
 



  

หน้า 2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ ก าหนดการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

DAY 1 
กรุงเทพฯ – เมืองพาโร – เมืองทิมพู – ตาชิโชซอง 
หรือ ทิมพูซอง    

HOTEL TARA 
PHENDEYLING     
 หรือระดับเดียวกัน 

DAY 2 

เมืองทิมพู – อนุสรณ์สถานแห่งชาติ – องค์หลวงพ่อ
สัจธรรม – สวนสัตว์แห่งชาติ – ท่ีทําการไปรษณีย์- 
สถาบันศิลปะและหัตถกรรมแห่งชาติ – เมืองปูนาคา 
– จุดชมวิวโดชูล่าพาส – ปูนาคาซอง  - วัดชิมิลาคัง 

   
KHURU RESORT                      
หรือระดับเดียวกัน 

DAY 3 เมืองปูนาคา – เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง – เมืองพาโร     
SOENAM TSOKHANG 
RESORT หรือระดับเดียวกัน 

DAY 4 
วัดทักซัง – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ – พาโรรินปุง
ซอง - ฟาร์มภูฏาน 

   
SOENAM TSOKHANG 
RESORT หรือระดับเดียวกัน 

DAY 5 เมืองพาโร – กรุงเทพฯ    -  



  

หน้า 3 
 

โปรแกรมทัวร ์
วันแรก  กรุงเทพฯ – เมืองพาโร – เมืองทิมพู – ตาชิโชซอง หรือ ทิมพูซอง 
03.00 น.  คณะพร้อมกันท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้า

หมายเลข 7  สายการบิน Druk Air (KB) หรือ Bhutan Airlines (B3)  โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอย
ต้อนรับและอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระต่างๆ แก่ท่าน 

06.45 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองพาโร  โดยสายการบิน Druk Air (KB) KBหรือ Bhutan Airlines (B3) บินผ่าน
เทือกเขาหิมาลัย หนึ่งในเท่ียวบินพิเศษท่ีน่าตื่นเต้นและประทับใจ เครื่องแวะจอดท่ี ประเทศอินเดีย 
ประมาณ 40 นาที ผู้โดยสารท่ีจะไปพาโรไม่ต้องลงจากเครื่อง) 

10.15 น.  ถึง สนามบินพาโร เมืองพาโร (Paro)  ท่านจะได้รับ การต้อนรับและอํานวยความสะดวกจากตัวแทน
ของบริษัท ท่ีระดับความสูง 2,200 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล หลังจากผ่านพิธีการเข้าประเทศ ให้ท่าน
แลกเงินงุลดรัม (Ngultrum) ท่ี สนามบินพาโร (เวลาของประเทศภูฏาน ช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองหลวงทิมพู (Thimphu) (ระยะทาง 65 ก.ม. ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง) 
เมืองทิมพู โลกแห่งความเป็นจริงของภูฏาน ทิมพูเป็น... จึงเป็นศูนย์รวมของสถานท่ีสําคัญต่างๆ เป็นจุด
รวมการค้าขาย มีโรงแรมชั้นนํา ห้างสรรพสินค้าเล็กๆ รวมถึงมีจํานวนประชากรและนักธุรกิจมากกว่า
เมืองอื่นๆ ท่ีสําคัญคือ ทิมพู เป็นท่ีประทับของของสมเด็จพระราชาธิบดี และพระบรมวงศานุวงศ์แห่ง
ภูฏาน เราสามารถมองเห็นพระราชวังของพระราชาธิบดีได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะว่าไปแล้วหากไกด์ไม่บอก 
เราก็คงไม่รู้ว่าเป็นพระราชวัง ด้วยมองดูเหมือนอาคารท่ัวๆไป ไม่ได้มีความหรูหรา ยิ่งใหญ่ หรือแปลกไป
จากอาคารอื่นๆในภูฏานเลย พระราชวังอยู่ใกล้ๆกับทิมพูซอง..ระหว่างทางชมทัศนียภาพอันสวยงามของ
ภูฏาน ตื่นตาตื่นใจกับสถาปัตยกรรมท่ีมีรูปแบบ และเอกลักษณ์เฉพาะตัวของภูฏาน ตลอดสองข้างทาง..
จนถึงเมืองหลวงทิมพู  
นําท่านเท่ียวชม ตาชิโชซอง (Tashicho Dzong) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองหลวงทิมพู ซองแห่งนี้มี
รูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามมากและใหญ่โต ปัจจุบันถูกใช้แยกเป็นส่วนต่างๆ เช่น สถานท่ีทํางาน
ของกษัตริย์ สถานท่ีพักในฤดูร้อนของสมเด็จพระสังฆราช ตลอดจนสถานท่ีทําการของรัฐบาล    (โปรด
แต่งกายสุภาพ)ตาชิโชซอง 
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ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก   HOTEL TARA PHENDEYLING   หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง เมืองทมิพู – อนุสรณ์สถานแห่งชาติ – องค์หลวงพ่อสัจธรรม – สวนสัตว์แห่งชาต ิ– ที่ท า
การไปรษณีย์- สถาบันศิลปะและหตัถกรรมแห่งชาติ – เมืองปูนาคา – จุดชมวิวโดชูล่า
พาส – ปูนาคาซอง  - วัดชิมิลาคัง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ National Memorial Chorten ซึ่งเป็นอนุสรณ์มหาสถานแด่

