ภูฏาน ดินแดนแหํงมังกรสายฟ้า พาโร - ทิมพู - ปูนาคา 5 วัน 4 คืน
สายการบินภูฐาน แอร์ไลน์ (B3)
คณะออกเดินทาง 2-4 ทําน (ไมํมีหัวหน๎าทัวร์ดูแล - มีไกด์ท๎องถิ่นพูดอังกฤษ นาเที่ยว)
คณะออกเดินทางตั้งแตํ 16 ทํานขึน้ ไป (มีหัวหน๎าทัวร์ดแู ลตลอดการเดินทาง)
พิเศษฟรี!! สาหรับทุกทํานที่เดินทางแบบหมูํคณะ
บริการอาหารไทย 2 มื้อ ที่ห๎องอาหารบ๎านไทย และ ห๎องอาหารเลมอน กลาส
กาหนดวันเดินทางวันที่ 3-7 / 10-14 / 15-19 / 24-28 พ.ค. 60
ราคาเริ่มต๎นที่ 57,900.สรุปการเดินทางโดยยํอ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - พาโร - พิพิธภัณฑ์สถานแหํงชาติ - เมืองทิมพู - วัดตัมซู - หมูํบ๎านปุนซม - ที่ทา
การไปรษณียภ์ ูฏาน - ทาชิโชซอง - เข๎าทีพ่ ัก
วันที่2 เมืองปูนาคา - แวะพักดื่มชาที่ชํองเขาศิลา - นาคาซอง - วัดชิมิลาคัง - เดินเลํนชมเมืองทิมพูยาวค่าคืน
วันที่3 สถานอนุรักษ์สัตว์ประจาชาติของภูฏาน ทาคิน - วัดชันกังคา - ตลาดสุดสัปดาห์ - มหาสถูปประดิษฐ์ฐานพระบรมอัฐิ
- พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์พนื้ บ๎าน - เมืองพาโร - พระใหญํดอเดนมา - ตลาดเมืองพาโร
วันที่4 หมูํบ๎านซัทซัม - ขี่ม๎าขึ้นวัดทักซัง - ป้อมปราการดรุกยาล ซอง - คิชู ลาคัง - ชมการแสดงนาฎศิลป์ของชาวภูฐาน
วันที่5 สนามบินพาโร - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - พาโร - พาโรซอง - ทิมพู - ทาชิโช ซอง
04.30 น.
 พร๎อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข๎าที่ - เคาน์เตอร์ เจ๎าหน๎าที่บริษัทฯ ให๎การต๎อนรับเพื่อเช็คอินตั๋วที่สายการบินภูฐานแอร์ไลน์
06.30 น.
 เหินฟ้าสูํประเทศภูฏาน โดยสายการบินภูฐานแอร์ไลน์ เที่ยวบินฺ B3-701 (เครื่องจะแวะจอด
ประมาณ 30 นาที ที่เมืองกัลกัตต๎า ประเทศอินเดีย) เมื่อเข๎าสูํนํานฟ้าประเทศภูฎาน ทํานสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพอันสวยงามของเทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาเอเวอร์เรสท์ เทือกเขาคันเชงจุงก๎าซึ่งเป็นเทือกเขาที่
สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก และเทือกเขาน๎อยใหญํแหํงหิมาลัย เชํนยอดเขามาคะลู ยอดเขาชมอนฮาริ ยอด
เขาจีชูเดรก ยอดเขาซริมกาน
09.55 น.
เดินทางถึงสนามบินพาโร เมืองพาโร ที่ระดับความสูง 2,200 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล หลังผํานพิธี
การตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากรแล๎ว
จากนั้นนําทํานชม พิพิธภัณฑ์สถานแหํงชาติ (National Museum of Bhutan) หรือ ตาซอง (Ta
Dzong) ซึ่งในอดีตเคยเป็นหอสังเกตการณ์ ให๎แกํพาโร ริงปุง ซอง แตํถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ.
