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บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

ภูฏาน ดนิแดนมังกรสายฟ้า 
เดินทาง : พฤหัสบดทีี่ 6 – จันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 (5 วัน) 

 

 

ภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า จากต านานในอดีตสู่เรื่องราวปัจจุบัน ดินแดนแห่งขุนเขาอันลึกลับแห่งนี้เป็นที่สนใจของ

เหล่าผู้คนที่อยากค้นหาเสน่ห์แห่งความงามของธรรมชาติ   และความสงบสุขที่มิสามารถเปรียบเทียบกับที่อื่นใดในโลก  

กลิ่นอายของวัฒนธรรม และประเพณีที่สืบทอดกันมาจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งยังคงมีให้เห็นเป็นรูปธรรม ศิลปะและ

สถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์  และรูปแบบเฉพาะตัว มีปรากฎอยู่ให้เห็นทุกหนแห่ง รอยยิ้มแห่งความเป็นมิตรที่จริงใจและ

ซื่อบริสุทธิ์ของผู้คนที่สามารถพบได้โดยทั่วไป สิ่งนีเ้องท าให้ภูฏานแตกต่างจากทุกๆ ที่ในโลกในนี้  ชมทิมพู เมืองหลวงแห่ง

ประเทศภูฏาน  ชมวัฒนธรรมการแต่งกายประจ าชาติ ชม Memoria Chorten หรือมหาสถูปที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิ

ของพระเจ้าจิกมี ดอร์จี วังชุก  ชมวัดชันกังคา (Changangkha Temple)  วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ซึ่งถูกสร้างในคริสตศักราช   

ที่ 12  เป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรอันศักด์ิสิทธ์ิ   

                           

 ใบอนญุาตฯ เลขท่ี 11/461 
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01. พฤหัสบดีที่ 6 มิถนุายน 2562    กรุงเทพฯ – พาโร – ทิมพู  
 

03.00 น. พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ  เคาน์เตอร์ W  สายการบินดรุกแอร์ เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยอ านวยความสะดวก 
05.00 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ KB 153 (3 ชม. / Breakfast) 
07.00 น. เดินทางถงึ สนามบนิเมืองพาโร (Paro) ผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร  

มุง่หน้าสู ่ เมืองทิมพ ู (Thimphu) (48 กม. / 1.20 ชม.) เมืองหลวงแหง่ประเทศภฏูาน ทา่นจะเพลดิเพลนิกบัทศันียภาพอนังดงาม  
และสถาปัตยกรรมอนัโดดเดน่อยา่งมเีอกลกัษณ์ของภฏูาน น าชม มหาสถปู (Memorial Chorten) ที่ประดิษฐานพระบรมอฐิัของ
พระเจ้าจิกม ี ดอร์จี วงัชกุ กษัตริย์องค์ที่ 3 ในช่วงปี ค.ศ.1952 – ค.ศ.1972 โดยพระองค์ทรงได้รับพระฉายาวา่ พระบิดาแหง่ 
ภฏูานยคุใหม ่(King of Mordernization) 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

แวะชม สนามกีฬาชางลิมิทัง (Changlimithang Stadium) ที่นี่ท่านจะได้มีโอกาสชมชาวพืน้เมืองมาฝึกการยิงธนูซึ่งเป็นกีฬา
ประจ าชาติ   

อาหารค า่ที่โรงแรม  

ที่พกั   NAMGAY HERITAGE HOTEL 4*    หรือเทียบเทา่ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

02. ศุกรท์ี่ 7 มิถุนายน 2562      ทิมพู – พูนาคา   
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านนมัสการ พระโพธิสัตว์ที่ วัดชันกังคา (Changangkha Temple) ที่ตัง้อยู่บนเนินเขา มีโอกาสให้ท่านได้หมุน 
กงล้อแหง่ธรรมที่ตัง้รายล้อมบริเวณวดั   น าทา่นสกัการะ พระพุทธรูปน่ังสมาธิที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศภฏูาน ตวัองค์พระมีความ
สงูถึง 51.5 เมตร และเมื่อขึน้ไปถึงบริเวณยอดเขา  ท่านจะได้ช่ืนชมกบัตวัเมืองที่ทอดตวัยาวไปตามหบุเขา   จากนัน้เดินทางสู ่
เมืองพูนาคา (Punakha)  ที่ในอดีตเคยเป็นราชธานีของภูฏาน ตัง้แต่ปี ค.ศ.1639 – ค.ศ.1955 ซึ่งสร้างและปกครองโดย ซบัดรุง 
งาวงั นมัเกล (Shabdrung Ngawang Namgyai)  พระลามะจากทิเบตที่ธุดงค์มาถึงภูฏาน น าท่านเดินทางไต่ระดบัความสงูข้าม
ยอดเขาสู ่Dochula Pass (ระดบัความสงู 3,150 เมตร) ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกบัทศันียภาพที่สวยงามของภเูขาสงู
สลบักบัล าธารน้อยใหญ่ ที่น่ีเป็นที่ตัง้ของสถปู 108 องค์ ที่สร้างขึน้เพื่อความเป็นสิริมงคล ระลกึถึงความเสียสละ และคณุความดี
ขององค์พระประมขุของภฏูาน  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
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เดินทางตอ่สู ่เมืองพูนาคา  เขตวงัดรีวลัเลย์่ ที่ซึ่งมีความหลากหลายทางธรรมชาติ ทัง้พนัธุ์พืชและสตัว์ป่ามากที่สดุแห่งหนึ่งของ
ประเทศ   น าท่านเดินทางผ่านหมู่บ้านเล็กๆและทุ่งนาสู ่Chimi Lhakhang Temple (Divine Madman) วดัแห่งนีส้ร้างในสมยั
ศตวรรษที่ 16 เพื่อถวายแด่ Drupa Kuenley นกับวชที่ชาวภฏูานเคารพนบัถือ และโดยสว่นใหญ่คู่สามีภรรยาที่ไม่มีบตุรจะมาขอ
บตุรกนัท่ีวดัแหง่นี ้

