วันแรก

กรุงเทพฯ – พาโร – ทิมพู

03.30 น.

พร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตูทางเข้ าที่ เคาน์เตอร์ K
สายการบินภูฏานแอร์ ไลน์

06.30 น.
09.55 น.

✈ ออกเดินทางสูภ่ ฏู าน โดยสายการบินภูฏานแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ B3 701
(เวลาท้ องถิ่นภูฏาน ช้ ากว่าเวลาประเทศไทย 1 ช.ม.) ถึง สนามบินพาโร เมืองหน้ าด่านในหุบเขาแสนสวย ที่มีภูมิ
ประเทศเหมาะที่สุดในการก่อสร้ างสนามบินของภูฏาน เพลินชมอาคารที่พักผู้โดยสาร ซึ่งออกแบบก่อสร้ างด้ วย
สถาปั ตยกรรมแบบดังเดิ
้ ม อันมีเอกลักษณ์ทางศิลปที่น่าทึ่ง ด้ วยการใช้ วสั ดุเป็ นเครื่ องไม้ เข้ าสลักเชื่อมต่อกันโดยไม่
ต้ องใช้ ตะปู ประดับลวดลายด้ วยสีสนั ของภาพจิตรกรรม และการแกะสลักอย่างวิจิตรบรรจง ส่วนที่เป็ นหลังคาจะใช้
การซ้ อนแผ่นไม้ แล้ วทับไว้ ด้วยก้ อนหินใหญ่เพื่อป้องกันความเสียหายจากแรงลมและหิมะตก ผ่านขันตอนการตรวจ
้
คนเข้ าเมืองและศุลกากร หลังจากผ่านพิธีการเข้ าประเทศ ให้ ท่านแลกเงินงุลดรัม ที่สนามบินพาโร จากนันน
้ าเดินทาง
ด้ วยรถมินิบสั เข้ าสู่ดินแดนสุขาบนเทือกเขาหิมาลัย จากนันน
้ าท่านชม พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติเมืองพาโร ซึ่ง
กษัตริ ย์ จิกมี่ ดอร์ จิ วังชุก รัชกาลที่ 3 ผู้เป็ น“บิดาแห่งภูฏานยุคใหม่” ได้ รวบรวมศิลปวัตถุเก็บไว้ ใน “ป้อมกลมหอรบ
โบราณ” หรื อ “ตาซอง” (ที่สร้ างขึ ้นตังแต่
้ พ.ศ.2192 ร่ วมสมัยพระเจ้ าปราสาททองแห่งกรุ งศรี อยุธยา) พระองค์ได้
จัดทาป้อมกลมให้ เป็ นพิพิธภัณฑ์ ใน พ.ศ.2511 ต่อมาได้ เกิดแผ่นดินไหวที่ทาให้ ป้อมโบราณเสียหาย จึงได้ สร้ าง

