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บริษัท บีแฮปปี้ทราเวล จากัด
BEE HAPPY TRAVEL CO., LTD
ใบอนุญาตนาเที่ยวเลขที่ 11/06091

48/5-6 อาคาร Space 48 ชั้น 6 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Tel. 02 – 2774429 Fax. 02 -2774492 มือถือ. 081-910-0921 www.beehappytravel.net

ที่สุดแห่งดินแดนมังกรสายฟ้า ภูฏาน รินปุนซอง คิชูลาคัง ทาชิโชซอง
เมมโมเรียลโชเตน Buddha Point สักการะพระใหญ่ ปูนาคาซอง โดชูลา
ชิมิลาคัง วัดทักซัง พิพิธภัณฑ์แห่งชาติภฏู าน พิเศษ!!!แต่งชุดประจาชาติภูฏาน
ช๊อปปิ้งผ้าทอพื้นเมือง สัมผัสอากาศสุดสดชื่นบนดอยสูง วิวสวยมาก
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เดินทางวันที่ 27 – 31 กรกฎาคม 2561

ท่านละ 54,900 บาท

วันแรก

กรุงเทพฯ – พาโร - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติภูฏาน - พาโรรินปุนซอง - ทิมพู
( บริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน , เที่ยง, เย็น)

03.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ของ

05.00น.

สายการบิน Drukair Royal Bhutan Airlines (KB) พบเจ้าหน้าที่ บีแฮปปี้ทราเวล ให้การต้อนรับ
อานวยความสะดวกในการเช็คอินตั๋วที่นั่งโดยสาร และโหลดกระเป๋าสัมภาระให้แก่ท่าน
เหินฟ้าสู่ เมืองพาโร (PARO) ประเทศภูฏาน โดย สายการบิน Drukair Royal Bhutan Airlines
 เที่ยวบินที่ KB 131 (แวะกัลกัตต้า 30 นาที)

08.10น.

เดินทางถึง สนามบินเมืองพาโร ประเทศภูฏาน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าเวลาประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณา
ปรับนาฬิกาของท่าน เพื่อความสะดวกนัดหมายการเดินทาง) เป็นสนามบินนานาชาติแห่งเดียวของภูฏาน
และยังเป็นสนามบินที่ได้ชื่อว่า เป็นสนามบินที่สุดของการบินอันดับ 1 ของโลกอีกด้วย นาท่านผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระเป็นที่เรียบร้อย นาท่านชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติภูฏาน
(Ta Dzong) ตั้งอยู่ในป้อมตาซอง เมืองพาโร ซึ่งเป็นหอสังเกตการณ์ ในยุคโบราณของพาโรซอง ก่อตั้ง
ขึ้นในปี 1968 พร้อมบูรณะป้อมตาซอง ในสมัยพระเจ้าจิกมี ดอร์จิ วังชุก กษัตริย์รัชกาลที่ 3 ภายใน
พิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมงานศิลปะ งานหัตถกรรม เครื่องแต่งกาย ผ้าทอ อาวุธชุดเกราะ หน้ากาก หมวก
เครื่องบังเหียน คัมภีร์โบราณ ภาพทังกา หรือ พระบฏ ประติมากรรมดินเหนียว และมีห้องแสดงแสตมป์
ให้ชม มีทั้งแสตมป์กลม แสตมป์ผ้าไหม แสตมป์สามมิติ แสตมป์นูนที่ระลึกในงานพระราชพิธีราชาภิเษก
แสตมป์สามเหลี่ยมรูปเยตี รวมแล้วมีงานจัดแสดงกว่า 3,000 ชิ้น และมีอายุเก่าแก่กว่า 1,500 ปี
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เที่ยง
บ่าย

