
 

 

เดินทางโดยรถตู ้VIP เริม่จากกรงุเทพฯ 
 
 
 
 

 

วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – แม่สอด  
19.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย  ปั้ม ปตท.ถนนเกษตร-นวมนิทร ์ เจา้หน้าที่ Consortium Trip คอยตอ้นรบัและ

อ านวยความสะดวกแก่สมาชิกทุกท่าน  
20.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ อ.แม่สอด จงัหวัดตาก ระหว่างทาง เจา้หน้าที่พรอ้มบรหิารอาหารกล่อง ( 1 (และเคร ื่องด ื่มเยน็ ๆ  

 

วันท่ีสองของการเดินทาง แม่สอด – อุ้มผาง  
05.00 น. คณะเดนิทางถงึ อ.แม่สอด แวะให้ท่านท าภารกิจส่วนตวั ณ ป้ัม ปตท. อ.แม่สอดก่อนเดนิทางสู่ อ.อุ้มผาง ตาม

เสน้ทางที่เรยีกว่า "เสน้ทางกะเหรยีงลอยฟ้า" ระหว่างทางแวะให้ท่านไดช้ื่นชมทะเลหมอกตามจุดชมวิวต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
08.30 น. คณะเดนิทางถงึ "สวนเรือนแก้ว รีสอรท์" รสีอรท์ที่ธรรมชาตทิี่สวยที่สุดใน อ.อุม้ผาง  ตดิตน้ 

แม่น ้าแม่กลองเจา้หน้าที่รอรบั  รบัประทานอาหารเช้า (2) หลงัอาหารจดัเตรยีมสมัภาระเข้าห้องพกั.....อสิระ
พกัผ่อน 



 

 

 
 
 
 
 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั (3) ณ ห้องอาหารของรีสอรท์ 
บ่าย น าคณะเดนิทางโดยรถสองแถวท้องถิน่สู่   ส านักสงฆ์น ้าดัน้ อสิระให้ท่านชมฝูงปลานานาชนิดพรอ้มถ่ายรูป

ตามอธัยาศัย ก่อนน าคณะเดนิทางสู่ วดัหนองหลวง ให้ท่านไดช้มอุโบสถไมส้กัทองทัง้หลงั สมควรแก่เวลาน า
คณะเดนิทางชมความงดงามของ ถ า้ตะโคะ๊บ๊ิ สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางทางสู่  ตลาดอุ้มผาง   ชมวิถ ี
ชีวิตความเป็นอยู่ของ ชาวอุม้ผาง และบ้านโบราณ  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ที่พกั สวนเรือนแก้ว  รีสอรท์ 

ค า่ บริการอาหารเยน็ (4)   หลงัอาหารเย็น..พกัผ่อนนอนหลบัฝันด.ี........ท่ามกลางราตรอีนัเงยีบสงบ..ด ื่มด ่าความ
สดชื่น 

 

วันท่ีสามของการเดินทาง แม่สอด – อุ้มผาง  
05.00 น.         น าคณะ  ชมพระอาทิตยข้ึ์นและทะเลหมอก อนัสวยงามยามเช้าที ่จุดขมวิว  “ดอยหวัหมด”       
                         ก่อนเดนิทางกลบั ที่พกัอสิระท าภารกิจส่วนตวั 
 
 
 
 
 
 
08.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ ห้องอาหาร (5) 
09.00 น. น าสมาชิก ลงเรอืยาง  ล่องแก่งต้นน ้าแม่กลอง   ระหว่างทางชมธรรมชาต ิ  ผ่านคุ้งโค้ง  , หลืบผาบ่อง , ถ า้

ผาโหว่ เกาะแก่ง  ชมน ้าตกทีล่อจ่อ  , น ้าตกสายรุ้ง ,บ่อน ้าร้อน ต ื่นเตน้เรา้ใจกับ แก่งตะโคะ๊ น ้าตกมู่ทะลู่ 
ระหว่างทางเพลดิเพลนิกับธรรมชาต ิสองฝัง่ห้วยแม่กลองที่สวยงามตามจนิตนาการ ผ่านผาผึ้ง..ถึงผาเลือด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เที่ยง  ถงึผาเลอืด สละเรอืยาง บริการอาหารกลางวนั (อาหารกล่อง 6 ) 
บ่าย น าคณะขึ้นรถท้องถิน่   สู่เขตรกัษาพนัธส์ตัว์ป่าอุม้ผาง    (ระยะทาง 10 กิโลเมตร) ถงึจุดคดักรอง  เขตรกัษา