อาหารค า่ที่โรงแรม 

ที่พกั     PUNATSANGCHU COTTAGE 3*    หรือเทียบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

03. เสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562          พูนาคา – ทิมพ ู
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าทา่นชม พูนาคาซอง (Punakha Dzong) ซึง่เป็นทีป่ระทบัของพระสงัฆราชในช่วงฤดหูนาว เนื่องจากที่พนูาคานัน้เป็นเมืองที่มี
อากาศไมห่นาวเย็นจนเกินไป ด้วยเหตทุี่ตัง้อยูบ่นพืน้ท่ีสงูเพียง 1,468 เมตรจากระดบัน า้ทะเล เมื่อเทียบกบัเมืองอื่นๆแล้ว ที่นี่จึงมี
อากาศอบอุน่กวา่ และในบริเวณด้านหน้าจะเป็นจดุที่ แมน่ า้โพ (Po Chu) และแมน่ า้โม (Mo Chu) ไหลมาบรรจบกนั  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

มุง่หน้ากลบัสู ่เมืองทิมพ ูพาทา่นเดินเลน่ชมเมืองหลวงทิมพ ูมีโอกาสให้ทา่นเลอืกซือ้สนิค้าพืน้เมอืงตา่งๆ อาทิ ไม้แกะสลกั เคร่ือง
ทองเหลอืง และเคร่ืองประดบัตา่งๆ เป็นต้น  น าทา่นชมการแสดงดนตรี และระบ าหน้ากาก ซึง่เป็นการแสดงพืน้เมืองทางวฒันธรรม
ของภฏูาน ก่อนชมการแสดง ให้ทา่นมีโอกาสใสช่ดุพืน้เมืองของชาวภฎูาน  (ชดุผู้หญิงเรียก คีร่า Kira สว่นชดุผู้ชายเรียก โกะ Gho 
ผู้ชายควรน าถงุเท้ายาวไปใสด้่วยเพื่อความสวยงาม) 

อาหารค า่ที่โรงแรม  

ที่พกั   TERMALINCA HOTEL & SPA  5*   หรือเทียบเทา่ 
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04. อาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562             ทิมพู – พาโร  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

ออกเดินทางสู ่เมืองพาโร (Paro) ระหวา่งทาง เพลดิเพลนิกบัวิถีชีวิตและอาคารบ้านเรือนของชาวภฎูาน  

คณะที่ขึน้ชมวัดทักซัง  น าท่านเดินขึน้เขาสู่วัดทักซัง (Taktsang Monastery)  ที่ตัง้เด่นตระหง่านอยู่บนหน้าผาสงูกว่า 2,000 ฟุต 
วดันีน้บัว่าเป็นวดัที่ถูกกลา่วถึงมากที่สดุในภูฎาน  ทัง้ด้านภมูิประเทศที่สวยงาม และประวตัิอนัศกัดิ์สิทธ์ิท่ีองค์ Guru Rinpoche 
ศาสดาผู้ก่อตัง้นิกายวชัรยานของชาวภฎูาน ขี่เสอืเหาะขึน้มาจ าพรรษาที่ซอกเขาแหง่นี ้ 

อาหารกลางวนั (ระหวา่งทางขึน้เขา)   

เดินทางตอ่ เพื่อขึน้สูว่ดัทกัซงั   

 

 

 

 

 

 
 

