วันที่ 1 สุวรรณภูมิ – พาโร – พาโรซอง – National Museum – ตาชิโชซอง
04.30 น. คณะพบกัน ณ จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน Bhutan Airlines (B3)
โดยจะมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกในการ Check-inสัมภาระต่างๆแก่ท่าน
06.30 น. ออกเดินทางสูเ่ มืองพาโร ประเทศภูฏาน โดยสายการบิน Bhutan Airline เที่ยวบินที่ B3-701(มี
บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง) (เครื่ องบินแวะรับส่งผู้โดยสารที่เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดียประมาณ
45 นาที ***ไม่ต้องลงจากเครื่ อง***)
09.55 น. เดินทางถึงสนามบินพาโร ประเทศภูฏาน นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง จากนันแต่
้ ละท่านรับ
กระเป๋ าสัมภาระที่โหลดตรวจเช็คให้ เรี ยบร้ อยและออกเดินทางเข้ าสูต่ วั เมืองพาโร ประเทศภูฏาน เป็ นประเทศ
เล็กๆที่เป็ นดินแดนรวมแหล่งอารยธรรมต่างๆในอ้ อมกอดแห่งขุนเขาหิมาลัย เป็ นประเทศที่พทุ ธศาสนาแบ่งบาน

อยูท่ ่ามกลางเทือกเขาหิมาลัย ประชาชนชาวภูฏานมีธรรมมะเป็ นสิง่ ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ประชาชนดารงชีวิตกัน
อยูอ่ ย่างเรี ยบง่ายไม่วนุ่ วาย และความสุขของคนภูฏานวัดกันได้ ที่ใจ..ความสุขอยูท่ ี่จิตใจที่มีแต่รอยยิ ้ม..และ
ความเป็ นมิตรแก่ผ้ คู นทังโลก
้ ทุกท่านจะได้ สมั ผัสบ้ านเมืองที่ เมืองพาโรซึง่ เป็ นเมืองที่ถกู โอบอยูใ่ นวงล้ อมของ
ขุนเขา บนระดับความสูง 2,280 เมตร มีแม่น ้าปาชูไหลผ่าน อาคารบ้ านเรื อนจะเป็ นสไตล์ภฏู านแท้ กรอบ
หน้ าต่างไม้ ลวดลายสีสนั สดใส
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านชม พาโรซอง หรื อ พาโรริงปูซอง ป้อมปราการและวิหารหลวงแห่งเมืองพาโร พาโรซองนับเป็ น
ตัวอย่างสถาปัตยกรรมแบบภูฏานที่สมบูรณ์แบบที่สดุ ทุกท่านจะเห็นถึงกาแพงสีขาวที่ก่อตัวขึ ้นเป็ นป้อม
ปราการสามารถเห็นได้ ชดั เจนเป็ น Landmark ของเมืองพาโร ตัวซองสร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1644 โดย ท่านซับดรุง
งาวัง นัมเกล พระอริยสงฆ์ ซึง่ เป็ นผู้นาทางจิตวิญญานและเป็ นผู้รวบรวมประเทศภูฏานให้ เป็ นปึ กแผ่น รวมถึง
เป็ นผู้วางระบบการบริหารงานและระบอบปกครองประเทศ ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ทางานของรัฐบาล รวมทังเป็
้ น
ที่ตงขององค์
ั้
กรบริหารสงฆ์ประจาเขตปกครองนันๆ
้ ทางเข้ าพาโรซองมี สะพานแขวนไม้ ทอดผ่านข้ ามแม่น ้า
เป็ นอีกจุดที่ควรถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ
หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางไม่ไกล ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี ้เป็ นที่เก็บรวบรวมหน้ ากาก
