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Bhutan  Be Blossom Trip   
         5 DAYS 4 NIGHTS  (PARO-THIMPHU-PUNAKA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

BE COMPASS CO.,LTD   
Head Off.  299/10  Soi Ladpraw 94, Wangthonglhang, Bangkok, 10310  Thailand 

Branch     38/1 Soi Pothong , Tesban Muangklaeng ,A.Klaeng , Rayong 21110 Thailand 

https://www.facebook.com/Bhutan-Only  Email: muzerdunn@gmail.com  Line id: Muzer Dunn  
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Tel.,+66-95 965 9265   

โปรแกรมเดนิทาง  Bhutan Be Blossom Trip   5 DAYS 4 NIGHTS  
  

   วันแรก :   กรุงเทพฯ – พาโร – วัดคิชู – พาโรซอง – พพิธิภัณฑ์ – วัดตัมชู – ทมิพู         .  

    Day1 : BKK–PARO – Kyichu Lhakhang – Paro Dzong - National Museum -Tamchoe-THIMPHU 

    

04.30 -นดักนั ท่ีสนามบินสวุรรณภมิูอาคารผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู10 เคาน์เตอร์ K /check in k16-

19   

06.30  -ออกเดินทางสู่ เมืองพาโร ประเทศภฏูานโดยสายการบิน Bhutan Airline  B 3701  

 ระยะเวลาการบิน 3 ชัว่โมงกว่า (พกัเคร่ืองท่ีเมืองกลักตัตาประมาณ 20 นาที ไม่ต้องลงจากเคร่ือง  ) 

 ก่อนเคร่ืองจะลงจอดสามารถมองเห็นหิมาลยั เทือกเขาสงูระดบัเดียวกบัเคร่ืองบิน  

10.00 - เดินทางถึงท่าอากาศยาน เมืองพาโร  

(เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง)เป็นสนามบินนานาชาติแห่งเดียวของภฏูานและยงัได้ช่ือ

ว่าเป็นสนามบินท่ีสดุยอดของการบินอนัดบั 1 ของโลกอีกด้วยผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับ

สมัภาระ แลกเงินนทูรัมท่ีสนามบิน  อตัราแลกเปล่ียนประมาณ 60 นทูรัมต่อ 1 ดอลล่าห์ 

 

 
 

11.00 น.  Welcome to Bhutan explore the Blossom and Happiness of Bhutan 

 

เดินทางนําท่านชม0 พพิธิภณัฑ์สถานแห่งชาติ(National Museum ofBhutan) ซึง่ในอดีตเคยเป็นหอ

สงัเกตการณ์รบ หรือ ตาซอง (Ta Dzong) ให้แก่พาโร ริงปงุ ซอง กว่า 350 ปีก่อนถกูเปล่ียนเป็นพิพธิภณัฑ์

ในปี ค.ศ. 1968 โดยกษัตริย์ จิกม่ี ดอร์จิ วงัชกุ รัชกาลท่ี 3 ผู้ได้รับการยกย่องเป็น “บิดาแห่งภฏูานยคุใหม่” 

พพิธิภณัฑ์แห่งนีเ้ป็นท่ีเก็บรวมรวม อาวธุ เหรียญกษาปณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ไม้สอย สตัว์ป่าแถบเทือกเขา

หิมาลยั ตลอดจน ดวงตราไปรษณีย์ท่ีสวยงามมากมายหลายรูปแบบ  และชมแผนภมิูศกัดิ์สิทธ์ิของ ชาว

พทุธวชัรยาน (มนัดาลา) 

 

กลางวนั :  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ใจกลางเมืองพาโร 
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หลงัจากรับประทานอาหารพาท่านชม  พาโรริงปงุซอง (ParoRingpungDzong) สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1646 

