
Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคาไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ
ตื่นตากับความสวยงาม

จุดชมวิวเมืองและสนามบินพาโร
วัดทักซัง วิหารบนหน้าผาสูง
ศูนย์อนรุ ั กษ์สัตว์ประจำชาติคือ Takin
หบุ เขาผ็อบจิกะ Phobjikha
ทิมพูซอง

พูนาคาซอง
ไหว้พระชมวิว

หลวงพอ่ สัจธรรม ชมวิวเมืองทิมพู
วัดคิวชู วัดเก่าแก่ท่สี ุดของภูฎาณ
วัดชิมิลาคาง
เยี่ยมชม & ช้อป

โรงเรยี นสอนงานศิลปะ
Post Ofﬁce เมืองทิมพู
หอสมุดแหง่ ชาติ
ศนู ย์ช้อบป้ งิ เมืองพาโร


ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง / Low Season

เดินทาง 2 คน
เดินทาง 3 - 10 คน
พักเดี่ยวเพ่มิ
Low season เดือน ธค. มค. กพ. มิย. กค. สค.

จำนวนผ้ ูเดินทาง / High Season
เดินทาง 2 คน
เดินทาง 3 - 10 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม
High season เดือน มีค. เมย. พค. กย. ตค. พย.

ราคา / คน
46,000
40,500
6,500

ราคา / คน
55,300
49,800
6,900



รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - พาโร - จุดชมวิวสนามบินพาโร - วัดคิชู - ทิมพู
แผนที่

การเดินทาง

https://www.google.co.th/maps/dir/Paro,+Bhutan/Tashichho+Dzong,+Thimphu,+Bhutan
/@27.4022042,89.4683636,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x39e19de85a6c3
9b7:0x1fa780f5a070190!2m2!1d89.4163654!2d27.428684!1m5!1m1!1s0x39e1943ab1dbd1
17:0x6de43f14585d5df!2m2!1d89.6346531!2d27.4901216?hl=en
ชว่ งเช้า+บา่ ย

03:00 คณะพร้อม ณ สนามบินสวุ รรณภูมิ เคาน์เตอร์ Roll - W
สายการบิน ดรกุ แอร์
05:00 ออกเดินทางสเู่ มืองพาโร เที่ยวบิน KB1 31
08:20 เดินทางถึงสนามบินพาโร
ประเทศภูฏาน ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ
ไกด์ท้องถ่นิ (ภาษาอังกฤษ) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว
เมืองพาโร พื้นที่อยสู่ ูงเหนอื ระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,200
เมตร ซึ่งเป็นจุดที่สามารถมองเหน็ ทัศนยี ภาพอันสวยงามของเทือกเขาหมิ าลัย
ไกด์ให้การต้อนรับพร้อมนำชมสถุานที่ทอ่ งเที่ยว เชน่ จุดชมวิวสนามบินพาโร
ชมพาโรซอง ใหว้พระที่วัดคิชู
เดินทางสู่ เมืองทิมพู ราชธานแี หง่ ภูฏานโดยทางรถยนต์ ระยะทาง 80 กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง
ระหวา่ งทางทา่ นสามารถมองเหน็ ทัศนยี ภาพอันสวยงามของภูฏาน

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - พาโร - จุดชมวิวสนามบินพาโร - วัดคิชู - ทิมพู
ข้อมูลท่องเที่
ยว

อาหาร
ที่พัก

สถานที่ท่องเที่ยว

นำขึ้นจุดชมวิวเมืองและสนามบินเมืองพาโร
ชมวัดคิชู Kytchu Lhakhang วัดคิชูเป็นวัดโบราณเกา่ แกท
่ ี่สดุ ของภูฏาน
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติภูฏาน National Museum of Bhutan ตั้ งอยู่ในป้ อมตาซอง
ระหวา่ งเดินทางสู่ เมืองทิมพู หยุดที่
Chozom จุดบรรจบของแม่น้ำพาโรและแม่น้ำทิมพูก่อนใหลลงสู่มหาสมุทร
นำเข้าเช็คอินที่พัก ทำธรุ ะสว่ นตัว กอ่ นที่ชมเมืองทิมพู
ชม เมืองทิมพู ซึ ่งเป็นเมืองหลวงแหง่ เดียวในโลกที่ไมใ่ ช้ไฟจราจร
ทา่ นจะร้ สู ึกได้ถึงการผสมผสานอยา่ งลงตัวของประเพณดี ั้ งเดิม และความทันสมัย
โดยเอกลักษณ์ที่โดดเดน่ คือ สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมการแตง่ กาย
อิสระซื้อ ของที่ร ะลึกพื้นเมืองตา่ งๆ เชน
่ ผ้าทอภูฏาน เครือ่ งประดับเงิน ไม้แกะสลัก ภาพพระบฏ
Thangka น้ำผึ้ง และหนังสือได้ที่นี่
กลางวั น ร้านอาหาร
เย็น
ร้านอาหาร
Hotel Galingkha หรือเทียบเทา่ ระดั บ 3 ดาว

