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โปรแกรมทวัรภ์ูฎาน 5 วนั 4 คืน  โดยสายการบิน Druk air ( KB ) 

เดินทางวนัท่ี 26–30 มิถุนายน 2559 

13-17 สิงหาคม 2559  

เพียงท่านละ 45500.00 บาท  

ภฎูาน --- ดินแดนแห่งอารยธรรมและขุนเขาเฉียดฟ้า ตั้งอยูท่างภมิูภาคเอเซียใต ้ท่ีโอบ

ลอ้มดว้ยภเูขาจาํนวนมากในเทือกเขาหิมาลยั ระหว่างประเทศอินเดียและจนี มีเอกลกัษณ์

ท่ีงดงาม  ทั้งวฒันธรรมการแตง่กายท่ีโดดเด่นและ ความเช่ือทางพุทธศาสนาในสาย

มหายาน และเป็นประเทศเดียวที่สนใจเร่ืองความสุขมวลรวมภายในประเทศมากกว่าเรื่อง

ผลิตผลมวลรวมภายในประเทศ ดงัคาํขวญัของประเทศท่ีว่า  หน่ึงชาติ หน่ึงประชาชน  

พรอ้มเปิดประตสูู่ภฎูานไปกบัมนัดาร่า  ..............        
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รายละเอียดเก่ียวกบัการเดินทาง  

วนัแรก      

07.00 น  พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ประต ู10 แถว W    

ป้ายตอ้นรบั     THAIAIRBOKING.COM  

  
 

รายละเอียดสายการบิน  DRUK AIR       

KB 141    BKK PARO   0920-1255  

KB 130    PARO BKK  1335-1845 

เอกสารทีใชส้าํหรบัการเดินทาง หนงัสือเดินทาง   PASSEPORT  หนงัสอืเดินทางตอ้งมี

อายุไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน  และรูปถ่ายส ี 2 น้ิว  1 รูป  scan  สง่อีเมล ์ info@mandalatravel.co.th  

 

วนัแรก    กรุงเทพ – พาโร-ทิมพู      (  อาหารเยน็ )    

07.00     พรอ้มกนัที่สนามบินสนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้นอาคารผูโ้ดยสารขาออก  ประตทูี่ 10 เคารเ์ตอร ์W  

เจา้หนา้ที่บริษทัฯ และ ทวัรลี์ดเดอร ์ใหก้ารตอ้นรบัเพื่อเช็คอินตัว๋ที่

สายการบินแห่งชาตภิูฏาน  ดรุกแอร ์(Druk Air  )  สายการบิน

แห่งชาตปิระเทศภูฎาน  นํ้าหนกักระเป๋าท่านละ 20 กิโล  

09.25    เหินฟ้าสู่ประเทศภูฏาน  โดยสายการบิน ดรุกแอร ์เที่ยวบินที่ KB 

141 ใชเ้วลาบิน4ชัว่โมง แวะจอดที่ BAGGDORA   30 นาที

รบัประทานอาหารบนเครื่องบิน    

12.55     เดินทางถึงสนามบินพาโร  เมืองพาโร  หลงัจากผ่านพิธีการเขา้ประเทศ ใหท้่านแลกเงินทอ้งถิ่น

นูทรมัที่รา้นแลกเงินภายในสนามบินก่อน จากนั้นพบกบัมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินรอ

ตอ้นรบัท่านที่ประตทูางออก เม่ือจดัสมัภาระข้ึนรถแลว้ เดินทางสู่เมืองพาโร      

13.50 นาํท่านชมพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาต ิ( National Museum  ) ในเมืองพาโร ซ่ึงใน

อดีตเคยเป็นป้อม ปราการหรือตาซอง (Ta Dzong) แตถู่กเปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑ์

ในปี ค.ศ.1968 มีทั้งหมด 6 ชั้น  พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเป็นที่เก็บรวบรวมพระพุทธรูป ภาพพระบฎ 

หนงัสือสวดมนต ์ หนา้กาก ( masks )  เครื่องแตง่กาย  อาวุธ  เหรียญกษาปณ ์ เครื่องมือ
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เครื่องใชไ้มส้อย  สตัวป่์าในแถบเทือกเขาหิมาลยั  

ตลอดจนดวงตราไปรษณียท์ี่สวยงามมากมายชม

ชีวิตความเป็นอยูข่องชาวภูฎาน  

15.00  น าท่านชม ( Paro Ringpong Dzong ) สรา้ง

ข้ึนในปี ค.ศ. 1646 โดยฉบัดรุง งาวงั นมัเกล ถูกสรา้งบนพ้ืนที่ ที่เด่นตระหง่าน

อยูใ่นหุบเขาพาโร ทางเขา้ตวัซองจะมีสะพานไมท้ี่สวยงามพาดผ่านแม่นํ้าเพ่ือเขา้สู่ตวัซอง ปัจจุบนั

พาโรซองเป็นทั้งสถานที่สาํหรบัส่วนบริหารเมืองพาโร และส่วนที่เป็นวดั ซ่ึงมีพระสงฆจ์าํพรรษา

อยูป่ระมาณ 200 รูป และยงัเป็นสถานที่หน่ึงที่เคยใชถ้่ายทาํภาพยนต ์เรื่อง The Little Buddha    

เดินทางสู่ เมืองทิมพู 

นาํท่านชม MEMORIAL CHORTEN หรือ มหาสถูปเจดียท์ี่พระเจา้จกิมี ดอรจ์ ี วงัชูกซ่ึง   เป็นพระ

ชนกของกษตัริยข์องพระเจา้จกิมีซิงเยวงัชูกและไดท้รงรบัฉายาว่าเป็นบิดาแห่งภูฎานยุคใหม่ มี

ประสงคต์อ้งการสรา้งเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแทนสญัญลกัษณก์ายวาจาใจของพุทธศาสนา  

สาํหรบัชาวพุทธแถบเทือกเขาหิมาลยั  นิยมนาํมาเป็นสญัญลกัษณแ์ทนหวัใจพระพุทธเจา้ถือเป็น

สิ่งศกัด์ิสิทธ์ิ และทุกวนัจะเห็นว่ามีพุทธศาสนิกชนมาแสดงความเคารพโดยการเดินทางเวียนขวา 

และ หมุนกงลอ้ พรอ้มกับสวดมมนต ์ว่า โอมมณีปัทเมฮุง เชคอินเขา้สู่ที่พกั Dorji Element  

 
  

19.00   รบัประทานอาหารเยน็ที่โรงแรม   

   

วนัที2่            ทืมพ-ู  พูนาคา      อาหารเชา้ /กลางวนั/เยน็  

06.00   อาหารเชา้ที่โรงแรม  

07.00            นาํท่านสู่วดัพระใหญ่ สถานที่รูปที่รูปป้ันพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ที่มีความสูง169 ฟุต

เดินทางจากทิมพู สู่  พูนาคา    นาํท่านออกเดินทางสู่เมือง  พูนาคา  อดีตราชธานีของภูฏาน  

ตั้งแตปี่ ค.ศ. 1639 – 1955  ซ่ึงสรา้งและปกครองโดย  ชบัดรุง  งาวงันมัเกล  (Shabdrung 

Ngawang Namgyal)  เป็นพระลามะจากธิเบตที่ธุดงคม์าถึงภูฏาน   ระหว่างทางท่านจะไดช้มวิว

สวนแอปเป้ิลระหว่างทาง แวะจุดที่สูงที่สุดบนเสน้ทางน้ี ที่ ดอรชู์ลา  (Dorchula Pass) ที่ความสูง 

3,150 เมตร เหนือระดบันํ้าทะเลปานกลาง เป็นช่องเขาที่สามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลยัไดใ้น