1968 มีทั้งหมด 6 ชั้น แตํเนื่องจากตัวอาคารได๎ถูกไฟไหม๎ครั้งใหญํ ทาให๎ตัวอาคารเกิดความเสียหาย
อยํางมากซึ่งจะเป็นอันตรายตํอการเข๎าชมภายในตัวอาคาร นักทํอง เที่ยวจึงสามารถชมได๎จากด๎าน
BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com

VS030417

www.etravelway.com/+

Page 1 of 9

เที่ยง

นอกตัวอาคารเทํานั้น ปัจจุบันทางรัฐบาลได๎จัดสร๎างอาคารหลังใหมํเพือ่ ทําการเปิดแสดง โดยตัวอาคารมี
2 ชั้น และจัดแสดงเพียง 4 ห๎อง
จากนั้นนําทํานสูํ พาโรซอง (Paro Rinpong Dzong) สร๎างขึ้นในปี ค.ศ.1645 ในรัชสมัยของ
Shabdrung Ngwang Namgyel ผู๎เป็นกษัตริย์ผู๎ยิ่งใหญํที่รวมประเทศภูฏานเข๎าไว๎เป็นหนึ่งเดียวในชํวง
ศตวรรษที่ 17 ถูกสร๎างบนพื้นที่ ที่เดํนตระหงํานอยูํในหุบเขาพาโร ทางเข๎าตัวซองจะมีสะพานไม๎ที่สวยงาม
พาดผํานแมํน้ําพาโร ปัจจุบันพาโรซองเป็นทั้งสถานที่สําคัญ สําหรับสํวนบริหารเมืองพาโร และยังเป็นที่พัก
ของพระราชคณะ ซึ่งมีพระสงฆ์จําพรรษาอยูํประมาณ 200 รูป
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ เมืองทิมพู ราชธานีแหํงภูฏานโดยทางรถยนต์ ระยะทาง 68 กิโลเมตรใช๎
เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง
ระหวํางทางแวะ วัดตัมซู (Tamchoe Monastery) วัดนี้ตั้งอยูํบนยอกเขาอาชา สร๎างขึ้นในราว
ศตวรรษที่ 14 โดยทํานลามะทังทน เกลโป (ผู๎ได๎รับการขนานนามวํา Iron Man) นอกจากตัวอาคารที่
เป็นวัดแล๎ว ทํานทังทนเกลโปยังสร๎างสะพานเหล็กเพื่อให๎ชาวบ๎านได๎ใช๎ประโยชน์ในการข๎ามแมํน้ําพาโร อัน
เชียวกรากอีกด๎วย จึงถือได๎วําเป็นสะพานที่เกําแกํที่สุดในภูฎาน จากนั้นเดินทางเมืองทิมพูซึ่งตลอดสองข๎าง
ทางทํานสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามของภูฏานและทํานจะตื่นตาตื่นใจสถาปัตยกรรมที่มี
รูปแบบและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของภูฏาน
แวะพัก หมูํบ๎านปุนซม เพื่อชมเจดีย์ 3 หลังที่ยืนยันความสัมพันธ์อันดีระหวํางสามประเทศคือ ภูฎาน,
เนปาล และธิเบต และยังเป็นจุดบรรจบกันของแมํน้ําสองสายคือแมํน้ําพาโร และแมํน้ําทิมพู จนกลายเป็น
แมํน้ําวัง กํอนไหลลงสูํประเทศอินเดีย
เมื่อเดินทางถึงเมืองทิมพูนําทํานชมเมืองทิมพู ซึ่งนับได๎วําเป็นเมืองหลวงที่เล็กที่สุดของเอเชีย และเป็น
เมืองหลวงแหํงเดียวในโลกที่ไมํใช๎ไฟจราจร ทํานจะรู๎สึกได๎ถึงการผสมผสานอยํางลงตัวของประเพณีดั้งเดิม
และความทันสมัย โดยมีเอกลักษณ์ที่โดดเดํน คือ สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมการแตํงกาย โดยชาวภูฏาน
สํวนใหญํจะแตํงกายด๎วยชุดประจําชาติ ผู๎ชายจะแตํงชุดที่เรียกวํา โก (Kho) สํวนผู๎หญิงจะแตํงชุดที่เรียกวํา
กีรํา (Kira)
จากนั้นนําทํานชม ที่ทาการไปรษณีย์ภูฏาน (Post Office) ซึ่งทํานสามารถเลือกซื้อโปสกาส และดวง
ตราไปรษณียากร ที่งดงามของภูฏาน ทั้งยังถือได๎วําเป็นประเทศ “เจ๎าแหํงสแตมป์” แหํงหนึ่งของโลก
สแตมป์ของภูฏานมีให๎เลือกในหลายรูปแบบและหลายราคา ทั้งรูปทิวทัศน์ของธรรมชาติ รูปวัดและป้อม
ปราการที่เรียกวํา ซ็อง (Dzong) รูปสัตว์ รูปดอกไม๎ตํางๆ รวมทั้งยังมีสแตมป์ 3 มิติ หรือทํานใดอยากทํา
แสตมป์โดยนําภาพถํายของเราทําเป็นดวงตราไปรษณีย์ก็สามารถทําได๎ (ในราคาคําทัวร์จะไมํรวมคําทําดวง
ตราไปรษณีย์)
นําทํานชม ทาชิโชซอง (Tashicho Dzong) ซึงเป็นสัญลักษณ์แหํงเมืองหลวงทิมพู ซองแหํงนี้มีรปู แบบ
สถาปัตยกรรมที่สวยงามมาก ปัจจุบันถูกใช๎แยกเป็นสํวนตํางๆ เชํน สถานที่ทํางานของกษัตริย์ สถานที่พัก
ในฤดูร๎อนของสมเด็จพระสังฆราช ตลอดจนสถานที่ทําการของรัฐบาล
