
ดนิแดนทีเ่ป่ียมไปดว้ยความสขุ และ ความบรสิุทิิ ์

เดินทางไดต้ัง้แต ่2 ท่านขึน้ไป**
**ก าหนดวนัเดนิทางเองได้



04.00 น. 
คณะพร้อมกัน ณ 
สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 
เคาน์เตอร์สายการบิน BHUTAN  

06.30 น.
ออกเดินทางสู่ 

สนามบินนานาชาติพาโร
ประเทศภูฏาน โดยเที่ยวบินที่ 

09.55 น.
(แวะพักเครื่องที่เมืองกัลกาต้า)

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติพาโร
หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมือง



สนามบินนานาชาติพาโร ซึ่งเป็นสนามบินที่ติด 1
ใน 10 สนามบินที่มีความท้าทายในการน าเครื่อง 
ขึ้น-ลงจอด เนื่องจากมีรันเวย์ที่สั้น ไม่มีเรดาห์
น าท่านและต้องบินลอดระหว่างช่องเขาเพื่อเข้ามา
ที่สนามบินแห่งนี้ จึงมีนักบินเพียงไม่กี่ท่านที่ได้รับ
ใบอนุญาตในการน าเครื่องบินขึ้น - ลง ส าหรับ
เส้นทางนี้ นอกจากนี้สนามบินแห่งนี้อนุญาตให้มี
การน าเครื่องบินขึ้นหรือลง ในช่วงเวลาที่มีแสง
เท่านั้น เพราะฉะนั้นไฟล์ทที่มาลงที่นี่ จะมีเพียง

ช่วงเช้าถึงช่วงสายเท่านั้น 

จุดชมวิวสนามบนินานาชาติพาโร



วัดคิชู หรือ คิชู ลาคัง

หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ทีสุ่ดของภูฏาน 
ต านานการสร้างวัดของที่นี่ สร้างใน

ศต.ที่ 7 เป็นการสร้างวัดพร้อมกันทั้ง 108 วัด 
ภายใน 1 วัน ทั่ว ทิเบต จีน และ ในภูฏาน เพื่อยึด
ตรึงร่างของนางยักษ์ที่มาขัดขวางการเผยแพร่
พระพุทธศาสนา เอาไว้ ทั้ง 108 จุด โดย พระเจ้า
ซังเซน กัมโบ กษัตริย์ทิเบต เป็นการสยบฤทธิ์ของ
นางยักษ์ ซึ่งจุดที่ตั้งของวัดแห่งนี้ เป็นการตรึงใน
ส่วนของเท้าซ้ายของนางยักษ์เอาไว้ 

และหากเดินทางมาในช่วงเดือนมีนาคม       
ก็จะพบกับดอกซากุระ ที่ก าลังบานสะพร่ังต้อนรับ
นักท่องเที่ยว 



บริการอาหารกลางวัน 
ณ YOUR CAFE 
บริการท่านด้วยอาหาร
ภูฏานสไตล์โมเดิร์น 
พร้อมด้วยอาหาร
สไตล์ WESTERN 

ได้เวลาอันสมควร 
น าท่านเดินทางสู่เมือง
ทิมพู ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชม



หลวงพ่อสัจธรรม 

พระพุทธรูปทีต่ั้งอยู่จุดที่สูงทีสุ่ดในโลก 
พระศรีศากยมุนีหล่อด้วยสัมฤทธิ์ขนาด

ใหญ่  สร้างโดยฝีมือช่างชาวไทย องค์ท่านมีความ
สูงถึง 169 ฟุต ภายในพระพุทธรูปขนาดใหญ่มี
บรรจุพระพุทธรูปขนาดเล็กกว่า 1,000 องค์ โดย
ใช้เงินทุนสร้างถึง 47 ล้านเหรียญดอลลาร์ เกิด
จากการรวมพลังและจิตศรัทธาของชาวพุทธจาก
ทั่วโลก รัฐบาลภูฏาน และความร่วมมือด้านเงินทุน
จากเศรษฐีชาวสิงคโปร์

บริเวณฐานพระพุทธรูปเป็นห้องโถง
ขนาดใหญ่ใช้ส าหรับการเข้าไปนั่งเจริญสมาธิ 
นอกจากนั้นบริเวณด้านยังมีลานกว้าง และจากจุด
นี้ยังสามารถมองลงไปเพื่อชมทิวทัศน์ของเมือง 
ทิมพูได้อย่างงดงาม



บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารในโรงแรมระดับ 5 ดาว
บริการทุกท่านด้วย เมนูพ้ืนเมืองของชาวภูฏาน



พาท่านเข้าพักที่โรงแรม Le Meridien ของเมืองทิมพู

หรือระดับเทียบเท่า
โรงแรมระดับ 5 ดาว ใจกลางเมืองทิมพู



บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เป็นสถาปัตยกรรมแบบภูฏาน สร้างขึ้นในปี 1974 เพื่อถวายพระเกียรติ 
แด่กษัตริย์รัชกาลที่ 3 ของภูฏาน ซึ่งเป็นจุดสังเกตอันโดดเด่น

ด้วยยอดทรงกรวยสีทอง ภายในมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ 
มีรูปปั้นของท่านคุรุ รินโปเช, รูปปั้นของซับดรุง งาวังนัมเกล (ผู้รวบรวม

ภูฏานเป็นหนึ่งเดียว) และภายในชั้นสอง มีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 อยู่ด้วย ภายในท่านจะได้ซึมซับบรรยากาศของชาวเมือง  

ทั้งคนหนุ่มสาวจนถึงคนสูงอายุที่มีวัฒนธรรมภูฏานยึดเหนี่ยวด้วยศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
อนุสรณ์สถานทิมพู 



• น ำท่ำนเข้ำชมศูนย์อนุรักษ์ทำคิน
สัตว์ประจ ำชำติของชำวภูฏำน

• เยี่ยมชมที่ท ำกำรไปรษณีย์เมืองทิมพู
นักท่องเที่ยวสำมำรถซื้อของที่ระลึกหรือสำมำรถ
ท ำสแตมป์เป็นรูปตัวท่ำนเองได้เช่นเดียวกัน

น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับแสตมป์ภูฏาน ซึ่ง
ถือว่าเป็นแสตมป์ที่มีคุณภาพและความสวยงามติดอันดับโลก 
เป็นของสะสม และเป็นของฝากแนะน าส าหรับใครที่ไปเยือนภูฏาน 
ซึ่งมีทั้ง 2 มิติ และ 3มิติ เป็นรูปสถานที่ท่องเที่ยบวส าคัญๆ 
ต่างๆ รวมถึงพระบรมฉายาลักษณ์ของพระราชาและพระ
ราชินี 

นอกจากนี้ท่านสามารถลองท าแสตมป์รูปตัวท่าน
เอง และใช้งานได้จริง โดยสามารถใช้รูปจากมือถือของท่านได้
หรือไปถ่ายสด ๆ ที่ท าการไปรษณีย์ที่เมืองทิมพู โดยวิธีการท า
แสตมป์เป็นรูปตัวเอง ก็สามารถส่งไฟล์ให้ทางไปรษณีย์แล้วทาง
ไปรษณีย์จะปร้ินไปออกมาให้ ภายใน 1 ชุดจะมี 12 ดวง 

ที่ท าการไปรษณีย์เมืองทิมพู



เป็นสัตว์หายาก มีลักษณะคล้ายวัว
ผสมแพะ ตัวใหญ่ (มีตัวเป็นตัว หัวเป็น
แพะ) มีเขา ขนตามตัวสีด า เท้ามีกีบใหญ่ 
เหมาะกับการเดินทางลุยหิมะได้อย่างสบาย 
มักจะอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง ในป่าโปร่ง 
บนความสูงกว่า 2,000 – 4,000 เมตร 
เหนือระดับน้ าทะเลขึ้นไป พบอยู่ในเขตทิเบต 
และ ภูฏานเท่านั้น

ศูนย์อนุรักษ์ทาคิน
สัตว์ประจ าชาติของภูฏาน



น าท่านเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพ้ืนบ้านของชาวภูฏาน 
ตั้งแต่การท าสร้างบ้าน ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ บุกเข้า                           

ไปถึงในครัวแบบพื้นบ้าน ดูวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ 
การถนอมอาหาร รวมถึงสนุกกับกิจกรรมการยิงธนูซึ่ง
เป็นกีฬาประจ าชาติ ที่ชายชาวภูฏานทุกคนต้องยิงธนูเป็น