ระยะใกล ้ มีความสูงอยูใ่นระดบั  3,100  เมตร  บางวนัก็จะเห็นทะเลหมอกปกคลมุอยูท่ัว่ไป บน



 

 

เนินสูงจะมีสถูปทรงสี่เหล่ียมซ่ึงมีหลงัคาครอบแบบอยา่งภูฎานซ่ึงมีขนาดใหญ่อยูบ่นสุดและมี

ขนาดเล็ก108 องคร์ายลอ้ม สรา้งเพื่อเป็นมงคลและ ปกป้องคุม้ครองผูเ้ดินทางใหป้ลอดภยั  

บริเวณโดยรอบจะมีธงมนตห์ลากสีเพ่ือบูชาเทพแห่งป่าเขา และตรงขา้มกบัสถูปจะมีวดัธิเบต 

ภายในเป็นมีการเล่าเรื่องผ่านภาพเขียนเก่ียวกบัประวตัขิองกษตัรภ์ูฎานที่ปกครองประเทศภูฎาน

จนถึงปัจจุบนั   

 
12.00 รบัประทานอาหารกลางวนั ที่   Chemi lhakang  หลงัจากนั้น  ชม หมู่บา้น   CHEMI LHAKANG   

ที่ท่านจะไดช้มทศันียภาพอนัสวยงามของทิวทศัน ์ทุ่งนา และ ชีวิตความเป็นอยูข่องชาวภูฎาน  ถ่ายรูปกบั

เด็กภูฎานที่อาศยัในหมู่บา้น และมีความเช่ือที่นาํองคชาตมาวาดที่หนา้ประตบูา้น เพราะเช่ือว่าจะป้องกนั

สิ่งชัว่รา้ยและนาํความผาสุขมายงัครอบครวั ท่านสามารถเดินทางข้ึนไปชมวดั Chemilakhang เพ่ือชมวิว

ของหมู่บา้นที่ตดักบัทุ่งนา และฟารม์ขา้ว   และชมชีวิตและความเป็นอยูข่องคนในหมู่บา้น วดันั้เป็นวดั

ประจาํหมู่บา้นที่มีความเช่ือว่าถา้ใครมาขอสิ่งใดก็จะสมหวงัตามที่ขอ    

 

 
15.00   จากนั้นนาํท่านชม ปูนาคาซอง  (Punakha Dzong)   ซ่ึงเป็นที่ประทบัของพระสงัฆราชในฤดูหนาว    

เน่ืองจากปูนาคา มีอากาศไม่หนาวเยน็จนเกินไป  ดว้ยเหตทุี่เป็นเมืองที่ตั้งอยูบ่นพ้ืนที่สูงเพียง  1,468  เมตร 

เท่านั้น  เม่ือเทียบกบัเมืองอ่ืนๆ ที่น่ีจงึมีอากาศอบอุ่นกว่าในช่วงฤดูหนาว   ดา้นหนา้ของปูนาคาซองจะเป็นจุดที่

แม่นํ้าโพ  (Po Chu) และแม่นํ้าโม  (Mo Chu)  ซ่ึงหมายถึงแม่นํ้าพ่อ และแม่นํ้าแม่ไหลมาบรรจบกนัพอดี เดิน

ทางเขา้สู่ ที่พกั   ณ  โรงแรม ใน พูนาคา  เชคอินเขา้สู่ที่พกั Hotel Vara 

 
 



 

 

 
 

วนัที่ 3          พูนาคา- วงัดี- ทิมพู       อาหารเชา้/กลางวนั/เยน็   

06.00   อาหารเชา้ที่โรงแรม   

07.00   เดินทางกลบัเมืองทิมพูโดยทางรถยนต ์ระยะทาง 77 กิโลเมตรซ่ึงใชเ้วลา 3 ชัว่โมง  

10.30  นาํท่านชมพิพิธภณัฑพ้ื์นบา้น Folk and  Heritage Museum  สมัผสัวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาว

ภูฎานอนัมีรากฐานความเช่ือสะทอ้นถึงความเป็นพุทธอยา่งเรียบง่าย ชมพิพิธภณัส์ิ่งทอ 

Textile museum สถานที่รวบรวมสิ่งทอหตัถกรรมตา่งๆ   

จากนั้นนาํท่านเดินทางชม Postal Mesuem พิพิธภณัฑไ์ปรษณียแ์ห่งใหม่ ภูฎาน เป็นประเทศหน่ึง

ที่ข้ึนช่ือว่าเป็นเจา้แห่งแสตมป์ และที่กล่าวขวญักนัมาในงาน International Philatelic exhibitionที่

เมืองกลักาตาปี 1970  ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือแสตมป์รูปตา่งๆ ได ้ตามอธัยาศยั เช่นรูปชุด

พระมหากษตัริย ์ชุดศาสนา ระบาํหนา้กากดอกไม ้แมลง และ เยีย่มชมโรงเรียนสอนศิลปะ (The 

school  Of Arts and Craft or Painting school ) เป็นโรงเรียนสอนศิลปะเก่ียวกบัลทัธิลามะแขนวง

ตา่งๆ มีทั้งพระพุทธรูปป้ัน การวาดภาพพระบฎ ( Thangka ) ช่างแกะสลกั ช่างวาดรูป ตลอดจน

ช่างทาํหนา้กาก ทั้งไม ้และกระดาษ และที่น่ีเองท่านสามารถหารูปวาด หรือ รูป มณัฑละ เป็น

แผนภูมิจกัรวาลตามความเช่ือของพุทธตตัตรยานหรือพ้ืนที่ศกัด์ิสิทธ์ิในภูฎานจะเป็นภาพวาดหรือ

ใชเ้ทียนยอ้มเป็นสีตา่งๆ และขณะที่สรา้งมณัฑละถือเป็นการเจริญสมาธิอยา่งหน่ึง และยงัมาใช้

ในพิธีเพิ่มพลงัตามความเช่ือของนิกาย   

13.00   อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

  เยีย่มชมโรงงานทาํกระดาษ 

เช็คอินท ์ณ   โรงแรม Dorji Element หรือเทียบเท่า  ใหท้่านลองใส่ชุดประจาํชาตภิูฎาน   

17.30  นาํท่านชม ทาชิโชชอง ( TASHICHO DZONG ) ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ ์แห่งเมืองทิมพู  ซองแห่งน้ีมี

รูปแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากและใหญ่โต ปัจจุบนัถูกใชแ้ยกเป็นส่วนตา่งๆ เช่น สถานที่

ทาํงานของกษตัริย ์ สถานที่พกัในฤดูรอ้นของสมเด็จพระสงัฆราช  ตลอดจนสถานที่ทาํการของ

รฐับาล  ระหว่างทางเขา้ซอง ท่านจะไดเ้ห็นแปลงดอกกุหลาบ  ดอก  Popy และตน้ไมน้านาชนิด 

 



 

 

  
19.00           รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

ในคํา่คืนน้ี  ท่านจะไดเ้ห็นชาวภูฎานแตง่กายดว้ยชุดประจาํชาตโิดยผูช้ายแตง่ชุดโค และผูห้ญิง

แตง่ชุดคีร่า อิสระใหท้่านเดินเล่นชมเมืองในยามเยน็ และ ชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองของฝากนานา

ชนิด กลบัโรงแรม พกัผ่อนตามอธัยาศยั  

วนัที่ 4            ทิมพู –  เขาทกัซงั  - พาโร    อาหารเชา้/กลางวนั/เยน็  

06.00  อาหารเชา้ที่โรงแรม   

07.00  นาํท่านสู่ วดัทกัซงั (Taktsang Monastery) ไดช๋ื้อทกัซงัน้ีมีความหมายว่าที่อยูข่องเสือ (Tiger’s 

Nest) ซ่ึงตั้งตามตาํนานความเช่ือเก่า  การข้ึนชมวดัทกัซงั จะตอ้งข่ีมา้ ข้ึนเขา ประมาณ 2 ชัว่โมง 

และเดินเทา้2 ชัว่โมง    ไม่รวม ค่าข่ีมา้ท่านละ 20 USD วดัแห่งน้ีจดัเป็นวดัที่มีช่ือเสียงที่สุดใน

ภูฏาน  รบัประทานอาหารกลางวนับนเขา     สาํหรบัผูท้ี่ตอ้งการเดินทางข้ึนไปจนถึงวดัทกัซงัตอ้ง

นัง่มา้ข้ึนไปอีกและเดินตอ่ดว้ยเทา้ประมาณ 1 ชัว่โมง และใชเ้วลาเดินทางกลบัประมาณ 3ชัว่โมง 

11.00   ระหว่างทาง รบัประทานอาหารกลางวนั บนเขา ทกัซงั 

15.00  เดินลงจากเขา   

18.30  น   เขา้สู่ที่ พกั   ณ  โรงแรม  Mandala Guest   เมืองพาโร   

                    หลงัจากนั้นรบัประทานอาหารคํา่ที่โรงแรม   

วนัที่  5  พาโร –กรุงเทพ  

08.00           อาหารเชา้ ที่ โรงแรม    

09.00  ท่านชมวดัคิชู (Kyichu Temple)  เป็นวดัเก่าแก่ที่สุดแห่งหน่ึง

ของภูฏานตามประวตัว่ิาสรา้งตั้งแตร่าวพุทธศตวรรษที่  12 

หรือราว 1,300  ปีมาแลว้ ตั้งแตส่มยัที่ภูฏานยงัเป็นดินแดนส่วนหน่ึงของทิเบต  กษตัริยซ์อง

เซนกมัโป  ซ่ึงชาวทิเบตยกยอ่งว่า  เป็นผูอ้ญัเชิญศาสนาพุทธสายวชัรยานตนัตระมาประดิษฐาน

ในทิเบต โปรดสรา้งวดั 108 แห่ง เพ่ือตอกอวยัวะ 108 จุด  ของยกัษต์นหน่ึง ซ่ึงนอนแผ่ทบั

เทือกเขาหิมาลยัไว ้ หมายจะใหส้จัธรรมคาํสอนของพระพุทธเจา้เผยแผ่ไปถึง โดยจุดที่สรา้งวดัคิชู

ที่เมืองพาโรเป็นเทา้ซา้ยของยกัษ ์ (อีกวดัหน่ึงในภูฏานอยูท่ี่เมืองบุมทงั สรา้งตรงเข่าซา้ยของ

ยกัษ)์ ชมวิหารเก่าแก่ตั้งแตส่มยักษตัริย ์ซองเซน กมัโป ซ่ึงปูพ้ืนดว้ยไมแ้ผ่นใหญ่    ตรงบริเวณ

เบ้ืองหนา้พระปฏิประธานมีรอยบุม๋ลึก  เน่ืองจากมีผูแ้สวงบุญมายนืและกม้ลงกราบพระแบบ  

“อษัฎางค-ประดิษฐ”์ (ร่างกายแตะพ้ืน 8 จุด) ซํ้า ๆ กนัเป็นเวลานานนบัพนัปี    นาํท่านชมตลาด

ผกัผลไมข้องเมืองพาโร  รา้นคา้สินคา้พ้ืนเมือง ของที่ระลึก 



 

 

นาํท่านชมภาพวาดทางพระพุทธศาสนาอายุ กว่า 100 ปี แตย่งัคงมีสีสนัสดใส ภายในไม่มีไฟฟ้า

ส่องสว่าง ที่วดั ดุงเช    ( Dungtse Lhakhang หรือ วิหารมืด )   จากนั้น  นาํท่าน 

11.00  น       รบัประทานอาหารกลางวนั 

11.30  น       เดินทางสู่สนามบิน พาโร 

13.35  น  เหินฟ้ากลบักรุงเทพ  โดยสายการบินดรุกแอร ์ เที่ยวบินที่   KB 140    

19.00  น  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ และความทรงจาํที่ดี  

     XXXXXXXXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ   ราคาตั้งแต ่10 ทา่นข้ึนไป พรอ้ม ทวัรลี์ดเดอร ์

เดินทางวนัที่ 26-30 มิถุนายน  /13-17 สิงหาคม 59     

ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่   ท่านละ   45,500   บาท  

ผูใ้หญ่พกัหอ้งเดี่ยว ท่านละ   51,500.00  บาท  

หมายเหต ุในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ทา่น ทางบริษทัจะขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่มีทวัรลี์ด

เดอรเ์ดินทางไปพรอ้มกบัคณะ  

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

-ค่าตัว๋เคร่ืองบินกรุงเทพ – พาโร –กรุงเทพ สายการบิน DRUK AIR  

-ค่าที่พกั 4 คืน พรอ้มอาหารทุกม้ือ  

-ค่าวีซ่า  

-ค่าภาษีสนามบิน  

-ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่งๆๆ  

-ค่าประกนัอุบตัิเหต ุ 



 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

-ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ โดยประมาณ  ทา่นละ 600.00 บาท  

-ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั 

-ค่าลาท่ีใชข้ึ้นเขาทกัซงั   USD20-25 รวมทิป  

ขอ้มูลการเตรียมตวัก่อนเดินทางสู่ประเทศภูฎาน 

1.    โรงแรมส่วนใหญ่เป็นโรงแรมที่ผ่านการรบัรองมาตรฐานจากรฐับาลภูฏาน  เทียบเท่า โรงแรมระดบั 3 ดาว 

ในบา้นเรา  แตโ่รงแรมในภูฏานไม่มีแอรใ์นหอ้งพกั ส่วนมากมีแตฮี่ตเตอร์ 

2.    รายการอาหารในภูฏาน มีไม่หลากหลาย ดงันั้นอาหารส่วนใหญ่จงึเหมือนๆ กนั เช่น ขา้ว ผดัหม่ี ผดัผกั  

3.    ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาํหนดให ้20 กิโลกรมัตอ่หน่ึงคน 

4.    โดยธรรมเนียม ลกูคา้จะเป็นผูใ้หท้ิปไกดแ์ละคนขบัรถ และ ทวัรลี์ดเดอร ์ (ตามความพ่ึงพอใจ)  

5     ทางบริษทัจะจดันํ้าด่ืมใหร้ะหว่างอาหร แต ่ทางบริษทัจะไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารนอกรายการ 

6    ค่าข่ีลาข้ึนเขาทกัซงั ท่านละ  20 usd  ซ่ึงท่านชาํระโดยตรงกบัเจา้ของลา  การข้ึนเขาทกัซงัข้ึนอยูก่บัการ

พิจารณาของลกูคา้ ทางบริษทัจดัสถานที่ท่องเที่ยวที่อ่ืนใหใ้นกรณีที่ท่านไม่ข้ึนเขาทกัซงั 

ในกรณีที่เกิดอุบตัเิหตุในการข้ึนเขาทักซงั   ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบและค่าใชใ้นการรกัษาพยาบาล  

7   เน่ืองจากสถานที่ท่องเที่ยวเป็นวดั  สถานที่ราชการ และ พระราชวงั  การแตง่กายสุภาพ   

ไม่อนุญาตกางเกงขาสั้น 4 ส่วน   สายเดียว  แขนกุด     รองเทา้ที่สวมสบาย  

สถานที่ว่าราชการ จะเปิดใหน้กัท่องเที่ยวตา่งชาตเิขา้ชมไดแ้ตภ่ายนอก ไม่อนุญาตใหเ้ขา้ไปภายในตวัอาคาร  

8   การแลกเงิน ท่านสามารถแลกเงินไทยเป็นเงิน USD DOLLAR ( ควรแลกแบงคใ์หม่ )  และนาํไปแลกเป็นเงิน

