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Pic 

Bhutan 
5 วนั 4 คืน 

 ดินแดนแห่งวัฒนธรรมที่น่าหลงใหล สัมผัสความเมตตาของผู้คน 
ด่ืมด ่าธรรมชาติที่ยงัคงความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหน่ึงของโลก 

เลือกได้ตามใจคุณ 

รวมในแพ็กเกจ 

✓ โรงแรมระดับ 3 ดาว จ านวน 4 คืน 
✓ ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ 
✓ รถตู้ปรับอากาศส่วนตัว 
✓ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
✓ กิจกรรมท่ีระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
✓ วีซ่า 
✓ ประกันการเดินทาง 

 
 

ไม่รวมในแพ็กเกจ 
 ตั๋วเคร่ืองบินระหว่างประเทศไป – กลับ 

 ค่าทปิทุกประเภท 
 เจ้าหน้าท่ีหัวหน้าทัวร์ 

 

เร่ิมต้น 
41,800 บาท/ท่าน 
ราคาส าหรับผู้ เดินทาง 4 ท่านขึน้ไป  
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วันที่ 1 | กรุงเทพมหานคร - พาโร - มณฑลทมิพู 

เช็คอินที่ท่าอาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ แนะน าเป็น
สายการบินดรุคแอร์ KB153 เวลา 05.00 – 07.00 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศภูฏาน) 
เคาน์เตอร์ W6 - 9 ชัน้ 4 (ประต ู10) 
หมายเหต ุ: หากต้องการใช้เที่ยวบินอ่ืนกรุณาแจ้งก่อนท าการซือ้ เคาน์เตอร์เช็คอินปิด 1 
ชม. ก่อนเคร่ืองออก กรุณาเผื่อเวลาอย่างน้อย 3 ชม.         
ถึงสนามบินพาโร ประเทศภฏูานเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ อิสระเดินเล่นชมเมืองพาโร 
มีสถานที่น่าสนใจ เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติภูฏาน (National Museum of 
Bhutan),พาโรริงปุซอง หลงัจากนัน้ไปต่อยงัมณฑลทิมพู ผ่านชมทางหลวงแผ่นดินสาย
หลักของประเทศ ที่ มีสะพานแขวนทอดข้ามแม่น า้ซึ่งสร้างโดยพระโยคีลามะ ชื่อ 
Thangtong Gyalpo   นอกจากนีย้งัท่านยังสามารถขมเจดีย์บริเวณด่านชูซอม หรือ
เลือกที่จะเข้าชมภายใน ทิมพู ซอง (Thimpu Dzong) หรือมีชื่อเป็นทางการว่า “ตาชิโช 
ซอง” (Tashicho Dzong) ซึ่งเป็นป้อมปราการที่ตัง้ของส านักพระราชวงั และท าเนียบ
รัฐบาล มีห้องท างานมากกว่า 100 ห้อง 

✓ รถตูป้รับอากาศ – โรงแรมท่ีพกั 

✓ อาหารเชา้ กลางวนัและเยน็ 

         เข้าพกัที ่Norkhil boutique หรือ Ramada Hotel หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่ 2 | ทมิพู – โดชูลา – โลเบซ่า – มณฑลพูนาคา  
 ไปยังเมืองโดชูลา เข้าชมสถูป ดรุค วังเกล (Druk Wangyel Chorten) สถูปแห่ง

ความเป็นสิริมงคลและสนัติสขุของแผ่นดิน 108 องค์ หลงัจากนัน้เข้าสู่หมู่บ้านโลเบซ่า 
(Lobesa) มีบ้านเรือนตกแต่งด้วยรูปอวยัวะเพศชายตามความเชื่อเร่ืองการป้องกนัสิ่ง
ชั่วร้ายและพลังของการให้ก าเนิดชีวิต  เมืองนี มี้วัดชิมิ (Chimi Lhakhang) ชาว
ภฏูานนิยมมาขอพรเพื่อเพ่ิมพลงัให้ชีวิต นอกจากนีท้่านยงัสามารถเลือกเข้าชมพนูาคา 
ซอง (Punakha Dzong) ซึ่งเป็นซองขนาดใหญ่ และส าคัญที่สุด เป็นสถานที่เก็บ
พระอฐิัของท่านธรรมราชาซบัดรุง งาวงั นมัเกล ผู้รวมชาติภฏูาน 

✓ รถตูป้รับอากาศ - โรงแรมท่ีพกั 

✓ อาหารเชา้ กลางวนัและเยน็ 
เขา้พกัท่ี Zhingkham Resort หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 3 | มณฑลพูนาคา – มณฑลทมิพู – พาโร 

