เดินทางโดยรถตู้ VIP เรมิ ่ จากกรุงเทพฯ

วันแรกของการเดินทาง
19.00 น.
20.00 น.

กรุงเทพฯ – แม่ สอด

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั ้ม ปตท.ถนนเกษตร-นวมินทร์ เจ้าหน้าที่ Consortium Trip คอยต้อนรับและ
อานวยความสะดวกแก่ สมาชิกทุ กท่ าน
นาท่ านเดินทางสู่ อ.แม่สอด จังหวัดตาก ระหว่ างทาง เจ้าหน้าที่พร้อมบริหารอาหารกล่อง ( และเครื่องดื่มเย็น ๆ (1

วันที่ สองของการเดินทาง แม่ สอด – อุ้มผาง
05.00 น.

คณะเดินทางถึง อ.แม่สอด แวะให้ท่านทาภารกิจส่วนตัว ณ ปั ้ม ปตท. อ.แม่สอดก่ อนเดินทางสู่ อ.อุ้มผาง ตาม
เส้นทางที่เรียกว่ า "เส้นทางกะเหรียงลอยฟ้ า" ระหว่ างทางแวะให้ท่านได้ช่ นื ชมทะเลหมอกตามจุดชมวิวต่าง ๆ

08.30 น.

คณะเดินทางถึง "สวนเรือนแก้ ว รีสอร์ท" รีสอร์ทที่ธรรมชาติที่สวยที่สุดใน อ.อุม้ ผาง ติดต้น
แม่น้ าแม่กลองเจ้าหน้าที่รอรับ รับประทานอาหารเช้า (2) หลังอาหารจัดเตรียมสัมภาระเข้าห้องพัก.....อิสระ
พักผ่อน

เที่ยง
บ่ าย

คา่

บริการอาหารกลางวัน (3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
นาคณะเดินทางโดยรถสองแถวท้องถิน่ สู่ สานักสงฆ์น้าดัน้ อิสระให้ท่านชมฝูงปลานานาชนิดพร้อมถ่ายรูป
ตามอัธยาศัย ก่ อนนาคณะเดินทางสู่ วัดหนองหลวง ให้ท่านได้ชมอุโบสถไม้สกั ทองทัง้ หลัง สมควรแก่ เวลานา
คณะเดินทางชมความงดงามของ ถา้ ตะโค๊ะบิ๊ สมควรแก่ เวลานาท่ านเดินทางทางสู่ ตลาดอุ้มผาง ชมวิถ ี
ชีวิตความเป็ นอยู่ ของ ชาวอุม้ ผาง และบ้านโบราณ จากนัน้ นาท่ านเดินทางสู่ที่พกั สวนเรือนแก้ ว รีสอร์ท
บริการอาหารเย็น (4) หลังอาหารเย็น..พักผ่อนนอนหลับฝันดี.........ท่ามกลางราตรีอนั เงียบสงบ..ดื่มด่ าความ
สดชื่น

วันที่ สามของการเดินทาง แม่ สอด – อุ้มผาง
05.00 น.

นาคณะ ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก อันสวยงามยามเช้าที่ จุดขมวิว “ดอยหัวหมด”
ก่ อนเดินทางกลับ ที่พกั อิสระทาภารกิจส่วนตัว

08.00 น.
09.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (5)
นาสมาชิก ลงเรือยาง ล่องแก่ งต้นน้าแม่กลอง ระหว่ างทางชมธรรมชาติ ผ่านคุ้งโค้ง , หลืบผาบ่อง , ถา้
ผาโหว่ เกาะแก่ ง ชมน้าตกทีล่อจ่ อ , น้าตกสายรุ้ง ,บ่อน้าร้อน ตื่นเต้นเร้าใจกับ แก่ งตะโค๊ะ น้าตกมูท่ ะลู่
ระหว่ างทางเพลิดเพลินกับธรรมชาติ สองฝัง่ ห้วยแม่กลองที่สวยงามตามจินตนาการ ผ่านผาผึ้ง..ถึงผาเลือด

เที่ยง
บ่ าย

ถึงผาเลือด สละเรือยาง บริการอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง 6 )
นาคณะขึ้นรถท้องถิน่ สู่เขตรักษาพันธ์สตั ว์ป่าอุม้ ผาง (ระยะทาง 10 กิโลเมตร) ถึงจุด คัดกรอง เขตรักษา
พันธ์สตั ว์ป่าอุ้มผาง จากนัน้ นาท่ านเดินเท้าสู่ น้าตกทีลอซู น้ าตกที่สวยงามและใหญ่ ที่สุดในประเทศ
ไทย(ระยะทางเดินเท้าไป-กลับ 2.5 ก.ม.) พักผ่อนเล่นน้ าตามอัธยาศัย สมควรแก่ เวลานาคณะเดินทางกลับที่
พัก สวนเรือนแก้ ว รีสอร์ท

ค่ า

บริการอาหารเย็น (7) หลังอาหาร.พักผ่อนนอนหลับฝันดี.ท่ ามกลางราตรีอนั เงียบสงบ..ดื่มด่ าความสดชื่น

วันที่ สี่ของการเดินทาง
07.00 น.
08.00 น.