เที่ยง

ค่า

อาคารพิพิธภัณฑ์หลังใหม่ขึ ้นมาแทนที่ ชมหน้ ากากที่ใช้ สวมแสดงในงานเทศกาลสาคัญจากทัว่ ประเทศ ชมงานพุทธ
ศิลป์ของการทาผ้ าพระบท (ตังกา) ภาพแผนภูมิ ศกั ดิ์สิ ทธิ์ ข องชาวพุทธนิ กายวัชรยาน(มันดาลา) เครื่ องแต่ง กาย
สิ่งของเครื่ องใช้ อาวุธ เครื่ องดนตรี คัมภีร์ทางศาสนา ความรู้ ทางชีววิทยาบนเทือกเขาหิมาลัย จากนันน
้ าท่านเดิน
ทางเข้ าชม พาโร ซอง ที่สร้ างขึ ้นริมฝั่ งแม่น ้าพาชู เป็ นสัญลักษณ์สาคัญ ที่เกี่ยวข้ องกับจิตวิญญาณของชาวภูฏาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม Olathang โรงแรมที่สร้ างขึน้ เพื่อรองรับ ราชอาคันตุกะ ในสมัยที่ ภูฏานเปิ ด
ประเทศสู่ชาวโลกจากนัน้ นาท่านเดินทางด้ วยรถมินิบสั สู่ เมืองหลวงทิม พู ผ่านชมทางหลวงแผ่นดินสายหลักของ
ประเทศ เข้ าสู่เขตช่องเขาตามแนวแม่น ้าพาชู แวะถ่ายรูป สานักสงฆ์ ตัมโช ที่มีสะพานแขวนทอดข้ ามแม่น ้าซึ่งสร้ าง
โดยพระโยคีลามะ ในศตวรรษที่ 15 ชื่อ Thangtong Gyalpo ที่เดินทางมาจากทิเบตเพื่อต้ องการมาหาแร่เหล็ก และ
ท่านได้ คิดค้ นการทาโซ่เหล็กเป็ นครัง้ แรก ( มีจดั แสดงไว้ ในพิพิธภัณฑ์พาโร ) นาเดินทางต่อไปผ่านชมเจดีย์สามองค์
ริ มฝั่ งแม่น ้า ซึ่งเป็ นเจดีย์แบบทิเบต ภูฏาน และเนปาลที่จุดบรรจบของแม่น ้าพาชูกับแม่น ้าทิมพูชู ที่บริ เวณด่ านชู
ซอม เดินทางต่อท่ามกลางทิวทัศน์แสนสวยแปลกตาสู่ นครหลวงทิมพู ที่มีความสูงจากระดับน ้าทะเล 2,350 เมตร
นาชมจุดชมวิวบนเขาเหนือเมืองทิมพู ชม “ลุงตะ” หรื อ “ธงมนต์”ที่พลิ ้วไสวตามลมเหนือลาน ้าทิมพู และ“ทิมพู ซองที่
เป็ นทังพระราชวั
้
ง ทาเนียบรัฐบาล และตาหนักพระสังฆราชแห่งนิกายนิงมาปาของ หลังจากนันน
้ าเข้ าชมภายใน
ทิมพู ซอง หรื อมีชื่อเป็ นทางการว่า “ตาชิโช ซอง” ซึ่งเป็ นป้อมปราการที่ตงของส
ั้
านักพระราชวัง และทาเนียบ
รั ฐ บาล มี ห้ อ งท างานมาก กว่า 100 ห้ อ ง ในส่ ว นของมหาอารามนัน้ จะมี ต าหนัก ที่ ป ระทับ ฤดูร้ อนของสมเด็ จ
พระสังฆราช ในส่วนของซองแห่งนี ้จะอนุญาตให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ าชม ได้ เฉพาะในส่วนของบริ เวณวัด ซึ่งที่ในโบสถ์มี
พระประธานเป็ นพระพุทธเจ้ าศรี ศากยมุนี พระโพธิสตั ว์ ท่านคุรุปัทมสัมภวะ และท่านซับดรุง งาวัง นัมเกลซึ่งเป็ นผู้
รวบรวมชนเผ่าจนเกิดเป็ นประเทศภูฏาน ชมการตกแต่งภาพจิตรกรรมผาผนัง และผ้ าพระบทที่เล่าเรื่ องราวในพุทธ
ศาสนา โดยเฉพาะเรื่ องราวของการแสดงบารมีในปางต่าง ๆ ของ “พระปั ทมสัมภวะ” หรื อ “พระปทุมสมภพ”
(แปลว่า ผู้กาเนิดจากดอกบัว) เป็ นภาคหนึง่ ของพระพุทธเจ้ าตามแนวคิดของนิกายมหายาน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารสุโขทัย
ที่พัก
Hotel Phuntsho Pelri หรือ เทียบเท่ า