ศิลปะแบบพุทธมหายาน นิกายตันตระ ภาพพระบฏ อาวุธ เหรี ยญกษาปณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ ไม้ สอยต่างๆ
รวมถึงจัดแสดงความหลากหลายทางธรรมชาติอนั สมบูรณ์ของประเทศเพื่อให้ ทกุ ท่านได้ ร้ ูจกั ภูฏานมากขึ ้น ตรง
ข้ ามกับอาคารพิพิธภัณฑ์ เป็ นอาคารทรงกลมสีขาว เรี ยกว่า ตาซอง (Ta Dzong) หรื อ หอคอย เดิมใช้ เป็ นหอ
สังเกตุการณ์ข้าศึกศัตรู เนื่องจากตัว Dzong สร้ างอยูบ่ นเนินสูง สามารถมองวิวตัวเมืองพาโรได้ ครอบคลุม (นา
ทุกท่านถ่ายรูปด้ านนอก เนื่องจากขณะนี ้ Ta Dzong กาลังปิ ดปรับปรุง)
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ เมืองทิมพู เมืองหลวงของประเทศภูฏานตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1961 ใช้ เวลาการเดินทาง
ประมาณ 1 ชม. ระหว่างทางผ่านชม วัดตัมชู Tamchoe Monastery คือ จุดชมวิววัดตัมชู ตรงจุดบรรจบของ
แม่น ้าปาโรชูกบั แม่น ้าทิมพูชู คือวัดตัมชู หรื อวัดเขายอดอาชา จะตังอยู
้ บ่ นฝั่งซ้ ายท่ามกลางทิวทัศน์ที่มีแม่น ้า
สองสายมาบรรจบกัน ท่านลามะทังทนเกลโป ซึง่ เป็ นผู้สร้ างวัดนี ้ขึ ้นพร้ อมสะพานเหล็กอีกสายหนึง่ ขึ ้นที่นี่ แต่

สะพานถูกน ้าพัดทาลายลงในปี ค.ศ. 1969 สะพานที่เห็นในปั จจุบนั เป็ นของที่ใช้ โซ่เหล็กสร้ างขึ ้นใหม่ในปี ค.ศ.
2005 โดยเลียนแบบสะพานสายเดิม
ต่อจากนันเดิ
้ นทางอีกไม่ไกล นาท่านเดินทางเขาชม ตาชิโชซอง มหาปราการแห่งศานาและวิหารหลวงแห่ง
เมืองทิมพู (วันธรรมดาเปิ ดหลัง16.30น. / เสาร์ -อาทิตย์ เปิ ดทังวั
้ น) ตาซิโซซอง หมายถึง ป้อมแห่งศาสนาอัน
เป็ นมงคล สร้ างในสมัยศตวรรษที่ 12 โดยท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล ปัจบุ นั เป็ นสถานที่ทางานของ
พระมหากษัตริย์ สถานที่ทาการของกระทรวงต่างๆ และวัด รวมทังเป็
้ นพระราชวังฤดูร้อนของพระสังฆราช และ
บริเวณอันใกล้ ท่านจะได้ เห็นวังที่ประทับส่วนพระองค์ของพระราชาธิบดีจิกมี่ด้วย
ค่า รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนันเชิ
้ ญทุกท่านพักผ่อนได้ ตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Gyelsa Hotel เมืองทิมพู ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 ทิมพู – National Memorial Chorten – โดชูลาพาส – วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านชม National Memorial Chorten อนุสรณ์มหาสถานแด่กษัตริย์รัชกาลที่ 3 แห่งประเทศภูฏานสร้ างในปี
ค.ศ.1974 มีผ้ คู นมากมายเดินทางมาแสวงบุญและสวดมนต์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ
นาท่านเดินทางสู่ เมืองพูนาคา (Punakha) พูนาคา เป็ นเมืองหลวงเก่าของภูฏานจนถึงปี ค.ศ. 1955 ก่อนที่จะ
ย้ ายเมืองหลวงไปที่เมืองทิมพู ระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร (ใช้ เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง) ระหว่างทางท่าน
จะได้ ชมวิวทิวทัศน์ของทุ่งนาขันบั
้ นไดและดอกไม้ ที่บานตลอดเส้ นทางสวยงามเป็ นอย่างมาก ผ่านชม ป้อมซิม
โตคาซอง สร้ างในปี ค.ศ.1629 ป้อมแห่งนี ้มีชยั ภูมิที่ถือเป็ นยุทธศาสตร์ ที่สาคัญแห่งเมืองทิมพู ถือเป็ นป้อม
ปราการแห่งแรกที่ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล สร้ างขึ ้น เมืองพูนาคาอยูร่ ะดับความสูง 1,200 เมตรจาก
ระดับน ้าทะเล ทาให้ เมืองพูนาคามีอากาศอบอุน่ กว่าเมืองพาโรและเมืองทิมพู
นาท่านแวะชม โดชูลาพาส ชมความงามของ เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง สถูปแห่งชัยชนะ ชม 108 สถูป อนุสรณ์
สถานที่มีตอ่ กองกาลังกลุม่ หัวรุนแรงที่ยดึ พื ้นที่ทางภาคใต้ ของภูฏาน ตังอยู
้ บ่ นระดับความสูง 3,150 เมตร จาก
ระดับน ้าทะเล พร้ อมดื่มดา่ ธรรมชาติทิวทัศน์ของภูเขาหิมาลัยด้ านตะวันตกอันตระการตา และยอดเขาต่างๆ

เรี ยงรายกัน รวมไปถึงยอดเขาที่สงู ที่สดุ อย่างกังกาพุนซุม ซึง่ มีความสูงถึง 7,540 เมตร จากนันเดิ
้ นทางต่อสู่
เมืองพูนาคา
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินขึ ้นเนินไปชม วัดชิมิลาคัง (ใช้ เวลาเดินประมาณครึ่งชัว่ โมง) วัดที่อยูบ่ นยอดเนินกลางหุบเขา สร้ าง
ขึ ้นในปี ค.ศ.1499 โดยลามะที่มีชื่อเสียงมาก นามว่าท่าน Lama Drukpa Kunley ที่วดั แห่งนี ้ชาวบ้ านเชื่อกันว่า
หากใครมาอธิษฐานขอบุตรก็จะได้ สมใจ
จากนันน
้ าท่านชม พูนาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจาเมืองพูนาคา สร้ างขึ ้นในปี 1637 โดย
ซับดรุง งาวังนัมเกล ซึง่ ได้ รับการขนานนามว่าเป็ น พระราชวังแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่ “Palace of Great
Happiness” และเป็ นหนึง่ ในป้อมปราการที่สวยงามที่สดุ ในภูฏาน เป็ นป้อมที่สร้ างเป็ นอันดับสองของภูฏาน ใน
อดีตเมื่อครัง้ เมืองพูนาคายังเป็ นเมืองหลวง ป้อมแห่งนี ้ได้ ถกู ใช้ เป็ นที่ทาการของรัฐบาล ปั จจุบนั เป็ นที่พกั ในฤดู
หนาวของพระชันผู
้ ้ ใหญ่ ป้อมนี ้ตังอยู
้ ่ ณ บริเวณที่แม่น ้า Pho chu และ แม่น ้า Mo chu ไหลมาบรรจบกัน อีกทัง้
เป็ นสถานที่ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล มรณภาพที่นี่ และปั จจุบนั ก็ได้ เก็บรักษาร่างของท่านอยู่ภายใน ท่านจะ
ได้ เห็น ลามะ (พระสงฆ์) จานวนมากที่กาลังศึกษาพระธรรมและสวดมนต์