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(หมายเหตุ : กํอนอื่นคงต๎องขอพูดถึงเรื่องของซอง (Dzong) เสียกํอน มาภูฏานสิ่งที่นักทํองเที่ยวจะได๎
พบเห็นและได๎ยินบํอยๆ คือ ซอง เพราะ “ซอง” ไมํใชํเป็นเพียงสถาปัตยกรรมที่มีความสําคัญกับด๎าน
การบริหารการปกครองบ๎านเมืองเทํานั้น หากแตํเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนภูฏาน เนื่องจาก
เป็นที่ตั้งของวัดหลักประจําท๎องถิ่นเขตนั้นๆ หากแปลความหมายของซอง ซึ่งเป็นภาษาซองคา ก็คือ
ป้อมปราการ ที่ในอดีตใช๎เป็นที่ใช๎ป้องกันอริศัตรูที่มารุกรานผืนดินแหํงนี้นั่นเอง)
นําทํานเดินทางเข๎าสูํที่พัก
ค่ํา
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
 พัก ณ peacefull resort หรือเทียบเทํา (3+*)
วันที่สองของการเดินทาง ทิมพู - โดชูลา - ปูนาคา - ทิมพู
เช๎า
อรุณสวัสดิ์...  รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ เมืองปูนาคา(Punakha) ที่ระดับความสูง 1,300 เมตร (ต่ํากวําทิมพูราว
1,000 เมตร) จึงมีสภาพอากาศอบอุํนกวําทิมพู กษัตริย์ภูฏานและสมเด็จพระสังฆราชจะทรงเสด็จมาแปร
พระราชฐานในชํวงฤดูหนาว (เดือนพ.ย.-เม.ย.) ปูนาคาจึงถือวําเป็น “เมืองหลวงฤดูหนาว” (Winter
Capital) ในขณะที่ทิมพูเป็น “เมืองหลวงฤดูร๎อน” ด๎วยระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช๎เวลารํวม 4 ชั่วโมงครึ่ง
ลัดเลาะตามไหลํเขาให๎ทํานได๎เพลิดเพลินกับทัศนีย์ภาพอันงดงามของธรรมชาติ ทั้งป่าเขา น้ําตกและแมํน้ํา
เราจะให๎ทํานพักดื่มชากาแฟที่จุดพัก ณ “โด ชูลา” (Dochula Pass) หรือชํองเขาศิลา ที่มีระดับความ
สูง 3,150 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง เป็นชํองเขาที่สามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลัยได๎ใน
ระยะใกล๎ บางวันก็จะเห็นทะเลหมอกปกคลุมอยูํทั่วไป รวมถึงกังก๎า
พุนซุม (Gangkhar Phuensum) ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก ยังไมํมีผู๎ใดสามารถปีนขึ้นไปได๎ ซึ่งสูงถึง 7,500
เมตร ณ จุดนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถูป “ดรุค วังเกล” ( Druk Wangle Chorten ) หรือสถูปแหํงความเป็น
สิริมงคลและสันติสุขของแผํนดิน 108 องค์ ซึ่งสร๎างขึ้นมาเพื่อถวายพระโพธิสัตว์ของชาววัชรยาน 108 องค์
โดยสมเด็จพระราชินี อะชิ ดอร์จิ วังโม
 จากนั้นเดินทางตํอจนถึง เมืองปูนาคา อดีตราชธานีของภูฏานมากวํา 300 ปี ตั้งแตํปี ค.ศ. 16391955 ถูกสร๎างและปกครองโดยพระลามะผู๎ใหญํซึ่งลี้ภยั มาจากทิเบต นามวํา ชับดรุง งาวังนัม
เกล (Shabdrung Ngawang Namgyal) ผู๎มีบทบาทในการรวบรวมแคว๎นตํางๆ เข๎าเป็นอาณาจักร
“ภูฏาน” เพียงหนึ่งเดียว
นําทํานชม ปูนาคาซอง (Punakha Dzong) ซึ่งมีขนาดพื้นที่ยาว 180 เมตร กว๎าง 72 เมตร มีหอ
กลางหลังคายอดโดมทองสูงถึง 6 ชั้น ภายในซองแบํงเป็นสํวนที่ทําการปกครองเขตและสํวนของศาสนา
และเป็นที่ประทับของพระสังฆราชในฤดูหนาวเพราะที่นี่มีอากาศอบอุํนกวําในชํวงฤดูหนาว สถานทีแ่ หํงนี้
มีความสําคัญในการประกอบพระราชพิธีสําคัญตํางๆ อาทิ พระราชพิธีอภิเษกสมรถของกษัตริย์ จิกมี่
เกอเซ นัมเยล วังซุก กับนางสาวเจซุง เปมา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2011 เป็นต๎น อีกทั้งภายในอาคารยังมี
ห๎องสําคัญที่ทํานซับดรุง งาวังนัมเกลได๎ละสังขาล ในทํานั่งวิปัสสนา ภายนอกปูนาคาซองจะมีทัศนียภาพที่
งดงาม เพราะเป็นจุดที่บรรจบกันของแมํน้ํา 2 สาย คือ แมํน้าโพ (Po Chu) และแมํน้าโม (Mo Chu) ซึ่ง
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หมายถึงแมํน้ําพํอและแมํน้ําแมํไหลมาบรรจบกันพอดี มีเรื่องเลําขานวําพระพุทธเจ๎า ได๎กลําวพระพุทธ