โดยฉบัดรุง งาวงั นมัเกล ถกูสร้างบนพืน้ท่ี ท่ีเด่นตระหง่านอยู่ในหบุเขาพาโร ทางเข้าตวัซองจะมีสะพานไม้ท่ี

สวยงามพาดผ่านแม่นํา้เพ่ือเข้าสู่ตวัซอง  ชมความงามของตวัอาคารภายในถกูสร้างเป็นโบสถ์ขนาดใหญ่

โดยใช้วิธีการเข้าลิ่ม  ไม่มีตะปแูม้แต่ตวัเดียว โดยเฉพาะไม้ท่ีงดงามไปด้วยสีสนัและการแกะสลกั ปัจจบุนั

พาโรซองเป็นทัง้สถานท่ีสําหรับส่วนบริหารเมืองพาโรและส่วนท่ีเป็นวดั ซึง่มีพระสงฆ์จําพรรษาอยู่ประมาณ 

200 รูปและยงัเป็นสถานท่ีหนึง่ท่ีเคยใช้ถ่ายทําภาพยนต์เร่ืองThe Little Buddha 

 

นําท่านเท่ียวชม0 คิชลูาคงั (KyichuLhakhang) หรือ วดัคิช0ู วดัเก่าแก่ท่ีสดุแห่งหนึง่ของภฏูาน วดันีส้ร้างขึน้

ในศตวรรษท่ี 7 โดยกษัตริย์ซองเซน กมัโป (Songtsen Gampo) แห่งทิเบตซึง่ได้นําพระพทุธศาสนาเข้ามา

ในประเทศภฏูานวดัหนึง่ในโครงการสร้าง 108 แห่ง เพ่ือตอกอวยัวะ 108 จดุของนางยกัษ์ชัว่ร้ายตนหนึง่ ซึง่

นอนตีแผ่ทัว่เทือกเขาหิมาลยั เพ่ือไม่ให้พทุธศาสนาได้เปล่งรัศมีในบริเวณดงักล่าว 

 

จากนัน้ออกเดินทางสูเ่มืองทิมพ ู (Thimphu) เมืองหลวงของประเทศภฏูาน ระยะทาง 65 ก.ม. แวะชมวิว

ทิวทศัน์ท่ี0 วดัตมัช ู (Tamchoe Monastery) ซึง่มีสะพานโซเ่หล็กเก่าแก่อยู่ด้านหน้าวดั นําท่านชม0 จดุชมวิว

แม่นํา้ CHUZOM ซึง่เป็นจดุรวมของแม่นํา้พาโรและแม่นํา้ทิมพท่ีูไหลมาบรรจบกนั ก่อนท่ีจะไหลลงสู่

ประเทศอินเดีย ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทศัน์ของทะเลภเูขา ถึง เมืองทิมพ ู ท่ีระดบัความสงู 2,400 

เมตร 

 

เม่ือเข้ามาถึงเมืองทิมพ ูสามารถไปเดินเล่นถนนสายหลกัช็อปปิง้ KOH/KERA ได้  

เปล่ียนชดุใส่ชดุโกะ/คีร่า ไปรับประทานอาหาร  (ชดุมีให้ยืมใส่) หรือจะเลือกใส่ในวนัอ่ืนๆอีกได้ตามสะดวก 

  

เย็น :  Welcome Dinner @ Simply Bhutan  /พกัท่ีโรงแรม  Tashi Yodling  เมืองทิมพ ู

คืนนีท่้านสามารถสมัผสัชีวิตกลางคืน Night Life สถานท่ีเริงราตรีย้อนยคุดิสโก้เธคย้อนยคุ pub/karaoke  

หรือจะเดินไปสวดมนต์ท่ีเมโมเรียลโชเตน ซึง่อยู่ตรงข้ามท่ีพกั 
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   วันที่สอง  :   ทมิพู- ดอชูล่า- ปูนาคาซอ็ง – วัดชิมิลาคัง – ปูนาคา..   

