
 

 
โปรแกรมทวัรน์ ำ้ตกทลีอซู 3 วนั 2 คนื หนำ้หนำว หนำ้รอ้น 
 
คนืแรกของกำรเดนิทำง เรำตอ้งใชเ้วลำประมำณ 10 - 11 ช ัว่โมง ในกำรเดนิทำงจำก
กรุงเทพฯ สู ่อ.อุม้ผำง 

19.30 น.  คณะพบกันที ่เทสโก ้โลตสั สำขำลำดพรำ้ว - ถนนพหลโยธนิ   
               ( กรุ๊ปเหมา รับทีจ่ดุนัดหมาย )  เราออกเดนิทางดว้ยรถตู ้D4D  มุง่หนา้สู ่อ.อุม้ผาง จ.ตาก 
23.00 น.  รับประทานอาหารมือ้ดกึตามอธัยาศัย ที ่จ.นครสวรรค ์
03.00 น.  ออกเดนิทางจากป๊ัมน ้ามันใหญ ่บรเิวณรอยตอ่แมส่อด-อุม้ผาง  
                เตรยีมตัวเดนิทางสูถ่นนดอยลอยฟ้า 164 กม. 
 

วนัทีส่อง :  ลอ่งเรอืยำง - น ำ้ตกทลีอจอ่ - แชบ่อ่น ำ้รอ้น - น ัง่รถสองแถว - จุดกำง
เต็นท ์

 
08.00 น.  ตอ้นรับทา่นเขา้สูท่ ีพั่ก ร่วมรับประทานอาหารเชา้ทีร่สีอรท์ , มือ้ที ่1  
09.00 น.  เตรยีมตัวพรอ้มส าหรับการลอ่งเรอืยางชมความงามของตน้น ้าแมก่ลอง  สัมผัสธรรมชาตอินัสดใส 
สวยงาม  รมิสองฝ่ังน ้าแมก่ลอง  สนุกสนานกับการลอ่งเรอืยาง ชมน ้าตกทลีอจอ่ ( น ้าตกสายฝน ), ธารน ้ารอ้น, 
ลยุแกง่ตะโคะ๊บ,ิ ผาผึง้, ผาเลอืด และแมกไมน้านาพันธุ ์รวมทัง้นกหลากหลายชนดิ 
12.00 น.  สิน้สดุการลอ่งแกง่ ณ จดุผาเลอืด รถยนตท์อ้งถิน่รอรับ เพือ่เดนิทางสูเ่ขตรักษาพันธุส์ัตวป่์าอุม้ผาง 
13.00 น.  ถงึเขตรักษาพันธุส์ตัวป่์าอุม้ผาง ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน, มือ้ที ่2 
15.00 น.  น าสัมภาระเขา้ทีพั่ก ( พักเตน็ท ์พรอ้มอปุกรณ์เครือ่งนอน หมอน ถงุนอน ) พักผอ่น เลน่น ้าตาม

สบาย  ทา่นสามารถเดนิไปชมน ้าตกทลีอซไูด ้ถา้ทา่นยังมแีรงเหลอื 
18.00 น.  ร่วมรับประทานอาหารค า่, มือ้ที ่3  จากนัน้พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วนัทีส่ำม :  สมัผสั “ ทลีอซู ” น ำ้ตกอนัดบั 6 ของโลก - ถ ำ้ตะโคะ๊บิ ๊- สวนสม้ - วดัไม้
สกั -  อ.อุม้ผำง 
 

06.30 น.  ตืน่เชา้กนัหน่อยนะครับ เพือ่เตรยีมตัวไปเลน่น ้าตกกัน 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ทีท่างเราจัดไวบ้รกิารแกท่า่น ณ จดุตัง้แคมป์พักแรม , มือ้ที ่4 
08.00 น.  หลังรับประทานอาหารเชา้เสร็จแลว้ เริม่ออกเดนิทางประมาณ 30 นาท ีระยะทางประมาณ 1.5 
กโิลเมตร เพือ่เขา้ชมความยิง่ใหญข่องมา่นมหานท ีนาม " ทลีอซ ู" ซึง่ไดรั้บสมญานามวา่ยิง่ใหญ่ทีส่ดุใน
ประเทศไทย และสวยทีส่ดุในเอเชยีอาคเนย ์และยังถูกจัดวา่สวยเป็นอันดับที ่6 ของโลก ทา่นจะไดส้ัมผัสความ
งดงามของน ้าตกอยา่งใกลช้ดิ ในการทอ่งเทีย่วชมความงามของน ้าตกนี ้นักทอ่งเทีย่วควรปฎบัิตติามระเบยีบของ
ทางเขตรักษาพันธุส์ัตวป่์าอยา่งเคร่งครัด ซึง่ทางมัคคเุทศกจ์ะเป็นผูแ้จง้ใหท้า่นทราบเกีย่วกับการลงเลน่น ้าตก 
และถ่ายภาพความงามของน ้าตก 
12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวันทีเ่ราจัดไวร้อทา่นอยู ่, มือ้ที ่5 
13.00 น.  ออกเดนิทางจากเขตรักษาพันธุส์ัตวป่์าสู ่อ.อุม้ผาง แวะเทีย่วรอบๆ อ.อุม้ผาง เชน่ ชมหนิงอกหนิยอ้ย
ทีถ่ ้าตะโคะ๊บิ๊  สวนสม้ วัดไมส้ัก แลว้เดนิทางกลับรสีอรท์ 
19.00 น.  รับประทานอาหารเย็นพรอ้มปารต์ีเ้ล็กๆ  , มือ้ที ่6 

วนัทีส่ ี ่:  ดอยหวัหมด - ตลำดรมิเมย - ตลำดผกัสด ดอยมูเซอ - นครสวรรค ์- 

กรุงเทพฯ  
 
05.00 น.  ตืน่เชา้กนัหน่อยนะครับเชา้นี้ เพือ่เดนิทางไปชมทะเลหมอกทีด่อยหัวหมดกัน 
06.00 น.  ถงึ ดอยหัวหมด เดนิเทา้ออกก าลงักายขึน้เขา แลว้ร่วมเก็บรายละเอยีดความสวยงามของทะเลหมอก
ในทัศนียภาพทีส่วยงาม และแสงอาทติยย์ามเชา้บนดอยหัวหมด  
07.30 น.  ระหวา่งทางกลับทีพั่ก แวะชมตลาดเชา้ของชาวอุม้ผาง .. ซือ้ของทีร่ะลกึกัน 
08.00 น.  เดนิทางกลับถงึทีพั่ก พรอ้มรับประทานอาหารเชา้ , มือ้ที ่7 
09.00 น.  เตรยีมตัวเดนิทาง ออกจากรสีอรท์ทีพั่ก 
12.00 น.  ถงึน ำ้ตกพำเจรญิ แวะชมกนัสกัหนอ่ย ถำ้หวิแลว้รบัประทำนอำหำรกลำงวนัทีน่ ีน่ะครบั 



 
 
13.00 น.  แวะรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นไกย่ำ่ง หนำ้ ช.ค. 34 หรอื ไปทำนที ่อ.แมส่อด,  

            *** ตำมอธัยำศยั  รำคำนีไ้มร่วมอำหำรมือ้นีน้ะครบั *** 

14.00 น.  แวะ ตลาดรมิเมย  มเีวลาชอ๊ปป้ิง ครึง่ ชัว่โมง 
15.00 น.  แวะ ตลาดดอยมเูซอ  (ผัก ผลไม ้ราคาถูก)  มเีวลาชอ๊ปป้ิง ครึง่ ชัว่โมง 
19.30 น.  รับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ณ จ. นครสวรรค ์ 
23.00 น.  เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ .. เริม่ท างานกันตอ่ ดว้ยพลงัเต็มถัง .. ขอบคณุมากครับ 

อตัรำคำ่บรกิำร 

 

   จอยกรุป๊ 8 - 10  ทำ่น รำคำ 3,950 บำท/ทำ่น 

   กรุป๊เหมำ  8  ทำ่น  31,500  บำท 
                   9  ทำ่น  35,000  บำท 
                  10 ทำ่น  37,000  บำท  

รำคำส ำหรบัเด็ก  

  อำย ุ 1 - 3 ขวบ  ฟร,ี 4 - 9 ขวบ  คดิรำคำ 75%, 10 ขวบขึน้ไปรำคำผูใ้หญ ่

อตัรำนีร้วม    
   + คา่รถตู ้D4D 10 ทีน่ั่ง และรถน าเทีย่วตลอดทรปิ   
   + คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุ ( 7 มือ้ )                       
   + คา่ทีพั่กเตน๊ท ์1 คนื และรสีอรท์ 1 คนื 
   + กจิกรรมลอ่งเรอืยาง ชมน ้าตกทลีอจอ่ ( น ้าตกสายรุง้ ) 
   + คา่ธรรมเนียมการเขา้เขตรักษาพันธุส์ัตวป่์าอุม้ผาง 
   + คา่ไกดท์อ้งถิน่ บรกิารทา่นตลอดการเดนิทาง  
   + คา่ประกันการเดนิทางทา่นละ 1,000,000 บาท, คา่รักษาพยาบาล เนื่องจากอบัุตเิหต ุ500,000 บาท 

อตัรำนีไ้มร่วม 
    -  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีน่อกเหนือจากรายการ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซักรดี คา่เครือ่งดืม่พเิศษและคา่อาหาร 
    -  ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
    -  ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % 

หมำยเหต ุ
    -  บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในรายการทัวรโ์ดยค านงึถงึความสะดวกและ
ความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
    -  บรษัิทไมอ่าจรับผดิชอบตอ่เหตกุารณส์ดุวสิัยทีไ่มอ่าจแกไ้ขได ้หรอืกรณทีีส่ญูหายหรอืไดรั้บบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผดิชอบของมัคคเุทศก ์และเหตกุารณ์บางอยา่ง เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจราจล การนัดหยดุงาน การ
ชมุนุมประทว้ง ฯลฯ 
วธิชี ำระคำ่บรกิำร 

ช าระคา่มัดจ าลว่งหนา้ ทำ่นละ 1,000 บำท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทาง 10 วัน 
 ชือ่บญัช ี.. นำยปกรณ ์ เซ่งบุญต ัน๋  ธ.ไทยพำณชิย ์  สำขำหวัหมำก 

เลขทีบ่ญัช ี   044 - 2 - 84080 - 4  ประเภทออมทรพัย ์


