EASY BHUTAN 4 วัน 3 คืน

,

วันแรก

กรุงเทพฯ – พาโร

(-, L, D)

04.30

พร้ อ มกั น ที ่ ส นามบิ น สุ ว รรณภู ม ิ อาคารผู ้ โ ดยสารขาออกชั ้ น 4 ประตู ท างเข้ า หมายเลข 10
(Entrance#10) เคาน์เตอรสายการบินดรุกแอร์ (Druk Air) เพื่อเชคอิน และออกเดินทางสู่พาโร
(Paro)

10.00

เดินทางถึงพาโร (Paro) เจ้าหน้าที่ของบริษัทรับท่านที่สนามบิน หลังจากท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร
เดินเที่ยวชมเมืองพาโร

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันในภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย

นําชมพาโรซอง (Paro Dzong) ซึ่งสร้างในปี คศ.1646 ใช้เป็นที่
มั่นป้องกันศัตรูมากว่า 250 ปี ถูกไฟไหม้ในปี คศ.1907 และถูก
สร้างเป็นโบสถ์หลังไฟไหม้ด้วยไม้ขนาดใหญ่เข้าลิ้น (ไม่มีตะปู
แม้แต่ตัวเดียว) ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการบริการกิจการสงฆ์ของ
เมืองพาโร มีพระสงฆ์จําวัดประมาณ 200 องค์ ชมความงามของตัวอาคารโดยเฉพาะไม้ที่งดงามไป
ด้วยสีสันและการแกะสลัก
นําท่านไปชมวัดคูชิ (Kichu Temple) ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่อยู่ใน
พระอุปถัมภ์ของพระราชชนนี โดยท่านจะมาทําบุญและ
วิปัสสนาที่วัดนี้เป็นประจําภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปที่
งดงาม ในรูปแบบทิเบต

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักที่ Tenzinling Resort, Paro หรือเทียบเท่า
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วันที่สอง

เช้า

พาโร - ทิมพู - พาโร

(B, L, D)

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางต่อไปยังเมืองทิมพู ระยะทาง 80 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.5 ชม. ท่านจะเพลิดเพลินกับ
ทิวทัศน์สองข้างทางของถนนที่ลัดเลาะไปตามแนวเขา มีลําธารไหลขนาบข้างไปตลอดทาง ท่านจะ
ได้รับอากาศบริสุทธิ์สัมผัสกับน้ําเย็นฉ่ําที่มาจากเทือกเขาหิมาลัย
นําท่านชมความงามของทิมพูซองหรือทาชิโชซอง (Thimphu Dzong/Tashichho Dzong) ซึ่งเป็น
วัด (ซอง) หลักและใหญ่ที่สุดของภูฏาน เทียบได้กับวัดพระแก้วของเรา ซองไม่ใช่เป็นเพียงศาสน
สถานเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ทําการของรัฐบาล และองค์ประมุขจึงเป็นศูนย์กลางแห่งการบริหาร
ราชอาณาจั ก ร เป็ น เสมื อ นหั ว ใจที ่ ร วมแห่ ง จิ ต วิ ญ ญาณของภู ฏ าน
ทั้งหมด สถานที่แห่งนี้ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธี่สุด โดยปกติจะอนุญาต
ให้เข้าชมได้เฉพาะผู้ที่เลื่อมใสในพุทธศาสนา และเข้าใจวัฒนธรรม
ประเพณี อ ั น งดงามแห่ ง ชาวภู ฏ านเท่ า นั ้ น นอกจากนั ้ น เราจะได้ ช ม
สถาปัตยกรรมที่งดงามและมีเอกลักษณ์ของภูฏานอีกด้วย
(หมายเหตุ:การจุดดวงประทีปในทิมพูซอง ขึ้นอยู่กับช่วงที่เดินทางด้วย
เนื่องจากบางช่วงพระประจําวัดจะไปจําวัดที่อื่น)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันในภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย

นําชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านภูฏาน (Folk Heritage Museum) ซึ่งใช้บ้าน
เก่าจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ ในชีวิตประจําวันของคนภูฏานแล้วแวะชมและเลือกซื้อสินค้าที่ร้าน
หัตถกรรมแห่งชาติของภูฏาน

หรือ
พาท่านเที่ยวศูนย์อนุรักษ์สัตว์ประจําชาติภูฏาน (Takin Preservation Center) เพื่อชม “ทาคิน” ซึ่ง
เป็นสัตว์พิเศษ ที่มีลักษณะผสมระหว่าง แพะกับวัว และมีเฉพาะ
ในภูฏานเท่านั้น ถือเป็นสัตว์ประจําชาติของภูฏาน (National
Animal of Bhutan) ทาคิน เป็นสัตว์ในตํานานประวัติศาสตร์
ของศาสนาพุทธในภูฏาน เมื่อศตวรรษที่ 15 ท่านลามะ ดรุกปา
คุนเลย์ได้แสดงปาฏิหาริย์ให้ชาวภูฏานเห็น โดยสั่งให้ชาวภูฏาน
เอาวัว 1 ตัวกับแพะ 1 ตัว มาถวายเป็นอาหารกลางวัน ท่านลามะ
กินวัวกับแพะจนเหลือแต่กระดูก แล้วท่านก็หยิบหัวแพะไปต่อกับ
กองกระดูกวัว เพียงท่านดีดนิ้วหนึ่งที กองกระดูกวัวกับแพะนั้นก็
กลายเป็น “ทาคิน” ซึ่งลุกขึ้นยืนแล้ววิ่งออกไปกินหญ้าในทุ่ง เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา
ชาวภูฏานที่มาชุมนุมอยู่ ณ ที่แห่งนั้น
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นําชม Memorial Chorten สถูปสีขาวยอดสีทองสูงตระหง่าน
ที่สามารถมองเห็นได้จากระยะไกลสร้างในปีคศ.1974 สร้าง
ขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงกษัตริย์องค์ที่ 3 (King Jigme Dorji
Wangchuck) โดยท่านสามารถกราบบูชาสถูปแบบอัษฎางค
ประดิษฐ์ตามแบบภูฏาน และเดินเวียนเทียนร่วมกับชาวภูฏาน
เพื่อความเป็นสิริมงคล

จากนั้นนําท่านขึ้นบนเขาไปยังจุดชมวิว (Buddha Point) ที่
สวยงามที่สุดของทิมพู เพื่อชื่นชมความงามตามธรรมชาติของ
เมืองทิมพูทั่วทั้งเมือง

เย็น

เดินทางกลับพาโร

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

!

พักที่ Tenzinling Resort, Paro หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เช้า

พาโร

(B, L, D)

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สําหรับโปรแกรมวันนี้ คณะท่านต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เหมือนกันทั้งคณะ

!
!

สําหรับคณะที่ต้องการขึ้นชม Tiger Nest

07.00 น.

เดินทางออกจากโรงแรม เพื่อไปชม Taktsang Monastery ซึ่ง
เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 3,000 เมตร เชื่อกันว่ากูรูริมโปเช
ขี่เสือมาจําศิลภาวนาอยู่ในหน้าผาแห่งนี้

จึงได้ชื่อว่า “Tiger

Nest” รายการนี้สามารถเลือกเดินหรือขี่ลาหรือม้า (ค่าใช้จ่าย
20 USD) รวมเวลาไปกลับและเที่ยวที่วัดประมาณ 5 ชั่วโมง
โดยจะขี่ขึ้นเขาเท่านั้น ขากลับท่านต้องเดินลงเอง เนื่องจากเส้นทางบางตอนมีความชันและลื่น
ทางการภูฏานจึงไม่อนุญาตให้ขี่ลาหรือม้าลง เพราะอาจเกิดอันตรายได้ ทั้งนี้กรุณาแจ้งล่วงหน้า 1
วัน เพื่อจองลาที่จะขี่ขึ้นไป
การเข้าชม Taktsang Monastery ต้องเดินไกล รวมถึงการเดินขึ้นลงบันไดหลายร้อยขั้น หากท่าน
ไม่สะดวกที่จะเดินเท้าเป็นระยะทางไกล ท่านก็ยังสามารถชื่นชมทิวทัศน์ และถ่ายรูปได้ ณ จุดชมวิว
ได้
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หรือเราแนะนําให้คณะท่านเลือกไปชม ดรุกเยลซองและวัดดังเซ แทน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สําหรับคณะที่ไม่ขึ้น Tiger Nest
ชมดรุกเยลซอง (Drukgyel Dzong) ซึ่งเป็นป้อมโบราณเกําแกํอยูํบนยอดเขา ตั้งอยู่ตรงจุดที่
ควบคุมเส้นทางสู่ทิเบต ซองนี้สร้างขึ้นในปี 1644 เพื่อเป็นที่
ระลึกในชัยชนะเหนือทิเบต ท่านจะได้ชมเส้นทางลับที่จะหลบ
หนีออกจากซอง เมื่อชาวทิเบตบุกเข้ามาล้อมซองไว้ และเส้น
ทางที่ทหารลงไปเอาน้ํามาใช้ในซอง ณ ที่แหํงนี้ทํานสามารถ
มองเห็นทิเบตและเทือกเขา จูโมลฮารี หรือ “เทือกเขาแหํง
พระเจ้า” ที่มีความสูงถึง 7,315 เมตรจากระดับน้ําทะเล และ
เป็นจุดชมวิวของยอดเขา “จูโมลฮารี” (Jomolhari)
วัดดุงเซ (Dungtse Temple) หรือ วิหารมืด สร้างขึ้นในปี คศ1421 โดยพระลามะจากทิเบตนามว่า
"ทังทน เกลโป" เป็นวัดที่มีภาพจิตรกรรม ภาพเขียนที่สวยงาม รวบรวมเอาเทพเจ้าต่างๆ เป็น
จํานวนมากมาวาด ถือเป็นตัวอย่างรูปเคารพอันประมาณค่ามิได้ของนิกายดรุ๊กปะคายุปาอีกโสต
หนึ่งด้วย เนื่องจากมีภาพอยู่มากมาย เชิญชมภาพวาดทางพระศาสนา ที่ดํารงไว้เป็น 100 ปี ด้วยสี
ที่ยังสวยสดงดงาม ในวิหารไม่มีไฟฟ้าส่องแสง ไม่มีแสงตะเกียงให้เห็น ภาพถูกปกคลุมไว้ด้วยผ้า
ผืนใหญ่ ชวนให้น่าศึกษาและติดตาม
เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย

เดินเที่ยวเมือง และเลือกซื้อของที่ระลึกกลับมาฝากคนที่รัก
หรือ เลือกพักผ่อนสบายๆที่รีสอร์ท (มีบริการ Hot Stone Bath
ซึ่งเป็นการแช่น้ําร้อนเพื่อสุขภาพ และการผ่อนคลายในอ่างไม้
แบบดั้งเดิมของชาวภูฏาน โดยนําหินมาเผาไฟแล้วใส่ในอ่างน้ํา
เพื่อให้เกิดความร้อน ซึ่งชาวภูฏานเชื่อว่าหินจะปล่อยแร่ธาตุที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกายออกมาทําให้มีสุขภาพที่แข็งแรง)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักที่ Tenzinling Resort, Paro หรือเทียบเท่า
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วันที่สี่
เช้า

พาโร - กรุงเทพ

(B, -, -)

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระตามอัธยาศัย จนได้เวลาแล้วเดินทางไปยังสนามบิน

11.00

ออกเดินทางโดยสายการบิน Druk Air นําคณะเดินทางสู่กรุงเทพฯ

16.00

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
_____________________________________
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โปรแกรมการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง หรือตามเงื่อนไขของ
แต่ละประเทศ
อัตราค่าบริการ รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินชั้น economy ไป-กลับตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่า VISA เข้าประเทศ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามกําหนดในรายการ
- ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามระบุไว้ในรายการ
- ค่ายานพาหนะ และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
- น้ําหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยตามเงื่อนไขของสายการบิน
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ไว้ของบริษัท
ประกันชีวิต
อัตราค่าบริการ ไม่รวม
- ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น เครื่องดื่ม, อาหาร, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด,
หรือค่าชดใช้ความเสียหายอื่นๆ
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ และค่าทิปคนขับรถ สําหรับตลอดการเดินทาง
- ค่าขี่ม้า หรือลาขึ้น Taktsang Monastery ราคา 20 USD
- ค่า Hot Stone Bath 20 USD และเพื่อความสะดวก กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ําไปด้วย
- ค่าปรับกรณีมีน้ําหนักสัมภาระเกินจากที่สายการบินกําหนด
- ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
- ค่า VAT 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ท่านต้องการใบเสร็จรับเงิน ซึ่งบริษัทจะออกให้ภายหลัง
การเดินทาง
เงื่อนไขการให้บริการ
- ค่ามัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อบริการ และชําระส่วนที่เหลือ ไม่ต่ํากว่า 15
วัน ก่อนการเดินทาง
- หากท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่งในตารางทัวร์หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์จากบริการหรือ
โปรแกรมดังกล่าว ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในโปรแกรมดังกล่าวคืนได้และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
เรียกเก็บค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายจากการยกเลิกบริการดังกล่าวตามความเป็นจริง
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ บริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
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การยกเลิก
- ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 2,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 16,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 70% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
- หากเป็นกลุ่มที่เดินทางช่วงวันหยุด,เทศกาลหรือช่วงที่ต้องการันตีมัดจําหรือจ่ายเต็มจํานวนกับสายการบิน
หรือมีการการันตีค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือผ่านตัวแทนทั้งในและต่างประเทศ และไม่สามารถเรียกเงินคืนได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ extra flight หรือ chartered flight บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจํา หรือค่าทัวร์
เนื่องจากค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาจ่ายของทั้งกลุ่ม
หมายเหตุ
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในโปรแกรมนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยที่ บริษัทไม่
สามารถพาท่านไปเที่ยวตามโปรแกรมได้ เช่นจากภัยธรรมชาติ, ความล่าช้า, ความผิดพลาดจากสายการบิน
หรือการจราจร โดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก อย่างไรก็ตามบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน
ใดๆทั้งสิ้น
- บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากสายการบินหรือพาหนะอื่นๆที่ให้บริการในการเดินทาง, ภัย
ธรรมชาติ, เหตุสุดวิสัยทางการเมือง หรือเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท รวมทั้งค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมที่เกิดทั้งทางตรง และทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรืออุบัติเหตุ
ต่างๆ
- ราคานี้คิดตามราคาค่าตั๋วเครื่องบินตามปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับราคาสูงขี้น บริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาตามความเป็นจริง
- บริษัทจัดบริการการท่องเที่ยวดังกล่าวสําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
- เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดแล้ว บริษัทถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ
ตามที่ระบุไว้แล้ว
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวเลขที่ 11/06660
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