Day  2     :   Thimphu- Memorial Choten -Dochula – Punaka Dzong - Chimi Lhakhang  

 

เช้า :  รับประทานอาหารเช้า ท่ีโรงแรม   

ท่านใดต่ืนเช้าเดินเล่นในเมืองตามอธัยาศยั เดนิสวดมนต์ ทาํบุญที่  มหาสถูป (Memorial Chorten)  ท่ี

พระเจ้าจิกมี ดอร์จี วงัชกุ  พระองค์เป็นกษัตริย์องค์ท่ี 3 ท่ีปกครองภฏูาน ในช่วงปี ค.ศ.1952 – 1972 

ประสงค์จะสร้างเพ่ือเป็นการถวายเป็นพทุธบชูา แทนสญัลกัษณ์กาย วาจาและใจ ของพทุธศาสนา แต่ท่าน

ได้เสียชีวิตลงเสียก่อน สมเด็จพระราชินีจงึ ได้ดําเนินการสร้างต่อจนแล้วเสร็จ  

-ก่อนออกไปปนูาคาแวะท่ีทําการไปรษณีย์ภฏูาน (Post Office) ซึง่ท่านสามารถเลือกซือ้ดวงตราไปรษณียา

กรท่ีงดงามของภฎูาน ท่านสามารถถ่ายรูปตวัเองเป็นตราไปรษณีย์ส่งกลบัมาประเทศไทย 

 

 

-ออกเดินทางไปปนูาคา 

เมืองปนูาคา(Punakha) ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร ใช้เวลา 3-4 ชม. เน่ืองจากมีการทําถนนเป็นบาง

ช่วง เมืองปนูาคาตัง้อยู่ระดบัความสงู 1,300 เมตร ซึง่ต่ํากว่าทิมพรูาว 1,000 เมตร จงึมีสภาพอากาศอบอุ่น

กว่าทิมพ ูกษัตริย์ภฏูานและ สมเด็จพระสงัฆราชจะทรง เสด็จแปรพระราชฐานในฤดหูนาว(ช่วงเดือน พ.ย.- 

เม.ย.) ปนูาคาจงึเป็น เมืองหลวงฤดหูนาว (Winter Capital) ในขณะท่ีทิมพเูป็น เมืองหลวงฤดรู้อน และเป็น

เมืองหลวงอย่างเป็นทางการ  

 

ระหว่างทาง แวะนัง่จิบชาชม ดอชลูา (DochuLa) ท่ีระดบัความสงู 3,150 เมตร ให้ท่านชม สถปู 108 องค์ ท่ี

สร้างโดยราชินีองค์ท่ี 1 ในพระเจ้าจิกม่ีซงิเก วงัชกุ กษัตริย์องค์ท่ี 4 แห่งราชวงศ์วงัชกุ เพ่ือเป็นการขอบคณุ

พระสวามีและบตุรชายในการชนะสงครามอินเดียและเดินทางกลบัมาอย่างปลอดภยั และสถานท่ีนีใ้นวนัท่ี

อากาศแจ่มใสท่านสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขาหิมาลยัท่ีงดงามรวมถึงยอดเขากงัก้า พนุซมุ Gangkhar 

Phuensum ซึง่เป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในโลก (ท่ียงัไม่มีผู้ใดสามารถปีนขึน้ไปได้)   
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กลางวนั :  รับประทานอาหารกลางวนั  ภตัตาคาร ระหว่างทาง ( Dochula Resort restaurant ) 

 

จากนัน้นัง่รถต่อไปอีก 1 ชัว่โมงคร่ึง ชมปนูาคาซอ็ง (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจําเมืองปนูาคาสร้างขึน้

ในปี 1637 โดยซบัดรุง งาวงั นมัเกล จากตํานานว่า “กรูู รินโปเช” หรือ “พระปทมุสมภพ” ทรงมีพทุธทํานายว่า จะ

มีบรุุษนาม “นมัเกล” มาสร้างป้อมปราการหรือ “ซอง” บริเวณด้านหน้าเขา รูปงวงช้างแห่งนี ้ซึง่คําทํานายเป็นจริง 

เม่ือท่านซบัดรุง งาวงั นมัเกล ประมขุฝ่ายอาณาจกัรและ ศาสนจกัรสร้าง “พนูาคา ซอง” เป็นท่ีประทบัเม่ือราว 350 

ปี ก่อนก่อนไปสร้าง “ตาชิโช” ซองท่ีทิมพ ู

 

ปนูาคาซอ็ง ตัง้อยู่ระหว่างแม่นํา้โพ(โพ = ผู้ชาย)และแม่นํา้โม( โม =ผู้หญิ ง)ถือเป็น “ซอง” ท่ีสําคญัของภฏูาน

เพราะเป็นสถานท่ีเก็บ พระอฐิั ของท่านซบัดรุง งาวงั นมัเกล และ ยงัเป็นสถานท่ีซึง่พระเจ้าอกุเยน วงัชกุ ได้กระทํา

พธีิบรมราชาภิเษกขึน้เป็ นปฐมกษัตริย์แห่งภฏูาน เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2450 ( ต่อมาจงึกําหนดให้ทกุวนัท่ี 

17 ธ.ค. เป็ นวนัชาติภฏูาน ) “ปนูาคา ซอง” เป็นซองขนาดใหญ่มาก นอกจากมีพระตําหนกัมีศาลาว่าการของ 

เมืองแล้ว ยงัมีโบสถ์ วิหารประดิษฐานในซองนีถ้ึง 21 แห่ง มีภิกษุสามเณรจําพรรษากว่า 6,000 รูป แม้จะเคยเกิด 

ไฟไหม้ถึง 6 ครัง้ นํา้ท่วม และแผ่นดินไหว อย่างละครัง้ แต่ได้รับการบรูณะอย่างต่อเน่ืองคงความสง่างาม สถานที

สวยงามเป็นท่ีจดังานอภิเษกสมรสกษัตริย์จ๊ิกม่ี และพธีิสําคญัๆ 

 

ยามเย็น นําท่านไปยงัวดัชิเมลาคงั(Chime Lhakhang) วดันีไ้ด้ถกูค้นพบในปี 1499 โดยพระงาหวงั ชอ

คเยล ชาวภฏูานนิยมมาไหว้ขอพรในเร่ืองครอบครัว อาทิ ขอพรให้ประสบความสําเร็จในเร่ืองความรัก ขอ

พรให้ลกูหรือมาให้พระตัง้ช่ือให้ลกู0 วดันีส้ร้างขึน้โดยลามะดรุกปะ คนุเลย์ (mad man) ตามตํานานว่ามี

การปราบปีศาจ และท่านดรุกปะ คนุเลย์ ได้ฝังสนุขัไว้บนเนินเขา และทําสญัลกัษณ์ด้วยเจดีย์ กําหนดให้

เป็นวดั ( Chimi แปลว่าไม่มีสนุขั )วดันีท่้านจะเห็นทิวทศัน์นาขัน้บนัไดท่ีงดงาม  นัง่ด่ืมชา มองท้องทุ่งนา

อย่างเพลิดเพลิน  และซือ้ของท่ีระลกึในหมู่บ้าน  

 

 เย็น :  รับประทานอาหารเย็นท่ีโรงแรม  พกัท่ี โรงแรม Vara hotel /      
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วันที่ 3     ปูนาคา– สวนสัตว์ทาคิน-โรงเรียนสอนศิลปะ- บุดด้าพ้อยต์ – ตลาดทมิพ ู 

Day 3       Punaka-Takin Zoo – The School of Art &Craft-Buddha point-Timphu town 

 