กลางวัน บริการอาหาร พร้อมชมโชว์พื้นบ้านสุดน่ารัก

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของชาวภูฏาน



การยิงธนูของชาวภูฏานนั้น เป็นกีฬาที่ได้รับ
ความนิยมมาตั้งแต่ปี1920 ในสมัยรัชกาลที่ 2 
และเป็นส่วนหนึ่งในไลฟ์สไตล์ของชาวภูฏานจน
มาถึงทุกวันนี้ ในปี1971 ภูฏานประกาศให้ “ยิง
ธนู” เป็นกีฬาประจ าชาติ และชายชาวภูฏานทุกคน
จะมีสกิลในยิงธนู ซึ่งในสมัยก่อน จะไม่อนุญาตให้
ผู้หญิงแตะต้องคันธนูโดยเด็ดขาด แต่ในปัจจุบัน
ทุกคนสามารถหัดยิงธนูได้ตั้งแต่อายู 17-18 ปี  
โดยไม่เกี่ยงว่าจะเป็นหญิงหรือชาย ซึ่งระหว่าง
การแข่งขันยิงธนู นักยิงธนูจะเต้นร าแสดงถึงชัย
ชนะ และเต้นร าท าลายสมาธิฝ่ายตรงข้ามด้วย

การแข่งขันยิงธนู



ทาชิโช ซอง หรือ ทิมพู ซอง

ในสมัยโบราณ ซอง มี
ความหมายว่าป้อมปราการ เอาไว้ปกป้อง
รักษาเมืองจากศัตรู และยังเป็นศูนย์รวม
อ านาจในยุคแรกๆ อีกด้วย ซึ่งต่อมา
วัตถุประสงค์ของซอง ได้เปลี่ยนไป เป็นทั้ง
สถานที่ตั้งของส านักราชเลขาธิการ สถาน
ที่ว่าราชการกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงการคลัง และทางทิศใต้ ยังเป็นเขต
สังฆาวาส อีกด้วย เรียกได้ว่า เป็นทั้งวัง 
และ วัด อยู่ในบริเวณเดียวกัน 



น าท่านเดินชมตลาดเกษตรแห่งเมืองทิมพู เป็นอาคาร 2
ชั้น ซึ่งเกษตรกรจากทั่วประเทศจ าน าสินค้าของตนเองมา
จ าหน่าย เป็นการสนับสนุนเกษตรภายในประเทศ ชั้นแรกเต็มไป
ด้วยผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เริ่มจากเมล็ดแห้งสมุนไพรไปจนถึงผลไม้
สดตามฤดูกาล ผลิตภัณฑ์ชีสแบบต่างๆ ยีสน์แบบดั้งเดิมที่ใช้
ส าหรับท าไวน์ท้องถิ่น น้ าผึ้งบริสุทธิ์ ดอกไม้ กล้วย พริกแห้ง 
พริกหยวกและอื่น ๆ อีกมากมาย ในขณะที่ผักส่วนใหญ่จะมีพริก
แห้งขายตลอดทั้งปี และยังมี พวกธัญพืชต่างๆ ข้าว ข้าวโพด 
ถั่ว ซีเรียส นอกจากนี้ยังมีร้านขายเนื้อสัตว์ขนาดเล็กอยู่ด้วย   
ให้ทุกท่านได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวภูฏานอย่างแท้จริง

ตลาดเกษตรกร



พาท่านเข้าพักที่โรงแรม Le Meridien ของเมืองทิมพู

โรงแรมระดับ 5 ดาว ใจกลางเมืองทิมพู
หรือระดับเทียบเท่า

บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม



บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

โดชูลาพาส (Dochula Pass) จุดพักรถระหว่าง
การเดินทาง ซึ่งสถานท่ีแห่งนี้จะมีสถูปเล็ก
ล้อมรอบ ทั้งหมด 108 สถูป โดยมีสถูปขนาด
ใหญ่อยู่บนสุด รวมทั้งหมดทั้ง 109 สถูป 
เรียกว่า สถูปแห่งชัยชนะ เป็นอนุสรณ์ร าลึกถึง
ทหารที่เสียชีวิตในสงครามระหว่างภูฏานกับกลุ่ม
กบฏอินเดียเมื่อปี 2003 สร้างขึ้นโดยเชื่อว่าจะ
ช่วยปกป้องคุ้มครองผู้ที่เดินทางผ่านไปมาให้
ปลอดภัย จากจุดชมวิวโดชูลาพาส ทิวทัศน์มุม
กว้าง 360 องศา หากฟ้าเปิดจะสามารถ
มองเห็นเทือกเขาหิมาลัยได้อย่างชัดเจน อิสระให้
ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย โดยมีคาเฟ่เล็กๆ
บริการเครื่องดื่ม อาหารว่าง และ ขนม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองพูนาคา ใช้ระยะเวลาเดินทางทั้งหมด 3 ชั่วโมง

