กำหนดกำรเดินทำง 3 วัน 2 คืน
วันที่ 7-9,13-15,14-16,22-24,28-30 ต ุลำคม 2565
วันที่ 4-6,11-13,18-20,25-27 พฤศจิกำยน 2565
วันที่ 3-5,9-11,16-18,23-25 ธันวำคม 2565
ช่วงวันปีใหม่ วันที่ 31 ธันวำคม 2565 – 2 มกรำคม 2566
สำหรับกรป๊ ุ เหมำ 8 ท่ำนขึ้นไป กำหนดวันเดินทำงได้เอง
วันแรก
04.30 น.
05.00น.

12.00 น.
18.00 น.

กร ุงเทพฯ– แม่สอด – องุ้ ผำง
ทุกท่านพร้อมกันที่ จดุ นัดหมำยโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกให้
ท่าน
ออกเดินทางโดยรถตูส้ ่ ู จังหวัดตำกตั้งอยู่ในภาคเหนือค่อนไปทางตะวันตกของประเทศไทย มีขนาด
ใหญ่เป็ นอันดับที่ 2 ของภาคเหนือ
หมายเหตุ :มีการตรวจวัดอุณหภูมิดว้ ยเครื่องอินฟาเรดและเจลล้างมือก่อนขึ้นรถ
บริการอาหารเช้า (แบบต้มเลือดหมู หรือ ก๋วยเตี๋ยว หรือ ข้าวต้ม) จากนัน้ ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ถึงอาเภอแม่สอด บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นาท่านเดินทางต่อสู่องุ้ ผาง
(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 5 ชัว่ โมง) ถึงที่พกั ที่องุ้ ผาง ฮิลล์รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
บริการอาหารเย็น ห้องอาหารของรีสอร์ทสมควรแก่เวลาให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
อง้ ุ ผำง ฮิลล์ รีสอร์ทหรือเทียบเท่ำ

วันที่สอง อมุ้ ผำง–ล่องแก่ง–ชมผำบ่อง - น้ำตกทีลอจ่อ –ผำผึ้ง –บ่อน้ำร้อน – แก่ง
ตะโค๊ะบิ๊– ผำเลือด - น้ำตกทีลอซ–ู โบสถ์ไม้สกั –ถ้ำตะโค๊ะบิ

07.00 น.
08.00 น.

11.00 น.
12.00 น.

16.00 น.

เย็น

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พกั
นาท่านสนุกสนาน ล่องแก่งแพยำงสู่หว้ ยแม่กลองผ่านผาบ่อง ผาผึ้ง น้ำตกทีลอจ่อหรือ นา้ ตกสาย
ฝน ความโดดเด่น คือ ภาพความสวยงามของสายนา้ ที่ไหลจากหน้าผาสูงชัน เมื่ อหล่นลงมากระทบเข้า
กับหินธารนา้ ดังกล่าวก็แตกกระจายเป็ นฝอย ดูคล้ายกับสายฝนที่ตกลงมาจากท้องฟ้ า ระหว่างทางแวะ
ผ่อนคลาย บ่อน้ำร้อน และแก่งตะโค๊ะบิ๊(การล่องแก่ง ชุดล่องแก่งควรใช้กางเกงขาสั้น รองเท้าแบบรัด
ส้น ที่ มี ด อกยางใหญ่ แ ละแกะพื้ น ได้ดี การล่ อ งแก่ ง น้า ตกที ล อซู เป็ นแก่ ง ระดั บ 1-2 ปลอดภัย ไม่
อันตราย)
ถึ งผาเลือ ดจากนั้นน าท่านนัง่ รถสองแถวเดินทางสู่ เขตรัก ษำพัน ธ์สุ ตั ว์ป่ ำน้ ำ ตกที ล อซู(ใช้เวลา
ประมาณ 40 นาที)
บริ ก ำรอำหำรกลำงวัน (ข้ำ วกล่ อ ง) บริ เวณหน้า ทางเข้า น้า ตกที ล อซู จากนั้น น าท่ า นเที่ ย วชม
บรรยากาศของผืนป่ าตะวันตกนาท่านชมความยิ่งใหญ่และความสวยงามของน้ำตกทีลอซซู ึ่งตัง้ อยู่ใน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุม้ ผาง ทีลอซู เป็ นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า นา้ ตกดา มีลักษณะเป็ นนา้ ตกภูเ ขา
หินปู นขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับ นา้ ทะเล 900 เมตร ไหลลดหลัน่ เป็ นชั้น ๆ มีความสูง
ประมาณ 300 เมตร ล้อมรอบด้วยป่ าดงดิบที่สมบูรณ์ เป็ นนา้ ตกที่มีขนาดใหญ่ เป็ นอันดับ 6 ของ
เอเชีย อิสระให้ท่านสนุกสนานกับการเล่นนา้ พักผ่อน ถ่ายรูป ขึน้ จุดชมวิวชัน้ 2 และชัน้ 3
เดินทางกลับสู่ที่พกั ระหว่างทางแวะชม โบสถ์ไม้สกั ทองตัง้ อยู่ที่วัดหนองหลวงเป็ นวัดที่ชนชาวเขาเผ่า
กะเหรี่ยงได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างวัดนีข้ นึ้ นาท่านชม ถ้ำตะโค๊ะบิ อยู่ในเขตบ้านแม่กลอง ลักษณะถา้ มี
ทางเดินกว้างลงไปเป็ นชัน้ ๆ ข้างในมีทางแยกหลายทาง เป็ นถา้ ขนาดใหญ่ เพดานถา้ สูง มีหินงอก หิน
ย้อยสวยงาม
บริกำรอำหำรเย็น สมควรแก่เวลาให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
อง้ ุ ผำง ฮิลล์ รีสอร์ทหรือเทียบเท่ำ