วันที่สอง
เช้ า

ทิมพู –ปูนาคา

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้ า นาแวะชมวิวบนเนินเขา เหนือตัวเมื องในจุดที่ มีฮวงจุ้ยดี
ที่สุดในประเทศภูฏาน พร้ อมนมัสการพระพุทธรู ป หล่อสัมริ ดประทับนั่ง
กลางแจ้ ง สูง51.50 เมตร องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเกิดขึ ้นมจากการรวม
พลัง ของชาวพุ ท ธจากทั่ว โลก โดยได้ ต้ น แบบมาจากพระพุ ท ธรู ป ที่
ประดิษฐานอยูใ่ นสถูปพุทธคยา ประเทศอินเดีย จากนันออกเดิ
้
นทางเข้ าสู่
เขตเทือกเขาสูงที่อดุ มสมบูรณ์ด้วยป่ าสนกึ่งป่ าดงดิบ จนถึงช่องเขา “โดชู
ลาพาส” หรื อช่องเขาศิลาที่มีระดับความสูง 3,145 เมตร

นาชมสถูป ดรุ ค วังเกล หรื อสถูปแห่ง ความเป็ นสิริม งคลและ
สันติสุขของแผ่นดิน 108 องค์ ที่สร้ างขึน้ โดยสมเด็จพระราชินี
อะชิ ดอร์ จิ วังโม วังซุก (ร.4) เพื่อ ถวายพระโพธิสัตว์และพระ
อรหันต์108 องค์และเพื่อเป็ นอนุสรณ์สถานแห่งความสงบสุขที่
เกิดขึ ้นหลังจากการปราบกบฏ อัสสัม ที่เข้ ามาใช้ พื ้นที่ประเทศ
ภูฏานในการต่อสู้กับรัฐบาลอินเดีย ขอเชิญทุกท่านแวะชิมชา
กาแฟและขนมว่างท่ามกลางบรรยากาศแสนสวยสุดแสนโรแมน
ติค ณ จุดชมวิวบนเขา ซึง่ ในวันที่อากาศสดใสจะมองเห็นยอดเขาโต๊ ะที่มียอดแบนราบเหมือนโต๊ ะและยอดเขาอื่น ๆ บน
เทือกเขาหิมาลัย ที่สงู กว่า 7,000 เมตรจากระดับน ้าทะเล จากนันน
้ าเดินทางข้ ามภูเขาที่สงู เหนือม่านเมฆ สัมผัสกลิ่น
หอมของดอกไม้ ป่า ชมวิวบนเทือกเขาและเพลินชมหมูบ่ ้ านกลางหุบเขาที่มีการทานาแบบขันบั
้ นได เข้ าสู่เมืองหลวงเก่า
ปูนาคา ที่มีภูมิประเทศสูงจากระดับนา้ ทะเล 1,300 เมตร และมีอากาศที่อบอุ่น กว่าเมืองทิมพู ด้ วยเหตุนี ้กษัตริ ย์
ภูฏานและ สมเด็จพระสังฆราชจะทรงเสด็จแปรพระราชฐานมาปูนาคาในฤดูหนาว ปูนาคาจึงเปรี ยบเสมือน “เมืองหลวง
ฤดูหนาว” ที่ทิมพูเป็ น “ เมืองหลวงฤดูร้อน ” และเป็ นเมืองหลวงทางราชการ นาท่ านเดินทางสู่ หมู่บ้านโลเบซ่ า ที่
ชาวบ้ านส่วนใหญ่ได้ ตกแต่งผนังอาคารบ้ านเรื อนด้ วยรูปอวัยวะเพศชายตามความเชื่อเรื่ องสิริมงคลแห่งการป้องกันสิ่ง
ชัว่ ร้ ายและพลังของการให้ กาเนิดชีวิต เพลิดเพลินชมท้ องทุ่งนากลางหุบเขา นาชม วัดชิมิ หรื อวัดแห่งการเกิด ที่สร้ าง