เที่ยง
บ่ าย

ค่ า
22.00 น.

แม่ สอด – อุ้มผาง

อรุณสวัสดิยามเช้
์
า พร้อมบริการอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
นาคณะเดินทางกลับสู่ อ.แม่ ส อด ระหว่ า งทางแวะเที่ ยวชม และถ่ายรูป
"น้ า ตก พาเจริญ" ที่ ม ีชั ้นลดหลัน่ กันถึง 97 ชัน้ สวยงามมาก ก่ อ นนาคณะ
เดินทางสู่ อ.แม่สอด
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร(9)
อิสระช้อปปิ้ ง ตลาดริมเมย สมควรแก่ เวลานาคณะเดินทางกลับ ระหว่ างทาง
แวะซือ้ ของฝาก ณ ตลาดมูเซอ ก่ อนเดินทาง ผ่านจังหวัดตาก กาแพงเพชร สู่
จ.นครสวรรค์
ถึง จัง หวั ดนครสวรรค์ อิส ระหาอาหารค่ า รับประทานกั นตามอัธยาศัย พร้อม
เลือกซือ้ ของฝากโมจิก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
คณะเดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

โปรแกรมการเดนิ ทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
ทัง้ นี้ โดยคานึ งถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ

วันเดินทาง

แถวที่ 1 หล ังคนข ับ

แถวที่ 2 แถวกลาง

แถวหลังสุ ด

29 – 1 พฤศจิกายน 2563

5,490. -บาท

5.290.บาท

4,990. -บาท

5 – 8 พฤศจิกายน 2563

5,490. -บาท

5.290.บาท

4,990. -บาท

6 – 9 พฤศจิกายน 2563

5,490. -บาท

5.290.บาท

4,990. -บาท

12 – 15 พฤศจิกายน 2563

5,490. -บาท

5.290.บาท

4,990. -บาท

19 – 22 พฤศจิกายน 2563

5,990. -บาท

5.790.บาท

5,490. -บาท

26 – 29 พฤศจิกายน 2563

5,490. -บาท

5.290.บาท

4,990. -บาท

4 – 7 ธันวาคม 2563

5,990. -บาท

5.790.บาท

5,490. -บาท

10 – 13 ธันวาคม 2563

5,990. -บาท

5.790.บาท

5,490. -บาท

24 – 27 ธันวาคม 2563

5,490. -บาท

5.290.บาท

4,990. -บาท

อ ัตราค่าบร ิการ
อ ัตราค่าบริการรวม อ ัตรานีไ้ ม่รวม

ค่า รถตูป
้ รับอากาศตลอดการเดินทาง
ค่า อาหารทุ กมือ
้ ตามโปรแกรม 9 มือ
้
ค่า ธรรมเนียมเข้า ชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามโปรแกรม
ค่า ทีพ ัก 2 คืน (พ ักห้องละ 4 ท่า น) หากต้องการพ ักคูเ่ พิม
่ 1,200.-บาท/ท่า น
ม ัคคุเทศก์ผู้ชานาญบริการ
ประก ันอุบ ัติเหตุว งเงินคุม
้ ครองไม่เกินท่า นละ 1,000,000 บาท

้ า่ ยสว่ นต ัวต่าง อาทิเช่น ค่า โทรศพท์
ั
ั ด ,ค่า เครือ
- ค่า ใชจ
,ค่า ซกรี
่ งดืม
่ มินบ
ิ าร์
- ค่า อาหาร เครือ
่ งดืม
่ นอกเหนือรายการ
- ค่า ภาษีมูลค่า เพิม
่ และภาษีห ัก ณ ที่จา่ ย 3%

- ม ัดจา 1,000 บาท / ท่า น สว่ นที่เหลือชาระก่อนวันเดินทาง 3 วัน
- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ ้งหลังจากจ่ายเงินมั ดจาแล ้ว หรือ ชาระเงินเต็มจานวนแล ้ว
ิ ธิ์ไม่คน
ิ้ ให ้กับลูกค ้า เนื่อ งจากทัวร์รายการนี้เป็ นทัวร์ราคาพิเศษ
ขอสงวนสท
ื เงินใดๆทัง้ สน
ิ ธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงิน
- กรณีที่มก
ี ารจองต่า กว่า 8 คน บริษัทขอสงวนสท
ทีล
่ ก
ู ค ้าได ้ชาระไว ้แล ้วทัง้ หมด
หมายเหตุ
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยูก
่ ับ ประโยชน์
และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญ
*** ค่า ทิปไกด์และคนข ับรถ ท่า นละ 400 บาท ตลอดการเดินทาง ***
หมายเหตุ : ลูกค้า กรุป
๊ สว่ นต ัว 8 ท่า น รถตูพ
้ ร้อมทีมงานรับ - สง่ คณะที่บา้ น
เงือ
่ นไขการจอง