พิเศษ!!! พาทุกท่านสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่เร้ าใจกว่าเดิม ด้ วยการล่องแก่งที่แม่น ้า Mo Chu วิวอัน
ตระการตากับขุนเขารูปช้ างหมอบ และ Punaka Dzong ที่สวยงาม เพียงท่านละ
กรณีลอ่ งเรื อ 2-4 คน ราคา 3,500 บาท / ท่าน / เรื อ 1 ลา
กรณีลอ่ งเรื อ 4-6 คน ราคา 2,500 บาท / ท่าน / เรื อ 1 ลา
กรณีลอ่ งเรื อ 6-8 คน ราคา 2,000 บาท / ท่าน / เรื อ 1 ลา
(ล่องแก่งไม่ได้ รวมในค่าทัวร์ แต่เป็ น Optional ทัวร์ เพื่อจัดให้ สาหรับลูกค้ า ที่สนใจเท่านัน้ ไม่ได้ เป็ นการบังคับ
ขายแต่อย่างใด ส่วนท่านใดไม่สะดวกหรื อไม่ประสงค์ลอ่ งแก่ง ทางบริษัทฯ จะนาทุกท่านไปชมตลาดพื ้นเมือง
และ ไปชุดชมวิว ที่สวยที่สดุ ในเมืองพูนาคาแทน โดยไม่มีคา่ ใช้ จ่ายเพิม่ เติม)
นาทุกท่านเข้ าที่พกั ณ โรงแรม Meri Puensum Hotel เมืองพูนาคา

ค่า รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนันเชิ
้ ญทุกท่าน พักผ่อนได้ ตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Meri Puensum Hotel เมืองพูนาคา ระดับ 3 ดาว หรื อ
เทียบเท่า
วันที่ 3 พูนาคา – ทิมพู – พระศรีสัจจธรรม – สวนสัตว์ แห่ งชาติ – ห้ องสมุดแห่ งชาติ – พาโร
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองทิมพู ตามเส้ นทางเดิม ชมทัศนียภาพสองข้ างทางและเทือกเขาหิมาลัยที่มีความ
สวยงาม ที่จะเป็ นประสบการณ์ที่ดีที่ได้ มาเยือนภูฏาน
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านชม ที่ทาการไปรษณีย์ภฏู าน ทุกท่านสามารถถ่ายรูปทาแสตมป์ ที่ระลึก อีกทังสามารถเลื
้
อกซื ้อดวง
ตราไปรษณียากรที่งดงามของภูฎาน มีให้ เลือกหลายรูปแบบและราคา ทังรู้ ปวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ รูปวัดและ
ป้อมปราการที่เรี ยกว่าซอง (Dzong) รูปสัตว์ รูปดอกไม้ ตา่ งๆ ซึง่ ดวงตราไปรษณียกรของภูฏานถือเป็ นหนึง่ ใน
ของน่าซื ้อที่ทกุ ท่านไม่ควรพลาด
นาทุกท่านชม หอสมุดแห่งชาติ ซึง่ ทุกท่านจะได้ ชมหนังสือภาพถ่ายของประเทศภูฏานที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก
รวบรวมภาพถ่ายสถานที่ตา่ งๆในภูฏานทังหมด
้
ซึง่ หากท่านใดสนใจสามารถซื ้อเล่มย่อเป็ นของที่ระลึกได้ ซึง่
ทางหอสมุดจัดจาหน่ายในราคาย่อยเยา นอกจากนี ้ท่านยังสามารถหาซื ้อหนังสือเกี่ยวกับประเทศภูฏานอื่นๆได้
อีกด้ วย
นาทุกท่านชม โรงเรี ยนสอนงานศิลปะ (School of Art & Craft) (โรงเรี ยนอาจมีการปิ ดเนื่องจากวันหยุดที่ไม่
แน่นอน) ซึง่ เป็ นโครงการในพระราชดาริที่ต้องการอนุรักษ์ และสืบทอดศิลปะของภูฏานทัง้ 13 แขนง โดย
หลักสูตรจะแบ่งเป็ นตัง้ 2 -6 ปี ที่โรงเรี ยนแห่งนี ้ ทุกท่านจะได้ เห็นนักเรียนกาลังวาดรูป ทอผ้ า ตัดเย็บ แกะสลัก