เช้า :  รับประทานอาหารเช้า ท่ีโรงแรม  

ผ่านตลาดปนูาคา ให้ท่านได้เห็นบรรยากาศในเมืองปนูาคา และเดินทางกลบัมาทิมพ ู ระหว่างทางเดินทาง

กลบัมายงัทิมพ ูใช้เวลา 3-4 ชม.แวะด่ืมชาท่ีดอชลู่าพาส ( Dochula Pass )  

 

พาท่านเข้าชม สวนสตัว์ TaKin Zoo  เม่ือเข้าเมืองทิมพ ู  ทาคินเป็นสตัว์ประจําชาติชองภฎูาน ตวัเป็นววั หวั

เป็นแพะ  เป็นสตัว์ หายากท่ีอยู่แถบหิมาลยัเท่านัน้  และนําท่านชมความงามของ ทิมพซูอง หรือ ทาชิโชซอง 

Thimphu Dzong /Tashichho Dzong ซึง่เป็นซองใหญ่ท่ีสดุของ ภฏูาน นอกจากซองจะเป็นศาสนสถาน

แล้วซองยงัเป็นสถานท่ีทําการของราชการและเป็นศนูย์กลางแห่งการบริหารราชอาณาจกัรและเป็นศนูย์รวม

แห่งจิตวิญญาณของภฏูานทัง้หมด ถือว่าเป็นสถานท่ีสําคญั ภายในซองยงั แบ่งเป็นพระตําหนกัฤดรู้อนใน

สมเด็จพระสงัฆราชภฏูาน พระอารามหลวง สํานกัพระราชวงั ทําเนียบรัฐบาล ห้องประชมุรัฐสภาแห่งชาติ 

โดยแบ่งเป็นห้องต่างๆ กว่า 100 ห้อง แต่อนญุาตให้นกัท่องเท่ียวเข้าชมเฉพาะท้องพระโรงใหญ่ โดยเราจะ

หยดุชมจากจดุชมวิวเพ่ือถ่ายรูป  

 

กลางวนั :  รับประทานอาหารกลางวนัท่ีเมืองทิมพ ู  ภตัตาคารอาหารเกาหลี  San Maru  

เม่ือถึงเมืองทิมพ ู พาท่านชมสถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองซึง่จะปรับตามเวลาท่ีเหมาะสมเม่ือมาถึงทิมพ ู ชม 

โรงเรียนสอนงานศิลปะ(The School of Art and Crafts) ,    วิวเมืองทิมพยูามเย็น ท่ี บุดด้า พอยท์  

และซังเกย์กัง วิวว์พอยท์(Buddha and Sangay gang view point)    

หลงัจากนัน้ พาท่านเข้าท่ีพกั พกัผ่อนตามอธัยาศยั  และหากท่านใดท่ีประสงค์จะไปเดินเล่นในเมืองเพ่ือซือ้

ของ ช็อปปิง้ เราบริการท่านพาไปในย่านกลางเมืองทิมพ ู (Main Street Thimphu Town)  ท่านจะได้เห็น

ป้อมตํารวจท่ีใช้ในการโบกรถแทนไฟเขียวไฟแดงอีกด้วย หลงัจากนัน้ให้ท่านได้เดินเล่นพกัผ่อน 

 

เย็น :  รับประทานอาหารเย็นท่ีร้านอาหารไทย  lemon glass   / พกัท่ีโรงแรม  Tashi Yodeling  
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วันที่ 4    พาโร Paro – วัดทกัซัง-ฟาร์สเตย์ –อาบนํา้แร่หนิร้อน ..   