เดินทางกลบัสู่มณฑลทิมพ ูโดยเดินทางข้ามเทือกเขาสงูที่มีทิวทศัน์สวยงาม มีสถานที่
ส าคญัให้ท่านได้เข้าชม คือ  ซิมโทกาซอง (Simtokha Dzong) สร้างขึน้ในสมยัรวม
ชาติ และชมวิวบนเนินเขาพร้อมนมัสการพระพุทธรูปหล่อส าริดดอร์เดนมาองค์ใหญ่ 
บริเวณนัน้มีอนุสรณ์สถานแห่งชาติ แวะเยี่ยมชม Thimphu Post  และสวนสัตว์
พืน้เมือง (Takin Zoo) ชมตัว “ทาคิน” สัตว์ประจ าชาติของภูฏาน หลังจากนัน้
เดินทางกลบัเมืองพาโร  (53.9 ก.ม./1.20 ช.ม.) 

✓ รถตูป้รับอากาศ – โรงแรมท่ีพกั 
✓ อาหารเชา้ กลางวนัและเยน็ 

เข้าพกัที่ Tashi Namgay Resort หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

วันที่ 4 | เยี่ยมชมเมืองพาโร 

ขึน้ยอดเขา เพื่อชมภาพมหศัจรรย์ของวดัตัก๊ซงั (Taktshang Lhakhang) หรือวดั
ถ า้เสือ ซึ่งเป็นวดัถ า้ 13 วดัที่สร้างเกาะเกี่ยวกนัอยู่บนหน้าผาที่ดเูหมือนวิมานสวรรค์
ล่องลอยอยู่เหนือกลุ่มเมฆ นับเป็นวัดที่น่ามหศัจรรย์ 1 ใน 10 ของโลก และเข้าชม
วดัคิช ู(Kichu Temple) อาย1ุ,300 ปี วดัเก่าแก่ที่สดุแห่งหนึ่งของภฏูาน 

✓ อาหารเชา้ กลางวนัและเยน็ 

✓ รถตูป้รับอากาศ - โรงแรมท่ีพกั 
เข้าพกัที่ Tashi Namgay Resort หรือเทียบเท่า 

 

 

วันที่ 5 | เยี่ยมชมเมืองพาโร - กรุงเทพมหานคร 

เช้า : อิสระท่องเที่ยวตามอธัยาศยั สถานที่ท่องเที่ยวแนะน า คือ พาโรซอง, ป้อมตา
ซอง, พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติของภฏูาน  
12.00 น. : รถตู้น าท่านเดินทางไปสนามเมืองพาโร เพื่อท าการเช็คอิน 

ขอแนะน า สายการบินดรุคแอร์ (Drukair) เที่ยวบินที่ KB130 เวลา 16.10 – 
21.35 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไทย) 
 “ขอบคณุในความสนใจ และไว้วางใจให้เราได้เป็นผู้ช่วยในการออกแบบเส้นทางการ

เดินทางของคณุ แล้วพบกนัใหม่ในการเดินทางครัง้ต่อไป ขอบคณุครับ/ค่ะ” 
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ค่าแพ็กเกจทัวร์ต่อท่านรวม : 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศภูฎาน  

✓ ค่ากิจกรรมที่ระบุในโปรแกรมทัง้หมด 

✓ ค่าประกันการเดินทาง 

✓ ค่าอาหารมือ้กลางวันและมือ้ค ่าทุกมือ้ 

✓ ไกด์ท้องถ่ินพูดภาษาอังกฤษ 

✓ ค่าพาหนะท่องเที่ยว (รถตู้ปรับอากาศ) พร้อมเจ้าหน้าที่ขับรถ 

✓ โรงแรมที่พักตามที่คุณระบุตามมาตรฐาน 3 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) 

ค่าแพ็กเกจทัวร์ต่อท่านไม่รวม : 
 ค่าตั๋วเคร่ืองบินระหว่างประเทศไป-กลับ   

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)ค่าขนสัมภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม  ( Porter 
service ) ค่าทปิทุกประเภท ร้านอาหาร พนักงานยกกระเป๋า ไกด์ท้องถ่ิน และคนขับรถ  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่ งมาใน
ห้องพัก ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่ งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ 
ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่าน
ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 ค่ากิจกรรม Optional อื่น ๆ เพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม 

 ทปิทุกประเภท 

 เจ้าหน้าที่หัวหน้าทัวร์ 

 บริการ รับ-ส่ง เอกสารส าหรับการเตรียมยื่นวีซ่า 

 

 

 

 

เงื่อนไขส าหรับการซือ้แพ็กเกจทวัร์ 
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ขัน้ตอนการด าเนินการจอง และช าระเงิน : 
- หากมีการจองโปรแกรมแพ็คเกจทัวร์ และได้มีการสรุปยอดค่าใช้จ่ายทัง้หมดแล้ว จะต้องช าระ

เต็มจ านวนเงนิภายใน 3 วัน  

- หลังจากการช าระเงินทางบริษัทจะด าเนินการจองตามรายละเอียดในใบจองทัง้หมด  และช าระ
เงนิกับทางต่างประเทศทันที 

- กรณีลูกค้าต้องการจองกิจกรรมเสริม ( Optional ) ต้องท าการจองและช าระเงนิให้เรียบร้อยก่อน
การเดินทาง 

- เมื่อด าเนินการเร่ืองวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก , 
เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , หนังสือเดินทางท่ีใช้ยื่นวีซ่า, ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้า
ชมสถานที่ท่องเที่ยว และตั๋ วการเดินทางต่างๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) 
ตามท่ีอยู่ท่ีแจ้งมา ภายใน 7 - 10 วัน ก่อนเดินทางหรือทันทีท่ีการจองต่างๆ ส าเร็จ 

- กรณีไม่ต้องท าวีซ่า ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก , เอกสารการจอง
กิจกรรมต่างๆ , ประกันภัยการเดินทาง , ตั๋วค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวและตั๋วการเดินทางต่างๆ 
ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามท่ีอยู่ท่ีแจ้งทันทีท่ีการจองต่างๆส าเร็จ 

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง : 
เน่ืองจากระบบการจองทัง้หมดเป็นการช าระเงินแบบเต็มจ านวน และเป็นการจองช าระผ่าน
ระบบออนไลน์ ฉะนัน้การยกเลิกการจองจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกกับทางบริษัททุก
รายการ เพราะในบางบริการการจองไม่สามารถคืนเงนิได้เต็มจ านวน หรือไม่สามารถคืนได้เลย 
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แพ็คเกจที่ต้องการ 

1. FIT Program Bhutan (รวม โรงแรม พร้อมอาหารเช้า, วีซา่, ประกนัการเดินทาง, พาหนะท่องเที่ยว (รถตู้), คา่เข้าชมตามที่ระบใุนรายการ) 

โรงแรมระดบั 3 ดาวตามที่ระบใุนโปรแกรม  โรงแรมระดบั 4 ดาว  (สอบถามเพิ่มเติม)                             

                            โรงแรมระดบั 5 ดาว  (สอบถามเพิ่มเติม)                             

2. สายการบิน  

วนัท่ีเดินทางไป...................................................... เที่ยวบิน............................ เวลา............................จ านวน................................... 

วนัท่ีเดินทางกลบั................................................... เที่ยวบิน............................ เวลา............................จ านวน................................... 

สายการบินดรุคแอร์   

สายการบินอื่น ๆ (ระบ)ุ .............................................................................................................................................................. 

 

**ราคาดงักลา่วเป็นราคาที่เร่ิมต้นท่ี 4 ท่านขึน้ไป หากมีจ านวน 1-3 ท่าน กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมและไม่รวม
ช่วงเวลาเดินทาง เทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมเช่นกนั** 

 
 

 

  

ชื่อผู้ เดินทาง..............................................................................................บริษัททวัร์ ( Agency ) ...........................................................  
เบอร์ติดต่อ.................................................................... อีเมล................................................................................................................ 
จ านวนผู้ เดินทาง............................................................วนัที่เดินทาง...................................................................................................... 
รายละเอียดตัว๋ที่เดินทาง......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................. 
 

ใบจองแพ็กเกจทวัร์ 
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เลขท่ีบัญชีสำหรับชำระค่าบริการ 

ชื่อบัญชี : บริษัท มชัรูมทราเวล จำกัด 

 

ธนาคารกรงุไทย (KTB) สาขา : เซ็นทรัลบางนา 
เลขที่บัญชี : 086-0-53435-9 (ออมทรพัย)์ 

 

ธนาคารกสกิรไทย (KBANK) , สาขาย่อย : เซ็นทรัลบางนา 2 
เลขที่บัญชี : 664-2-23781-9 (ออมทรพัย)์ 

 

ธนาคารกรงุเทพ (BBL) , สาขา : เซ็นทรัลบางนา 2 
เลขที่บัญชี : 920-7-03373-0 (ออมทรพัย)์ 

 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จำกดั(มหาชน) สาขา : เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา 
เลขที่บัญชี : 405-0-46941-0 (ออมทรพัย)์ 

 

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ   
จองทวัรต์ดิตอ่ แผนกทวัรบ์รษิทั มชัรมูทราเวล จำกดั 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

02 105 6234 

tour@mushroomtravel.com 

www.mushroomtravel.com 

@mushroomtravel สอบถาม/จอง ทาง Line 
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