น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองพูนาคา โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง



บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร DHENSA
บริการท่านด้วย อาหารสไตล์ภูฏาน 



พาท่านเข้าชมป้อมปราการประจ าเมือง
พูนาคาตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ าโพและแม่น้ าโม
เคยเป็นเมืองหลวงของชาวภูฏานถึง300 ปี 

พูนาคาซอง หรือป้อมปราการแห่งพูนาคา 
เป็นซองก์เก่าแก่แห่งที่ 2 ของภูฏาน มีชื่อเต็มๆว่า 
Pungthang Dechen Phodrang ซึ่งมีความหมาย
ว่า “พระราชวังแห่งความสุขส าราญ” เป็นที่
ประทับของพระสังฆราชในฤดู หนาว และยังเป็น
สถานที่จัดพิธีอภิเษกสมรสของสมเด็จพระราชา-
ธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เพราะเมือง
พูนาคาได้ชื่อว่าเป็นเมืองโรแมนติคของภูฏาน



วัดชิมิ ลาคัง สร้างเพื่อถวายแด่ท่านดรกุ
ปา คิลเลย์ ตามต านานของภูฏานเล่าว่า 
ท่านดรกุปา คิลเลย์ ไล่ล่าอสูรมาจนถึง
เมืองพนูาคาและเมืองวังดี อสูรตนน้ันได้
แปลงกลายเป็นสุนัข ท่านดรุกปา คิลเลย์
ปราบอสูรตนนั้นและได้ฝังสุนัขไว้บนเนินเขา 
โดยท าสัญลักษณ์ด้วย เจดีย์ สีด า ที่อยู่
ภายในวัด จึงเป็นท่ีมาของชื่อ ชิมิ ซึ่ง
แปลว่า “ไม่มีสุนัข”

“คนภูฏานเชื่อว่าหากไม่ประสบความส าเร็จเรื่องคู่ครอง จะต้องมาแสวงบุญที่นี่ 
วัดแห่งนี้ยังมีความศักดิ์สิทธิ์เรื่องการมาขอพรให้ตั้งครรภ์มีลูกด้วย”

วัดชิมิ หรือ ชิมิ ลาคัง



บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SIX SENSES
บริการท่านด้วยอาหารสไตล์พื้นเมือง และ อาหารฟิวชั่น

ระหว่างพ้ืนเมืองและ WESTERN



หรือระดับเทียบเทา่โรงแรมบูทิคระดับ 5 ดาว



บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เมืองพาโร (Paro)  ต้นก าเนิดของชาวภูฏาน ด้วยลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์และกาลเวลา พาโร ถือเป็นเมืองที่เก่าแก่
ที่สุดและสวยที่สุดในภูฏาน เมืองแห่งประวัติศาตร์อัน
ยาวนาน และ ด้วยลักษณะภูมิศาสตร์ของเมืองพาโร ที่ 
ถูกโอบล้อมไปด้วยหุบเขา และ มีแม่น้ าสายส าคัญไหลผ่าน 
จึงท าให้เมืองพาโร เป็นเมืองสวยอันดับต้นๆ ของภูฏาน 
ทั้งยังมีถนนหนทางที่สะดวกสบาย คาเฟ่ ร้านอาหาร 
แหล่งช้อปปิ้ง และสถานที่ท่องเที่ยว ที่ส าคัญ อย่างพาโร
ริมปุ ซอง ป้อมปราการแห่งอัญมณี ศูนย์กลางแห่งการ
บริหาร วัดคิชู หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุด และ สถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด อย่าง วัดทักซัง หรือ วัดรังเสือ 

น าท่านเดินทางสู่เมืองพาโร หรือ ปาโร ใช้ระยะเวลาเดินทาง 3.30 ชั่วโมง





สร้างขึ้นเพื่อนักบุญ THANGTHONG GYALPO
ผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมด้านเหล็ก เป็นผู้สร้างสะพาน
เหล็กในศตวรรษที่ 13 โดยมีการสร้างสะพานเหล็ก
รวมท้ังสิ้น 108 สะพาน ทั่วทิเบต และภูฏาน เป็น
สะพานเหล็กร้อยด้วยมือ 1 ใน 8 สะพานในภูฏาน ที่
สมบูรณ์ที่สุด ส าหรับข้ามแม่น้ าใสเสมือนคริสตอลที่
ชื่อว่าแม่น้ าพาโรชู ซึ่งยังคงเปิดใช้จนเมื่อ 3-4 ปีที่
แล้ว มีการสร้างสะพานขึ้นด้านๆ เพื่อให้ผู้คน
เปลี่ยนไปใช้สะพานอันใหม่แทน สะพานเหล็ก เพราะทาง
รัฐบาลต้องการอนุรักษ์สะพานนี้เอาไว้ให้นานที่สุด

