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Kính chào Quý khách, Quý độc giả TSTtourist thân mến,

Tình hình du lịch trong nước lẫn quốc tế đều đang trên đà hồi phục. Với du lịch trong 
nước, các điểm đến trở nên sôi động hơn bao giờ hết trước kỳ nghỉ 2/9 gần kề. Lên 
rừng, xuống biển, cắm trại từ Bắc chí Nam,... hàng loạt trải nghiệm mới ra đời nhằm 
đáp ứng nhu cầu xê dịch mạnh mẽ của du khách hậu Covid-19. Với các điểm đến 
quốc tế, để tạo đà phục hồi du lịch, nhiều quốc gia đã mở cửa đón du khách cũng 
như nới lỏng chính sách nhập cảnh lên mức tối đa, giúp thị trường du lịch nước ngoài 
cũng đặc sắc không kém cạnh thị trường trong nước.

Tại TSTtourist, các đường tour cũng đã trở lại mạnh mẽ với hàng loạt điểm đến hấp dẫn 
trong và ngoài nước. Tour trong nước nổi bật với các điểm đến như Đà Lạt, Phú Quốc, 
Long Hải, Nha Trang,... Tour quốc tế cũng muôn hình vạn trạng với các đoàn khách đi 
Bắc Âu, Singapore - Malaysia, Venice, Santorini,...

Không phải ngẫu nhiên mà Butan lại được biết đến với danh xưng "quốc gia hạnh 
phúc nhất thế giới". Cuộc sống không Internet, coi trọng chỉ số hạnh phúc của con 
người, đề cao trải nghiệm của mỗi cá nhân,... giúp Butan không chỉ là quốc gia hạnh 
phúc nhất, mà còn là một trong những quốc gia độc đáo, thú vị đáng khám phá nhất 
trên thế giới. Để tìm hiểu kỹ hơn về quốc gia đặc biệt này, hơn hết là khám phá những 
cung đường đặc sắc cả trong nước và quốc tế với các mức giá vô cùng hấp dẫn, 
quý khách đừng bỏ qua E-Magazine TSTtourist số phát hành thứ 50, ngày 27/08/2022 với 
chủ đề: "TRỞ LẠI BUTAN - NGẬP TRÀN HẠNH PHÚC".

BAN BIÊN TẬP

Lời Ngỏ



TRẢI NGHIỆM DU LỊCH GÒ VẤP
- TRĂM NĂM TÌM LẠI DẤU XƯA

Sáng ngày 26/8/2022 đoàn Lãnh đạo UBND Thành phố, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, đông đảo doanh 
nghiệp lữ hành và phóng viên của các cơ quan truyền thông đã có chuyến đi trải nghiệm du lịch Gò Vấp với 
chủ đề Trăm năm tìm lại dấu xưa.

Tên gọi của chủ đề tour gợi cho du khách về những giá trị văn hoá, kiến trúc, lối sống gắn liền với sự ra đời của vùng đất 
Sài Gòn - Gia Định xưa. Trong đó, hầu hết những điểm đến trong hành trình đều có lịch sử từ trên 100 năm, trong đó Đình 
Thông Tây Hội có tuổi đời trên 300 năm tính từ năm 1679; Nhà thờ Hạnh Thông Tây ra đời vào khoảng năm 1861, Miếu nổi 
ra đời từ cuối thế kỷ XVIII…. Hay làng nghề đúc đồng An Hội nổi tiếng đất Gò Vấp cũng đã gìn giữ đến nay đã 4 thế hệ.
 
Tour du lịch Gò Vấp không những đưa du khách về với những giá trị truyền thống của vùng đất Sài Gòn - Gia Định 
xưa, mà còn mang đến cho du khách những trải nghiệm mang xu hướng hiện đại, trong đó có trải nghiệm golf - môn 
thể thao đẳng cấp. Đoàn hảo sát còn có dịp được nghe và xem gia đình Nghệ nhân ưu tú Đức Dậu trình diễn - người 
dành nhiều thời gian và tâm huyết cho nghệ thuật âm nhạc truyền thống với bộ sưu tập những nhạc cụ độc nhất vô 
nhị. Đoàn lãnh đạo thành phố còn thực hiện Lễ trồng cây Vấp tại Đình Thông Tây Hội, loài cây vốn là lý do ra đời của 
tên gọi Gò Vấp mà người dân đã cất công tìm kiếm và Quận Gò Vấp đã có kế hoạch trồng lại cây Vấp tại các khu 
công viên, con đường vừa phù xanh bóng mát vừa để gìn giữ biểu tượng - niềm tự hào của người Gò Vấp.
 
Hành trình tour tham quan thực tế du lịch Gò Vấp - Trăm 
năm tìm lại dấu xưa trong thời gian 1 ngày, du khách 
sẽ được đến tham quan bảo tàng tư nhân với bộ sưu 
tập nhạc cụ truyền thống phong cách Tây Nguyên của 
Nghệ nhân Đức Dậu, thưởng thức café sân thượng - 
ngắm phi trường Tân Sơn Nhất với những chuyến bay 
cất và hạ cánh của các hãng hàng không khắp thế 
giới mà du khách yêu thích.

Gò Vấp nằm trong lòng thành phố Sài Gòn - Thành phố 
Hồ Chí Minh năng động, rất gần nhưng vô cùng thú vị 
với những giá trị văn hoá, lịch sử độc đáo và đặc sắc, 
xứng đáng để người dân Gò Vấp tự hào giới thiệu đến 
du khách trong và ngoài nước.







TRỞ LẠI BHUTAN - QUỐC GIA HẠNH PHÚC
CHARTER BAY THẲNG TỪ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Không cần phải nối chuyến và chờ đợi, chuyến bay 
charter đến với quốc gia hạnh phúc nhất thế giới Bhutan 
đã được TSTtourist nối lại sau khi Vương quốc Bhutan công 
bố mở cửa chào đón du khách. Hành trình trải nghiệm bắt 
đầu từ ngày 2 đến ngày 5/10/2022, với tổng số chỉ 126 
chỗ vì vậy đây là hành trình vô cùng đặc biệt mà du 
khách mong muốn đến Bhutan không thể bỏ qua.

Sự khác biệt trước hết đây là chuyến bay thẳng, du khách 
không mất thời gian quá cảnh và chờ đợi, kế đến đây là 
chuyến bay không thường xuyên cộng thêm số chỗ khá hạn 
chế - chỉ 126 chỗ. Đặc biệt, nơi ai cũng muốn đặt chân đến 
chính là Tiger’s Nest đã được bố trí sẵn ngựa để đưa du 
khách 2/3 đoạn đường trong hành trình đến với tu viện ở độ 
cao 3,200m trong cùng thung lũng Paro. Thời gian đoàn đến 
Bhutan cũng là lúc lễ hội Thimphu Tshechu - một trong những 
lễ hội hàng năm lớn nhất của Vương quốc Bhutan diễn ra từ 
ngày 4 đến ngày 6/10/2022.



Trong hành trình đặc biệt này du khách sẽ được tham quan nhiều điểm đến thú vị:
 
• Cố đô Punakha - từng là Thủ đô và trung tâm chính trị của Chính phủ Bhutan cho đến năm 1955. 
• Cổng trời Dochula - Cổng trời với 108 chorten tưởng niệm, nằm ở độ cao 3,100m và ở cạnh vườn bách thảo đầu 
tiên của đất nước. 
• Pháo đài Punakha Dzong -  pháo đài lâu đời và lớn nhất ở Bhutan.
• Chùa Chimi Lhakhang -  địa điểm hành hương linh thiêng đặc biệt dành cho các cặp vợ chồng có mong muốn cầu 
con và những cặp bố mẹ muốn cầu cho con cái ngoan ngoãn, học tốt và thành tài.
• Cầu treo Punakha dài nhất Bhutan nơi giao thoa của hai con sông lớn.

Đoàn sẽ đặt chân đến Thủ đô Thimphu, với các chương trình đặc sắc:

• Làm lễ cầu may tại Chùa Draphu Choling Gonpa của Ngài phật sống Ngawang Chogyal.
• Viếng tượng Phật Dordenma tạc bằng chất liệu vàng và đồng, là một trong những bức tượng cao nhất thế giới với 
chiều cao khoảng 51m. Trong lòng tượng gồm 125.000 tượng Phật nhỏ và một thiền đường.
• Tham quan Bưu điện trung tâm thị trấn Thimphu. Điểm đặc biệt của bưu điện này là du khách có thể làm một con 
tem từ bức ảnh của chính mình và những con tem này có thể được dùng để dán trên phong bì và gửi đi như bình 
thường.
• National Memorial Chorten - kiến trúc tuyệt đẹp để tưởng nhớ vị Vua đời thứ 3 của Bhutan, là “cha đẻ của Bhutan 
hiện đại”. Chorten được xây dựng với mục đích là nơi cầu nguyện cho hòa bình và sự thịnh vượng.

Để tham gia hành trình này, du khách cần kết quả PCR âm tính trước ngày khởi hành 72 giờ, có chứng nhận tiêm tối 
thiểu 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. 

Được biết giá tour Bhutan tại TSTtourist là giá trọn gói: 66.980.000đ cho hành trình 4 ngày - 3 đêm, đã bao gồm 
toàn bộ chi phí thuế nhập cảnh Bhutan theo quy định mới ($200), TIP, phí test PCR.

Bhutan



•Thanh Nghĩa

Cẩm nang du lịch
Bhutan

Được mệnh danh là quốc gia hạnh phúc, Bhutan là vùng đất mang màu sắc riêng biệt của vùng Mông Cổ. 
Với những danh lam, thắng cảnh, những công trình xây dựng kỳ công, mang dấu ấn lịch sử cùng thiên nhiên 
bạt ngàn, nơi đây sẽ là điểm tham quan vô cùng thú vị đang chờ du khách khám phá.

Đi Bhutan vào mùa nào đẹp nhất?
Thiên nhiên ưu đãi cho Bhutan một diện tích xanh rộng lớn, với những cánh đồng, ngọn núi phủ đầy khắp lãnh thổ. 
“Vương quốc rồng sấm” có nền văn hóa Phật giáo lâu đời, môi trường sống vẫn chưa bị “bê tông hóa” cùng với 
cảnh quan vẫn còn nguyên vẻ đẹp hoang sơ.

Khoảng thời gian từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 11 là thời điểm lý tưởng cho những chuyến du lịch Bhutan. Lúc này, 
khí hậu có phần ôn hòa lại rơi vào mùa hoa đỗ quyên, hoa mộc lan chớm nở cùng với nhiều loại hoa dại khác. Bên 
cạnh đó, mùa hè cũng là thời điểm đẹp để du lịch Paro, Thimphu cũng như các khu vực khác ở miền tây Bhutan.



Ăn gì?

Ema datshi

Là món ăn truyền thống nổi tiếng của người dân Bhutan, 
Ema datshi là đặc sản mà bất kỳ du khách nào cũng muốn 
tìm đến để thưởng thức. Trong tiếng Bhuan,  “Ema” có 
nghĩa là ớt, “ Datshi” có nghĩa là phô mai, nên món ăn này 
chỉ đơn giản là ớt nấu với phô mai. Hai nguyên liệu tưởng 
chừng không hợp nhau nhưng lại tạo ra một món ăn mềm, 
mịn mà cay nồng, vô cùng cuốn hút.



Jasha maru

Đây là món hầm được chế biến từ nhiều loại nguyên liệu quen 
thuộc như thịt gà băm nhỏ, ớt quả, cà chua,… Người dân 
Bhutan đã cho jasha maru - những quả ớt được trồng ở vùng 
Thimphu - vào để tạo nên sự khác biệt. Vị cay nhẹ, không quá 
nồng quyện cùng vị hơi chua của cà chua và vị béo của thịt 
gà, làm tổng thể món ăn hài hòa vô cùng.



Momo

Có ngoại hình không khác gì chiếc bánh bao thông 
thường nhưng món ăn này lại mang tinh túy của ẩm 
thực Bhutan. Bánh bao kiểu Tây Tạng - Momo có phần 
nhân được làm từ thịt lợn, thịt bò hoặc bắp cải và phô 
mai. Khi ăn, ta sẽ cảm nhận vị thơm ngay từ lớp vỏ, nối 
sau đó là vị ngọt béo của thịt và phô mai lan tỏa khắp 
khoang miệng.



Chơi đâu?
Cổng trời Dochula

Nằm ở độ cao 3.150 m so với mực nước biển, Cổng trời Dochula là điểm tham quan thu hút nhiều lượt khách đến 
thăm hàng năm. Đây là nơi có tu viện Druk Wangyal và quần thể 108 bảo tháp truyền thống đặc trưng của Bhutan 
được xây dựng như một đài tưởng niệm dưới sự bảo trợ của Nữ hoàng Ashi Dorji Wangmo Wangchuk để tưởng nhớ 
những người lính Bhutan chống lại quân nổi dậy Assam từ Ấn Độ. 

Dochula được gọi là“cổng trời” vì địa điểm này có thể nhìn toàn cảnh 180 độ cảnh quan núi rừng, sông suối, mây 
trời hùng vĩ của dãy núi Himalaya và nhiều dãy núi khác xung quanh.

Chùa Chimi Lhakhang

Là đất nước Phật giáo, Bhutan không thiếu những ngôi chùa cổ kính, trong đó, Chimi Lhakhang để lại nhiều ấn 
tượng cho du khách nhất. Nơi đây được biết đến với cái tên “Ngôi đền sinh sản” và nó được đến thăm bởi một 
số cặp vợ chồng không con từ trong và xung quanh quận Punakha. Bên cạnh đó, kiến trúc của Chimi Lhakhang 
còn vô cùng tinh xảo mang phong cách cổ theo chủ đề Thái Lan với những bức tranh và chạm khắc của các loài 
phallell trên tất cả các bức tường, bánh xe cầu nguyện khổng lồ…



Cầu treo Punakha

Cây cầu treo tuyệt đẹp nối hai bờ sông ở Punakha và chảy qua Punakha Dzong đã trở thành một biểu tượng của 
xứ Bhutan. Dọc thân cầu, người dân treo rất nhiều lungta (lá cờ nhiều màu sắc), tạo nên một cảm giác du mục, 
huyền bí. Đây cũng là chiếc cầu dài nhất tại “vùng đất rồng sấm”. Chiếc cầu treo lơ lửng giữa lòng sông rộng lớn, 
dù tuổi đời đã cao nhưng vẫn dẻo dai trước mưa gió, là nhịp nối giúp người dân ở hai bờ sông có thể di chuyển 
thuận lợi. Cảnh vật xung quanh thơ mộng, hữu tình, khiến ta như được đắm mình vào thiên nhiên hoang dã, nơi 
mọi muộn phiền đều tan biến.

Ngoài ra, khu vực xung quanh cầu treo Punakha, người ta thường hay tổ chức một hoạt động thể thao thú vị là 
chèo xuồng theo dòng sông Chhu.

Tượng phật Dordenma

Chiêm bái tượng phật Dordenma là một trong những trải nghiệm du khách không nên bỏ lỡ khi đến Bhutan. Tượng 
Phật Dordenma hay Đại Phật Buddha Dordenma là một bức tượng Phật Thích Ca khổng lồ tọa lạc giữa đống đổ 
nát của Kuensel Phodrang - cung điện của Sherab Wangchuk, Druk Desi thứ mười ba và nhìn ra hướng Nam của 
Thimphu - thủ đô của Bhutan. Từ xa, pho tượng đã thu hút mọi ánh nhìn bởi màu vàng đồng óng ánh giữa nền trời 
xanh. Kỳ diệu nhất là những lúc ánh nắng nằm khuất phía sau đỉnh đầu của pho tượng, tỏa ánh sáng như hào 
quang. Dưới tượng Phật Dordenma được khắc nổi hình ảnh các vị thần Bhutan, xung quanh đặt rất nhiều bức 
tượng Quan Thế Âm bồ tát bằng vàng cao hơn 4m.



Mua gì về làm quà?
Thổ cẩm và len thủ công

Những sản phẩm từ thổ cẩm và len của người Bhutan đều 
có nguồn gốc từ sợi thiên nhiên như cotton, lụa, sợi thô,... 
và tất cả đều được làm bằng tay, nổi tiếng nhất phải 
kể đến những làng dệt thủ công ở phía Đông Bhutan. 
Qua bàn tay điêu luyện của những người thợ thủ công, 
những sản phẩm dệt may của Bhutan đã vang danh 
khắp thế giới.

Nổi bật trong đó là vải len truyền thống Yathra tại huyện 
Bumthang, sử dụng nguyên liệu từ lông bò Yak và len 
cừu. Bạn có thể chọn mua các loại trang phục truyền 
thống, khăn choàng hay túi xách thủ công tại các khu 
chợ truyền thống như ở Thimphu, Paro và Punakha. Bên 
cạnh họa tiết độc đáo, những loại trang phục làm từ vải 
dệt của người Bhutan còn có tác dụng giữ ấm khá tốt.

Xà phòng hữu cơ

Cùng với nghề dệt may, các làng nghề thủ công mỹ 
nghệ khác ở Bhutan cũng rất phát triển, cho ra đời 
nhiều mặt hàng chất lượng. Đặc biệt, xà phòng hữu 
cơ được đặc biệt ưa chuộng vì là sản phẩm organic, 
có nguồn gốc thiên nhiên, rất an toàn cho da. 

Những viên xà bông được bọc trong bao bì giấy deshog 
truyền thống, được cắt và đóng gói hoàn toàn từ thủ 
công. Thành phần chính thông thường gồm mù tạt, 
sáp ong, sả và ngải đắng hoặc đôi lúc còn có thêm 
nghệ và gừng để khử trùng, chăm sóc da và tạo mùi 
thơm giúp cơ thể thư giãn.



Bơ và phomat

Bơ và phomat là một đặc sản nổi tiếng của “quốc gia 
hạnh phúc nhất thế giới”. Chúng được làm từ sữa bò 
Yak và xuất hiện trong nhiều món ăn địa phương. Trong 
ẩm thực người Bhutan, có thể không có thịt trong món 
ăn nhưng họ không thể thiếu bơ và phomat. Không chỉ 
ở Bhutan, loại bơ và phomat này được sử dụng rộng rãi 
khắp khu vực Tây Tạng.

Điều đặc biệt là bơ và phomai Bhutan thường được được 
bán ở dạng tươi hoặc các khối vuông cắt nhỏ được sấy 
khô và được xâu thành dây. Bơ có thể được sử dụng thay 
cho dầu ăn, dùng để chế biến món trà bơ truyền thống 
hay làm nến đốt tại các tu viện, đền thờ. Một kg bơ và 
phomai thường có giá từ 600-1000 BTN ( khoảng 194 - 325 
nghìn VNĐ). Du khách nên đựng trong các hộp kín hoặc 
túi hút chân không trước khi mang về Việt Nam.

Bột ớt

Ẩm thực Bhutan sẽ không còn mang nét riêng vốn có 
nếu mất đi vị cay đặc trưng. Chính bởi sự thông dụng, 
loại gia vị này trở nên vô cùng phổ biến tại “vùng đất 
của rồng”. 

Du khách có thể tìm thấy rất nhiều loại ớt: ớt tươi, ớt khô, 
ớt bột, ớt đỏ, ớt xanh... với những vị cay, độ nồng khác 
nhau. Tiện dụng nhất chắc hẳn là ớt bột, với ưu điểm là 
độ cay vừa phải, dễ di chuyển, phù hợp với nhiều món 
ăn và giá cả phải chăng. Nếu bạn là người yêu thích 
các món ăn có vị cay nồng, thì đừng quên mua những 
sản phẩm bột ớt tại các cửa hàng thực phẩm hoặc 
trong các khu chợ làm quà mang về nhé.



Tiger s Nest’
Giải mã tu viện linh thiên bậc nhất Bhutan

Ẩn mình trên vách núi cheo leo cao 3,200m, tu viện Tiger’s Nest (Hang Cọp) uy nghiêm, cổ kính lại vô cùng 
bí ẩn khơi dậy trí tò mò, khao khát chinh phục của biết bao khách du lịch.

Vương quốc Bhutan nằm kín trong lục địa ở Nam Á, cực Nam của dãy Himalaya hùng vĩ, được bao quanh là Trung 
Quốc ở phía bắc và Ấn Độ ở phía Nam, Đông và Tây.

Là một quốc gia Phật giáo, Bhutan tập trung vô vàn những công trình pháo đài, tu viện… có kiến trúc đặc trưng 
mang đậm bản sắc Tây Tạng. Trong đó, không thể không nhắc đến tu viện Tiger’s Nest hay còn gọi là Paro Taktsang 
- một trong những địa điểm hành hương nổi tiếng và linh thiêng nhất tại Bhutan.

•Thanh Nghĩa



Nơi đây gắn liền với truyền thuyết ngài Liên Hoa Sinh (Padmakara) 
cưỡi hỏa hổ - một hiện thân của thần Dorje Drolo và ngồi 
thiền trong 3 năm 3 tháng 3 tuần 3 ngày 3 giờ. Chính vì vậy 
tu viện này được gọi tên là Tiger's nest (Hang cọp). 

Nằm chênh vênh ở độ cao hơn 3,200m so với mực nước 
biển, cách thị trấn Paro khoảng 10km về phía Bắc, tu 
viện Paro Taktsang mang theo hơi thở của Phật giáo hòa 
vào dòng chảy tự nhiên. Giữa nền tranh thủy mặc của 
cảnh sắc hùng vĩ, hoang sơ, tu viện Hang Cọp oai nghiêm 
nương mình vào vách núi, tách biệt khỏi thế giới xô bồ.

Để đến được tu viện này, du khách sẽ phải men theo 
đường núi và leo lên từ đáy thung lũng rừng thông dài 
khoảng 2km. Kết hợp với đi bộ, du khách cũng có thể 
chọn di chuyển bằng ngựa ở một số đoạn đường để 
chuyến đi thuận tiện hơn.

Dọc 2 đường đi là những dây cờ phướn sắc màu sặc sỡ, bên 
trên in những lời kinh cầu nguyện, những câu thần chú và cả 
những lời cầu phúc bình an của các Phật tử đã ghé thăm tu 
viện. Gần đến nơi, du khách sẽ dần chạm vào những tầng 
mây bềnh bồng, lạc vào khung cảnh xung quanh mịt mù 
sương khói, huyền ảo như chốn hư không ảo huyền.



Kiến trúc của Paro Taktsang với 2 mảng màu đặc trưng 
là thân trắng - mái đỏ, được xây dựng chủ yếu bằng đá 
và gỗ. Tu viện bao gồm 4 điện chính và 8 hang động 
xung quanh nhưng chỉ có 4 hang động cho phép khách 
vào tham quan. Nhằm bảo vệ các công trình nghệ 
thuật bên trong tu viện cũng như thể hiện lòng tôn kính, 
du khách hoàn toàn không được chụp ảnh bên trong tu 
viện mà chỉ được ngắm bằng mắt.

Bước vào trong tu viện, du khách sẽ cảm thấy như được gột 
rửa sạch bụi trần, thật sự đến với một khoảng không yên bình 
với những hàng đèn dầu thẳng tắp, những bức tranh Thangka 
đầy màu sắc về các vị Phật, Bồ Tát, các vị thần trong văn hóa 
Bhutan…Trong văn hoa của người dân “miền đất của Rồng”, 
việc chiêm bái các bức tranh Thangka là để cầu mong được 
độ trì bởi các vị thần bảo hộ với phép nhiệm màu, vượt qua 
mọi khổ nan, thử thách trong cuộc sống.

Từ độ cao của tu viện, du khách còn có thể thỏa thích 
ngắm nhìn thung lũng Puro ngút ngàn từ trên cao xuống 
thông qua những góc ban công, những ô cửa sổ nhỏ xinh.

Chuyến hành trình đến với “quốc gia hạnh phúc nhất 
thế giới” - Bhutan của du khách sẽ không thể trọn vẹn 
nếu chưa đến tu viện linh thiêng, kỳ vĩ Tiger’s Nest. Những 
giá trị lịch sử, những bản sắc văn hóa tín ngưỡng cùng 
mỹ cảnh thế gian của nơi đây sẽ mang đến nguồn năng 
lượng tích cực dồi giàu cho những tâm hồn của chúng ta.



unakha  zongP D
pháo đài cổ xưa ở ‘quốc gia hạnh phúc nhất thế giới’

•Thanh Nghĩa
Tồn tại qua hàng thế kỷ, pháo đài Punakha Dzong vẫn giữ nguyên vẻ đẹp cổ xưa với lối kiến trúc tráng lệ 
nguy nga và đồ sộ. Công trình này vừa là chứng nhân lịch sử của quốc gia vừa là nơi quy tụ những tinh hoa 
của đạo Phật màu nhiệm.

Du ngoạn đất nước Bhutan, du khách sẽ ấn tượng ngay với những pháo đài to lớn, oai hùng trải dài khắp mọi nơi. 
Nhưng trong đó, nổi tiếng nhất, lộng lẫy nhất phải kể đến pháo đài - tu viện Punakha Dzong, tạo lạc tại dải đất 
hợp lưu giữa sông Pochhu và Mochhu trong thung lũng Punakha - Wangdue với độ cao 1.463m. Được xây dựng vào 
năm 1637, Punakha Dzong là pháo đài duy nhất của Bhutan không nằm trên địa hình vách đá cheo leo hiểm trở. 
Nhờ đó, du khách thập phương có thể dễ dàng đến đây tham quan và pháo đài dần trở thành một trong những 
điểm du lịch nổi tiếng nhất Bhutan. 

Punakha Dzong còn được gọi bằng  một cái tên khác là Pungthang Dewa chhenbi Phodrang, mang ý nghĩa là “cung điện 
hạnh phúc”. Nơi đây từng là trung tâm hành chính của Bhutan cho đến khi quyết định dời đô về Thimphu vào năm 1955.



Với số tuổi gần 400 năm, Punakha là địa điểm lịch sử 
linh thiêng, chứng kiến nhiều sự đổi thay của “quốc gia 
hạnh phúc nhất thế giới”. Nơi đây còn là địa điểm tổ 
chức các sự kiện quan trọng của đất nước như lễ đăng 
quang của các triều đại nơi vương quốc rồng sấm. Bên 
cạnh đó, nhiều bảo vật quốc gia quý giá cũng được lưu 
trữ và gìn giữ qua nhiều thế hệ tại pháo đài uy nghi này.

Bao quanh Punakha Dzong là khoảng trời mênh mông, 
rộng lớn của những ngọn núi hùng vĩ, trùng điệp, những 
dòng sông uốn lượn khúc khuỷu, những cánh đồng nối 
nhau đến vô tận… Đặc biệt, vào mùa xuân, những đóa 
tử đinh hương jacaranda nở rộ sắc tím, tô điểm cho 
những mảng tường màu trắng vôi thêm phần sinh động. 
Cùng với sắc vàng đan xen đỏ, đen của của phần mái 
pháo đài giúp cho công trình trở nên uy nga, lộng lẫy, 
nổi bật giữa nền thiên nhiên.

Khác với những pháo đài còn lại ở Bhutan, Punakha Dzong 
có cấu trúc ba sân thay vì hai như bình thường. Sân đầu 
tiên (phía bắc) dành cho các cơ quan hành chính với 
một cây bồ đề và một đền lớn màu trắng. Ở góc xa bên 
trái là một bộ sưu tập các viên đá và một ngôi đền thờ 
thần Rắn Tsochen, nữ hoàng của naga (linh hồn rắn). 
Sân thứ hai tách biệt với sân thứ nhất, được sử dụng làm 
tu viện -  khu vực sinh sống, học tập và tụng kinh của 
các nhà sư.