วันที่สำม

ดอยหัวหมด–ถ้ำสีฟ้ำ–กร ุงเทพฯ

05.30 น.

นาท่านเดินทางไปชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่ ดอยหัวหมดเป็ นหนึ่งในจุดชมทะเลหมอกที่มี
ชื่ อ เสี ย งของ เขตรั ก ษาพั น ธุ์สั ต ว์ป่ าอุ้ม ผาง ที่ นี่ เป็ นยอดเขา
หัวโล้นที่ปกคลุมด้วยต้นหญ้า พุ่มไม้เตี้ยๆ และไม้ทนแล้ง ซึ่งจะ
ออกดอกบานในช่วงฤดูฝนไม่มีตน้ ไม้ใหญ่ เป็ นที่มาของชื่อเรียก
ยอดเขานี้ว่า ดอยหัวหมด หรือ เขาหัวโล้น (สาหรับทะเลหมอก
ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศแต่ละวัน ไม่สามารถการันตีได้)แวะซื้อของ
ฝากพื้นเมือง ในตัวเมืองอุง้ ผาง
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของรีสอร์ท
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำรหลังอาหารนาท่าน
สู่ ถ้ ำ สี ฟ้ ำ ธรรมชาติสดุ อลัง การ เป็ นสถานที่เที่ยวสุด อั นซี น
ไฮไลต์สาคัญ คือ อุโมงค์งวงช้าง ลักษณะของกลุ่มหินที่ถกู กัด
กล่อนจนเป็ นโพรง คล้ายกับงวงช้างขนาดใหญ่และที่เรียกว่า ถา้
สีฟ้า เพราะเนื้อหินที่นี่จะมีสีออกฟ้ า ไม่แดง ส้ม เหมือนถา้ ที่อื่นๆ
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 บริกำรอำหำรเย็น ณ ร้ำนอำหำรหลังอาหาร นาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เช้ำ
เที่ยง

เย็น
หมายเหตุ

โปรแกรมทัวร์ ที่พัก ร้านอาหาร สามารถเปลี่ยนแปลงหรือสลับได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ สภาพการจราจร ทั้งนี้โดยคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการสาหรับ 8 ท่าน เดินทางโดยรถตู้
กำหนดกำรเดินทำง

ผูใ้ หญ่ และ เด็ก
พักห้องละ 2 ท่ำน

ช่วงเดือน ตุลำคม – ธันวำคม 2565

ท่ำนละ 7,599 บำท

ช่วงวันที่ 13-15,14-16,22-24 ต ุลำคม 65
วันที่ 3-5,9-11 ธันวำคม 65

ท่ำนละ 7,999 บำท

ช่วงปี ใหม่ วันที่ 31 ธันวำคม 2565 – 2 มกรำคม 2566

ท่ำนละ 8,599 บำท

หมำยเหตุ คณะเดินทำง 8 ท่ำน ขึ้ นไป

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน (หรือ 3 ท่าน ในกรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
ค่ารถตู,้ ค่าอาหารตามรายการ, ค่าเข้าชมสถานที่ ,ค่าประกันท่องเที่ยว(ประกันอุบัติเหตุ+อาหารเป็ นพิษ
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ , ทิปคนขับรถ, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหาร, เครื่องดื่มนอกเหนือ
รายการ, ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
หมายเหตรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
บริษทั ฯ เป็ นเพียงตัวแทน โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปั ญหา นัดหยุดงาน
การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์
และความสุขในการท่องเที่ยว