เที่ยง

ขึ ้นตังแต่
้ ศตวรรษที่ 15 นักบวชลามะผู้ที่เต็มไปด้ วยเวทย์มนต์พลังลึกลับและอิทธิปาฏิหาริ ย์ท่านได้ สะกดวิญญาณนาง
ปี ศาจร้ ายที่แฝงตัวมาในรูปของสุนขั สีแดงเอาไว้ ใต้ เจดีย์ด้วยเครื่ องมือที่เป็ นรูปอวัยวะเพศชาย ทาให้ วดั แห่งนี ้มีอีกชื่อ
หนึง่ ว่า No Dog Temple และยังได้ เนรมิตแพะผสมวัวให้ กลายเป็ นตัวทาคินอีกด้ วย ชาวภูฏานจึงนิยมมาขอพรเพื่อเพิ่ม
พลังให้ ชีวิตและการขอบุตรกันที่วดั “ชิมิลาคัง” ซึง่ ในโบสถ์จะมีรูปบูชาของท่าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม Zhingkham รับประทานอาหารพร้ อมกับชื่นชมความสวยงามของ ปูนาคาซอง
ซึง่ เป็ นร้ านเดียวที่ได้ เห็นวิวนี ้หลังอาหาร นาท่านเข้ าชม ปูนาคา ซอง ซึง่ เป็ นซองขนาดใหญ่และสาคัญที่สดุ
เป็ นสถานที่เก็บ พระอัฐิ ของท่านธรรมราชาซับดรุง งาวัง นัมเกล ผู้รวมชาติภฏู าน และ ยังเป็ นสถานที่ ซึ่งพระเจ้ าอุกเยน
วังชุก กษัตริยพระองค์แรก ได้ กระทาพิธีบรมราชาภิเษกขึ ้นเป็ นปฐมกษัตริย์แห่งภูฏาน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2450
ภายในซองแห่งนี ้มีพระตาหนักและท้ องพระโรงซึ่งใช้ เป็ นสถานประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ ยังมีศาลาว่าการเมือง ลาน
สนามหลวง มหาธาตุเจดีย์ หอพระ โบสถ์ วิหาร กุฏิพระลาม ที่สร้ างขึ ้นในซองนี ้ถึง 21 แห่ง มีภิกษุสามเณรจาพรรษา
กว่า 6,000 รูปแม้ จะเคยเกิดไฟไหม้ ถึง 6 ครัง้ เกิดน ้าท่วม และแผ่นดินไหว
แต่ปนู าคา ซอง ก็ยงั คงความงามสง่า “ปูนาคา ซอง” มีตานานเป็ นพุทธ
ทานายโดย “คุรุริมโปเช” หรื อท่าน “คุรุปัทมสัมภวะ”ว่า ณ ที่แห่งนี ้ จะมี
บุรุษนาม “นัม เกล” มาสร้ างป้อมปราการเป็ น สัง ฆมณฑล(ซอง) ขึน้ ที่
บริ เวณด้ านหน้ าภูเขารู ปงวงช้ างที่มีแม่นา้ สองสายมาบรรจบกัน ซึ่งคา
ทานายนันได้
้ กลายเป็ นความจริง เมื่อท่านซับดรุงงาวัง นัมเกล พระลามะผู้
ที่ได้ นาพระบรมสารี ริกธาตุจากทิเบตเข้ ามาประดิษฐานในภูฏาน

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม ที่พัก Zhingkham Resort หรือเทียบเท่ า

