 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

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

ทัวร์ภฏู าน พาโร ทิมพู พนู าคา 5 วัน 4 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัว
Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคาไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ
ตื่นตากับความสวยงาม

จุดชมวิวเมืองและสนามบินพาโร
วัดทักซัง วิหารบนหน้าผาสูง
ศูนย์อนรุ ั กษ์สัตว์ประจำชาติคือ Takin
ทิมพูซอง
พูนาคาซอง

ไหว้พระชมวิว

หลวงพอ่ สัจธรรม ชมวิวเมืองทิมพู
วัดคิวชู วัดเก่าแก่ท่สี ุดของภูฎาณ
เยี่ยมชม&ช้อป

โรงเรยี นสอนงานศิลปะ
Post Ofﬁce เมืองทิมพู
ศูนย์ช้อบป้ งิ เมืองพาโร


ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง / Low Season

เดินทาง 2 คน
เดินทาง 3 - 10 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม
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.


รายละเอียด

ราคา / คน
32,500
29,000
4,500

ราคา / คน
38,800
35,500
5,000

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - พาโร - จุดชมวิวสนามบินพาโร - วัดคิชู - ทิมพู
แผนที่

การเดินทาง

https://www.google.co.th/maps/dir/Paro,+Bhutan/Thimphu,+Bhutan/@27.392581,89.468
3632,12z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x39e19de85a6c39b7:0x1fa780f5a0701
90!2m2!1d89.4163654!2d27.428684!1m5!1m1!1s0x39e19419962037b7:0x7c01ffe2660560
d1!2m2!1d89.6339041!2d27.4712216!3e0?hl=en
ช่วงเช้า+บ่าย

03:00 คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Roll - W
สายการบิน ดรกุ แอร์
05:00 ออกเดินทางสู่เมืองพาโร เที่ยวบิน KB1 31
08:20 เดินทางถึงสนามบินพาโร ประเทศภูฏาน
ผา่ นพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น
(ภาษาอังกฤษ) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จดุ รับนักทอ่ งเที่ยว
เมืองพาโร พื้นที่อยสู่ ูงเหนอื ระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,200 เมตร
ซึ่งเป็นจุดที่สามารถมองเหน็ ทัศนยี ภาพอันสวยงามของเทือกเขาหมิ าลัย
นำชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว เชน่ จุดชมวิวสนามบินพาโร ชมพาโรซอง ไหว้พระที่วัดคิชู
เดินทางสู่ เมืองทิมพู ราชธานแี หง่ ภูฏานโดยทางรถยนต์ ระยะทาง 80 กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง
ระหว่างทางท่านสามารถมองเหน็ ทัศนยี ภาพอันสวยงามของภูฏาน

วันที่ 1

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

อาหาร

สถานที่ทอ่ งเที่ยว

นำขึ้นจดุ ชมวิวเมืองและสนามบินเมืองพาโร
ชมวัดคิชู Kytchu Lhakhang วัดคิชูเป็นวัดโบราณเก่าแก่ที่สุดของภูฏาน
พิพิธภัณฑ์แหง่ ชาติภูฏาน National Museum of Bhutan ตั้ งอยใู่ นป้ อมตาซอง
ระหว่างเดินทางสู่ เมืองทิมพู หยุดที่
Chozom จุดบรรจบของแม่น้ำพาโรและแม่น้ำทิมพูก่อนใหลลงสู่มหาสมุทร
นำเข้าเช็คอินที่พัก ทำธรุ ะส่วนตัว กอ่ นที่ชมเมืองทิมพู
ชม เมืองทิมพู ซึ ่งเป็นเมืองหลวงแหง่ เดียวในโลกที่ไมใ่ ช้ไฟจราจร
ทา่ นจะร้ สู ึกได้ถึงการผสมผสานอยา่ งลงตัวของประเพณดี ั้ งเดิม และความทันสมัย
โดยเอกลักษณ์ท่โี ดดเด่น คือ สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมการแต่งกาย
อิสระซื้อ ของที่ร ะลึกพื้นเมืองต่างๆ เช่น ผ้าทอภูฏาน เครือ่ งประดับเงิน ไม้แกะสลัก ภาพพระบฏ
Thangka น้ำผึ้ง และหนังสือได้ที่นี่
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

วันที่ 2

ภัตตาคารพื้นเมือง
ร้านอาหาร

Hotel Galingkha หรือเทียบเทา่ ระดั บ 3 ดาว

ทมิ พู - มหาสถปู พระบรมอัฐิ - หลวงพอ่ สัจจธรรม - ศนู ย์อนรุ ั กษ์ทาคิน - โรงเรยี นสอนงานศิลปะ ทิมพโู รซอง

วันที่ 2

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

การเดินทาง

https://www.google.co.th/maps/dir/Hotel+Galingkha,+Thimphu,+Bhutan/Buddha+Dorde
nma,+Thimphu,+Bhutan/Motithang+Takin+Preserve,+Motithang,+Bhutan/Thimphu+Dzo
ngkhag+Administration,+Chhogyal+Lam,+Thimphu,+Bhutan/@27.462773,89.6124117,14z
/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x39e194120e6ef3c9:0x4ccd500676a48c16!2m2
!1d89.6383507!2d27.4714513!1m5!1m1!1s0x39e1938d61826dff:0x5d3aed462a790537!2m
2!1d89.645723!2d27.443698!1m5!1m1!1s0x39e19697767cb05b:0x818ebdbd6ccc5e86!2m
2!1d89.6114265!2d27.4817741!1m5!1m1!1s0x39e194147bf55b57:0x6f8604316934104e!2
m2!1d89.6414923!2d27.4733486!3e0?hl=en
ช่วงเช้า+บ่าย

ชมสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานในเมืองทิมพู
ชมมหาสถูปประดิษฐ์ฐานพระบรมอัฐ ิ หลวงพอ่ สัจธรรม ศูนย์อนรุ ั กษ์ทาคิน
ชมโรงเรยี นสอนงานศิลปะ ที่ทำการไปรษณยี ์ ภูฏาน ทิมพูโรซอง

วันที่ 2

ทมิ พู - มหาสถูปพระบรมอัฐิ - หลวงพอ่ สัจจธรรม - ศูนย์อนรุ ั กษ์ทาคิน - โรงเรยี นสอนงานศิลปะ ทิมพูโรซอง
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

National Memorial Chorten หรอื ที่เรยี กอีกชื่อวา่
อนสุ รณ์สถานทิมพู เป็นสถาปัตยกรรมแบบภูฏาน
สร้างเพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระราชาธบิ ดีจิกมี ดอร์จิ วังชุก
กษัตรยิ ์ รัชกาลที่ 3 ของภูฏาน
หลวงพ่อสัจจธรรม Buddha Dordenma Statue
พระพทุ ธรปู หลอ่ ด้วยสัมฤทธ์ ขิ นาดใหญท่ ี่ตั้งอยสู่ งู ที่สดุ ในโลก
สถานอนุรั กษ์ตัวทาคิน Motithang Takin Preserve เป็นเหมือนสวนสัตว์เล็กๆ
มีตัวทาคินซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติของภูฏาน รปู รา่ งหน้าตาคล้ายวัวผสมแพะ
โรงเร ียนสอนงานศิลปะ เป็นสถาบันที่สอนงานศิลปะและงานชา่ งของภูฏาน 13 แขนง
โดยใช้หลักสูตร 6 ปี
หอสมุดแห่งชาติภูฏาน National Library Bhutan เป็นที่เก็บรักษาหนังสือ
วรรณคดีโบราณ คัมภีร์ทางพระพทุ ธศาสนา รวมทั้ งพระไตรปิฏกอายนุ ั บร้อยปี
ทิมพูซอง Thimphu Dzong สัญลักษณ์ของเมืองหลวงทิมพู
เป็นสถาปัตยกรรมเชิงเขาที่งดงาม ใช้เป็นอาคารที่ทำการของรัฐบาล
และเป็นพระราชวังของกษัตรยิ ์ ปัจจบุ ั น
อนุสรณ์สถานแหง่ ชาติ

อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

วันที่ 3

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร
ภัตตาคาร

Hotel Galingkha หรือเทียบเทา่ ระดั บ 3 ดาว

ทิมพู - วัดชันกังคา - ที่ทำการไปรษณยี ์ ภูฏาน - วัดแมช่ ี ซิลูคา - โรงเรยี นสอนงานศิลปะ - พาโร

วันที่ 3

ทิมพู - วัดชันกังคา - ที่ทำการไปรษณยี ์ ภูฏาน - วัดแมช่ ี ซิลูคา - โรงเรยี นสอนงานศิลปะ - พาโร
แผนที่

การเดินทาง

https://www.google.co.th/maps/dir/Thimphu,+Bhutan/Paro,+Bhutan/@27.3925632,89.46
84098,12z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x39e19419962037b7:0x7c01ffe26605
60d1!2m2!1d89.6339041!2d27.4712216!1m5!1m1!1s0x39e19de85a6c39b7:0x1fa780f5a07
0190!2m2!1d89.4163654!2d27.428684!3e0?hl=en
ชว่ งเช้า+บา่ ย

เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวในเมืองทิมพู เชน่
วัดชันกังคา ที่ทำการไปรษณยี ์ ภฏู าน
เดินทางสู่เมืองพาโร นำชมพาโรซอง อิสระชมสินค้าของฝากตลาดเมืองพาโร
ข้อมูลท่องเที่
ยว

อาหาร

สถานที่ทอ่ งเที่ยว

ชม วัดชันกังคา Changangkha Temple วัดนี้เป็นวัดที่เกา่ แกซ่ ึ่งถกู สร้างใน ค.ศ. ที่ 14
หรอื กวา่ 600 ปี
ชม ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน Post Ofﬁce ซึ่งทา่ นสามารถเลือกซื้อดวงตรา ไปรษณ ี ยากร
ที่งดงามของภูฏานที่ถูกจัดแสดงไว้ท่นี ่ี ภูฏานจัดเป็นประเทศ เจ้าแหง่ สแตมป์
แหง่ หนึง่ ของโลก
ชม วัดแม่ชี ซิลูคา Zilukha Nunnary
ซึ่งเป็นวัดแหง่ เดียวในทิมพทู ี่มีแมช่ ีจำวัดและศึกษาเลา่ เรยี นอยู่
ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์พ้ นื บ้าน The Folk Heritage
Museum อิสระช้อปป้ งิ เลือกซื้อของฝาก
เดินทางสู่ เมืองพาโร เมื่อเดินทางถึงเมืองพาโร นำทา่ นเข้าสทู่ ี่พัก
หลังอาหารเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร
ภัตตาคาร

Bhutan Mandala Resort หรือเทียบเทา่ ระดั บ 3 ดาว

วันที่ 4

เมืองพาโร - วัดทักซัง - พาโร
แผนที่

การเดินทาง

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
ชว่ งเช้า+บา่ ย

เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวสู่ วัดทักซัง
เดินทางกลับจากวัดทัดซัง พร้อมอิสระซื้อของฝากในเมืองพาโร

วันที่ 4

เมืองพาโร - วัดทักซัง - พาโร
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

เป็นมหาวิหารศักด์ สิ ิทธ์ ิ
เป็นที่ที่องค์กรู ปู ั ทมสัมภวะได้เดินทางมาบำเพ็ญภาวนาและเจรญิ สมาธอิ ยใู่ นถ้ำบนช
ะง่อนเขา ตั้ งแต่ศตวรรษที่ 8
และท่านก็ยังเป็นผ้ นู ำเอาศาสนาพุทธเข้ามาเผยแผ่ยังดินแดนแหง่ นี้
ตามความเชื่อของชาวภูฏาน กล่าวว่าท่านได้เหาะมาบนหลังเสือตัวเมีย
มายังหน้าผาแหง่ นี้เพื่อทำวิปัสนากรรมฐาน จึงได้ชื่อวา่ ถ้ำเสือ (Tiger
Nest) หลังจากที่สำเรจ็ สมาธแิ ล้ว ทา่ นจึงได้สร้างศาสนสถานแหง่ นี้ข้ ึน
ชาวภฏู านมีความเชื่อวา่ ครั้ งหนึง่ ในชีวิต จะต้องได้ข้ ึนมาแสวงบญุ
เพื่อความเป็นสิรมิ งคลและเจรญิ ก้าวหน้าของชีวิต
การเดินทางมายังสถานที่แหง่ นี้ รถจะสามารถขึ้นได้แค่เนนิ เขาเท่านั้ น
จากนั้ นทุกทา่ นสามารถเลือกเดินทางได้ 2 แบบ คือ เดินเท้า หรอื ขี่ม้า
เนือ่ งจากปรมิ าณคนจูงม้าไมเ่ พียงพอตอ่ จำนวนนักทอ่ งเที่ยว
จึงอาจทำให้เกิดอันตรายในการเดินทางได้
ทั้ งนี้ทางบรษิ ั ทฯจึงแนะนำให้เดินเท้าขึ้นเขาจะปลอดภัยกวา่ แตถ่ ้ าทา่ นใด
มีทักษะในการขี่ม้าขึ้นเขา หรอื อยากผจญภัย รบกวนแจ้งบรษิ ั ทฯ
ลว่ งหน้าเพื่อทำการจองม้าให้ทา่ น ลูกค้าจา่ ยคา่ ขี่ม้าเอง
สำหรับการขี่ม้าจากจดุ จอดรถถึงจดุ พักทาง แตห่ ากต้องการขี่ม้าไปจนถึงจดุ View
point จะต้องเสียค่าม้าเพิ่มเติม ยังไม่รวมค่าทิปคนดูแลม้า
ชว่ งบา่ ย นำทุกทา่ นเดินเท้าลงจากเขา ไมส่ ามารถอนญ
ุ าติให้นัง่ ม้าลงมาด้านลา่ งได้
เนือ่ งจาก อันตรายเป็นอย่างมากต่อตัวผ้ เู ดินทาง
วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร ทักซัง

อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร
ภัตตาคาร

Hotel Galigkha หรือเทียบเทา่ ระดั บ 3 ดาว

วันที่ 5

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
ชว่ งเช้า+บา่ ย

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

สถานที่ท่องเที่ยว

Paro Dzong หรอื รนิ ปุงซอง ตั้ งอยู่ท่เี มืองพาโร
ได้ชื่อวา่ เป็นซองที่มีรปู ทรงสวยที่สดุ แหง่ หนึง่ ของภูฏาน
นำชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวรอบๆเมืองพาโร
พาโรซอง

อาหาร

เช้า
กลางวั น

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร

ราคานี้รวม

คา่ โรงแรมที่พัก จำนวน 4 คืน ระดับ 3 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
คา่ อาหารตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
คา่ ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอั ง กฤษ)
ค่าวีซ่า
คา่ รถปรับอากาศตลอดรายการ
ค่าประกันชีวิต กรณอี ุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และคา่ รักษาพยาบาลกรณอี บุ ั ติเหตวุ งเงิน ทา่ นละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไมร่ วม

คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ
ไม่รวมค่าอาหารนอกเหนอื จากในรายการ (เช่น ค่าเครือ่ งดื่ม และ ค่าอาหารที่สั่งเพ่มิ เอง)
คา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัวนอกเหนอื จากรายการทกุ ชนดิ , มินบิ าร์,ซักรดี ,โทรศัพท์ ฯลฯ
คา่ ทิปไกด์ + โชเฟอร์
ภาษมี ลู คา่ เพิ่ม 7% และ ภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3%

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/bhutan/721