กษัตริย์รัชกาลท่ี 3 แห่งประเทศภูฏาณ ท่านประสงค์จะสร้างเพื่อถวานเป็นพุทธบูชา แทนสัญลักษณ์ 
กาย วาจา และใจ หรือตรีภาคขององค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

 นําท่านสักการะ องค์หลวงพ่อสัจธรรม เป็นองค์พระพุทธรูปท่ีตั้งอยู่บนเขาสามารถมองเห็นเมืองทิมพู
ได้ท้ังเมือง  องค์หลวงพ่อสัจธรรมนั้นมีความสูงถึง 51.5 เมตร สร้างเสร็จในปี 2015 และภายในองค์
พระพุทธรูปขนาดใหญ่ยังบรรจุพระพุทธรูปองค์เล็กภายใต้ฐานถึง 125,000 องค์ การสร้างองค์หลวงพ่อ
สัจธรรมนั้นมีความเชื่อมาจากคําทํานายของโยคีในคริสต์ศตวรรษท่ี 20 นามว่า Sonam Zangpo ว่าจะ
มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในภูฏานแห่งนี้ และพระพุทธรูปองค์นั้นจะประทานพรให้มีแต่สันติสุขและ
ความสุขแด่คนทั่วโลก ลงทุนก่อสร้างโดยคนสิงค์โปร์มูลค่าก่อสร้างเบื้องต้น 100 ล้านดอลล่าร์ 
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จากนั้นเราก็จะชมสวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏานกันซึ่งตั้งอยู่ในเมืองทิมพู เป็นสถานท่ีอนุรักษ์
ทาคินสัตว์ประจําชาติของภูฏาน ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์หายากมาก เพราะพบท่ีภูฏานเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