Day  4    Timphu  to Paro – Tiger Nest – Farm stay & Hot stone Bath 

 

เช้า :  รับประทานอาหารเช้า ท่ีโรงแรม  

เดินทางจากเมืองทิมพ ู–ไปเมืองพาโร ระยะทาง 65 กม. ใช้เวลาประมาณ 1ชัว่โมงกว่า  

ไกค์จะพาท่านไปภเูขาโชโมละลี ( Jomolhari Mountain ) ความสงูอยู่ท่ี 7,326 เมตร ซึง่ภเูขานีส้งูท่ีสดุใน

ภฎูาน เพ่ือนําท่านเดินทางขึน้สู0่ วดัทกัซงั (TaktshangGoemba) หรือ0 รังเสือ (Tiger Nest) ซึง่ตัง้อยู่บนหน้า

ผาสงู 900 เมตร วดัทกัซงัเป็นสถานท่ีแสวงบญุท่ีชาวภฏูานเล่ือมใสศรัทธากนัมากท่ีสดุ นําท่านเดินขึน้สู่

ยอดเขาจากระดบันํา้ 2,300 เมตรสู่ยอดเขา 3,100 เมตร ใช้เวลาประมาณ  3 -4 ชัว่โมง (บริเวณตีนเขามีม้า

บริการให้ข่ีขึน้เขา ค่าข่ีม้าไม่รวมในรายการทวัร์ ราคาประมาณ 15 - 20ดอลล่า คณะเราจะใช้ผู้ดแูลม้า 1 

คน ต่อม้า 1 ตวั ไม่ใช้แบบแค่ปิดหวั-ท้าย เพ่ือความปลอดภยั )   ม้าจะพาไปได้แค่คร่ึงทางหลงัจากนัน้ท่าน

ต้องลงเดิน และขาลงไม่สามารถข่ีม้าได้  

สําหรับท่านทีไ่ม่ไปวดัทกัซงั  ไกด์จะนําท่านพาเทีย่ว ดรุกเกลซอง (Drukgyle Dzong) ซ่ึงเป็นสถานที่ ที ่ซบั

ดรุง งาวงันําเกล นําพรรคพวกสกดักัน้การรุกรานของทิเบตไดสํ้าเร็จ จึงสร้างป้อมนีข้ึ้นจะ สําหรับท่าน

มองเห็นหิมาลยัทีติ่ดชายแดนทิเบตจากป้อมนี้และนัง่ดื่มชา(Afternoon tea in Paro) ชมเมืองพาโร   

 

กลางวนั :  รับประทานอาหารกลางวนั  ร้านอาหารบนยอดเขาระหว่างทางเดินทกัซงั 

บ่าย  4 โมงเย็น  - หลงัจากลงจากยอดเขา วดัทกัซงั  แวะท่ีฟาร์มเสตย์ Farm stay  เพ่ืออาบนํา้แร่ Hot 

Stone Bath เป็นบ่อนํา้จากพืน้เมือง ทํามาจากแร่ในก้อนหิน โดยใช้หินเผ่าไฟร้อน เพ่ือทําให้ร่างกายผ่อน

คลาย โดยความเช่ือการอาบนํา้แร่จะสามารถดดูสารพษิท่ีอยู่ในบริเวณใต้ผิวหนงัออกไปได้( การอาบนํา้แร่

ลกูทวัร์ต้องจ่ายเองประมาน 10 ดอลล่า) อาบนํา้แบบท้องถ่ินในฟาร์มแบบดัง้เดิม ท่ีบ้านชาวนา สมัผสัชีวิต

ธรรมชาติ  หลงัจากนัน้ นําท่านเดินชมตลาดเมืองพาโร ซตีิ(้ Paro City) เพ่ือซือ้ของ ช็อปปิง้เตรียมแพค็

กระเป๋ากลบัเมืองไทย 

**หากทา่นลงจากวดัทกัซงัมาช้า ตามสภาพร่างกายแตล่ะทา่นไมเ่ทา่กนั บางทา่นอาจถงึ 4-5 โมงเย็น หลงั 5โมงเย็นจะมองไมเ่ห็นทาง  

รายการ อาจเปลีย่นแปลงรายการตามเหมาะสม 

 

เย็น  :  รับประทานอาหารค่ําทีโรงแรม และพกัผ่อนตามอธัยาศยัท่ีโรงแรมในเมืองพาโร Rema Resort Paro 
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วันที่ 5         พาโร –  กรุงเทพ ฯ 

Day  5         Paro - BKK 

 

 

เช้า :  รับประทานอาหารเช้า ท่ีโรงแรม 

        หลงัจากนัน้นําท่านเดินทางสู่สนามบินพาโร  

        สายการบินภฏูานแอร์ไลน์ BHUTAN AIRLINEเท่ียวบิน B 3700 เคร่ืองออก 10.15 น. 