ทอ้งถิ่น  สกุลเงินของภูฏาน คือ งุลตรมั- Ngultrum (เรียกสั้นๆว่า นู-Nu)เงินภูฏาน 1 นู(Nu.) มี 100 Cheltrum 

(เชลตรมั)อตัราแลกเปล่ียน 1 เหรียญสหรฐัฯ =32.12 และ 1 บาท = 1.185 นู   

ค่าเงินของภูฏานผูกไวก้บัค่าเงินรูปีของอินเดีย สามารถใชเ้งินรูปีซ้ือของได ้  การใชบ้ตัรเครดิตตา่งๆในภูฏานไม่

ค่อยสะดวกนกั เพราะมีรา้นคา้นอ้ยแห่งรบับตัรเครดิต บตัรเครดิตที่ยอมรบัทัว่ไปคือ บตัรวีซ่า และบตัร

อเมริกนัเอ็กซเ์พรส      การแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศและแลกเช็คเดินทางทาํไดท้ี่ธนาคารแห่งชาตภิูฏาน 

(Bhutan National Bank-BNB) และธนาคารภูฏาน (Bank of Bhutan-BOB) ในเมืองทิมพู หรือ ที่สนามบิน  

 

  
  



 

 

9   ภูมิอากาศ    เน่ืองจากภูฏานเป็นประเทศขนาดเล็ก ลกัษณะภูมิอากาศจงึไม่แตกตา่งกนัมากนกั โดยมากเป็น

ภูมิอากาศแบบก่ึงรอ้นมีฝนชุก ยกเวน้ตอนเหนือซ่ึงเป็นภูเขาสูง ทาํใหมี้อากาศแบบหนาวเทือกเขา  

อากาศกลางวนั  29-25  องศาเซลเซียส  กลางคืน 20  องศาเซลเซียส   

ฤดูรอ้น จะอยูใ่นช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ช่วงน้ีจะมีพายุฝน ตามเทือกเขาจะเขียวชอุ่ม  กรุณาเตรียม 

เสื้ อกนัฝนและร่มเพ่ือความสะดวกในการเดินทาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

LIST  OF  Hotels  for Tour Bhutan   of Mandala International Travel and Services Co Ltd  

Hotel  Olathang   Paro, Bhutan  Tel Tel : 00975-8-271304 / 305  Fax 009758271454  

 

Hotel Damchen  Resort  , Punakha   Tel: +975-2-584367 / 584368   Fax: +975-2-584354 

 Hotel Phuntshopelri  

Thimphu     Tel    00975-2-334970 / 71 / 72   Fax : 00975-2-334974 

 



 

 

Hotel  Tiger nest resort    Tel   +975 8 271310   Fax: +975 8 271640 

 

การจองทัวร ์ 

- ส าเนาหนังสอืเดนิทาง สง่มาที ่   email   info@mandalatravel.co.th   

- fax 021752702   line id  naritamandala  

- รปูสี ่ 1 นิว้ – 2 นิว้ 1 รปู     

การช าระเงนิ  

1 ส ารองทัวร ์ ช าระคา่มดัจ าทัวร ์ ทา่นละ 16000.00 บาท  

2 ช าระเงนิทีเ่หลอื   หลงัจากวซีา่ภฎูานออก  

กรณุาโอนงนิเขา้บญัชบีรษัิทดงันี ้ 

ชือ่บญัช ี 
มนัดารา่อนิเตอรเ์นชัน่แนลแทรแวลแอนด์
เซอรว์สิจ ากดั  

ธนาคาร  เลขที ่ 

กรงุเทพ  1950900959    ออมทรัพย ์ 

กสกิรไทย  7152379034    ออมทรัพย ์ 

ไทยพาณชิย ์ 4069107576    ออมทรัพย ์ 

กรงุไทย  036042570      ออมทรัพย ์ 
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