คณะที่ไม่ได้ขึน้วัดทักซัง 

น าทา่นชม  Drukgyal Dzong ป้อมปราการเก่าที่สร้างขึน้ในปี  ค.ศ.1647 เ  พื่อเป็นอนสุรณ์แหง่ชยัชนะของชาวภฏูาน ตอ่ ชาวทิเบต
ที่เข้ามารุกรานโดย Gushri Khan ในปี ค.ศ. 1644   ในวนัที่ท้องฟ้าแจ่มใสนัน้ ท่านจะสามารถมองเห็นยอดเขา Jumolhari ที่สงู
กวา่ 24,000 ฟตุ และเป็นพรมแดนระหวา่งภฏูานและทิเบตได้อยา่งชดัเจน 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

อิสระให้ทา่นได้เดินเลน่ช้อปปิง้ เลือกซือ้สนิค้าที่ระลกึในเมืองพาโร ตามอธัยาศยั 

อาหารค า่ที่โรงแรม 

ที่พกั    ZHIWALING HOTEL 4*    หรือเทียบเทา่  
 
 

05. จันทรท์ี่ 10 มิถุนายน 2562                พาโร – กรุงเทพฯ  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
น าชม พาโรซอง (Paro Rinchen Pong Dzong) สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1645  ปัจจบุนัใช้เป็นสถานท่ีส าหรับสว่นบริหารเมืองพาโร  
และในสว่นท่ีเป็นวดัจะมีพระสงฆ์จ าพรรษาอยูป่ระมาณ 200 รูป จากนัน้น าทา่นนมสัการพระศรีอริยเมตไตรย และพระโพธิสตัว์ 
พนักรท่ีศกัดิ์สทิธ์ิ ณ วดัคิชลูาคัง (Kyichu Lhakhang Temple) หนึง่ใน 108 วดัท่ีศกัดิ์สทิธ์ิที่สดุในเขตทิเบตและภฏูาน  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

น าทา่นเดินทางสูส่นามบินเมืองพาโร   
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16.00 น.  ออกเดินทาง โดยเที่ยวบินที่  KB 130 (4.40 ชม. / Dinner) 
แวะรับผู้โดยสารท่ี เมืองกอลกาต้า ประมาณ 40 นาท ี
21.50 น. ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ   
 

หมายเหตุ ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงบ้างตามความเหมาะสม 
 

อัตราค่าบริการ       

อัตราคา่บรกิาร  ตัว๋เคร่ืองบิน (KB)  ค่าทวัร์   รวมทั้งส้ิน 

10 ท่าน / ท่านละ (พกัหอ้งคู)่ 
Economy เร่ิมตน้  

28,000.-บาท 
49,900.-บาท 77,900 .-บาท  

พกัเด่ียว เพ่ิม - 16,000.-บาท - 
 

อัตรานี้รวม  

1. ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ทศันาจร โดยสายการบินดรุกแอร์  
2. ที่พกัตามรายการ (พกัห้องละ 2 ทา่น)  
3. อาหารจดัเลีย้งตามรายการ  
4. คา่พาหนะน าเทีย่วตามรายการ พร้อมคา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ 
5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ คา่ภาษีสนามบิน และคา่ขนสมัภาระทา่นละ 1 ชิน้ (น า้หนกัไมเ่กิน 25 กิโลกรัม)  
6. ประกนัอบุตัิเหต ุการเดินทางในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท 
- ผู้ เดินทางอายตุ ่ากวา่ 15 ปี  หรือ อาย ุ75-85 ปี   ความคุ้มครองคงเหลอื  50% 
7. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน 
8. มคัคเุทศก์จากชยัทวัร์ดแูลทา่นตลอดการเดินทาง  

อัตรานี้ไมร่วม 

1. คา่หนงัสอืเดินทาง  
2. คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่งๆ อาทิ คา่อาหาร  คา่เคร่ืองดื่มพเิศษ  คา่โทรศพัท์  คา่ซกัรีด  ฯลฯ 

 

ส ารองการเดินทาง 

 ช าระมดัจ าทา่นละ 30,000 บาท พร้อมสง่ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (มีอายกุารใช้งานเหลอือยา่งน้อย 6 เดือน) เมื่อจอง  
 ช าระสว่นท่ีเหลอืก่อนเดินทาง 30 วนั  กรณีท่ีไมส่ามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง 
 

เอกสารการยืน่วีซา่ 

1. หนงัสอืเดินทาง (Passport) มีอายกุารใช้งานเหลอืไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
2. รูปถ่ายส ีฉากหลงัขาว ขนาด 2 นิว้ จ านวน 1 รูป 

 
 

ติดตอ่  :    เหมียว /  ไปร์ท      โทร. 0 2212 8431  ต่อ  122 , 124                  

                          Line ID: @chaitour            E-mail : outbound@chaitour.co.th      โทรสาร. 0 2211 0119    
   

 จนัทร์ – ศกุร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

www.chaitour.co.th 