เย็น

วันที่สอง

 บริการอาหารเที่ยง
นาท่านเดินทางสู่ พาโรรินปุนซอง ปัจจุบันป้อมนี้ เป็นศูนย์กลางการปกครองของพาโร และเป็นที่ตั้ง
ของอารามหลวง มีพระจาวัดกว่า 200 รูป และยังเป็นสถานที่หนึ่ง ที่เคยใช้ถ่ายทาภาพยนตร์เรื่อง
The Little Buddha จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ เมืองทิมพู (THIMPU) เป็นเมืองหลวงของประเทศ
ภูฏาน อยู่ห่างจาก เมืองพาโร ระยะทาง 55 ก.ม. ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 1.30 ชม. ระหว่างทาง
แวะชมทิวทัศน์ที่ วัดตัมซู (Tamchoe Monastery) ซึ่งมีสะพานโซ่เหล็กเก่าแก่ อยู่ด้านหน้าวัด จากนั้น
นาท่านชม จุดชมวิวแม่น้าวังชู ซึ่งเป็นจุดชมวิวของแม่น้าสองสาย ที่ไหลมาบรรจบกัน ก่อนที่จะไหล
ลงสู่ประเทศอินเดีย ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ ความสวยงามของธรรมชาติที่ยังสด และไม่ถูก
ปรุงแต่งมากนัก ถึงเมืองทิมพู เมืองหลวงของประเทศภูฏาน ความสูงจากน้าทะเลปานกลาง ที่ประมาณ
2,400 เมตร เมืองทิมพู เป็นเมืองที่ยังคงมีการรักษาประเพณีดั้งเดิม ถึงแม้จะมีการผสมผสานวัฒนธรรม
ใหม่ๆ เข้ามา การแต่งกายส่วนใหญ่จะแต่งกาย ด้วยชุดประจาชาติ ผู้ชายจะแต่งชุดที่เรียกว่า โก (Kho)
ส่วนผู้หญิงจะแต่งชุดที่เรียกว่า กีร่า (Kira)
 บริการอาหารเย็น
 นาท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Gakyli หรือเทียบเท่า

Buddha Point – ตาชิโชซอง – Memorial Chorten – โดชูลา - ปูนาคา
( บริการอาหารเช้า, เที่ยง, เย็น)

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม หลังอาหาร
นาท่านเดินทาง สักการะพระใหญ่
หลวงพ่อสัจจธรรม (Buddha Dordenma Statue) หรือ
พระศรีศากยมุนี หล่อด้วยสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ มีความสูง 169 ฟุต โครงสร้างของพระพุทธรูป สร้างได้
อย่างประณีต องค์หลวงพ่อสัจจธรรม ยังเป็นพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่จุดที่ สูงที่สุดในโลกอีกด้วย ภายในบรรจุ
พระพุทธรูปขนาดเล็กกว่า 1,000 องค์ เฉพาะองค์พระพุทธรูป ใช้เงินทุนสร้าง 47 ล้านเหรียญดอลลาร์
รัฐบาลภูฏานได้รับความร่วมมือ ด้านเงินทุนจากเศรษฐีชาวสิงคโปร์ สร้างโดย ช่างฝีมือชาวไทย บริเวณ
ฐานพระพุทธรูป เป็นห้องโถงสาหรับการทาสมาธิ จากจุดนี้สามารถมองลงไป เห็นทิวทัศน์ของ
เมืองทิมพูได้ จากนั้นนาท่านเดินทางชม ทาชิโชซอง (Tashichoendzong) เป็นสัญลักษณ์ของเมืองทิมพู
เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ปัจจุบันถูกแบ่งใช้เป็น สถานที่ทางานของพระมหากษัตริย์ สถานที่ทาการของ
กระทรวงต่างๆ และวัด รวมทั้งเป็นพระราชวังฤดูร้อน ของสมเด็จพระสังฆราช ได้เวลาสมควร จากนั้น
นาท่านชม เมมโมเรียลโชเตน (Memorial Chorten) เป็นมหาสถูปที่สร้างขึ้นโดย พระบรมราชชนนี
เพื่อระลึกถึงพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 3 พระเจ้าจิกมี ดอร์จี วังชุก พระราชโอรสของพระองค์
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เที่ยง
บ่าย

เย็น

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง
บ่าย

 บริการอาหารเที่ยง
นาท่านเดินทางสู่ ปูนาคา ซึ่งอยู่สูงกว่า ระดับน้าทะเลปานกลาง 1,300 เมตร เมืองหลวงเก่าของ
ประเทศภูฏาน และเป็นที่พักตากอากาศในฤดูหนาว ระหว่างทางจะผ่าน โดชูลา ระดับความสูง 3,150 เมตร
จากระดับน้าทะเล หากอากาศดี จะสามารถมองเห็นวิว ของเทือกเขาหิมาลัยที่งดงาม รวมถึงกังก้าพุนซุม
ยอดเขาที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่ยังไม่มีผู้ใดสามารถปีนขึ้นไปได้ สูง 7,500 เมตร จากระดับน้าทะเล
ปานกลาง
 บริการอาหารเย็น
 นาท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Vara หรือเทียบเท่า
ปูนาคาซอง - ชิมิลาคัง - ทิมพู - โรงเรียนสอนศิลปะ - ไปรษณีย์ภูฏาน - แต่งชุดประจาชาติภฏู าน
( บริการอาหารเช้า , เที่ยง, เย็น)
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม หลังอาหาร
นาท่านสู่ ปูนาคาซอง ป้อมปราการประจาเมืองปูนาคา สร้างขึ้นในปี 1637 โดย ซับดรุง งาวัง นัมเกล
ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้าโพ และแม่น้าโม ปัจจุบันเป็นพระราชวังฤดูหนาวของพระสังฆราช ป้อมปราการ
แห่งนี้ ถูกทาลายหลายครั้งจากไฟไหม้ และภัยธรรมชาติ แต่ได้รับการบูรณะอย่างต่อเนื่อง อิสระเก็บภาพ
ที่ระลึก จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ วัดชิมิ (Chimi Lhakhang) ตั้งอยู่ที่เมืองพูนาคา ถูกค้นพบ
ในปี 1499 โดย พระงาหวัง ซอคเยล คนภูฏานเชื่อว่า หากไม่ประสบความสาเร็จเรื่องคู่ครอง จะต้องมา
แสวงบุญที่นี่ วัดแห่งนี้ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ เรื่องการมาขอพรให้ตั้งครรภ์มีลูกด้วย วัดชิมิ ตั้งอยู่บนเนินเขา
สร้างเพื่อถวายแด่ ท่านดรุกปา คิลเลย์ ตามตานานของภูฏานเล่าว่า ท่านดรุกปา คิลเลย์ ไล่ล่าอสูรมาจนถึง
เมืองพูนาคาและเมืองวังดี อสูรตนนั้นได้แปลงกลายเป็นสุนัข ท่านดรุกปา คิลเลย์ปราบอสูรตนนั้น และ
เผาบนพื้นดินบนเนินแห่งนี้ แล้วท่านก็ได้ทานายว่า ในอนาคตจะมีการสร้างวัดขึ้นที่นี่ จึงเป็นที่มาของชื่อ
วัด “ชิมิ” แปลว่า ไม่มีสุนัข ชาวภูฏานเชื่อว่า เมื่อมีลูกเกิดได้ 3 วัน ให้มาขอพร และขอชื่อจากวัดนี้
จะเป็นสิริมงคล ชื่อที่จะได้รับส่วนใหญ่ คือ คิลเลย์ หรือ ชิมิ หรือถ้ามีลูกอ่อน สามารถขอให้ลูกหน้าตาดี
ได้ด้วย โดยมักจะนาเหล้า น้ามันเนยใส่ตะเกียง และธูปเทียนมาถวายรูปปั้นท่านดรุกปา คินเลย์ใวัด
ชาวบ้านบางคนเรียกวัดแห่งนี้ว่า ดรุกปา คินเลย์ ลาคัง
 บริการอาหารเที่ยง
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองทิมพู เมืองหลวงของภูฏาน จากนั้น นาท่านเยี่ยมชม โรงเรียนสอนงานศิลปะ
เป็นสถาบันที่สอนงานศิลปะ และ งานช่างของภูฏาน 13 แขนง ตัวอย่างงานศิลปะแขนงต่างๆ เช่น
การแกะสลักไม้ การปั้นพระพุทธรูปปูนปั้น การวาดภาพพระบฏ หรือ ภาพวาดทังกา เป็นภาพวาดเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา สมควรแก่เวลา จากนั้น นาท่านชม ทีท่ าการไปรษณีย์ภูฏาน (Post Office) ซึ่งท่าน
สามารถซื้อดวงตราไปรษณียากร ที่งดงามของภูฏาน มีให้เลือกหลายรูปแบบและราคา มีทั้งรูปวิวทิวทัศน์
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เย็น

วันที่สี่
เช้า

เย็น

ธรรมชาติ รูปวัด ป้อมปราการที่เรียกว่า ซอง (Dzong) รูปสัตว์ รูปดอกไม้ต่างๆ ฯลฯ จากนั้น นาท่าน
แต่งชุดประจาชาติของภูฏาน ผู้ชายเรียกว่า Kho ผู้หญิงเรียกว่า Kira เก็บภาพที่ระลึกอย่างจุใจ
 บริการอาหารเย็น
 นาท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Tashi Yoedling หรือเทียบเท่า
พาโร - วัดทักซัง - วัดคูชิลาคัง
( บริการอาหารเช้า , เที่ยง, เย็น)
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม หลังอาหาร
นาท่านสู่เดินทางสู่ เมืองพาโร เขตพาโร เมืองเศรษฐกิจของประเทศภูฏาน เมืองพาโรเป็นถิ่นที่อยู่ดั้งเดิม
ของชาวภูฏาน ตั้งแต่สร้างอาณาจักรพาโร มีประชากรที่เป็นชาวพื้นเมืองภูฏานแท้ๆ มากที่สุด นาท่าน
ขึ้นชม วัดทักซัง หรือ วัดถ้าเสือ (Taktsang Monastery) วัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุด และศักดิ์สิทธิ์
ชาวภูฏานมีความตั้งใจว่า ครั้งหนึ่งในชีวิต ต้องเดินทางมาที่นี่ให้ได้ ตานาน ท่านกุระ รินโปเช่ ได้จาริก
มาที่นี่ โดยขี่อยู่หลังแม่เสือ และท่านได้มาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิที่นี่ และที่บริเวณวัดแห่งนี้ ดังนั้นจึงเป็น
ที่มาของถ้าเสือ และได้รับการยอมรับว่า ที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาก และ ในปี 1646 ท่านซับดรุง งาวัง
นับเกล ท่านได้เดินทางมาถึงที่นี่ ตัววัดสร้างขึ้นในปี 1692 และวัดนี้เคยถูกไฟไหม้เมื่อ 1998 ต่อมาได้รับ
การซ่อมแซมจนสภาพดี ระหว่างทางขึ้นวัดทักซัง ท่านจะเดินผ่านวิวที่สวยงาม พร้อมเก็บภาพที่ระลึก
อย่างจุใจ จนกระทั่งเดินขึ้นถึงวัด (ท่านสามารถขึ้นม้าไปได้ ค่าขี่ม้ารวมอยู่ในราคาทัวร์เรียบร้อยแล้ว)
ม้าไปได้เฉพาะขาขึ้นเท่านั้น ขาลงต้องเดินลง ม้าไปได้ถึง Cafeteria จากนั้น จะต้องเดินขึ้นไปที่วัด
ด้วยตัวเอง)
 บริการอาหารเที่ยง ระหว่างทางขึ้นไปวัดทักซัง บริการที่ Taktsang Cafeteria
ได้เวลาสมควร นาท่านเดินลงจากวัด จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ วัดคิชูลาคัง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 659
โดยกษัตริย์ชาวทิเบต พระนามว่า ซงเซ็น กัมโป วัดนี้มีผู้คนมาสักการะตลอดเวลา นับหลายร้อยปี
ทาให้จุดไหว้พระ ซึ่งผู้คนมาไหว้ ณ จุดเดียวกันนั้น เป็นร่องรอยแห่งศรัทธาที่เห็นได้อย่างชัดเจน ได้
เวลาสมควร นาท่านเข้าสู่ที่พัก
 บริการอาหารเย็น
 นาท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Drukchen หรือเทียบเท่า
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วันที่ห้า
เช้า

พาโร - กรุงเทพฯ
( บริการอาหารเช้า , เที่ยงบนเครื่อง)
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม หลังอาหาร
อิสระท่านพักผ่อน เก็บบรรยากาศที่ระลึกก่อนกลับ ได้เวลาสมควร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินเมืองพาโร ประเทศภูฏาน

16.00น.

เหินฟ้ากลับสู่ ประเทศไทย โดย สายการบิน Drukair Royal Bhutan Airlines

 เที่ยวบินที่ KB 120 (แวะกัลกัตต้า 30 นาที)
21.50น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
***ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ***
โปรแกรมการเดินทาง อาจมีการสลับปรับเปลี่ยน ในระหว่างการ เดินทาง เพื่อความเหมาะ
และยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ ฯลฯ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
ก่อนทาการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบิน อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

อัตราค่าบริการ
เดินทาง
27 – 31 กรกฎาคม 2561

ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
54,900

พักเดี่ยว
เพิ่ม
8,000

หมายเหตุ ราคานี้สาหรับคณะเดินทางขั้นต่า 16 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์
กรณีเดินทางไม่ถึง 16 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้ว
จึงวางเงินมัดจาค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง***
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อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – พาโร – กรุงเทพฯ ภาษีการบินและอื่นๆ
2. ค่าวีซ่า
3. ค่ายานพาหนะรับ - ส่ง ในรายการเดินทาง
4.ค่าที่พัก 4 คืน (ท่านละ 2 - 3 ท่าน)
5.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุในรายการ
7.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท อายุ 75 ปีขึ้นไปประกัน 50% (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
8.มัคคุเทศก์ และ เจ้าหน้าที่
9.อาหารว่าง และเครื่องดื่มตลอดรายการ
อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
2. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-ออกของคนต่างด้าว
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีรับเอกสาร)
4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ 25 USD / ลูกค้า 1 ท่าน
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 300 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง

-  หนังสือเดินทาง ที่มีวันกาหนดอายุใช้งาน เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันสิ้นสุดการเดินทางทริปนี้)
-  หนังสือเดินทาง จะต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตรา อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
หมายเหตุ
- บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง รายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
- โปรแกรมการเดินทาง อาจมีการสลับปรับเปลี่ยน ในระหว่างการเดินทาง เพื่อความเหมาะสม และยึดถือประโยชน์
ของลูกค้าเป็นหลัก
- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะ ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจลประท้วง
คาสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ เกิดขึ้น
ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และ ตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
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- ราคาดังกล่าวข้างต้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาท และค่าน้ามัน
ที่ไม่คงที่ เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

คุ้มค่า คุ้มราคา คุ้มเวลา เที่ยวไปกับ บีแฮปปี้ทราเวล
www.beehappytravel.net Tel. 02 – 2774429

Facebook : บีแฮปปี้ทราเวล บีแฮปปี้ทราเวล
ผึ้งดาว : มือถือ 081 – 9100921 (Line ID : kanlayadao)
ผึ้งติ๊ก : มือถือ 092 – 4269141 (Line ID : nutuktik_tour)
ผึ้งโอ : มือถือ 082– 7052673 (Line ID : mr.09999)
Line@ : @Bee Happy Travel
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