Sân thứ ba là không gian quan trọng nhất của pháo đài, 
nơi hội họp riêng dành cho các nhà sư nổi tiếng. Phía 
nam là một đại sảnh lớn với 54 cột trụ mạ vàng được 
chạm khắc tinh tế. Tại đây, du khách sẽ được chiêm 
ngưỡng ba bức tượng khổng lồ của các vị thần Bhutan, 
được tận mắt ngắm nhìn những món đồ trang trí đầy 
màu sắc gắn trên các cửa sổ, cửa ra vào và những cây 
cột lớn, cùng những bức bích họa đồ sộ kể cuộc đời 
của Thích Ca Mâu Ni. Tất cả tổng hòa thành một không 
gian huyền ảo, độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa 
Phật giáo.

Hằng năm, lễ hội tôn giáo Punakha Tshechu đều được tổ 
chức tại đây. Du khách sẽ có dịp thưởng thức những điệu 
múa truyền thống và âm nhạc đặc trưng của Bhutan.

Từ pháo đài - tu viện Punakha Dzong, du khách có thể 
kết hợp tham quan thêm nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng 
lân cận của Punakha như cầu treo dài nhất Bhutan, chùa 
Divine Madman…



HÀ GIANG - CAO BẰNG - 
BẮC KẠN - THÁI NGUYÊN (7N)
Ngày KH: 1/9; 4/10; 8/11; 10/12/2022
Giá trọn gói: 13.980.000 đồng/khách

YÊN BÁI - MÙ CANG CHẢI (4N)
Ngày KH: 1/9; 6/10; 3/11; 8/12/2022
Giá trọn gói: 10.980.000 đồng/khách

LÀO CAI - BẮC HÀ -
HOÀNG SU PHÌ - TAM ĐẢO (4N)
Ngày KH: 01/09; 6/10; 3/11; 8/12/2022
Giá trọn gói: 10.980.000 đồng/khách

SAPA - HẠ LONG - HÀ NỘI (5N)
Ngày KH: 11/9/2022
Giá trọn gói: 14.980.000 đồng/khách



ĐÀ LẠT - MÙA HOA DÃ QUỲ (4N)
Ngày KH: 7/10; 11/11; 16,30/12/2022
Giá trọn gói: 6.180.000 đồng/khách

CHÂU ĐỐC - MÙA NƯỚC NỔI
Ngày KH: 26/08; 16, 23/09; 14, 21/10; 
11/11; 22/12/2022
Giá trọn gói: 4.680.000 đồng/khách

THỪA THIÊN HUẾ
- ĐÀ NẴNG - HỘI AN
Ngày KH: 30/8; 16/9; 11/10; 9/11; 14/12/2022
Giá trọn gói:  12.980.000 đồng/khách

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN ĐẶC BIỆT
- VỀ MIỀN NON THIÊNG
Ngày KH: 08/09/2022
Giá trọn gói: 20.580.000 đồng/khách



PHÁP - THỤY SĨ - Ý (11N)
Ngày KH: 16/11; 03/12/2022
Giá gốc: 94.980.000 đồng/khách
Giá ưu đãi: 89.980.000 đồng/khách

Ý - PHÁP - TÂY BAN NHA (12N)
Ngày KH: 17/12/2022
Giá trọn gói: 98.980.000 đồng/khách

HÀN QUỐC: SEOUL - JEJU -
NAMI - EVERLAND
Ngày KH: 15/9; 15/10; 15/11; 20/12/2022
Giá trọn gói: 29.980.000 đồng/khách

MELBOURNE - CANBERRA -
SYDNEY: MÙA XUÂN NƯỚC ÚC
- LỄ HỘI FLORIADE
Ngày KH: 26/09; 10/10/2022
Giá trọn gói: 55.980.000 đồng/khách

SINGAPORE - MALAYSIA *KS 4*
Ngày KH: 23/09/2022
Giá trọn gói: 12.980.000 đồng/khách

THÁI LAN: KANCHANABURI - BANGKOK
- PARIS BY NIGHT 134 SHOW (4N)
Ngày KH: 13/10/2022
Giá trọn gói: 13.980.000 đồng/khách




