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   ทัวรส์ุดฮิป@ทริปอุ้มผาง   

  น ้าตกทีลอซ ู 4 วนั 3 คืน 
เดนิทางโดยรถตู ้VIP เริม่จากกรงุเทพฯ 

 

 
 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ – แมส่อด  

19 .00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  ปั้ม ปตท .ถนนเกษตร-นวมินทร์ เจ้าหน้าที่ Consortium Trip คอย

ต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่สมาชิกทุกท่าน  

20 .00 น. น าท่านเดินทางสู่ อ.แม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างทาง เจ้าหน้าที่พร้อมบริหารอาหารกล่อง(1)  และ

เครื่องดื่มเยืน เ 
 

วนัทีส่อง แมส่อด  – อุม้ผาง  

05 .00  น. คณะเดินทางถึง อ.แมส่อด แวะให้ท่านท าภารกิจส่วนตัว ณ ปั้ม ปตท. อ.แม่สอดก่อนเดินทางสู่ อ.อุ้มผาง 

ตามเส้นทางที่เรียกว่า "เส้นทางกะเหรียงลอยฟ้า" ระหว่างทางแวะให้ท่านได้ช่ืนชมทะเลหมอกตามจุด

ชมวิวต่าง เ 

 

 

 

 

 

08.30 น. คณะเดินทางถึง "สวนเรอืนแกว้ รสีอรท์" รีสอร์ทที่ธรรมชาติที่สวยที่สุดใน อ.อุ้มผาง  ติดต้น 

แม่น  าแม่กลองเจ้าหน้าที่รอรับ  รบัประทานอาหารเชา้ (2) หลังอาหารจัดเตรียมสัมภาระเข้าห้องพัก.....

อิสระพักผ่อน 

 

 

 

 

 

TOUR CODE : JG-NTH3-CTG 
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 

บ่าย น าคณะเดินทางโดยรถสองแถวท้องถิน่สู่   ส านักสงฆน์  าดั น อิสระให้ท่านชมฝูงปลานานาชนิดพร้อม

ถ่ายรูปตามอัธยาศัย ก่อนน าคณะเดินทางสู่ วัดหนองหลวง ให้ท่านได้ชมอุโบสถไม้สักทองทั งหลัง 

สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางชมความงดงามของ ถ  าตะโค๊ะบิ๊ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางทางสู่  

ตลาดอุ้มผาง   ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ ชาวอุ้มผาง และบ้านโบราณ  จากนั นน าท่าน

เดินทางสู่ที่พัก สวนเรือนแก้ว  รีสอร์ท 

ค่ า บริการอาหารเยืน (4)   หลังอาหารเยืน..พักผ่อนนอนหลับฝันดี.........ท่ามกลางราตรีอันเงียบสงบ..

ดื่มด่ าความสดช่ืน 

 

วนัทีส่าม แมส่อด  – อุม้ผาง  

05 .00 น. น าคณะ  ชมพระอาทติยข์ึ นและทะเลหมอก อนัสวยงามยามเช้าที่ จุดขมววิ  “ดอยหวัหมด”       

ก่อนเดินทางกลับ ที่พักอิสระท าภารกจิส่วนตัว 

 

 

 

 

 

08.00 น. บริการอาหารเช้า ณ หอ้งอาหาร (5) 

09.00 น. น าสมาชิก ลงเรือยาง    ล่องแก่งต้นน  าแม่กลอง   ระหว่างทางชมธรรมชาติ   ผ่านคุ้งโค้ง  , หลืบผา

บ่อง , ถ  าผาโหว ่เกาะแกง่  ชมน  าตกทลีอ่จอ่  , น  าตกสายรุง้ ,บ่อน  ารอ้น ต่ืนเต้นเร้าใจกับ แก่งตะโค๊ะ 

น  าตกมู่ทะลู่ ระหว่างทาง เพลิดเพลินกับธรรมชาติ สองฝั่งห้วยแม่กลอง      ที่สวยงามตาม

จินตนาการ ผ่านผาผึ ง..ถึงผาเลือด  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง  ถึงผาเลือด สละเรือยาง บริการอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง 6 ) 

บ่าย น าคณะขึ นรถท้องถิ่น   สู่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง    (ระยะทาง 10 กิโลเมตร) ถึงจุดคัดกรอง  

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง    จากนั น น าท่านเดินเท้าสู่   น  าตกทีลอซู   น  าตกที่สวยงามและใหญ่

ที่สุดในประเทศไทย(ระยะทางเดินเท้าไป-กลับ 2.5 ก.ม.) พักผ่อนเล่นน  าตามอัธยาศัย สมควรแก่

เวลาน าคณะเดินทางกลับที่พัก สวนเรือนแก้ว รีสอร์ท 

 

 

 

 

 

ค่ า บริการอาหารเยืน (7)   หลังอาหาร.พักผ่อนนอนหลับฝันดี.ท่ามกลางราตรีอันเงียบสงบ..ดื่มด่ าความ

สดช่ืน 
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วนัที่สี ่ แมส่อด  – อุม้ผาง  

07 .00 น.     อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 

08.00 น. น าคณะเดินทางกลับสู่   อ.แม่สอด  ระหว่างทางแวะเที่ยวชม และถ่ายรูป "น  าตก  

 พาเจริญ" ที่มีชั นลดหลั่นกันถึง 97 ชั นสวยงามมาก ก่อนน าคณะเดินทางสู่ อ.แม่สอด 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร(9) 

บ่าย อิสระช้อปปิ้ง  ตลาดรมิเมย       สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางกลับ ระหว่างทางแวะ