ทํานายวํา”จะมีชายผู๎หนึงชื่อวํานัมเกล มาเยือนเนินรูปช๎าง” เมื่อทํานซับดรุง งาวังนัมเกล ได๎มาถีงเมืองปู
นาคา ได๎มาหยุดยืนตรงสํวนที่คล๎ายงวงช๎างที่นอนอยูํตรงที่บรรจบของแมํน้ํา 2 สาย ในคืนนั้นทํานซับดรุง
ได๎ฝันเห็นตัวอาคารของซองที่มีขนาดเล็ก มีลักษณะของอาคารที่สวยงามและเดํนชัด จึงดําริให๎นายชํางชื่อ
โซวี พาเร็ป เป็นผู๎ทําการกํอสร๎าง โดยยึดรูปแบบตามความฝันโดยไมํมีการรํางแบบลงบนแผํนกระดาษแตํ
อยํางไร ด๎วยความศรัทธาอันแรงกล๎าที่จะสร๎างถวายตํอทํานกูรูริมโปเช และด๎วยบุญญาธิการของทํานซับ
ดรุง งาวังนัมเกล ปูนาคาซองใช๎เวลาสร๎างเพียงหนึงปี (1637-1638) จึงแล๎วเสร็จ แตํก็มีตํานานเลําขนาน
วําพระนางนาคี (ราชินีแหํงนาค) ได๎ชํวยขนหินในแมํน้ํามาสร๎างปูนาคา ซอง ดังจะปรากฏวํามีห๎องที่วาง
กองก๎อนหินและมีรูปปั้นพระนางนาคีไว๎ภายในปูนาคาซอง
เที่ยง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทํานชม วัดชิมิลาคัง (Chimi Lhakhang) การเดินทางสูํตัววัดต๎องเดินด๎วยเท๎าประมาณ 1
กิโล ระหวํางทางเพลิดเพลินกับธรรมชาติทั้งทุํงนาและหมูํบ๎านที่งดงาม ตัววัดแหํงตั้งอยูํบนเนินเขาเตี้ยๆ
ถูกค๎นพบในปี 1499 โดยพระงาหวัง ซอคเยล สร๎างขึ้นราวศตวรรษที่ 15 คนภูฏานเชื่อวําหากไมํประสบ
ความสําเร็จเรื่องคูํครอง จะต๎องมาแสวงบุญที่นี่ วัดแหํงนี้ยังมีความศักดิ์สิทธิ์เรื่องการมาขอพรให๎ตั้งครรภ์มี
ลูกด๎วย วัดชิมิตั้งอยูํบนเนินเขา สร๎างเพื่อถวายแดํทํานดรุกปา คิลเลย์ ตามตํานานของภูฏานเลําวํา ทําน
ดรุกปา คิลเลย์ ไลํลําอสูรมาจนถึงเมืองพูนาคาและเมืองวังดี อสูรตนนั้นได๎แปลงกลายเป็นสุนัข ทํานดรุก
ปา คิลเลย์ ปราบอสูรตนนั้นและเผาบนพื้นดินบนเนินแหํงนี้ แล๎วทํานก็ได๎ทํานายวํา ในอนาคตจะมีการ
สร๎างวัดขึ้นที่นี่ จึงเป็นที่มาของชื่อวัด “ชิม”ิ แปลวํา ไมํมีสุนัข ชาวภูฏานเชื่อวําเมื่อมีลูกเกิดได๎ 3 วัน ให๎มา
ขอพรและขอชื่อจากวัดนี้จะเป็นสิริมงคล ชื่อที่จะได๎รับสํวนใหญํคือ คิลเลย์ หรือชิมิ หรือถ๎ามีลกู อํอน
สามารถขอให๎ลูกหน๎าตาดีได๎ด๎วย โดยมักจะนําเหล๎า น้ํามันเนยใสํตะเกียง และธูปเทียนมาถวายรูปปั้นทําน
ดรุกปา คินเลย์ ซึ่งประดิษฐานภายในตัววัด ชาวบ๎านบางคนเรียกวัดแหํงนี้วํา ดรุกปา คินเลย์ ลาคัง
นําทํานเดินทางสูํ เมืองทิมพู เมื่อเดินทางถึงเมืองทิมพู นําทํานเข๎าสูํที่พัก
ค่ํา
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
ให๎ทํานอิสระชมเมืองทิมพูยามค่ําคืน ที่มีร๎านอาหาร และพับให๎ทํานได๎สนุกสนามยามค่าํ คืน
 พัก ณ peacefull resort หรือเทียบเทํา (3+*)
วันที่สามของการเดินทาง
ทิมพู - พาโร
เช๎า
อรุณสวัสดิ์...  รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
ชมสถานอนุรักษ์สัตว์ประจําชาติของภูฏาน ที่เรียกวํา ทาคิน (Takin) ซึ่งปัจจุบันหาดู ได๎ยากมาก
จากนั้นนําชม วัดชันกังคา (Changangkha Temple) วัดนี้เป็นวัดที่เกําแกํซึ่งถูกสร๎างในศตวรรษที่ 14
หรือ กวํา 600 ปี ถือวําเป็นวัดที่สําคัญแหํงหนึ่งของภูฎาน เนื่องจากชาวบ๎านมักนําทารกแรกเกิดมาขอพร
และให๎พระตั้งชื่อ เพื่อเป็นสิริมงคล และทุกปีในวันสําคัญทางศาสนาผูท๎ ี่ได๎รับการตั้งชื่อจากวัดนี้จะกลับมา
ทําบุญเพื่อเสริมดวงชะตา
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จากนั้นนําทํานเดินเลํนใน ตลาดสุดสัปดาห์ (Weekend market) ซึ่งจําหนํายผลผลิตทาง
การเกษตร และของที่ระลึกพื้นเมืองตํางๆ เชํน ผ๎าทอภูฏาน เครื่องประดับตํางๆ ไม๎แกะสลัก เครื่องจักร
สาน ภาพพระบฏ (Thangka) น้ําผึ้ง เป็นต๎น