วันที่ 2

ทมิ พู - มหาสถูปพระบรมอัฐิ - หลวงพอ่ สัจจธรรม - ศูนย์อนรุ ั กษ์ทาคิน - โรงเรยี นสอนงานศิลปะ ทิมพูโรซอง
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Thimphu,+Bhutan/Punakha+Dzong,+Bhutan/@27.50
87282,89.6880126,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x39e19419962037b7:0x7
c01ffe2660560d1!2m2!1d89.6392863!2d27.4727924!1m5!1m1!1s0x39e1dd3b0c0370ef:0xc
d1911c1eb540c77!2m2!1d89.8630947!2d27.5822039?hl=en

วันที่ 2

ทมิ พู - มหาสถูปพระบรมอัฐิ - หลวงพอ่ สัจจธรรม - ศูนย์อนรุ ั กษ์ทาคิน - โรงเรยี นสอนงานศิลปะ ทิมพูโรซอง
การเดินทาง

ช่วงเช้า+บ่าย

ชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวและโบราณสถานในเมืองทิมพู
ชมมหาสถูปประดิษฐ์ฐานพระบรมอัฐ ิ หลวงพอ่ สัจธรรม ศูนย์อนรุ ั กษ์ทาคิน
ชมโรงเรยี นสอนงานศิลปะ ที่ทำการไปรษณยี ์ ภูฏาน ทิมพูโรซอง
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ทอ่ งเที่ยว

National Memorial Chorten หรอื ที่เรยี กอีกชื่อวา่
อนสุ รณ์สถานทิมพู เป็นสถาปัตยกรรมแบบภูฏาน
สร้างเพื่อถวายพระเกียรติแดส่ มเด็จพระราชาธบิ ดีจิกมี ดอร์จิ วังชุก
กษัตรยิ ์ รัชกาลที่ 3 ของภูฏาน
หลวงพอ่ สัจจธรรม Buddha Dordenma
Statue พระพุทธรปู หล่อด้วยสัมฤทธ์ ขิ นาดใหญ่ท่ตี ั้ งอยู่สูงที่สุดในโลก
สถานอนุรั กษ์ตัวทาคิน Motithang Takin Preserve เป็นเหมือนสวนสัตว์เล็กๆ
มีตัวทาคินซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติของภูฏาน รปู รา่ งหน้าตาคล้ายวัวผสมแพะ
โรงเร ียนสอนงานศิลปะ เป็นสถาบันที่สอนงานศิลปะและงานชา่ งของภฏ
ู าน 13 แขนง
โดยใช้หลักสูตร 6 ปี
หอสมุดแห่งชาติภูฏาน National Library Bhutan เป็นที่เก็บรักษาหนังสือ
วรรณคดีโบราณ คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา รวมทั้ งพระไตรปิฏกอายุนับร้อยปี
ทิมพูซอง Thimphu Dzong สัญลักษณ์ของเมืองหลวงทิมพู
เป็นสถาปัตยกรรมเชิงเขาที่งดงาม ใช้เป็นอาคารที่ทำการของรัฐบาล
และเป็นพระราชวังของกษัตรยิ ์ ปัจจบุ ั น
อนุสรณ์สถานแหง่ ชาติ

อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

ห้องอาหารโรงแรม
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร

Puna Cottages หรือเทียบเทา่ ระดั บ 3 ดาว

วันที่ 3

ทิมพู - โดชูลาพาส - พูนาคาซอง - สะพานเหล็กที่ยาวที่สดุ ของภูฏาน - พูนาคา
แผนท่ี

การเดินทาง

https://www.google.co.th/maps/dir/Punakha,+Bhutan/Bumthang,+Bhutan/@27.5431226,
90.0468472,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x39e1dcdfbd5c2fb5:0xb0d6b17
a95cf422c!2m2!1d89.8797459!2d27.5920869!1m5!1m1!1s0x375faf0a65c8d5d3:0xccfc0826
502f078!2m2!1d90.6773046!2d27.641839?hl=en
ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางสู่ เมืองพูนาคา Punakha ที่ระดับความสูง 1,300 เมตร ตำ่ กวา่ ทิมพูราว 1,000
เมตร
จึงมีสภาพอากาศอบอุ่นกว่าทิมพู กษัตรยิ ์ ภูฏานและสมเด็จพระสังฆราชจะทรงเสด็
จแปรพระราชฐานในฤดูหนาว ชว่ งเดือนพ.ย.เม.ย.ระหวา่ งทางชมทิวทัศน์สวยงามที่จุดชมวิวโดชูลา่
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวในเมืองปูนาคา ชมปูนาคาซอง
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

Dochula Pass หรอื ชอ่ งเขาศิลาที่มีระดับความสูง 3,150 เมตร
เหนอื ระดับน้ำทะเลปานกลาง
เป็นช่องเขาที่สามารถมองเหน็ เทือกเขาหมิ าลัยได้ในระยะใกล้
ชม พูนาคาซอง Punakha Dzong ซึ ่งมีขนาดพื้นที่ยาว 180 เมตร กว้าง 72 เมตร
มีหอกลางหลังคายอดโดมทองสูงถึง 6 ชั้ น
ภายในซองแบง่ เป็นสว่ นที่ทำการปกครองเขตและสว่ นของศาสนา
และเป็นที่ประทับของพระสังฆราชในฤดหู นาว
ชมสะพานแขวนเหล็กที่ยาวที่สุดในภูฏาน ซึ ่งอยู่ไม่ไกลนักจากพูนาคาซอง
ช่องเขาโดชูลา

อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

ห้องอาหารโรงแรม
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร

Swiss Guest House Bumthang, Kharsumphe หรือเทียบเทา่ ระดั บ 3 ดาว

วันที่ 4
พูนาคา - Wangdue Phodrang - Phobjikha
แผนที่

การเดินทาง

https://www.google.co.th/maps/dir/Bumthang,+Bhutan/Trongsa,+Bhutan/@27.5636103,
90.5761209,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x375faf0a65c8d5d3:0xccfc0826
502f078!2m2!1d90.6773046!2d27.641839!1m5!1m1!1s0x375f23cb2f7311a9:0xbdf0533bbd
665c06!2m2!1d90.5080634!2d27.5002269?hl=en
ชว่ งเช้า+บา่ ย

หลังอาหารนำทา่ นชมวัดชิมิ ลัคชัง ซื้อสินค้าโอทอปของหมบู่ ้ านชิมิ
กอ่ นออกเดินทางสวู่ ั งดิ Wangdue Phodrang ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. ชม วังดิซอง
เดินทางต่อยังหบุ เขาผ็อบจิกะ Phobjikha โดยใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง
เข้าเช็คอินที่พัก เชิญชมธรรมชาติอันสวยงามตามอัธยาศัย
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

Chhimi LhakhangTemple ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ท่สี ุดแหง่ หนึง่ ในภูฏาน
ตามประวัติวา่ สร้างตั้ งแตร่ าวพทุ ธศตวรรษที่ 12 หรอื ราว 1,300 ปี มาแล้ว
ตั้ งแตส่ มัยที่ภูฎานยังเป็นดินแดนสว่ นหนึง่ ของทิเบต
ชมวัดชิมิ ลาคัง

อิสระชมสินค้าโอทอปของหมบู่ ้ าน

อยกู่ อ่ นถึงทางขึ้นวัดโดยมีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อเป็นที่ระลึก
เดินทางสวู่ ั งดิ Wangdue Phodrang
ชมวังดิซอง Wangdue Phodrang Dzong
หุบเขาผ็อบจิกะ Phobjikha ชมธรรมชาติตามอัธ ยาศัย
อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