 

เย็น  : ถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ  16.00 น. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

ราคาแพค็เกจ     Bhutan     Be Blossom  Trip   5 Days  4  Nights    
 

จาํนวนผู้เดนิทาง 

pax 

Low Season 

( Dec,Jan,Feb,June,July,Aug)  

ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, 

มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม 

High Season 

(Mar,Apr,May, Sep,Oct,Nov) 

มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, 

กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน 

1 ท่าน 59,700 66,700 

2 ท่าน 58,700 64,700 

3-9 ท่าน 53,700 59,700 

10  ท่าน 51,700 59,700 

11-15  ท่าน 47,700 56,700 

15 + ไกด์ไทย 49,700 58,700 

 

หมายเหต ุ:  ทิป ไกค์30 USD ตอ่ทริป + 250 บาท /วนั ไกด์ไทย คา่ ข่ีม้า อาบนํา้แร่ และคา่ใช้จา่ยส่วนตวั  

ในกรณีพกัห้องเด่ียวเพิ่ม   6,500 บาท/ทา่น  

สอบถามและจองได้ท่ีเบอร์โทร. 095-9659265 

 

   
 

ราคานีร้วม : 

ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั กรุงเทพฯ-พาโร-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 

คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ คา่ประกนัภยัสายการบนิ และคา่วีซา่ 

 โปรโมชัน่ เคร่ืองด่ืมฟรี ทกุชนิด 

คา่ Development Fee ท่ีทางรัฐบาลภฏูาน เรียกเก็บกบันกัท่องเท่ียว   40 ดอลลา่ห์ 

คา่ท่ีพกัโรงแรม ระดบัมาตรฐาน 3 ดาว (พกัห้องละ 2 - 3 ท่าน) 

คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ ุ 

คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ  

คา่หวัหน้าทวัร์ไทยท่ีคอยบริการและดแูลตลอดการเดินทาง  

    สําหรับคณะท่ีเดินทาง 10+1 ทา่นและ 15 ทา่นขึน้ไป จงึจะมีหวัหน้าทวัร์ไทยเดนิทางไปด้วย 

คา่มคัคเุทศก์ท้องถ่ินพดูภาษาองักฤษท่ีคอยบริการและดแูลตลอดการเดนิทาง 

คา่พาหนะตลอดการเดนิทางขึน้อยู่กบัขนาดกรุ๊ป 

คา่ประกนัภยัการเดนิทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ตอ่ทา่น(เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

   ราคานีไ้มร่วมทิปไกด์  คา่ข่ีม้า  อาบนํา้หินร้อน และ อาหารเคร่ืองด่ืมท่ีท่านต้องการสัง่พิเศษนอกเหนือจากท่ีจดัให้ 
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เอกสารย่ืนวีซ่า 

1.หนังสือเดินทางท่ีมีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับแต่วันเดนิทาง รูปถ่าย2 นิว้ 

  แสกนสี ส่งอีเมล์ muzerdunn@gmail.com 

  และสง่หนงัสือเดนิทางเลม่จริงก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 7 วนั เพ่ือทําการพรีเช็กอิน ท่ีสนามบนิ 

การชําระเงิน บญัชีธนาคารกสิกรไทย สาขาแกลง ช่ือบญัชี รัสรินทร์ กิจชยัสวสัดิ ์ออมทรัพย์ เลขท่ี 210-2-64212-3 