ค่า

วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง

ค่า
ที่พัก

วันที่สี่
เช้ า

ปูนาคา - ทิมพู - พาโร

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางข้ ามเทือกเขาสูงที่มีทิวทัศน์สวยงาม กลับสูเ่ มืองหลวงทิมพู แวะพักผ่อนอิริยาบท ดื่ม ชา กาแฟ ชมวิว
เทือกเขาหิมาลัย สูดอากาศบริ สทุ ธิ์ ฟั งเสียงธงมนต์สะบัดตามแรงลม และสักการบูชาสิ่งศักดิส์ ิทธิ์เทวดาบนยอดเขาตาม
ความเชื่อของชาวภูฏาน ที่โดชูลาพาส จากนันเดิ
้ นทางผ่านช่องเขาเข้ าสู่ ทิมพู แวะชม ซิมโทกาซอ งซึง่ เป็ นซองที่เก่าแก่
ที่สดุ อีกแห่งหนึง่ ของประเทศ สร้ างขึ ้นในสมัยรวมชาติ ใช้ เป็ นโรงเรี ยนสอนภาษา “ซองคา” ซึง่ เป็ นภาษาประจาชาติ และ
ใช้ เป็ นโรงเรี ยนสอนศาสนาสาหรับสามเณรลามะ ขอเชิญชมความเก่าแก่ของวัด สักการะพระพุทธรูปและพระโพธิสตั ว์
ภายในโบสถ์
รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารสุโขทัย
ทางบริษัทได้ จัดเตรียมชุด “คีรา” และ “โค” ชุดประจาชาติของภูฏาน ให้ ท่านได้ สวมใส่ เที่ยวในเมืองทิมพู นาชม
อนุสรณ์ สถาน หรื อมหาสถูปที่พระเจ้ าจิกมี ดอร์ จี วังชุก กษัตริ ย์องค์ที่3 หรื อพระบิดาแห่งภูฏานยุคใหม่ ที่ปกครอง
ภูฏาน ในช่วงปี ค.ศ.1952 – 1972 ทรงมีพระประสงค์จะสร้ างสถูปเพื่อถวายเป็ นพุทธบูช า แทนสัญลักษณ์ กาย วาจาและ
ใจ ของพระพุทธศาสนา แต่ท่านได้ เสด็จสวรรคตเสียก่อน สมเด็จพระราชินีจึงได้ ดาเนินการสร้ างต่อจนแล้ ว เสร็ จนัด
จากนันน
้ าท่านเดินทางไปชม สวนสัตว์ พืน้ เมือ ง ชมตัว “ทาคิน” สัตว์ประจาชาติของภูฏาน เป็ นสัตว์บนภูเขาสูง ที่มี
ลักษณะผสมระหว่าง แพะกับวัว ที่ มี ถิ่นอาศัยอยู่โดยเฉพาะในภูฏ านและบางส่วนของมณฑลเสฉวนของจี นเท่านัน้
จากนัน้ นาท่ านเดินทางต่ อสู่เมืองพาโร
รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมที่พกั
Hotel Olatang หรือ เทียบเท่ า

พาโร
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้ านาท่าน เดินเท้ า (หรื อขี่ม้า) ขึ ้นสู่ยอดเขา ซึ่งแบ่งการเดินออกเป็ น 2 ช่วง ใช้ เวลาช่วงละประมาณ 2 ชัว่ โมง
ที่ระดับความสูงเฉลี่ย 2,000-3,000เมตร ในเส้ นทางแสวงบุญของชาวพุทธมหายาน ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก ขอเชิญแวะพัก
เหนื่อยชมภาพมหัศจรรย์ของวัดตัก๊ ซังที่เกาะเกี่ยวอยู่บนหน้ าผาสูง
ดื่มชากาแฟที่จดุ ชมวิว ในช่วงที่ 1 เข้ าสู่ วัดตั๊กซัง หรื อวัดถา้ เสือ
ภัตตาคารอาหารกลางวัน) จากนัน้ ท่านที่ยงั มีพลังศรัทธาแรงกล้ า จะ
ร่วมในช่วงที่สองเข้ าสู่ วัดตั๊กซัง หรื อวัดถา้ เสือ ซึ่งเป็ นวัดถ ้า13วัด
ที่สร้ างเกาะเกี่ยวกันอยู่บนหน้ าผาที่ดเู หมือนวิมานสวรรค์ล่องลอย
อยู่เหนือกลุ่มเมฆ นับเป็ นวัดที่น่ามหัศจรรย์ 1ใน10ของโลก และมี
ความสาคัญที่สดุ ของชาวภูฏาน ซึง่ ทุกคนจะต้ องขึ ้นไปให้ ได้ ครัง้ หนึง่