เที่ยง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นชม มหาสถูปประดิษฐ์ฐานพระบรมอัฐิ (Memorial Chorten) จิกมี ดอร์จี วังชุก ซึ่งเป็น
พระชนกของกษัตริย์ (พระเจ๎าจิกมี ซิงเย วังชุก) พระองค์เป็นกษัตริย์องค์ที่ 3 ที่ปกครองภูฏาน ในชํวงปี
ค.ศ. 1952-1972 และทรงได๎รับพระฉายาวํา “พระบิดาแหํงภูฏานยุคใหมํ” (King of Merdernization)
มีประสงค์จะสร๎างเพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชา แทนสัญลักษณ์ กาย วาจา และใจ ของพุทธศาสนา แตํ
ทํานได๎เสียชีวิตลงเสียกํอน สมเด็จพระราชินีจึงได๎ดําเนินการสร๎างตํอจนแล๎วเสร็จ
จากนั้นนําทํานชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์พื้นบ๎าน (The Folk Heritage Museum) สถานที่จัด
แสดงวิธีชีวิตความเป็นอยูํของชาวภูฎาน โดยนําบ๎านมาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ และยังคงข๎างของเครื่องใช๎
ของชาวบ๎าน จัดแสดงเป็นสัดสํวนได๎อยํางนําชม
นําทํานเดินทางสูํ เมืองพาโร ระหวํางทางแวะนมัสการพระใหญํดอเดนมา (Great Buddha
Dordenma) ตั้งอยูํบนเขากุงเซว โพดัง (Khunsel Phodrang) บนลานกว๎างจะประดิษฐานพระศรีศากย
มุนีองค์ใหญํ ทีม่ ีความสูง 169 ฟุต หรือ 51.5 เมตร สร๎างด๎วยทองเหลือง ตัวองค์พระแล๎วเสร็จเมื่อวันที่ 25
กันยายน 2015 เพื่อรํวมเฉลิมฉลอง 60 พรรษา ของ พระเจ๎าจิกมี่ ซังเก วังซุก พระมหากษัตริย์องค์ที่ 4
ในราชวงศ์วังซุก คาดวํางบประมาณการสร๎างมากกวํา 100 ล๎านเหรียญสหรัฐ จึงมีการระดมทุนจากหลาย
ประเทศ ได๎แกํ ไทย มาเลเซีย ฮํองกง สิงค์โปร์ โดยเฉพาะ บริษัท Aerosun Corporation เมืองนานกิง
ประเทศจีน ได๎มอบเงินทําบุญก๎อนแรกเมื่อเริ่มกํอสร๎างด๎วยจํานวน 47 ล๎านเหรียญสหรัฐ และยังคงมีการ
มอบเงินทําบุญมาสนับสนุนกันอยํางตํอเนื่อง
ภายในฐานองค์พระมีการจัดแสดงภาพวาด และยัง
ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์เล็กขนาดความสูง 8 นิ้วจํานวน 100,000 องค์ และ ความสูงขนาด 12 นิ้ว
จํานวน 25,000 องค์ เมื่อการกํอสร๎างแล๎วเสร็จจะถือได๎วําเป็นพระพุทธรูปที่ใหญํที่สุดในโลก นอกจากนั้น
ทํานยังสามารถชื่นชมความงามของตัวเมืองทิมพู เนื่องจากมีทิวทัศน์ทสี่ วยงาม จึงได๎รับการขนามนามวํา
Romantic Place อีกด๎วย
 เมื่อเดินทางถึงเมืองพาโร ให๎ทํานอิสระเลือกซื้อของฝากในตลาดเมืองพาโร นําทํานเข๎าสูํที่พัก
ค่ํา
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
 พัก ณ Khankhu Resort หรือเทียบเทํา (3+*)
วันที่สี่ของการเดินทาง
เมืองพาโร - คิชู ลาคัง - วัดทักซัง - ดรุกเยล ซอง
เช๎า
อรุณสวัสดิ์...  รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ หมูํบ๎านซัทซัม เพื่อขี่ม๎า ขึ้นเขาทักซัง ณ ที่นี้เป็นที่ตั้งของ วัดทักซัง
(Taktsang Monastery) ชื่อทักซังนี้มีความหมายวําที่อยูํของนางเสือ (Tiger’s Nest) ซึ่งตั้งตามตํานาน
ความเชื่อ วัดแหํงนี้จัดเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในราชอาณาจักรภูฏาน เชื่อกันวําพระคุรุปัทมาสัมภวะ ซึ่ง
เป็นองค์ปฐมาจารย์ผู๎นําศาสนาพุทธลัทธิตันตระ ได๎เผยแพรํพระพุทธศาสนาเมื่อราวศตวรรษที่ 8 (ในสมัย
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เที่ยง

นั้นภูฎานยังถือได๎วําอยูํในการปกครองของประเทศธิเบต) ได๎ประทับนั่งบนนางเสือที่มีชื่อวําเยเซล ทอตยอ
(Yeshe Tsogyal) เหาะจากธิเบตมายังสถานที่แหํงนี้ เพื่อมานั่งวิปัสสนากรรมฐานภายในถ้ําเป็นเวลา 3 ปี
3 เดือน 3 สัปดาห์ 3 วัน 3 ชั่วโมง โดยทํานกูรูจําแลงรํางตอนวิปัสสนาเป็น 8 ปาง ตัววัดสร๎างขึ้นในปี ค.ศ.