วัดตัมชอก หรือ ตาชอก



พาท่านเข้าชมป้อมปราการเมืองพาโร ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นซองที่มีรูปทรง
สถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏานเป็นป้อมปราการที่มี
ประวัติการป้องกันข้าศึกมาหลายครั้ง

พาโร ริมปุง ซอง

พาโรซอง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “รินปุง ซองก์” มี
ความหมายว่า “ป้อมปราการที่อยู่บนเนินแห่งอัญมณี” พาโรซอง 

ถูกยกให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร และเคยถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์สารคดีชื่อดัง 
Little Buddha รูปแบบของซองก์แห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นต้นแบบที่ได้มาตรฐานที่สุดของป้อมปราการ 
ระเบียงทางเดินด้านในโดยรอบเป็นศูนย์รวมงานจิตรกรรมฝาผนังที่มีชื่อเสียงมากเพราะมีความงดงาม
และหลากหลาย โดยเฉพาะภาพจิตรกรรมแมนดาลาจักรวาล และยังตกแต่งด้วยภาพเขียนที่บอกเล่า
เรื่องราวจากนิทานโบราณของภูฏาน สื่อถึงเรื่องราวของความสามัคคี เล่ากันว่า 
มีลิง นก กระต่าย และช้าง



ค่ า
บริการอาหารค่ า ณ 
ภัตตาคาร 



น าท่านรับประทานอาคารค่ าที่โรงแรม
Le Meridien ของเมืองพาโร
และพาท่านเข้าพัก

หรือระดับเทียบเท่า

โรงแรมระดับ 5 ดาว ติดอันดับ
โรงแรมที่สวยที่สดุในภฏูาน



น าพาท่านเดินทางมาที่วัดทักซัง ว่ากันว่าในต านาน
ของชาวภูฏาน เชื่อว่า”กูรูรินโปเช”หรือพระพุทธ
เจ้าองค์ที่สองของชาวภูฏานได้เข้ามาบ าเพ็ญเพียร
ที่วัดแห่งนี้

วัดถ้ าเสือ หรือ วัดรังเสือ

วัดศักดิ์สิทธิ์ท่ีมีชื่อเสียงมากที่สุดของภูฏาน เป็นสถานท่ีแสวงบุญที่ชาวภูฏานเลื่อม
ใสศรัทธามากที่สุดแห่งหนึ่งในเขตหิมาลัย แม้แต่ลามะชั้นสูงและชาวทิเบตก็ยังเดินทาง
ข้ามเขาเพื่อมาสักการะอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 900 เมตร
ตามต านานเล่าว่า แต่ก่อนพื้นที่บริเวณนี้จะถูกสร้างเป็นวัดนั้น ท่านกูรูรินโปเชได้ขี่
หลังเสือมาเหยียบแผ่นดินภูฏานนครั้งแรกและบ าเพ็ญเพียรอยู่ในถ้ าแห่งนี้เป็นเวลา 
สามปี สามเดือน สามอาทิตย์ สามวัน สามชั่วโมง ครั้นจะเทศนาสั่งสอนผู้คนท่าน
จะกลายร่างเป็นมนุษย์เช่นเดิม และเมื่อค าสอนได้ผล ผู้คนต่างพากันเสื่อมใส

ในพระพุทธศาสนา จึงท าให้สถานที่น้ีกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิ 
ต่อมาจึงได้มีการสร้างวิหารขึ้นเพื่อแสดงถึงความนิยม

ด้านพระพุทธศาสนา
บริการอาหารกลางวันพื้นเมือง

“ที่สุดแห่งความศรัทธาของชาวภูฏาน”

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม





น าท่านรับประทานอาคารค่ าที่โรงแรม
Le Meridien ของเมืองพาโร
และพาท่านเข้าพัก

หรือระดับเทียบเท่า

โรงแรมระดับ 5 ดาว ติดอันดับโรงแรม
ที่สวยที่สุดในภูฏาน

บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม



12.00 น. 

DAY 6บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ 
โดยสารการบิน ภูฏาน เที่ยวบินท่ี 

16.10 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน


