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ภูฏาน 5 วัน 4 คืน (แผ่นดินมังกรแห่งสายฟ้า) 
พาโร – ทิมพ ู– พูนาคา – ทักซัง 

 

 

ภูฏาณ แผ่นดินแห่งมังกรสายฟ้า ประเทศเล็กๆ ที่เป็นดินแดนรวมแหล่งอารยธรรมต่างๆ ในอ้อมกอดแห่งขุนเขา
หิมาลัย เป็นประเทศที่พุทธศาสนาแบ่งบานอยู่ท่ามกลางเทือกเขาหิมาลัย ประชาชนชาวภูฏานมีธรรมมะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว
ทางจิตใจ ประชาชนด ารงชีวิตกันอยู่อย่างเรียบง่ายไม่วุ่นวาย และความสุขของคนภูฏานวัดกันได้ที่ใจ ความสุขอยู่ที่จิตใจ
ที่มีแต่รอยยิ้ม และความเป็นมิตรแก่ผู้คนทั้งโลก 

 

วันที่   (1) :     กรุงเทพฯ – พาโร – พาโรริงปูซอง – วัดคิชู ลาคัง  – ท าการไปรษณีย์ภูฏาน – ทิมพู 
วันที่   (2) :     ทิมพู  – พูนาคา – จุดชมวิวโดชูลาพาส – วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง 
วันที่   (3) :     พูนาคา – ทิมพู – องค์หลวงพ่อสัจจธรรม – จุดชมวิวซังเกกัง – พาโร 
วันที่   (4) :     พาโร – วัดทกัซัง – ช๊อปปิ๊ง พาโรสตรีท 
วันที่   (5 ):     พาโร – กรุงเทพฯ 

 

ก าหนดวันเดินทาง (สามารถเดินทางได้ตลอด) 
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วันท่ี (1)  กรุงเทพฯ – พาโร – พาโรริงปูซอง – วัดคิชู ลาคัง  – ท าการไปรษณีย์ภูฏาน – ทิมพู 
 

03.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินภูฎาน แอร์ไลน์ แถว K ประตู 5 
06.30 น.  ออกเดินทางสู่ พาโร โดยเท่ียวบินท่ี B3 701  
09.55 น.  เดินทางถึง สนามบินพาโร เมืองพาโร ซึ่งเป็นเมืองเดียวในประเทศภูฏานท่ีมีสนามบินระหว่าง

ประเทศ ทุกท่านจะได้รับการต้อนรับจากไกด์ท้องถิ่นที่สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ 
  น าท่านชม พาโรริงปูซอง (Paro Ringpung Dzong) หรือ พาโรซอง ซอง ภาษาภูฏาน แปลว่า ป้อม

ปราการ ซึ่งสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2189 โดยท่านซับดุง งาวัง นัมเกล พระอริยสงฆ์ พาโรซอง สร้างขึ้นเพื่อ
ป้องกันการรุกรานจากศัตรู แต่ปัจจุบันได้เป็นสถานท่ีท างานของรัฐบาลแล้ว และตอนนี้เป็นท่ีต้ังของ
องค์กรบริหารสงฆ์ประจ าเขตปกครองนั้นๆ  

  ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum of Bhutan) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป็นท่ีเก็บ
รวบรวมหน้ากากศิลปะแบบพุทธมหายาน นิกายตันตระ ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ รวมถึงจัดแสดงความหลากหลายทางธรรมชาติอันสมบูรณ์ของประเทศเพื่อให้
ทุกท่านได้รู้จักภูฏานมากขึ้น  

  เดินทางสู่ วัดคิชู ลาคัง ซึ่งเป็นวัดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของภูฎาน โดยวัดนี้มีความเช่ือว่าสร้างไว้เพื่อ
ตรึงเท้าซ้ายของนางยักษ์ตนหนึ่งท่ีนอนทอดร่างปิดทับประเทศทิเบตและเทือกเขาหิมาลัย 

 
 
 
 
 

 
 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย   น าท่านเข้าชม ที่ท าการไปรษณีย์ภูฏาน (Post Office) ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อดวงตราไปรษณียา

กรท่ีงดงามของภูฎาน มีให้เลือกหลายรูปแบบและราคา ท้ังรูปวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ รูปวัดและป้อม
ปราการท่ีเรียกว่าซอง (Dzong) รูปสัตว์ รูปดอกไม้ต่างๆ รวมท้ังยังมีสแตมป์ 3 มิติอีกด้วย และท่ี
ไปรษณีย์ภูฏาน ท่านสามารถถ่ายรูปตัวเองเป็นตราไปรษณีย์ส่งกลับมาประเทศไทยได้ด้วย  

  (ค่าแสตมป์ 400 งุลตรัม ไม่รวมในค่าแพ็คเกจ)  
  เดินทางสู่ เมืองทิมพู (Thimpu) เมืองหลวงของประเทศภูฏาน (ระยะทาง 55 กม. / ใช้เวลา 1 ชม.

30นาที) น าท่านเดินทางสู่ สถานท่ีทรงงานของ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก (หรือ
ท่ีคนไทยเรียกส้ันๆว่าท่านจิกมี่) สถานท่ีแห่งนี้ เราเรียกว่า ตาชิโชซอง หรือ ทิมพูซอง ถ้าใครโชคดี จะ
มีโอกาสได้เจอ ท่านจิกมี่ออกมาทักทายปวงชนอย่างเป็นกันเอง นอกจากนี้สถานท่ีแห่งนี้ยังเป็น
พระราชวังฤดูร้อนของพระสังฆราชอีกด้วย 



   Update 23/01/2019 

  Copyright © 2019  Beelinetour.com all rights reserved | Tel. 02-678-6088                          3  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Amodhara (3*) หรือเทียบเท่า // Osel (*4) หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ี (2)  ทิมพู – พูนาคา – ป้อมซิมโตคาซอง – จุดชมวิวโดชูลาพาส –วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านชม อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (National Memorial Chorten) อนุสรณ์มหาสถานแด่กษัตริย์
รัชกาลท่ี 3 แห่งประเทศภูฏานสร้างในปี ค.ศ.1974 มีผู้คนมากมายเดินทางมาแสวงบุญและสวดมนต์
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ  
เดินทางสู่ เมืองพูนาคา (Punakha) พูนาคา เป็นเมืองหลวงเก่าของภูฏานจนถึงปี ค.ศ. 1955 ก่อนท่ี
จะย้ายเมืองหลวงไปท่ีเมืองทิมพู (ระยะทาง 72 กม./ ใช้เวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง) ระหว่างทางท่านจะ
ได้ชมวิวทิวทัศน์ของทุ่งนาขั้นบันไดและดอกไม้ท่ีบานตลอดเส้นทางสวยงาม 
 ผ่านชม ป้อมซิมโตคาซอง (Semtokha Dzong) สร้างในปี ค.ศ.1629 ป้อมแห่งนี้มีชัยภูมิท่ีถือเป็น
ยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญแห่งเมืองทิมพู ถือเป็นป้อมปราการแห่งแรกท่ีท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล สร้างขึ้น 
เมืองพูนาคาอยู่ระดับความสูง 1,200 เมตรจากระดับน้ าทะเล ท าให้เมืองพูนาคามีอากาศอบอุ่นกว่า
เมืองพาโรและเมืองทิมพู  
แวะชม จุดชมวิวโดชูลาพาส (Dochula Pass) ท่ีนี่มีสถูปแห่งชัยชนะ 108 สถูป ต้ังอยู่บนเนินท่ี
ความสูง 3,150 เมตรจากระดับน  ้าทะเลสร้างขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลปกป้องคุ้มครองผู้ท่ีเดินทางไปมาให้
ปลอดภัย ถ้าวันไหนฟ้าเปิดอากาศดี จะมีโอกาสได้ชมความงามของเทือกเขาหิมาลัยจากจุดนี้  
ชมความงามของ เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง อารามหลวงท่ีราชินีในรัชกาลท่ี 4 อาชิโดร์จิวังโม วังชุก 
ภายในวัดมีภาพจิตรกรรมฝาผนังของเจ้าหญิงและเจ้าชายทุกพระองค์ในรูปของนางฟ้าและเทวดา และ
ยังเป็นสถานท่ีก่อน เข้าพิธีอภิเษกสมรส เจ้าหญิงจะต้องมาปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ก่อนทุกครั้ง และ
น าท่านเดินทางต่อเข้าสู่เมืองพูนาคา  
 
 
 
 
 

 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านเดินขึ้นเนินไปชม วัดชิมิลาคัง (Chimi Lhakhang) วัดท่ีอยู่บนยอดเนินกลางหุบเขา สร้างขึ้น

ในปี ค.ศ.1499 โดยลามะท่ีมีช่ือเสียงมาก นามว่าท่าน Lama Drukpa Kunley ท่ีวัดแห่งนี้ชาวบ้าน
เช่ือกันว่าหากใครมาอธิษฐานขอบุตรก็จะได้สมใจ  
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น าท่านชม พูนาคาซอง (Punakha Dzong)  ป้อมปราการประจ าเมืองพูนาคาสร้างขึ้นในปี 1637 
โดยฉับดรุง งาวังนัมเกล ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นพระราชวังแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่  “Palace 
of Great Happiness” และเป็นหนึ่งในป้อมปราการท่ีสวยงามท่ีสุดในภูฏาน เป็นป้อมท่ีสร้างเป็น
อันดับสองของภูฏาน ในอดีตเมื่อครั้งเมืองพูนาคายังเป็นเมืองหลวงป้อมแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นท่ีท าการของ
รัฐบาลปัจจุบันเป็นท่ีพักในฤดูหนาวของพระช้ันผู้ใหญ่ป้อมนี้ต้ังอยู่ ณ บริเวณท่ีแม่น้ า Pho chu และ 
แม่น้ า Mo chu ไหลมาบรรจบกัน อีกท้ังเป็นสถานท่ีท่านซับดรุงงาวังนัมเกล มรณภาพท่ีนี่ และ
ปัจจุบันก็ได้เก็บรักษาร่างของท่านอยู่ภายในท่านจะได้เห็นลามะ (พระสงฆ์) จ านวนมากท่ีก าลังศึกษา
พระธรรมและสวดมนต์ 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Meri Puensum Hotel (3*) หรือเทียบเท่า // Green Resort (*4) หรือเทียบเท่า 
  

วันท่ี (3)  พูนาคา–ทิมพู–องค์หลวงพ่อสัจจธรรม–จุดชมวิวซังเกกัง – สวนสัตว์แห่งชาติ – พาโร 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางกลับสู่ เมืองทิมพู  ตามเส้นทางเดิมซึ่งท่านจะได้ชม
ทัศนียภาพสองข้างทางและเทือกเขาหิมาลัยท่ีสวยงามน่ า
ประทับใจท่ีจะเป็นประสบการณ์ท่ีดีท่ีได้มาเยือนประเทศภูฏาน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย  น าท่านสักการะ องค์หลวงพ่อสัจจธรรม (Buddha Dordenma 

Statue) ขอพรองค์พระศรีศากยมุนีพระพุทธรูปหล่อด้วยสัมฤทธิ์
ขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่บริเวณเชิงเขาในเมือง ทิมพู เมืองหลวง
ของประเทศภูฏาน ซึ่งบริเวณฐานองค์พระพุทธรูป เป็นห้องโถง
ส าหรับการท าสมาธิ ท าให้จิตใจสงบ อีกท้ังภายในพระพุทธรูปองค์
นี้ ยังมีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ขนาดเล็กบรรจุ  

  น าท่านชม จุดชมวิวซังเกกัง (Sangaygang) ซึ่งต้ังอยู่ใกล้
กับวัดนันนารี วัดท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดอีกแห่งหนึ่งของเมือง
ทิมพู ท่านจะได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของหุบเขาแห่งเมืองทิม
พูได้ชมตัวเมืองทิมพูจากมุมสูง นอกจากนี้จากจุดชมวิวซังเก
กังแห่งนี้ท่านจะสามารถมองเห็นทาชิโชซอง หรือ ทิมพูซอง
สัญลักษณ์ของเมืองทิมพู   

  ชม สวนสัต ว์แห่ งชาติของประเทศภูฏาน  (Bhutan 
National Zoo) สวนสัตว์แห่งชาติภูฏาน ต้ังอยู่ในเมืองทิมพู 
เป็นสถานท่ีอนุรักษ์ ทาคิน สัตว์ประจ าชาติของภูฏาน ซึ่งถือ
เป็นสัตว์หายาก เพราะพบท่ีภูฏานเพียงแห่งเดียวเท่านั้น มี
ลักษณะพิเศษ คือมีลักษณะผสมระหว่างวัวกับแพะ มีเขา 
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และล าตัวเป็นสีด า ชอบอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง นอกจาก ทาคิน แล้ว ท่ีสวนสัตว์แห่งนี้ยังมีสัตว์ชนิด
อื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น กวาง และนกอีกนานาพันธุ์   

  ชม หอส มุดแห่ งชาติ  (Bhutan National Library) 
ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1967 เพื่อใช้เป็นสถานท่ีเก็บรักษา
หนังสือ และวรรณคดีโบราณซึ่งถือเป็นสมบัติอันทรงคุณค่า
ของชาติ รวมท้ังเป็นสถานท่ีเก็บรักษาพระไตรปิฏกอายุนับ

ร้อยปีจ านวนมาก รวมท้ังพระไตรปิฏกฉบับภาษาไทยด้วย 
และส่ิงท่ีเป็นไฮไลท์พิเศษสุดของท่ีนี่ คือ วรรณกรรมทาง
พุทธศาสนาหิมาลายันท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  

  น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองพาโร (ระยะทาง 55 กม. / ใช้
เวลา 1 ชม. 30 นาที) 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Mandala Resort (3*) หรือเทียบเท่า // Raven Nest (*4) หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี (4) พาโร – วัดทักซัง – ช๊อปปิ๊ง พาโรสตรีท 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม วัดทักซัง (Taktsang the Tiger’s Nest) หรือ วัดตักซัง หรือ วัดถ้ าเสือ เป็นท่ีมีความ
สงบและวัดศักด์ิสิทธิ์ท่ีสุดของประเทศภูฎาน มีศาสนสถานท่ีมหัศจรรย์ ตัววัดเหมือนเกาะอยู่บนหน้า
ผาหินท่ีมีความสูงถึง 900ม 
สูงกว่าหมู่บ้าน2,000ฟิต ท า
ให้เห็นมองเมืองพาโรท่ีทรง
เสน่ท์น่าหลงใหลจากวัดทัก
ซัง วัดทักซัง เป็นสถาน ท่ี
แสวงบุญท่ีชาวภูฏานเล่ือม
ใสศรัทธากันมากท่ีสุดแห่ง
หนึ่งในเขตหิมาลัย ภายใน มีสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์อยู่ท้ังส้ิน 13 แห่ง ล้วนมีความเป็นมาเกี่ยวข้องบุคคล
ส าคัญในประวัติศาสตร์ วัดทักซัง เป็นวัดท่ีมีความสงบ ชาวเมืองนิยมมาจาริกแสวงบุญที่นี่ 
การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้วิธีการขึ้นมี 2 วิธีให้เลือก คือ เดินเท้า หรือ ขี่ม้า ซึ่งม้าท่ีใช้ จะเป็น
ม้าตัวเล็ก ด้วยปริมาณคนจูงม้าไม่เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเท่ียว จึงอาจท าให้เกิดอันตรายในการ
เดินทางได้ ทางเราจึงขอแนะน าให้ท่านเดินเท้าขึ้นจะดีกว่าค่ะ ใช้เวลาเดินประมาณ 3 ช่ัวโมง แต่ถ้า
ท่านใดมีทักษะด้านการขี่ม้า สามารถแจ้งความจ านงในการใช้ม้าขึ้นยอดเขาได้ล่วงหน้า เนื่องจากทาง
เราต้องท าการจองม้าให้ก่อนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งม้าจะไปหยุดท่ีจุดพักเท่านั้น แต่หาก
ต้องการขี่ม้าไปจนถึงจุด View point จะต้องเสียค่าม้าเพิ่มเติม  
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**ยังไม่รวมค่าทิปคนดูแลม้า**  ส าหรับการเดินขึ้นไปยังวัด เส้นทางเป็นเนินเขาและมีหน้าผาสูงชัน
ราว 3,000 เมตร จากด้านล่าง แนะน าให้ทุกท่านค่อยๆ เดินขึ้นไปช้าๆ ราว 2 ช่ัวโมง จะถึงจุกพักครึ่ง
ทาง พักด่ืมน้ าชา กาแฟ จากนั้น เดินทางต่ออีกราว 1 ช่ัวโมง ก็จะถึงสุดทางดินลูกรังสุดท้าย จากนั้น
เส้นทางจะเปล่ียนเป็นบันไดขึ้นลง 700 ขั้น สู่ยังวัดทักซัง ด้านในทุกท่านจะได้สักการะส่ิงศักดิ์สิทธ์และ
ชมความงามของธรรมชาติท่ีสรรค์สร้างอย่างวิจิตร 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร ด้านบนระหว่างทางขึ้นทักซัง 
บ่าย น าท่านเดินเท้าลงจากเขา (ไม่สามารถอนุญาตให้นั่งม้าลงมาด้านล่างได้ เนื่องจากอันตรายเป็นอย่าง

มากต่อตัวผู้เดินทาง) จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินกับ การช๊อปปิ๊งที่พาโรสตรีท ซื้อของท่ีระลึกตาม
อัธยาศัย 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Mandala Resort (3*) หรือเทียบเท่า // Raven Nest (*4) หรือเทียบเท่า 
  
วันท่ี (5) พาโร – กรุงเทพฯ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
10.15 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี B3 700 
15.55 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

******************************** 

 

 

 

 

อาหารพื้นเมืองของชาวภูฏาน เช่น พริกอบชีส อาหารประจ าชาติของภูฏาน ทางทัวร์ ได้จัดให้ชิมกันอย่างแน่นอน (ปล. 

คนภูฏานก็ชอบกินเผ็ดนะจ๊ะ มื้อไหนขาดพริก คนภูฏานถึงกับกินข้าวไม่ลงกันเลยทีเดียว) อาหารท่ีทัวร์จัดเตรียมให้คุณ

ลูกค้านั้นเป็นอาหารปลอดสารพิษ เช่น ผักท่ีเตรียมให้ เป็นผักท่ีปลูกโดยธรรมชาติ ไม่ฉีดยาฆ่าแมลง (Organic) ส่วนข้าว

นั้น เราใช้ข้าวที่ยังไม่ขัดสี หรือ ท่ีเรียกกันง่ายๆ ว่า ข้าวแดงนั่นเอง โดยเราอยากให้ลูกค้าของเรา นอกจากมีความสุขกับ

การท่องเท่ียวในประเทศแห่งความสุขแล้ว ยังมีความสุขกับการรับประทานอาหารอีกด้วย ส าหรับคุณลูกค้าบางท่านมี

ความกังวลเรื่องอาหาร ถ้ามากับบีไลน์ ทัวร์ ไม่ต้องกังวลเลยครับ เพราะเราได้จัดเตรียมอาหารให้ถูกปากคนไทยมาก

ท่ีสุด เช่น ข้าวต้ม ไข่เจียว ผัดผัก ผัดไก่ก็มา แต่ถ้าท่านใดชอบอาหารพื้นเมืองของชาวภูฏาน ก็จะได้อิ่มหน าส าราญทุก

มื้อเหมือนกันครับ **ถ้ามีการแพ้อาหาร รบกวนแจ้งล่วงหน้าด้วยนะครับ** 

 

 

อ่านหน่อยจ้า หมายเหตุ 

FOOD 
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โรงแรมในประเทศภูฏาน จริงๆ แล้วทางประเทศภูฏานจะไม่มีการจัดอันดับดาวของโรงแรม บริษัทจึงเลือกใช้โรงแรมท่ี

ได้รับการอนุมัติและการันตีจาก Tourism council of Bhutan (TCB) หรือ องค์การการท่องเท่ียวภูฏาน เพื่อเพิ่มความ

มั่นใจให้กับลูกค้าของเรา โดยโรงแรมท่ีเราเลือกใช้นั้น จะเน้นโรงแรมท่ีมีความสะอาด สะดวกสบาย พร้อมท้ังมี Free 

Wifi ไว้บริการอีกด้วย ลูกค้าบางท่านอาจจะสงสัยว่า ท าไมทางบริษัทถึงไม่ใช้โรงแรม 5 ดาว ในการรองรับลูกค้า 

เนื่องจากการไปเท่ียวประเทศภูฏาน ทุกท่านจะต้องเสียค่าเหยียบแผ่นดินอยู่แล้ว วันละ 65 ดอลลาร์ ภูฏานเซ็นเตอร์จึง

เล็งเห็นความส าคัญในการท่องเท่ียวในสถานท่ีต่างๆ มากกว่าการเพิ่มระดับดาวของโรงแรมในการเข้าพัก (จากท่ีกล่าว

มาแล้วข้างต้น คือ บีไลน์ ทัวร์ มีความเช่ียวชาญในการจัดทัวร์ภูฏานเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้น ทางเราได้คัดสรรส่ิงท่ีดี

ท่ีสุดส าหรับลูกค้ามาแล้ว ทางเราจะไม่ท าให้คุณลูกค้า ผิดหวังอย่างแน่นอน) **แต่ถ้าลูกค้าต้องการเปล่ียนท่ีพัก  เพิ่ม

หรือลดระดับดาวของโรงแรม สามารถสอบถามทางบีไลน์ ทัวร์ ได้ครับ ท้ังนี้ ราคาแพ็คเกจก็จะมีการปรับเปล่ียนด้วย

เช่นกันครับ 

***หมายเหตุ***  
รายการทัวร์อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะทางบริษัทฯจะยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสูงสุด*** 
สงวนสิทธิ์ 

• ในการเปลี่ยนแปลงราคา เหตุมาจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาต๋ัวเคร่ืองบินหรือประกาศจากรัฐบาล
ประเทศภูฎาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTEL 

ตัวอย่างหน้าพาสปอร์ตส าหรับยื่นวีซ่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สแกนสีเห็นขอ้มูลบนพาสปอร์ตชัดเจน 
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อัตราค่าบริการทวัร์ภฎูาน 5 วัน 4 คืน (B3) 
 

อัตราน้ีรวม 1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ไป-กลับ ช้ันประหยัดโดยสายการบิน Bhutan Airlines (กระเป๋าเดินทางน้ าหนัก ไม่เกิน 30 ก.ก. / 
ท่าน)  

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ภาษีน้ ามัน  
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศภูฐาน  
4. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ   
6. ค่าท่ีพักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
7. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
8. ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน 
9. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์   
10. หัวหน้าทัวร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
11. เจ้าหน้าท่ีบริการและอ านวยความสะดวกที่สนามบิน 
12. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
13. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
14. น้ าด่ืมระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
15. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง 

วงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
16. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส าหรับถือข้ึนเคร่ือง 

(Baggage) น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
17. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตราน้ีไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
3. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม   
4. ค่าอาบน้ าแร่หิน (Hot Stone Bath) 

เง่ือนไข 
การส ารองที ่

งวดที่ 1 : ส ารองที่น่ัง มัดจ าท่านละ 20,000 บาท    
พร้อมส่งส าเนาใบโอนเงินและส าเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100 – 01  
ทางอีเมล์  ep@beelinetour.com  
งวดที่ 2 : ช าระส่วนทีเ่หลอื 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

การช าระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  
       ชือ่บัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ากัด 
       ประเภทบญัชี: ออมทรัพย ์

• SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 
• KBank ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
• KTB ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 
• BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยคิวเฮ้าส์ เลขที่ 539-1-01195-4  

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน าฝากมาที่ อีเมล์ ep@beelinetour.com หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 
พร้อมระบุช่ือผู้ส่ง และผู้รับด้วยนะครับ 

mailto:ep@beelinetour.com
mailto:ep@beelinetour.com
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2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อพนักงาน
หากต้องการใช้บัตรเครดิต 
3.เช็ค สั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ากัด”  

การยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดินทาง 
นับต้ังแต่วันที่บริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินให้ผู้ช าระเงินมัดจ าภายใน 15 วัน
ท าการ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่าน้ัน) 
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้ 
ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท าการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่าน้ัน) 
 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 10,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 20,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้
มากท่ีสุด  
2. เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการน้ันที่ทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระแล้ว  
4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านช ารุด (อาทิ ขาด เปียกน้ า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 