1692 โดยทํานเทนซิ่ง รับเยล เพื่อเป็นการบูชาตํอทํานกูรูริมโปเช ตัวอาคารตั้งอยูํริมหน๎าผาสูงกวํา 900
เมตร ระหวํางการกํอสร๎างเป็นไปอยํางยากลําบากเนื่องจากไมํเส๎นทางที่สามารถนําเครื่องไม๎เครื่องมือหรือ
อาหารเข๎าไปได๎ และยากตํอการที่ผู๎ใดจะเดินทางไปถึงวัดได๎ด๎วยเชํนกัน แตํกลับมีเรื่องเลําวําทํานเทนซิ่ง
รับเยลไมํเคยต๎องหิวกระหาย เพราะจะปรากฏวํามีผลไม๎และอาหารมาให๎ดื่มกินทุกครั้ง โดยอาหารจะ
ปรากฎที่ตรงปากถ้ําที่ทํานกูรูริมเชเคยนั่งวิปัสสนา และการกํอสร๎างอาคารก็ทําได๎อยํางงํายดาย เมื่อตัววัด
แล๎วเสร็จชาวเมืองพาโร ตํางเห็นบนท๎องฟ้าปรากฏเป็นรูปสัตว์ตํางๆ และดอกไม๎ ลํองลอยดูในอากาศโดย
ไมํแตํถึงพื้นดิน ชาวภูฎานทุกคนเชื่อวําสถานที่แหํงนี้ศักดิส์ ิทธิ์ และควรที่จะต๎องขึ้นมาสักการะสักครัง้ หนึง
ในชีวิต (การเดินทางขึ้นไปยังวัดทักซัง รถบัสจะนําคณะมีที่จุดขึ้นม๎าที่หมูํบ๎านซัทซัม โดยจะมีคนเลี้ยงม๎า
คอยดูแล ตลอดการเดินม๎า ทํานจะเพลิดเพลินกลับธรรมชาติ ตลอดการเดินทาง 1 ชั่วโมงครึ่ง ที่จะ
เดินทางถึง Café พักผํอนชมวิวของวัดทักซังพร๎อมรับประทาน ชา/กาแฟ และอาหารวําง
จากนั้นจึงออกเดินทางตํอสูํตัววัดทักซัง ซึ่งจะต๎องเดินไปอีกหนึ่งชั่วโมงไปถึงจุดชมวิว กํอนเดินลงบันได
ประมาณ 450 ขั้น และเดินขึ้นบันได อีก 250 ขั้นจึงจะถึงตัววัด ภายในอาคารสี่หลัง ประกอบด๎วยห๎อง
ตํางๆ อันได๎แกํห๎องที่ทํานกูรูริมโปเชมานั่งวิปสนากรรมฐาน เป็นเวลา 3 ปี 3 เดือน 3 สัปดาห์ 3 วัน และ
3 ชั่วโมง ห๎องถัดไปคือพระพูดได๎ โดยมีความเชื่อวําทํานเปลํงวาจาสิทธิให๎ผู๎ที่จะทําการอัดใดก็ตาม
สามารถทําได๎สําเร็จสมปราถนา อีกห๎องหนึงจะมีฮุกปักลงในหินเพื่อให๎พนื้ ที่บริสุทธิปราศจากสิ่งชั่วร๎ายและ
ปักไว๎ตั้งแตํครั้งที่ทํานกูรูริมโปเชได๎มาถึงที่นี่ ห๎องสุดท๎ายห๎องที่แสดงปางทั้ง 8 ของทํากูรูริมโปเช ให๎ทํานได๎
อิสระเพื่อสวดมนต์และนั่งสมาชิกจนได๎เวลาพอสมควร จะนําทํานเดินทางโดยทางเท๎ากลับลงมาตลอด
เส๎นทางจนถึงที่พักรถ (แถมฟรีม๎าเพื่อขึน้ สูํตัว café)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ที่ Cafe
จากนั้นนําชม “ดรุกยาล ซอง” (Drugyel Dzong) ป้อมโบราณเกําแกํอยูํบนยอดเขาสร๎างราว ค.ศ.
1649 ใช๎เป็นป้อมหน๎าดํานตํอสู๎จากผู๎รุกรานจากทิเบตโดยตั้งอยูํทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองพาโร
ณ ทีแ่ หํงนี้ทํานสามารถมองเห็นทิเบตและเทือกเขา จูโมลฮารี หรือ “เทือกเขาแหํงพระเจ๎า” ที่มีความสูง
ถึง 7,315 เมตรจากระดับน้ําทะเล และเป็นจุดชมวิวของยอดเขา “จูโมลฮารี” (Jomolhari)
นําทํานเดินทางสูํ คิชู ลาคัง (Kyichu Lhakhang Temple) ซึ่งเป็นวัดที่เกําแกํที่สุดแหํงหนึ่งในภูฏาน
ตามประวัติวํา สร๎างตั้งแตํราวศตวรรษที่ 12 หรือราว 1,300 ปีมาแล๎ว ตั้งแตํสมัยที่ภฎู านยังเป็นดินแดน
สํวนหนึ่งของทิเบต โดย กษัตริย์ซองเซน กัมโป ซึ่งชาวทิเบต ยกยํองวําเป็นผู๎อัญเชิญศาสนาพุทธสาย
วัชรยานตันตระมาประดิษฐาน ในทิเบต โปรดให๎สร๎างวัด 108 แหํง เพื่อตอกอวัยวะ 108 จุดของยักษ์ตน
หนึ่งซึ่งนอนแผํทับเทือกเขาหิมาลัยไว๎ หมายจะให๎สัจธรรมคําสอนของพระพุทธเจ๎าเผยแผํไปถึง โดยที่จุดที่
สร๎างวัดคิชูที่เมืองพาโรเป็นสํวนที่อยูํตรงฝ่าเท๎าซ๎ายของยักษ์ (อีกวัดหนึ่งในภูฏาน อยูํที่เมืองบุมทัง สร๎างอยูํ
ตรงหัวเขําซ๎ายของยักษ์)
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นําทํานชมวิหารเกําแกํที่สร๎างตั้งแตํสมัยซองเซน กัมปุ ภายในประดิษฐานเจ๎าแมํกวนอิมพันมือที่งดงาม ตัว
พื้นอาคารปูด๎วย ไม๎แผํนใหญํ ตรงบริเวณเบื้องหน๎าพระปฏิมาประธาน จะมีรอยบุ๋มลึกที่เกิดจากผู๎แสวงบุญ
ที่มาก๎มลงกราบ พระแบบ “อัษฎางคประดิษฐ์” (รํางกายแตะพื้น 8 จุด) ซ้ํา ๆ กันเป็นเวลานานนับพันปี
และบริเวณนี้ถอื เป็นการเสียงทายวําหากทํานก๎มกราบโดยมีอวัยวะของทํานสามารถแนบตัวลงบนอัญมณีที่
ฝังลงบนพื้นไม๎เบื้องหน๎า พรใดที่ทํานขอก็จะประสบความสําเร็จ
ค่ํา
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พร๎อมชมการแสดงนาฎศิลป์ของชาวภูฐาน (ทั้งนี้จานวนผูเ๎ ดินทาง
ต๎องไมํต่ากวํา 15 ทําน ทางบริษัทฯ จึงจะสามารถจัดการแสดงให๎ได๎ และบริษัทฯจะจัดชุด Kho และ
Kera ให๎ทํานได๎ใสํเพื่อเข๎ากับบรรยากาศ)
 พัก ณ Khankhu Resort หรือเทียบเทํา (3+*)
วันที่ห๎าของการเดินทาง พาโร - กรุงเทพฯ
เช๎า
อรุณสวัสดิ์...  รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
08.30 น.