ค่ะ มีลักษณะพิเศษ คือมีลักษณะผสมระหว่างวัวกับแพะ มีเขา และลําตัวเป็นสีด า ชอบอาศัยอยู่รวมกัน
เปน็ฝูง นอกจากทาคินแล้ว ท่ี สวนสัตว์แห่งนี้ ยังมีสัตว์ชนิดอื่นๆ อีกมากมาย อาทิเช่น กวาง และนกอีก
นานาพันธุ ์
จากนั้นเราจะไปชม ที่ท าการไปรษณีย์หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า ประเทศภูฏานเป็นประเทศหนึ่งท่ี
มีแสตมป์ สวยท่ีสุดในโลก แถมเรายังสามารถถ่ายรูปตนเองแล้วทําเป็นแสตมป์ รูปของ  เราได้อีกด้วย 
บริการส่งกลับไทยก็มีเหมือนกัน ส่วนราคานั้นก็ไม่แพงมาก (ค่าแสตมป์ไม่รวมในแพ็คเกจ) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท่านชมสถาบันศิลปะและหัตถกรรมแห่งชาติโรงเรียนงานฝีมือและงานศิลปะในท้องถิ่นนี้เริ่มตั้งแต่
การแกะสลักไม้ไปจนถึงการทําสีเงินการเย็บปักการเย็บการทอผ้า สถาบันแห่งชาติของศิลปะ Zorig 
Chusum นี้ช่วยให้ภูฏานรักษาศิลปะแบบดั้งเดิมไว้ นักเรียนท่ีนี่จะได้รับการสอนวิชาศิลปะ 13 ประเภท 
แกะสลักไม้, ทําหน้ากาก, ทอ, ปัก, การสร้างแบบจําลองดินและประติมากรรม ในขณะการเยี่ยมชม
นักท่องเท่ียวสามารถสอบถามนักเรียนหรืออาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับงานฝีมือ และ ยังมีร้านค้าเล็ก ให้ซื้อ
สินค้าท่ีระลึก 
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จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองปูนาคา(Punakha) ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร แวะชม โดจูล่า 
(DochuLa) ท่ีระดับความสูง 3,150 เมตร ให้ท่านชม สถูป 108 องค์ ท่ีถูกโดยราชินีองค์ท่ี 1 ในพระ
เจ้าจิกมี่ซิงเก วังชุก กษัตริย์องค์ท่ี 4 แห่งราชวงศ์วังชุก เพื่อเป็นการขอบคุณพระสวามีและบุตรชายใน
การชนะสงครามและเดินทางกลับมาอย่างปลอดภัย และสถานท่ีนี้ในวันท่ีอากาศแจ่มใสท่านสามารถ
มองเห็นวิวของเทือกเขาหิมาลัยท่ีงดงาม 

จากนั้นนําท่านเท่ียวชม ปูนาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจําเมืองปูนาคา ซึ่งสร้างขึ้น
ในปี 1637 โดยฉับดรุง งาวังนัมเกล โดยตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ําโพ (แม่น้ําพ่อ) และ แม่น้ําโม (แม่น้ําแม่) 
ปัจจุบันเป็นพระราชวังฤดูหนาวของพระสังฆราช ป้อมปราการแห่งนี้ถูกภัยธรรมชาติทําลายหลายครั้ง 
คือมีไฟไหม้และน้ําท่วม แต่ได้รับการบูรณะอย่างต่อเนื่อง 
หลังจากนั้นนําท่านชม วัดชิมิลาคัง (Chimi Lhakhang) วัดนี้อยู่บนยอดเนินใจกลางหุบเขา ใครท่ีมี
บุตรยาก ตั้งใจขอพร อธิฐานท่ีวัดนี้ให้ดีนะคะ วัดนี้ได้ถูกค้นพบในปี 1499 โดยพระงาหวัง ชอคเยล ชาว
ภูฏานนิยมมาไหว้ขอพรในเร่ืองครอบครัว อาทิ ขอพรให้ประสบความสําเร็จในเรื่องความรัก ขอพรให้ลูก 
หรือมาให้พระตั้งชื่อให้ลูก 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก   KHURU RESORT หรือระดับเดียวกัน 
 
 
 



  

หน้า 7 
 

วันที่สาม เมืองปูนาคา – เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง – เมอืงพาโร 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านชมเจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง สถูปแห่งชัยชนะ ชม 108 สถูป อนุสรณ์สถานท่ีมีต่อกองกําลังกลุ่มหัว
รุนแรงท่ียึดพื้นท่ีทางภาคใต้ของภูฏาน ตั้งอยู่บนระดับความสูง 3,150 เมตร จากระดับน้ําทะเล พร้อม
ดื่มด่ําธรรมชาติทิวทัศน์ของภูเขาหิมาลัยด้านตะวันตกอันตระการตา และยอดเขาต่างๆเรียงรายกัน รวม
ไปถึงยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดอย่างจูโมฮารี ซึ่งมีความสูงถึง 7,328 เมตร 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองพาโร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ท่ี
สวยงามสองฝั่งทาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก   SOENAM TSOKHANG RESORT หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สี่  วัดทักซัง – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ – พาโรรินปุงซอง - ฟาร์มภูฏาน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางขึ้นสู่ วัดทักซัง (Taktshang Goemba) หรือ รังเสือ (Tiger Nest) วัดศักดิ์สิทธิ์ท่ีมี
ชื่อเสียงมากท่ีสุดของภูฏาน เป็นสถานท่ีแสวงบุญท่ีชาวภูฏานเลื่อมใสศรัทธามากท่ีสุดแห่งหนึ่ งในเขต
หิมาลัย แม้แต่ลามะชั้นสูงและชาวทิเบตก็ยังเดินทางข้ามเขาเพื่อมาสักการะอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต 
วัดทักซังเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของการเท่ียวภูฏาน   
จากนั้นเราก็ไปต่อกันท่ี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติท่ีตรงนี้ เป็นท่ีเก็บรวบรวมภาพพระบฏอาวุธ เหรียญ
กษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอย รวมถึงตราไปรษณีย์เก่าแก่มากมาย 
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เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท่านเท่ียวชมพาโรริงปูซอง หรือ พาโรซอง ซอง ภาษาภูฏาน แปลว่า ป้อมปราการ ซึ่งสร้างขึ้น ในปี 
พ.ศ. 2189 โดยท่านซับดุงงาวังนัมเกล พระอริยสงฆ์ พาโรซอง สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานจากศัตรู 
แต ่ปัจจุบันได้เป็นสถานท่ีท างานของรัฐบาลแล้วค่ะ และตอนนี้ เป็นท่ีตั้งขององค์กรบริหารสงฆ์ประจํา
เขตปกครองนั้นๆ  
หลังจากนั้นพาท่านเท่ียวชม Bhutanese farm house  ฟาร์มภูฏาน เท่ียวชมชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวบ้านภูฏาน 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก   SOENAM TSOKHANG RESORT หรือระดับเดียวกัน 

วันที่ห้า เมืองพาโร – กรุงเทพฯ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

หลังอาหารนําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินพาโร 
11.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน …………….  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง  
16.00 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ….พร้อมความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

หน้า 9 
 

วันที่เดินทาง 
 

ผู้ใหญ่ 
 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
เด็กมีเตียงเสริม 
(เด็ก 2-11 ป)ี 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
เด็กไม่มีเตียงเสริม 

(เด็ก 2-11 ป)ี 

พักเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

11 – 15 เมษายน 2563 59,500.- 56,500.- 54,500.- 5,000.- 

 
รายการทัวร์นี้ เราใช้โรงแรมที่มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากรัฐบาลภูฏาน 
รายการทัวร์นี้ ไม่รวมทิป 
 

“คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด ส าหรับคุณ” 
 เงื่อนไข    รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีจะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจาก

ท่ีบริษัทฯ ได้รับการสํารอง ท่ีนั่งจากสายการบินและโรงแรมท่ีพักเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ท่ีจะปรับเปลี่ยนราคาตั๋วเครื่องบิน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และในกรณีท่ีไม่
สามารถไปเที่ยวตามสถานท่ีท่ีระบุในรายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของ
ทางสายการบิน  ทางบริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆท้ังสิ้น รายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมา 

ค่าบริการนี้รวม 
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ 
 ค่าท่ีพักโรงแรม (พักห้องละ 2 ท่าน) โดยใช้โรงแรมท่ีผ่านการรับรองจากรัฐบาลภูฏาน 
 ค่าพาหนะในการนําเที่ยวและค่าเข้าชมสถานท่ีตามระบุไว้ในโปรแกรม 
 ภาษีรัฐบาลท่ีบังคับใช้ในปัจจุบัน 
 ค่าตั๋วเครื่องบิน 
 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าเข้าภูฏาน 
 น้ําแร่ไม่จํากัด ระหว่างเท่ียวชมสถานท่ี วันละ 1 ขวด 
 ค่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 



  

หน้า 10 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหารพิเศษ  
 เครื่องดื่มสั่งพิเศษ 
 ค่าขี่ม้า ณ Taktshang 
 บริการอื่นๆ ท่ีไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 
 ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ วันละ 5 USD/วัน/คน 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความเพิ่งพอใจของท่าน 

 
เงื่อนไขการจอง  วางเงินมัดจ าท่านละ 20,000 โดยโอนเข้าบัญชี  

 
เงื่อนไขยกเลิก  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน    คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทัวร์ในทุกกรณี 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน   คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี  
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมดในทุกกรณี 
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เอกสารขอวีซ่า 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุใช้งานเหลือไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2 หน้า 

2. รูปถ่ายสี พ้ืนหลังขาว ไม่สวมเครื่องประทับทุกชนิด ไม่สวมเสื้อสีขาว ขนาด 2 นิ้ว ท่านละ 2 ใบ 

การยื่นขอวีซ่า  
1. ทางบริษัทฯ เป็นผู้ย่ืนขอวีซ่าให้ โดยส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตและรูปถ่ายไปให้กับทางบริษัททัวร์ภูฏาน  
2. บริษัททัวร์ภูฏานเป็นคนยื่นเอกสารขอวีซ่าจากการท่องเท่ียวภูฏานท่ีเมืองทิมพู (ซึ่งใช้เวลาประมาณ 7 วัน)3. 

วีซ่าภูฏาน สถานฑูตประเทศภูฏานทุกประเทศไม่สามารถออกวีซ่ าให้นักท่องเท่ียวได้ คนท่ีออกวีซ่าให้
นักท่องเท่ียวได้คือการ ท่องเท่ียวภูฏานท่ีเมืองทิมพูเพียงแห่งเดียวและต้องให้บริษัททัวร์ภูฏานเป็นผู้ยื่นให้
เท่านั้น (ดังนั้นนักท่องเท่ียวไม่สามารถขอวีซ่าเองได้ครับ)  

 
เงื่อนไขอื่นๆ 
1. ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 
2. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
3. หากท่านถูกเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมือง

ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทําให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือท้ังหมด 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเท่ียวบิน การ
ล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินท่ีสูญหายระหว่างเดินทาง ท่ีเกิดขึ้นเหนือ
อํานาจความควบคุมของบริษัทฯ 

5. ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถ
เรียกร้องขอค่าบริการคืนได้ 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนําเท่ียวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ท้ังนี้
ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสําคัญ 

 



  

หน้า 12 
 

ข้อมูลท่องเที่ยวเพ่ิมเติม.... 
- ภูฎาน : เป็นประเทศท่ีอยู่ในหุบเขาสูง มีพื้นท่ีราบและพื้นท่ีทําการเกษตรมีน้อย 
- อาหารการกิน : มีอาหารจําพวกผักเยอะหน่อยครับ เนื้อสัตว์ส่วนใหญ่นําเข้ามาจากประเทศอินเดีย 
- โรงแรม : เราใช้โรงแรมท่ีมาตรฐาน ผ่านการรับรองจากรัฐบาลภูฏาน 
- บุหรี่ : การนําบุหรี่เข้าประเทศภูฏาน ท่านต้องจ่ายภาษี 100% และการสูบบุหรี่ในท่ีสาธาณะเป็นสิ่งผิด

กฎหมายด้วย 
- การแต่งตัว : การท่องเท่ียวในประเทศภูฏาน แนะนําให้แต่งตัวแบบเรียบร้อย เพราะภูฏานรักษาวัฒนธรรม

อย่างเหนียวแน่น 
- การถ่ายรูป : ประเทศภูฏาน ท่านสามารถถ่ายรูปได้แทบทุกสถานท่ี ยกเว้นพระพุทธรูปท่ีอยู่ภายในวัดครับ 
ทริปนี้เป็นทัวร์กึ่งประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาตินะครับ 

 