ห้องอาหารโรงแรม
ร้านอาหาร
ห้องอาหารโรงแรม

พั กรีสอร์ท Phobjikha Resort

วันที่ 5
Phobjikha Valley - พาโร
แผนท่ี

การเดินทาง

https://www.google.co.th/maps/dir/Trongsa,+Bhutan/Paro,+Bhutan/@27.4306318,89.682
3095,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x375f23cb2f7311a9:0xbdf0533bbd665
c06!2m2!1d90.5080634!2d27.5002269!1m5!1m1!1s0x39e19de85a6c39b7:0x1fa780f5a0701
90!2m2!1d89.4163654!2d27.428684?hl=en
ช่วงเช้า+บ่าย

หลังอาหารนำชมความสวยงามของธรรมชาติของ Phobjikha Valley วัดกังสเตย์
เดินทางกลับยังเมืองพาโร ระหวา่ งการเดินทางชมธรรมชาติที่สวยงามสองข้างทาง
สถานที่ท่องเ
ที่ยว

อาหาร

สถานที่ทอ่ งเที่ยว

ชมธรรมชาติที่สวยงามที่ หุบเขาผอบจิกะ Phobjikha Valley
เป็นหนึง่ ในหบุ เขาที่สวยงามที่สุดในเทือกเขาหมิ าลัยและเป็นหบุ เขาที่นกกะเรยี นคอ
ดำ Black Necked Crane อพยพหนหี นาวมาอาศัยอยํเู ป็นประจำทุกปี
ในชํวงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงชํวงกลางเดือนกุมภาพันธ์
ชมธรรมชาติ ตลอดสองข้างทางระหวา่ งเดินทางสพ
ู่ าโร
อันสวยงามเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้มาเยือน
เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

วันที่ 6

ห้องอาหารโรงแรม
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร

Bhutan Mandala Resort หรือเทียบเทา่ ระดั บ 3 ดาว

พาโร - พิชิตยอดเขา ทักซัง

วันที่ 6

พาโร - พิชิตยอดเขา ทักซัง
แผนที่

การเดินทาง

https://www.google.co.th/maps/dir/Paro,+Bhutan/Tiger%E2%80%99s+Nest%2F+Takstan
g+Palphug+Monastery,+Bhutan/@27.4603202,89.3634138,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m1
2!1m5!1m1!1s0x39e19de85a6c39b7:0x1fa780f5a070190!2m2!1d89.4163654!2d27.428684!
1m5!1m1!1s0x39e175adae4236bb:0x9dae44bcf95400b1!2m2!1d89.3633831!2d27.491958
5?hl=en
ชว่ งเช้า+บา่ ย

เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวสู่ วัดทักซัง
เดินทางกลับจากวัดทัดซัง พร้อมอิสระซื้อของฝากในเมืองพาโร

