
                                                                                                     

 

KHÁM PHÁ VƯƠNG QUỐC HẠNH PHÚC 
BHUTAN 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

➢ Thời gian: 6 ngày 5 đêm 

➢ Phương tiện: Máy bay, xe 

Quý khách có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất làm thủ tục   

đáp chuyến bay tối đi Bangkok. 

 

Đến Bangkok, quý khách về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi để 

chuẩn bị cho chuyến bay đến Bhutan vào sáng sớm hôm sau. 

 

Sáng: Đến sân bay Paro, Bhutan - đất nước Phật Giáo được xem 

là quốc giáo, gắn liền với huyền thoại Rồng Sấm (Thunder 

Dragon). Xe và hướng dẫn viên sẽ đón quý khách di chuyển về 

thủ đô Thimphu - là thủ đô của Bhutan, nằm ở phần phía tây 

của Bhutan ở độ cao khoảng 2.300 mét và cũng nằm trong thung 

lũng phì nhiêu của sông Thimphu.  

Trưa: Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng. Tiếp tục khởi hành đi 

Thimpu. Dọc đường đoàn tham quan:  

➢ Đền Tachogang lhakhang và đi lang thang xuống cầu 

treo thế kỷ 14 làm bằng dây xích sắt. Tham quan công 

trình được các kỹ sư vĩ đại và nhà thơ Phật giáo Lama Thangton Gyelpo hoặc Lama 

Chamzampa (người làm cầu) đã  xây dựng nó. 

➢ Tu viện nổi tiếng Tshlchho Dzong cũng là cơ quan đầu não của chính phủ Bhutan. 

Tu viện được xây dựng vào năm 1641 bởi Shabdrung Ngawang Namgyal. Với hình dáng 

NGÀY 01 :            TP. HCM - BANGKOK                                                                (Ăn -/-/-) 
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kiến trúc đồ sộ, tu viện còn có tên gọi khác là “pháo đài của tôn giáo huy hoàng”. Hiện 

nay, pháo đài là nơi đặt ngự phòng của Vua Bhutan và rất nhiều cơ quan quản lý của nhà 

nước. 

Tối: Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng. Quý khách nghỉ đêm tại Thimphu. Tự do khám phá thành 

phố về đêm. 

Sáng: Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn. Sau đó, xe đưa đoàn 

di chuyển đến Punaka – cố đô của Bhutan. Trên đường đi, quý 

khách sẽ đi ngang qua đèo Dochula cao 3.150, nơi có 108 

chorten (tháp) trên đèo Dochula do hoàng hậu Ashi Dorji 

Wangmo xây tặng nhà vua, đoàn dừng chân uống trà và ngắm 

toàn cảnh dãy Himalaya hùng vĩ. Sau đó xe sẽ đưa quý khách 

xuống đèo, vượt qua một loạt các khúc cua ngoạn mục và tiến tới 

thung lũng màu mỡ Punakha. 

Đoàn tiếp tục hành trình đi Punakha. Tới nơi đoàn tham quan: 

➢ Pháo đài Punakha Dzong - là một trong những pháo 

đài đẹp nhất Bhutan, ở nơi tiếp giáp của hai dòng sông 

Pho Chu (sông Trống) và Mo Chu (sông Mái). Được xây dựng từ năm 1637, nơi đây là trụ 

sở của chính quyền Bhutan cho tới giữa thế kỷ 20. 

➢ Ngôi đền Chimi Lhakhang còn gọi là ngôi đền của Devine Madman (Thánh Nhân Điên) 

hoặc Lama Drukpa Kuenley. Người dân địa phương coi đây là ngôi đền thờ phồn thực linh 

thiêng và tin rằng những cặp vợ chồng hiếm muộn tới đây cầu xin sẽ sớm có con. 

Tối: Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng. Quý khách nghỉ đêm tại Punakha. Tự do khám phá thành 

phố về đêm. 

Sáng: Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn. Sau đó, xe đưa đoàn 

di chuyển về lại Paro. 

Trưa: Về tới Paro, quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng. Sau 

đó, đoàn ghé tham quan: 

➢ Paro Dzong - hay còn gọi là Rinpung Dzong - một 

trong những pháo đài lớn nhất Paro, cơ quan luật pháp và 

chính quyền tỉnh Paro đều được đặt tại đây. Bộ phim 

Hollywood nổi tiếng “Little Buddha” cũng được quay tại 

đây. 

➢ Bảo tàng quốc gia nằm trong pháo đài Taa Dzong 

- nơi được coi như một bộ sưu tập những sản phẩm thủ 

công đặc trưng và di sản văn hóa phong phú của Vương quốc Bhutan. 

Tối: Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng. Quý khách nghỉ đêm tại Paro. Tự do khám phá thành phố 

NGÀY 03 : THIMPHU - PUNAKHA                                                      (Ăn Sáng/Trưa/Tối) 
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về đêm.  