เที่ยง

ค่า
ที่พัก

วันที่ห้า

ในชีวิต ....ตามตานาน ที่ เชื่ อกันว่า ถา้ เสือ้ หรื อรั งเสือ แห่งนี ค้ ือสถานที่ ๆ กูรู ริ ม โปเช หรื อท่านปั ทมสัมภวะ ผู้เป็ น
ปรมาจารย์แห่งคาสอนแบบ วัชรญานตันตระที่เดินทางโปรดสัตว์มาจากทิเบต ได้ ขี่นางเสือ ขึ ้นไปสร้ างสมบุญบารมีนั่ง
วิปัสสนากรรมฐานบาเพ็ญสมาธิภาวนาอยูใ่ นถ ้านานถึง 3 เดือน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ Takshang café
หลังจากกลับลงจากวัดตัก๊ ซัง นาท่านเดินทางสู่ วัดคิชู อายุ1,300 ปี วัดเก่าแก่ที่สดุ แห่งหนึ่งของภูฏาน ที่ตามประวัติว่า
สร้ าง ตังแต่
้ สมัยที่ภูฏานยังเป็ นดินแดนส่วนหนึ่งของทิเบต ซึ่งกษัตริ ย์ซองเซนกัมโป ที่ชาวทิเบตยกย่องว่า เป็ นผู้อญ
ั เชิญ
ศาสนาพุทธสายวัชรยานตันตระมาประดิษฐานในทิเบต และโปรดให้ สร้ างวัดขึ ้น 108 แห่ง เพื่อตอกหมุดสะกดอวัยวะ 108
จุดของยักษ์ ตนหนึ่งซึ่งนอนแผ่ขวางกันการประกาศพระธรรมจั
้
กรบนเทีอกเขาหิมาลัย โดยที่พระองค์ทรงมุ่งหมายที่จะให้
สัจธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ าเผยแผ่ไปทัว่ ดินแดนแห่งนี ้ จุดที่สร้ างวัดคิชทู ี่เมืองพาโรเป็ นเท้ าซ้ ายของยักษ์
(อีกวัดหนึ่งในภูฏานนอยู่ที่เมืองบุมทัง วัดจัมเบ สร้ างตรงเข่าซ้ ายของยักษ์ ) นาเข้ าชมวิหารเก่าแก่ตงแต่
ั ้ สมัยกษัตริ ย์ ซอง
เซน กัมโป ซึ่งตรงบริ เวณพืน้ ไม้ เบื ้องหน้ าพระพุทธเจ้ าศรี ศากยมุนี มีร่องรอยบุ๋มลึกอย่างชัดเจน เนื่องจากมีผ้ แู สวงบุญ
จานวนมากมายืนก้ มลงกราบพระแบบ “อัษฎางคประดิษฐ์ ” (ร่างกายแตะพื ้น 8 จุด) ซ ้า ๆ กันเป็ นเวลานานนับพันปี ขอ
เชิญชมต้ นสนไซเปรสไม้ ประจาชาติต้นเก่าแก่ที่หน้ าวัด เพลิดเพลินชมวิวกว้ างไกลของเทือกเขาหิมาลัย มองเห็นยอดเขา จู
โมฮารี สูงที่สดุ ในภูฏาน 7,340 เมตร อิสระให้ ทา่ นช็อปปิ ง้ ในเมืองพาโร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม
Hotel Olathang หรือ เทียบเท่ า

พาโร – กรุงเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันน
้ าเดินทางสูส่ นามบินเมืองพาโร

10.35 น.
16.05 น.

✈ ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ด้ วยสายการบินภูฏานแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ B3 700
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ มิร้ ูลืม



ติดต่ อสอบถามรายละเอียดวันเดินทางได้ ที่
คุณ ยิหวา 081 - 5771759