ซื อของฝาก ณ ตลาดมเูซอ ก่อนเดินทาง ผ่านจังหวัดตาก ก าแพงเพชร สู่    

 จ.นครสวรรค์  

ค่ า ถึง จังหวัดนครสวรรค์ อิสระหาอาหารค่ ารับประทานกันตามอัธยาศัย พร้อมเลือกซื อ

ของฝากโมจิก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร 

 

22.00 น. คณะเดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน 

 
************************************* 

 

 

วนัเดนิทาง แถวที ่1 หลงัคนขบั แถวที ่2 แถวกลาง แถวหลงัสดุ 

22 - 25  ตลุาคม 2563 5,990. บาท 5,790. บาท 5,490. บาท 

23 – 26 ตลุาคม 2563 5,990. บาท 5,790. บาท 5,490. บาท 

28 - 31  ตลุาคม 2563 5,490. บาท 5,290. บาท 4,990. บาท 

29 – 1  พฤศจกิายน 2563 5,490. บาท 5,290. บาท 4,990. บาท 

5 – 8  พฤศจกิายน 2563 5,490. บาท 5,290. บาท 4,990. บาท 

6 – 9  พฤศจกิายน 2563 5,490. บาท 5,290. บาท 4,990. บาท 

12 – 15  พฤศจกิายน 2563 5,490. บาท 5,290. บาท 4,990. บาท 

13 – 16  พฤศจกิายน 2563 5,490. บาท 5,290. บาท 4,990. บาท 

18 – 21  พฤศจกิายน 2563 5,990. บาท 5,790. บาท 5,490. บาท 

19 – 22  พฤศจกิายน 2563 5,990. บาท 5,790. บาท 5,490. บาท 

26 – 29  พฤศจกิายน 2563 5,490. บาท 5,290. บาท 4,990. บาท 

27 – 30  พฤศจกิายน 2563 5,490. บาท 5,290. บาท 4,990. บาท 

3 – 6 ธนัวาคม 2563 5,990. บาท 5,790. บาท 5,490. บาท 

4 – 7 ธนัวาคม 2563 5,990. บาท 5,790. บาท 5,490. บาท 

9 – 12 ธนัวาคม 2563 5,990. บาท 5,790. บาท 5,490. บาท 

10 – 13 ธนัวาคม 2563 5,990. บาท 5,790. บาท 5,490. บาท 

17 – 20 ธนัวาคม 2563 5,490. บาท 5,290. บาท 4,990. บาท 

24 – 27 ธนัวาคม 2563 5,490. บาท 5,290. บาท 4,990. บาท 

30 – 2 มกราคม 2564 5,990. บาท 5,790. บาท 5,490. บาท 

1 – 4 มกราคม 2564 5,990. บาท 5,790. บาท 5,490. บาท 
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อตัราคา่บรกิาร 
 
อตัราคา่บรกิารรวม   - คา่รถตูป้รบัอากาศตลอดการเดนิทาง    

- คา่อาหารทกุมือ้ตามโปรแกรม 9 มือ้       

- คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามโปรแกรม  

- คา่ทพีกั 2 คนื (พกัหอ้งละ 4 ทา่น) หากตอ้งการพกัคูเ่พิม่ 1,200.-บาท/ทา่น  

- มคัคเุทศกผ์ูช้ านาญบรกิาร       

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิคุม้ครองไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท 

 

อตัรานีไ้มร่วม  - คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่ง อาทเิชน่ คา่โทรศพัท ์,คา่ซกัรดี ,คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์ 

- คา่อาหาร เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการ  

- คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการจอง - มดัจ า 2,000 บาท / ทา่น สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นวนัเดนิทาง 3 วนั 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมัดจ าแลว้ หรอืช าระเงนิเต็มจ านวน

แลว้     ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ใหก้ับลกูคา้ เนือ่งจากทัวรร์ายการนีเ้ป็นทัวรร์าคาพเิศษ 

- กรณีทีม่กีารจองต า่กวา่ 8 คน บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมนีโ้ดยจะคนื

เงนิ   ทีล่กูคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

หมายเหต ุ บรษัิท อบาคัสทราเวลิเซอรว์สิ จ ากัด (ABACUS TRAVEL SERVICE CO.,LTD.) 

เป็นเพยีงตัวแทนจัดน าเทีย่วเพือ่จัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร และพาหนะเดนิทาง เชน่เครือ่งบนิ , รถ , เรอื 

ฯลฯ เพือ่อ านวยความสะดวกสบายในการเดนิทาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถทีจ่ะรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยอันเกดิจาก

อันเกดิจาการนัดหยดุงาน ความลา่ชา้ของ พาหนะเดนิทาง อบุัตเิหต ุภัยธรรมชาตแิละอืน่ๆ ระหวา่งการ

ทอ่งเทีย่วทัง้ภายในและตา่งประเทศ 

  บรษัิทฯ จะท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่

เมือ่ เกดิการสญูหยของสมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แตไ่มรั่บผดิชอบตอ่การสญูเสยีดังกลา่ว 

                                    *** คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 400 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 

หมายเหต ุ: ลกูคา้กรุป๊สว่นตวั 8 ทา่น รถตูพ้รอ้มทมีงานรบั - สง่ คณะทีบ่า้น 

 

ส ำรองทีน่ ัง่ไดท้ ี ่
บรษิทั อบำคสั ทรำเวลิ เซอรว์สิ จ ำกดั 

โทร. 0-2538-2287 (5 สาย) มอืถอื 081-816-5150 

แฟ็กซ.์ 0-2931-1177(แผนกทัวร)์, 0-2931-0078 (แผนกตัว๋) 
E-MAIL : abacus@goholidaynow.com 

FB : Abacus Travel Service LINE : @abacustravel 
 

mailto:abacus@goholidaynow.com