Sáng: Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn. Sau đó, đoàn di 

chuyển đến Ramthangkha: 

➢ Điểm dừng của ô tô để leo lên tu viện Taktsang, còn 

gọi là Tiger Nest Monastery, biểu tượng của đất nước 

Bhutan (Tự túc chi phí lên tu viện bằng ngựa). Tiger 

Nest Monastery là một tu viện tuyệt đẹp, nằm ở độ cao 

3200 m và nằm cheo leo trên vách đá dốc đứng khoảng 

1000 m trên thung lũng Paro. Theo truyền thuyết, ngài 

Liên Hoa Sinh Đại Sư (Guru Rinpoche) vị tổ của Phật giáo 

Tây Tạng và Bhutan đã cưỡi trên lưng cọp bay đến hang 

động hiện nay là Tu viện Taktsang để tham thiền. Cần có 

khoảng hai giờ với tốc độ đi bình thường để leo lên lưng 

chừng của tu viện, nơi có các nhà hàng và điểm nghỉ ngơi. 

Tu viện có 13 điểm hành hương linh thiêng và là một 

trong những nơi hành hương linh thiêng nhất của cả vùng 

Hymalaya. 

Quý khách ghé tham quan nhà người dân Bhutan và 

thưởng thức rượu truyền thống “Ara”, một loại rượu được 

lên men từ gạo, lúa mỳ, bắp. 

Trưa: Bữa trưa được phục vụ trong nhà hàng nằm trên lưng 

chừng núi. 

Chiều: Đoàn tham quan: 

➢ Kylchu Lhakang - ngôi chùa đầu tiên và cũng là cổ nhất tại Bhutan, đồng thời là một 

trong 108 ngôi đền được xây dựng từ thế kỷ thứ 7 của Tạng Vương Tùng Bố, một trong ba 

vị tam tạng vương vĩ đại của Tây Tạng. Kyichu cùng với đền Đại Chiêu (Jokhang) ở Lhasa 

(Tây Tạng) là một trong những ngôi đền còn tồn tại đến tận ngày nay Tài tử Hong Kong 

Lương Triểu Vĩ đã tổ chức lễ cưới của mình tại ngôi chùa này.  

Sau đó, quý khách quay về nghỉ đêm tại Paro, dùng cơm tối tại nhà hàng và chuẩn bị cho hành 

trình trở về vào hôm sau. 

Sáng: Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn. Sau đó, xe đoàn di chuyển ra sân bay làm thủ tục 

chuyến bay về Bangkok và đổi máy bay về Tp. Hồ Chí Minh. Về đến Tp. Hồ Chí Minh, kết thúc 

chuyến đi, chia tay và chào tạm biệt quý khách. 

(Do điều kiện thực tế tham quan, thứ tự có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm 

tham quan trong chương trình) 

NGÀY 05 : CITY PARO                                                                        (Ăn Sáng/Trưa/Tối) 
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NGÀY KHỞI HÀNH 

 

GIÁ TOUR CHO 01 KHÁCH 

 

Tháng 1: 29 

Tháng 2: 03, 15, 20, 27 

Tháng 3: 03, 14, 19, 30 

Tháng 4: 04 

 

49.800.000 VNĐ 

(Bảng giá không áp dụng cho ngày lễ, Tết. Chưa bao gồm tiền tip cho tài xế và hdv địa phương) 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

 Vận 

chuyển 

Vé Máy Bay chặng HCM – BKK // BKK – HCM của Vietnam Airlines, 

Thai Airways, Vietjet Air, Air Asia,... 

Vé Máy Bay chặng BKK – PARO // PARO – BKK của Bhutan Airlines 

Thuế sân bay quốc tế hai nước + phí xăng dầu máy bay + Thuế an ninh (có 

thể thay đổi tùy theo tình hình xăng dầu thế giới) 

Các chi phí vận chuyển 

 Lưu trú Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao (2-3 khách/phòng) 

 Ăn uống Theo chương trình  

Trên đường đi phục vụ khăn lạnh, nước suối 1 chai nước 500ml/ngày. 

 HDV HDV tiếng Việt đi theo phục vụ suốt tuyến 

 Bảo hiểm Bảo hiểm tai nạn du lịch trọn tour mức đền bù tối đa 1.000.000.000 

VNĐ/vụ. Đối với khách hàng hơn 70 tuổi, gia đình và Quý khách phải cam 

kết đảm bảo tình trạng sức khoẻ với công ty chúng tôi trước khi tham gia 

tour. Nếu có bất cứ sự cố nào xảy ra trên tour, Công Ty sẽ không chịu trách 

nhiệm. 

 Tham quan Vé vào cửa tất cả các điểm tham quan theo chương trình. 

 Quà tặng Nón, nametag hành lý. 

 Visa Visa Nhập cảnh vào Bhutan (Lệ phí thư mời nhập cảnh vào Bhutan 

(1.200.000 VNĐ sẽ không hoàn lại nếu quý khách bị từ chối visa) 

 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

 Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng 

  Vé tham quan các điểm ngoài chương trình 

  Chi phí di chuyển bằng ngựa lên tu viện Taktsang  

  Các chi phí cá nhân khác như: Điện thoại, giặt ủi, mua sắm, nước uống. 

  Visa tái nhập vào Việt Nam 1.500.000 VNĐ / khách. 

  Tiền TIP cho tài xế và HDV địa phương: 07 USD/Khách/Ngày 



                                                                                                     

 

  Phụ thu phòng đơn: 6.000.000 VNĐ/khách 

 

GIÁ TOUR TRẺ EM 

 Trẻ em dưới 2 Tuổi Tính 50% giá tour (ngủ ghép chung giường với người lớn) 

 Trẻ em 2 dưới 10  tuổi 90% giá tour (ngủ ghép chung giường với người lớn) 

 Trẻ em  10 tuổi trở lên Tính bằng giá người lớn. 

 

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR  

(các ngày trên tính theo ngày làm việc) 

 Hủy tour ngay sau khi Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán đã cấp visa 100% tiền cọc tour 

 Hủy tour từ 30 - 45 ngày trước ngày khởi hành 10% giá tour 

  Hủy tour từ 16 - 29 ngày trước ngày khởi hành 30% giá tour 

 Hủy tour từ 08 - 15 ngày trước ngày khởi hành 60% giá tour 

 Hủy tour từ 04 - 07 ngày trước ngày khởi hành 90% giá tour 

 Hủy tour từ 01 - 03 ngày trước ngày khởi hành 100% giá tour 

 

GHI CHÚ: 

• Hộ chiếu quy định phải còn thời hạn trên 06 tháng, thông tin trong hộ chiếu phải chính xác 

(tên, ngày, tháng, năm sinh...) và đảm bảo đầy đủ số trang, không rách rời, chấp vá, tẩy xóa, có 

vết bẩn hoặc các vấn đề khác,... có liên quan đến phía an ninh và Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh 

làm ảnh hưởng đến việc xuất nhập của quý khách thì Go World Travel hoàn toàn không chịu 

trách nhiệm và không hoàn tiền các dịch vụ đã đặt. 

• Đối với Việt Kiều, bắt buộc phải sử dụng hộ chiếu của quốc gia mình đang định cư, có 

nghĩa là phải có hộ chiếu hoặc phải sử dụng hộ chiếu Việt Nam còn thời hạn trên 06 tháng, không 

chấp nhận thẻ xanh hay travel document, hoặc giây tờ khác,... để đăng ký tour làm ảnh hưởng 

đến việc xuất nhập của quý khách thì Go World Travel hoàn toàn không chịu trách nhiệm và 

không hoàn tiền các dịch vụ đã đặt. 

• Trong trường hợp Quý khách bị từ chối xuất nhập cảnh, trách nhiệm không thuộc về Go 

World Travel, không hoàn tiền tour. 

• Lịch bay quốc tế/nội địa chính xác sẽ được xác nhận với Quý khách trước 2 tuần so với 

ngày khởi hành. Go World Travel cam kết sẽ lựa chọn các hãng hàng không, chuyến bay phù 

hợp nhất cho chương trình du lịch. Vui lòng hiện hệ với nhân viên tư vấn của chúng tôi nếu Quý 

khách cần thêm thông tin về chuyến bay. 

• Chương trình có thể thay đổi tùy thuộc lịch bay của hãng hàng không và tình hình khách 

sạn. Trong những trường hợp bất khả kháng như khủng bố, bạo động, thiên tai hoặc sự thay đổi 

lịch trình của các phương tiện vận tải công cộng (máy bay, tàu hỏa...) thì chúng tôi có quyền thay 

đổi lộ trình hoặc hủy tour vì sự thuận tiện và an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu trách 

nhiệm bồi thường những thiệt hại phát sinh. 



                                                                                                     

 

• Các điểm tham quan có thể thay đổi thứ tự cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn 

đảm bảo đầy đủ điểm tham quan cho Quý Khách. Không hoàn tiền các dịch vụ đã đặt (dù không 

sử dụng). 

QUY ĐINH ĐĂNG KÝ TOUR 

• Quý khách hàng điền phiếu đăng ký và cung cấp hồ sơ xin visa trước ngày khởi hành chậm 

nhất là 15 ngày. 

• Đặt cọc 30.000.000 VNĐ khi đăng ký tour và thanh toán hết số tiền tour còn lại 

trước 15 ngày so với ngày khởi hành.  

• Đăng ký và nộp hồ sơ trước ngày khởi hành tối thiểu 4 tuần. 

• Nếu khách hoãn, hủy hoặc thay đổi tour phải thông báo qua email, fax cho công ty và phải 

được Go World Travel xác nhận. 