ได๎เวลานําทํานเดินทางสูํ สนามบินพาโร
10.35 น.
 เหิรฟ้ากลับกรุงเทพ โดยสายการบิน ภูฐานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ B3-700
16.05 น.
 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร๎อมความประทับใจ มิรลู๎ ืม...
เดินทางวันที่ 3-7 / 10-14 / 15-19 / 24-28 พ.ค. 60
อัตราคําบริการ ตํอทําน
2-4 ทําน
5-10 ทําน
11-15 ทําน
16 ทํานขึ้นไป
งดแถมกระเป๋า
พักคูํ ทํานละ
57,900
54,900
53,900
49,900
พักเดี่ยว เพิ่ม
4,500
**คณะออกเดินทางพร๎อมกัน ตั้งแตํ 15 ทํานขึน้ ไป จะมีหัวหน๎าทัวร์ดแู ลตลอดการเดินทาง
**ชุด Kho และ Kira ที่ทางบริษัทฯจัดให๎จะเป็นชุดทีบ่ ริษัทฯหามา โดยจะไมํมีคําใช๎จําย ผู๎สวมใสํจะต๎องระวังไมํให๎เกิด
ความเสียหายกับชุด แตํในกรณีที่ผู๎เดินทางต๎องการชุดใหมํ เพื่อนากลับมาเป็นทีร่ ะลึกจะมีคําใชํจํายชุดละ ประมาณ
700-1000 บาทตํอทําน (ผ๎าทอเครื่อง ไมํใชํทอมือ)
อัตราดังกลําวรวม
คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-พาโร-กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน ภูฐาน แอร์ไลน์
คําที่พักห๎องละ 2 ทําน โดยใช๎โรงแรมที่ผํานการรับรองจากรัฐบาลภูฏาน (Standard Room)
คําอาหารทุกมื้อตามที่กําหนดในโปรแกรม
คํายานพาหนะ และคําเข๎าชมสถานที่ตามที่ระบุไว๎ในโปรแกรม
คําวีซําเพื่อขอเข๎าประเทศ
คําม๎าสําหรับขึ้นทักซัง
คําภาษีอากรขาออกสนามบิน กรุงเทพฯ และ พาโร
คํา Development Fee ที่ทางรัฐบาลภูฏาน เรียกเก็บจากนักทํองเที่ยว
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คํามัคคุเทศก์ท๎องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) คอยอํานวยความสะดวกตลอดโปรแกรม
คําประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ล๎านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราดังกลําวไมํรวม
คําน้ําหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวําสายการบินกําหนดให๎ 20 กิโลกรัมตํอหนึ่งคน
คําธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือคําวีซําเข๎าออกประเทศไทยในกรณีคนตํางด๎าว
คําใช๎จํายสํวนตัว เครื่องดื่มและอาหารนอกรายการ,คําซักรีด, คําโทรศัพท์ฯลฯ
คําทิปไกด์ท๎องถิ่นและคนขับรถ ทํานละ 1500 บาทตํอทําน (สําหรับการเดินทาง 5 วัน)
คําภาษีบริการ 3% และคําภาษีมูลคําเพิ่ม 7%
เงื่อนไขการจองและการชาระเงิน
* กรุณาชําระคํามัดจําทัวร์ 25,000 บาท/ทําน สาหรับการสารองทีน่ ั่งทันทีทที่ าการจอง เนื่องจากทางสายการบินจะทา
การเรียกเก็บคําตั๋วเครื่องบินเต็มจานวนทันทีเมื่อที่ทนี่ ั่งทํานได๎รบั การยืนยันมาแล๎ว พร๎อมสํงสําเนาหน๎าหนังสือเดินทาง
(ที่ไมํหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลํมใหมํสามารถเดินทางได๎เลย) และหลักฐานโอนเงิน
มาได๎ที่ Fax 0 2748 6246-7
*คําทัวร์สํวนทีเ่ หลือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 31 วันทําการ (ในชํวงปกติ) หรือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 45
วันทําการ (ในชํวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรํงออกบัตรโดยสาร) ทั้งนี้เพื่อดาเนินการในการออกวีซํา มิฉะนั้นจะถือวํา
ทํานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
เงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทาง
 หากมีการยกเลิกจะต๎องแจ๎งทางบริษัทฯ กํอนเดินทางอยํางน๎อย 30 วันทางาน ทางบริษัทฯจะคืนเงินเต็มจานวน
 หากกํอนเดินทางน๎อยกวํา 15 วันทางาน ทางบริษัทฯ จะสงวนสิทธิในการคืนคําใช๎จํายเต็มจานวน
 ในกรณีที่ผู๎เดินทางได๎รับการอนุมัติวีซําแล๎วไมํวําจํานวนวันเดินทางจะมากกวํา 15 วันก็ตาม จะไมํสามารถทําการยกเลิก
การเดินทางได๎ แตํสามารถเปลี่ยนตัวผู๎เดินทางโดยผู๎ที่ยกเลิกจะต๎องหาผู๎เดินทางอื่นมาเดินทางแทน โดยทางบริษัทฯจะขอ