พันธส์ตัวป่์าอุ้มผาง    จากนัน้ น าท่านเดนิเท้าสู่   น ้าตกทีลอซู   น ้าตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในประเทศ
ไทย(ระยะทางเดนิเท้าไป-กลบั 2.5 ก.ม.) พกัผ่อนเล่นน ้าตามอธัยาศัย สมควรแก่เวลาน าคณะเดนิทางกลบัที่
พกั สวนเรือนแก้ว รีสอรท์ 

 
 
 
 
 
 
ค ่า บริการอาหารเยน็ (7)   หลงัอาหาร.พกัผ่อนนอนหลบัฝันด.ีท่ามกลางราตรอีนัเงยีบสงบ..ด ื่มด ่าความสดชื่น 

 

วันท่ีส่ีของการเดินทาง แม่สอด – อุ้มผาง  
07.00 น.      อรุณสวัสดิย์ามเช้า พรอ้มบรกิารอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของรีสอรท์ 
08.00 น. น าคณะเดินทางกลับสู่   อ.แม่สอด  ระหว่างทางแวะเที่ยวชม และถ่ายรูป 

"น ้าตก พาเจริญ" ที่ม ีชั ้นลดหลัน่กันถึง 97 ชัน้สวยงามมาก ก่อนน าคณะ
เดนิทางสู่ อ.แม่สอด 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร(9) 
บ่าย อสิระช้อปป้ิง  ตลาดริมเมย สมควรแก่เวลาน าคณะเดนิทางกลบั ระหว่างทาง

แวะซือ้ของฝาก ณ ตลาดมูเซอ ก่อนเดนิทาง ผ่านจงัหวัดตาก ก าแพงเพชร สู่  
จ.นครสวรรค ์ 

ค ่า ถึง จ ังหวัดนครสวรรค ์อิสระหาอาหารค ่ารบัประทานกันตามอัธยาศัย พรอ้ม
เลอืกซือ้ของฝากโมจก่ิอนเดนิทางกลบักรุงเทพมหานคร 

22.00 น. คณะเดนิทางกลบัถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพทุกท่าน 
 

 

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ทัง้น้ีโดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั 

 

 
 
 



 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

อตัราคา่บรกิารรวม   - คา่รถตูป้รบัอากาศตลอดการเดนิทาง    

- คา่อาหารทุกมือ้ตามโปรแกรม 9 มือ้       

- คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที่ตา่ง ๆ  ตามโปรแกรม  

- คา่ทีพกั 2 คนื (พกัหอ้งละ 4 ท่าน) หากตอ้งการพกัคูเ่พิม่ 1,200.-บาท/ท่าน  

- มคัคุเทศกผู์้ช านาญบรกิาร       

- ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิคุม้ครองไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท 

 

อตัรานีไ้มร่วม - คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง อาทิเช่น คา่โทรศพัท์ ,คา่ซกัรดี ,คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์ 

- คา่อาหาร เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการ  

- คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ และภาษหีกั ณ ที่จา่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการจอง - มดัจ า 1,000 บาท / ท่าน สว่นที่เหลอืช าระกอ่นวนัเดนิทาง 3 วนั 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงินมัดจ าแลว้ หรือช าระเงินเต็มจ านวนแลว้ 

ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินใดๆทัง้ส ิน้ใหกั้บลกูคา้ เนื่องจากทัวร์รายการนี้เป็นทัวร์ราคาพเิศษ 

- กรณีที่มกีารจองต ่ากว่า 8 คน บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิโปรแกรมนี้โดยจะคนืเงิน

ทีล่กูคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ทัง้หมด 

หมายเหตุ   โปรแกรมการเดนิทางอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บ ประโยชน์

และความปลอดภัยของทา่นเป็นส าคัญ  

                                    *** คา่ทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 400 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 

                             หมายเหตุ : ลูกคา้กรุป๊สว่นตวั 8 ท่าน รถตูพ้รอ้มทีมงานรบั - สง่ คณะที่บา้น 

 

 

 

วนัเดนิทาง แถวที่ 1 หลงัคนขบั แถวที่ 2 แถวกลาง แถวหลังสุด 
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 

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 

4 – 7 ธนัวาคม 2563 5,990. -บาท 5.790.บาท 5,490. -บาท 

10 – 13 ธนัวาคม 2563 5,990. -บาท 5.790.บาท 5,490. -บาท 

24 – 27 ธนัวาคม 2563 5,490. -บาท 5.290.บาท 4,990. -บาท 