วันที่ 6

พาโร - พิชิตยอดเขา ทักซัง
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

เป็นมหาวิหารศักด์ สิ ิทธ์ ิ
เป็นที่ท่อี งค์กูรปู ั ทมสัมภวะได้เดินทางมาบำเพ็ญภาวนาและเจรญิ สมาธอิ ยู่ในถ้ำบนช
ะง่อนเขา ตั้ งแต่ศตวรรษที่ 8
และทา่ นก็ยังเป็นผ้ นู ำเอาศาสนาพุทธเข้ามาเผยแผย่ ั งดินแดนแหง่ นี้
ตามความเชื่อของชาวภูฏาน กลา่ ววา่ ทา่ นได้เหาะมาบนหลังเสือตัวเมีย
มายังหน้าผาแหง่ นี้เพื่อทำวิปัสนากรรมฐาน จึงได้ชื่อวา่ ถ้ำเสือ Tiger
Nest หลังจากที่สำเรจ็ สมาธแิ ล้ว ท่านจึงได้สร้างศาสนสถานแหง่ นี้ข้ ึน
ชาวภูฏานมีความเชื่อวา่ ครั้ งหนึง่ ในชีวิต จะต้องได้ข้ ึนมาแสวงบุญ
เพื่อความเป็นสิรมิ งคลและเจรญิ ก้าวหน้าของชีวิต
การเดินทางมายังสถานที่แหง่ นี้ รถจะสามารถขึ้นได้แคเ่ นนิ เขาเทา่ นั้ น
จากนั้ นทกุ ทา่ นสามารถเลือกเดินทางได้ 2 แบบ คือ เดินเท้า หรอื ขี่ม้า
เนือ่ งจากปรมิ าณคนจูงม้าไม่เพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยว
จึงอาจทำให้เกิดอันตรายในการเดินทางได้
ทั้ งนี้ทางบรษิ ั ทฯจึงแนะนำให้เดินเท้าขึ้นเขาจะปลอดภัยกว่า แต่ถ้าท่านใด
มีทักษะในการขี่ม้าขึ้นเขา หรอื อยากผจญภัย รบกวนแจ้งบรษิ ั ทฯ
ลว่ งหน้าเพื่อทำการจองม้าให้ทา่ น ลูกค้าจา่ ยเอง
สำหรับการขี่ม้าจากจุดจอดรถถึงจุดพักทางจุดแรก ยังไมร่ วมคา่ ทิปคนดูแลม้า
ช่วงบ่าย นำทุกท่านเดินเท้าลงจากเขา
ไมส่ ามารถอนญุ าติให้นัง่ ม้าลงมาด้านลา่ งได้ เนือ่ งจาก
อันตรายเป็นอยา่ งมากตอ่ ตัวผ้ เดู ินทาง
อิสระการช้อบป้ งิ ณ พาโร สตรที ซื้อของฝากของที่ระลึก ตามอัธยาศัย
วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร ทักซัง

อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ท่ีพัก

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคารด้านบนระหวา่ งทางขึ้นทักซัง
ภัตตาคาร

Bhutan Mandala Resort หรือเทียบเทา่ ระดั บ 3 ดาว

วันที่ 7

พาโรซอง - สนามบินพาโร - สนามบินสวุ รรณภูมิ
แผนที่

การเดินทาง

https://www.google.co.th/maps/dir/Paro,+Bhutan/Paro+International+Airport,+Paro,+Bh
utan/@27.410285,89.4048743,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x39e19de85a
6c39b7:0x1fa780f5a070190!2m2!1d89.4163654!2d27.428684!1m5!1m1!1s0x39e19dea8ef4
47b3:0xd52eb6c77fd85b16!2m2!1d89.4210298!2d27.4051915?hl=en
ช่วงเช้า+บ่าย

หลังอาหาร นำเดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวรอบๆ เมืองพาโร
13:30 สมควรแกเ่ วลา นำทา่ นเดินทางสู่สนามบิน
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
16:10 เหนิ ฟ้ าจากสนามบินพาโร โดยสายการบินดรกุ แอร์ เที่ยวบินที่ KB 152
20:20 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสด์ ภิ าพ
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

Paro Dzong หรอื รินปุงซอง ตั้ งอยทู่ ี่เมืองพาโร
ได้ช่อื ว่าเป็นซองที่มีรปู ทรงสวยที่สุดแหง่ หนึง่ ของภูฏาน
นำชมสถานที่ท่องเที่ยวรอบๆเมืองพาโร
พาโรซอง

อาหาร

เช้า
กลางวั น

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร

ราคานี้รวม

คา่ โรงแรมที่พัก จำนวน 6 คืน ระดับ 3 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
คา่ อาหารตามรายการเดินทาง
คา่ เข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)
คา่ วีซา่
ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
คา่ ประกันชีวิต กรณอี บุ ั ติเหตใุ นระหวา่ งการเดินทาง วงเงินทา่ นละ 1,000,000 บาท

และค่ารักษาพยาบาลกรณอี ุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไมร่ วม

ค่าตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
คา่ ขี่ม้าขึ้น Tiger net
ไมร่ วมคา่ อาหารนอกเหนอื จากในรายการ (เชน่ คา่ เครือ่ งดื่ม และ คา่ อาหารที่สั่งเพิ่มเอง)
คา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัวนอกเหนอื จากรายการทกุ ชนดิ , มินบิ าร์,ซักรดี ,โทรศัพท์ ฯลฯ
คา่ ทิปไกด์ + โชเฟอร์
ภาษมี ูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษหี ั ก ณ ที่จ่าย 3%

รูปภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/bhutan/714