1.ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินคา่ตัว๋เคร่ืองบนิจํานวน 25,000.- บาท ตอ่ผู้ โดยสารหนึง่ทา่น 

2.สว่นท่ีเหลือชําระก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30  วนั มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจําทัง้หมด 

พร้อมสง่หลกัฐานการโอนเงินมาระบช่ืุอทริป วนัเดินทาง ผู้ เดนิทาง เพ่ือจะได้ออกใบเสร็จให้ตอ่ไป 

แจ้งหลักฐานการโอนเงนิมาท่ีไลน์ id :Muzer Dunn หรือ กล่องข้อความในเฟสบุค Muzer Dunn 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด (ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางชว่งวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตี มดัจํา

กบัทางสายการบนิหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีคา่มดัจําท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและ

ไมอ่าจขอคืนเงินได้) 

• ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย 5,000 บาท หรือคิดคา่ใช้จา่ยตามจริง 

• ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 1-15 วนั เก็บคา่บริการทัง้หมด 100 % 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทัง้หมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

•บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 

•รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ช้าของสายการบนิเหตกุารณ์ทางการเมือง  

และภยัธรรมชาต ิฯลฯ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯโดยจะคํานงึถึงความปลอดภยัของผู้ เดนิทางเป็นสําคญั 

 

•บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้ เดนิทางเข้าประเทศเน่ืองจากมีสิ่งของห้ามนําเข้าประเทศ 

 เอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ ความประพฤตสิ่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือด้วยเหตผุลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา

แล้ว ทางบริษัทฯ ไมอ่าจคืนเงินให้ทา่นได้ ไมว่่าจํานวนทัง้หมด หรือ บางสว่น 

•บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวตา่งชาต ิหรือ  

คนตา่งด้าวท่ีพํานกัอยูใ่นประเทศไทย 

 

•บริษัทขอสงวนสิทธ์ิขอบเขตความรับผิดชอบกรณีเกิดเหตจํุาเป็นสดุวิสยั เชน่ การยกเลิกเท่ียวบนิ การลา่ช้าของเท่ียวบนิ  

การเกิดโรคระบาด การนดัหยดุงานประท้วง ภยัธรรมชาติ แผน่ดนิไหว สงคราม การจลาจลตา่งๆ  เป็นต้น แตบ่ริษัทฯ  

จะพยายามชว่ยแก้ปัญหาให้ดีท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้จนสดุความสามารถ 

•บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถึ่ง 15 ทา่น  

การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ท่ียวตามรายการไมส่ามารถขอหกัคา่บริการคืนได้เพราะการชําระคา่ทวัร์เป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ยรายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้สํารองท่ีนัง่บน

เคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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Bhutan Only by Be Compass  บริการ จดัการท่องเทียวเป็นหมู่คณะ เด่ียว คู่  หรือเป็นรายการตาม

วตัถปุระสงค์ของหมู่คณะของท่าน ท่ีต้องการศกึษางานเฉพาะด้าน เช่นการอบรมเร่ืองดชันีความสขุ GNH, 

สิงแวดล้อม คาร์บอนฟรี, ดโูลเคชัน่ถ่ายทําภาพยนตร์ , เปิดตลาด ลงทนุ หาคู่ค้าทางธุรกิจ (BUSINESS 

MATCHING) , ออกงานแสดงสินค้า BHUTAN EXPO , งานการศกึษา,คอนสตรัคชัน่, เกษตร,เทรดแฟร์ 

ฯลฯ  ในประเทศภฏูาน  . นกึถึงภฏูาน นกึถึงเรา  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.facebook.com/pages/Bhutan-Only 

บริษัท บีคอมพาส จาํกัด 
299/10 ซ.ลาดพร้าว 94 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  โทร. 095-9659265 email muzerdunn@gmail.com 
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