และทางานปัน้ ต่างๆอย่างขมักเขม้ น รวมไปถึงทุกท่านยังสามารถสนับสนุนกิจการของนักเรี ยนได้ โดยการซื ้อ
สินค้ าหัตถกรรมจากฝี มือนักเรี ยนที่ร้านขายของที่ระลึกภายในโรงเรี ยนอีกด้ วย

นาท่านชม สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน และชมสัตว์ประจาชาติทาคิน ที่มีรูปร่างลักษณะพิเศษผสม
ระหว่างแพะกับวัว มีแห่งเดียวในประเทศภูฏานเท่านัน้ ซึง่ ครัง้ นึง่ ประเทศสหรัฐอเมริกาเคยเจรจาของไปเลี ้ยงแต่
ได้ รับการปฏิเสธจากรัฐบาลประเทศภูฏาน ทาคิน เป็ นสัตว์ในตานานประวัติศาสตร์ ของศาสนาพุทธ โดยเชื่อว่า
ท่านลามะ Drukpa Kunley เป็ นผู้สร้ างขึ ้นจากซากโครงกระดูกของวัวและแพะที่ท่านได้ ทานเป็ นอาหารไปแล้ ว
เมื่อท่านลามะทานอิ่มก็ได้ นาเอาหัวแพะไปต่อกับกระดูกวัวและดีดนิ ้วหนึง่ ที กองกระดูกก็กลับพลันมีชีวิตเป็ น
ตัวทาคิน วิ่งออกไปกินหญ้ าในทุง่ หญ้ าและสืบพันธุ์มาจนถึงปั จจุบนั นี ้
นาท่าน สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม ที่ตงอยู
ั ้ ส่ งู ที่สดุ ในโลก และได้ รับความร่วมมือจากเศรษฐี ชาวสิงค์โปร์
บริจาคเงินซื ้อที่ดินและสร้ างพระพุทธรูป ให้ แก่รัฐบาลประเทศภูฏานให้ ท่านไหว้ ขอพรเพื่อเป็ นศิริมงคล นาท่าน
ชม จุดชมวิวซังเกกัง (Sangaygang) จุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของหุบเขาเมืองทิมพู เพื่อเก็บภาพประทับใจ
จากนันน
้ าทุกท่านเดินทางสูเ่ มืองพาโร ใช้ เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง
ค่า รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนันเชิ
้ ญทุกท่าน พักผ่อนได้ ตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Meri Puensum Hotel เมืองพูนาคา ระดับ 3 ดาว หรื อ
เทียบเท่า
วันที่ 4 พิชิตวัดถา้ พยัครเหิร
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านออกเดินทางสู่ วัดถ ้าพยัคฆ์เหิร ทักซัง” เป็ นมหาวิหารศักดิส์ ทิ ธิ์ เป็ นที่ที่องค์กรู ูปัทมสัมภวะได้ เดินทาง
มาบาเพ็ญภาวนาและเจริญสมาธิอยูใ่ นถ ้าบนชะง่อนเขา ตังแต่
้ ศตวรรษที่ 8 และท่านก็ยงั เป็ นผู้นาเอาศาสนา
พุทธเข้ ามาเผยแผ่ยงั ดินแดนแห่งนี ้ ตามความเชื่อของชาวภูฏาน กล่าวว่าท่านได้ เหาะมาบนหลังเสือตัวเมีย
มายังหน้ าผาแห่งนี ้เพื่อทาวิปัสนากรรมฐาน จึงได้ ชื่อว่า ถ ้าเสือ (Tiger Nest) หลังจากที่สาเร็จสมาธิแล้ ว ท่าน
จึงได้ สร้ างศาสนสถานแห่งนี ้ขึ ้น ชาวภูฏานมีความเชื่อว่าครัง้ หนึง่ ในชีวิต จะต้ องได้ ขึ ้นมาแสวงบุญ เพื่อความ
เป็ นสิริมงคลและเจริญก้ าวหน้ าของชีวิต

การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี ้ รถจะสามารถขึ ้นได้ แค่เนินเขาเท่านัน้ จากนันทุ