สงวนสิทธิในการคืนเงินสํวนของคําวีซําและคําตั๋วเครือ่ งบิน เนื่องจากเงื่อนไขทางสายการบินจะไมํมีการคืนเงินคําตั๋ว และไมํ
สามารถเปลี่ยนชื่อผู๎เดินทางหรือวันเดินทางได๎ไมํวํากรณีใดๆ **แตํหากผู๎ที่ยกเลิกไมํสามารถเปลี่ยนตัวผู๎เดินทางได๎ ทาง
บริษัทฯ มีความจําเป็นที่ต๎องขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเต็มจํานวน**
เอกสารที่ใช๎ในการทาวีซํา
สําเนาหนังสือเดินทางมีอายุใช๎งานไมํต่ํากวํา 6 เดือน กรุณาสํงแบบ Scan ภาพสีเทํานั้น โดยตัวเลํมที่สแกนต๎องสมบูรณ์ (ใน
กรณีที่เป็น Fax หรือภาพขาว ดํา หรือตัวเลํมไมํสมบูรณ์ จะถูกปฎิเสธโดยทางแผนกวีซํา)
หมายเหตุ
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
เนื่องจากความลําช๎าของสายการบินโรงแรมที่พักในตํางประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯ จะคํานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู๎เดินทางเป็นสําคัญ
 บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบในกรณีผู๎เดินทางได๎นําหรือมีสิ่งของผิดกฎหมายติดตัวในการเดินทางออกนอกประเทศ หรือ นํา
สิ่งของต๎องห๎ามเข๎ามาในประเทศ หรือเอกสารประกอบการเดินทางไมํถูกต๎อง หรือมีความประพฤติสํอไปในทางเสื่อมเสีย
หรือด๎วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากรได๎พิจารณาแล๎ววําไมํสามารถเดินทางเข๎าประเทศนั้นๆได๎
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ซึ่งจะสํงผลให๎ทางบริษัทฯ มีความจําเป็นในการคืนเงินคําเดินทางเต็มจํานวน ให๎กับผู๎เดินทางและ/หรือบริษัทฯ ตัวแทน
ของทําน เนื่องจากราคาทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจําย
 บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซํา อันสืบเนื่องมาจากตุณสมบัติของตัวผู๎เดินทาง
 บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่เพิ่มขึ้น อันใดที่เกิดขึน
้ ระหวํางการเดินทาง ที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตารางเวลา
เดินทางจากทางสายการบิน หรือการเจ็บป่วยอันเนื่องจากสุขภาพของผู๎เดินทางเอง หรือการสํงตัวผู๎เดินทางกลับสูํประเทศ
ไทย โดยทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะพิจารณาให๎ความชํวยเหลือตามความเหมาะสม
 ผู๎เดินทางที่ไมํได๎ถือหนังสือเดินทางไทย (Thai Passport) หรือผู๎เดินทางตํางด๎าว ที่มีความจําเป็นในการขอวีซําเพื่อเดิน
ทางเข๎าประเทศไทย จะต๎องดําเนินการขอวีซําให๎เรียบร๎อย เนื่องจากราคานี้เป็นราคาที่เริ่มต๎นและจบการเดินทางที่
ประเทศไทยเทํานั้น แตํหากผู๎เดินทางถูกปฎิเสธในการเข๎าประเทศไทย บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบในกรณีที่เกิดขึน้ ซึ่งจะ
สํงผลให๎ทางบริษัทฯ มีความจําเป็นในการคืนเงินคําเดินทางเต็มจํานวน ให๎กับผู๎เดินทางและ/หรือบริษทั ฯ ตัวแทนของทําน
เนื่องจากราคาทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจําย
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการทํองเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการทํองเที่ยวใน
ตํางประเทศ ซึ่งไมํอาจรับผิดชอบตํอความเสียหายตํางๆ ที่อยูํเหนือการควบคุมของเจ๎าหน๎าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน
การจลาจล เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือคําใช๎จํายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือ
ทางอ๎อมเชํน การเจ็บป่วย การถูกทําร๎าย การสูญหาย ความลําช๎าหรือจากอุบัติเหตุตํางๆ ฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข๎า
และออกเมืองของเจ๎าหน๎าที่ตรวจคนเข๎าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไมํถูกต๎อง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
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