้ กท่านสามารถเลือกเดินทางได้
2 แบบ คือ เดินเท้ า หรื อ ขี่ม้า เท่านัน้ (เนื่องจากปริมาณคนจูงม้ าไม่เพียงพอต่อจานวนนักท่องเที่ยว จึงอาจทา
ให้ เกิดอันตรายในการเดินทางได้ ทังนี
้ ้ทางบริษัทฯจึงแนะนาให้ เดินเท้ าขึ ้นเขาจะปลอดภัยกว่า แต่ถ้าท่านใด มี
ทักษะในการขี่ม้าขึ ้นเขา หรื อ อยากผจญภัย รบกวนแจ้ งบริษัทฯล่วงหน้ าเพื่อทาการจองม้ าให้ ท่าน ไม่เสีย
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม) ขึ ้นไปยังวัด เส้ นทางเป็ นเนินเขาและมีหน้ าผาสูงชันราว 3,000 เมตรจากด้ านล่าง แนะนา
นักท่องเที่ยวค่อยๆ เดินขึ ้นไปช้ าๆ ราว 2 ชม. จะถึงจุกพักครึ่งทาง พักดื่มน ้าชา กาแฟ ) จากนันเดิ
้ นทางต่ออีก
ราว 1 ชม.ก็จะถึงสุดทางดินลูกรังสุดท้ าย จากนันเส้
้ นทางจะเปลีย่ นเป็ นบันไดขึ ้นลง 700 ขัน้ สูย่ งั วัดทักซัง ด้ าน
ใน นาทุกท่านสักการะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ และ ชมความงามของธรรมชาติที่สรรค์สร้ างอย่างวิจิตรลงตัว
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารด้ านบนระหว่างทางขึ ้นทักซัง
นาทุกท่านเดินเท้ าลงจากเขา (ไม่สามารถอนุญาติให้ นงั่ ม้ าลงมาด้ านล่างได้ เนื่องจาก อันตรายเป็ นอย่างมาก
ต่อตัวผู้เดินทาง) จากนันเดิ
้ ทางต่อสู่ วัดคิชู ลาคัง หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ในประเทศภูฏาน สมัยศตวรรษที่ 7 วัดนี ้
เป็ นวัดที่มีควมเชื่อว่าสร้ างไว้ เพื่อตรึงเท้ าซ้ ายของนางยักษ์ ตนหนึง่ ที่นอนทอดร่างปิ ดทับประเทศทิเบตและ
เทือกเขาหิมาลัยไว้
จากนันเพลิ
้ ดเพลินกับ การช้ อบปิ ง้ ณ พาโร สตรี ท ซื ้อของฝากของที่ระลึก ตามอัธยาศัย
ค่า รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พร้ อมชม การแสดงท้ องถิ่นของชาวภูฏาน แสดงวัฒนธรรมประเพณีอนั
ดีงามของชาวภูฏานในเทศกาลงานประเพณีตา่ งๆ
จากนันเชิ
้ ญทุกท่าน พักผ่อนได้ ตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Kichu Resort Hotel เมืองพาโร ระดับ 3 ดาว หรื อ
เทียบเท่า
วันที่ 5 พาโร-กรุ งเทพ
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสูส่ นามบินพาโร เพื่อนาท่านเดินทางสูก่ รุงเทพฯ

10.35 น. เหินฟ้าสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบิน Bhutan Airlines เที่ยวบินที่ B3-700
(มีบริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง) (เครื่ องบินแวะรับส่งผู้โดยสารที่เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย
ประมาณ 45 นาที ***ไม่ต้องลงจากเครื่ อง***)
16.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจในการบริการ

