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SKT 02.ลองแกงทีลอซู-น้ําตกพาเจริญ-ดอยหัวหมด 3 วัน 2 คืน

“น้ําตกทีลอซู มหัศจรรยแหงสายน้ํา”
สวยติดอันดับ 1 ใน 6 ของโลก

โปรแกรมการเดินทาง...
1) วันแรก
กรุงเทพฯ – อุมผาง จ.ตาก
07.00 น.
เจาหนาที่คอยตอนรับทาน ณ จุดนัดหมาย จากนั้น นําทานออกเดินทางดวยรถตูปรับอากาศ
V.I.P. มุงหนาสู อ.อุมผาง จ.ตาก บริการอาหารวาง บนรถ
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร
17.30 น.
เดินทางถึงที่พัก นําทานเขาสูที่พัก จากนั้น ใหทานทําภารกิจสวนตัว
18.30 น.
บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารรีสอรทที่พัก หลังอาหารเชิญทานพักผอนตามอัธยาศัย(พรุงนี้
เหนื่อยครับ)
2) วันที่สอง
06.00 น.
08.30 น.

11.00 น.

น้ําตกทีลอจอ – แชบอน้ํารอน – กระโดดน้ําตกทีลอซู – ชมถ้ําตะโคะบิ – สวนสม - วัดไมสัก
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารรีสอรทที่พัก หลังอาหาร พรอมเตรียมตัวผจญภัยกับการลอง
แกงดวยเรือยางผานชมน้ําตกตางๆ
สนุกสนาน ตื่นเตน กับการลองเรือยางตลอดเสนทาง
ทานไดผานชม น้ําตกทีลอจอ (น้ําตกสายฝน) แลว
แวะชม บอน้ํารอน จากนั้น ลองเรือยางตอโดยจะ
ผานผา และแกงตางๆ อยางเพลิดเพลิน
หลังจากสนุกสนานกับการลองเรือยางแลว จากนั้น
นําทานเดินทางโดยรถกระบะ มุงหนาสูไฮไลตของท
ริป น้ําตกทีลอซู น้ําตกที่สวยงามอันดับ 6 ของโลก
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11.30 น.

15.30 น.
18.00 น.
20.00 น.
3) วันที่สาม
05.00 น.
06.00 น.

07.30 น.
08.00 น.

12.00 น.
14.00 น.

19.30 น.
23.00 น.
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บริการอาหารกลางวันกันทีเ่ ขตรักษาพันธุสัตวปาอุมผาง หลังอาหาร นําทาน ออกเดินเทา
ประมาณ 30 นาที ประมาณ 1.5 กิโลเมตร เขาสู น้ําตกทีลอซู ชมความสวยงามของสายน้ํากลาง
ขุนเขาไปตามเสนทางศึกษาธรรมชาติในปาดิบชื้นที่ยังคงความอุดมสมบูรณอยูมาก จากนั้น ชื่น
ชมกับความอลังการของสายน้ําตกอันยิ่งใหญ ใหทานสนุกสนานกับการเลนน้ําตก และทาทายกับ
การกระโดดหนาผาสูง 7 เมตร เปนความประทับใจที่มิรูลืม ถึงเวลานัดหมาย นําทานเดินเทาออก
จากน้ําตก ทีลอซู เพื่อเดินทางตอ
นําทานเดินทางโดยรถกระบะ แวะชมที่เที่ยวอื่นๆ .. สวนสม ... ถ้ําตะโคะบิ .. วัดไมสัก .. บึง
มัจฉา จากนั้น นําทานเดินทางกลับเขาสูที่พัก
เดินทางถึงที่พัก ทําภาระกิจสวนตัว และเชิญทานพักผอนตามอัธยาศัย
บริการอาหารอาหารค่ํา หลังอาหาร เชิญทานพักผอนตามอัธยาศัย
ดอยหัวหมด - น้ําตกพาเจริญ – ตลาดริมเมย – ตลาดดอยมูเซอ - กรุงเทพฯ
ตื่นเชา นําทานเดินทางไปชมทะเลหมอกสวยยามเชาที่ดอยหัวหมด (ตื่นเชากันหนอยนะครับเชานี้)
ถึง “ดอยหัวหมด” นําทานเดินเทาออกกําลังกายขึ้นเขา แลวรวมเก็บ
รายละเอียด ความสวยงาม ของทะเลหมอกในทัศนียภาพที่สวยงาม
ยามแสงอาทิตยเบิกฟาบนยอดดอยหัวหมด
นําทานเดินทางกลับที่พัก ระหวางทาง แวะใหทานไดชมตลาดเชา
ของชาวอุมผาง และเลือกซื้อของที่ระลึก
ถึงที่พัก บริการอาหารเชา ณ หองอาหารรีสอรทที่พัก หลัง
อาหารเตรียมตัวเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ จากนั้น นําทานเดินทางสู น้ําตก
พาเจริญ
ถึง “น้ําตกพาเจริญ”  บริการอาหารกลางวัน หลังอาหารใหทานได
เก็บภาพความประทับใจเปนที่ระลึกกอนออกเดินทางตอ
แวะ ตลาดริมเมย และ ตลาดดอยมูเซอ (ตลาดผัก ผลไม ราคาถูก)
ใหทานไดเลือกซื้อของฝาก กลับบาน และทานไดชมวิถีชีวิตชาว
ตลาดบนดอย พรอมเก็บภาพประทับใจ สมควรแกเวลานําทาน
เดินทางตอ
บริการอาหารเย็น ณ รานอาหาร จ.นครสวรรค
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ
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จํานวนผูเดินทาง 8-10 ทาน
อัตตราคาบริการ
อัตรานี้รวม

4,900.- บาท / ทาน

(ไมต่ํากวา 8 ทาน)

1. คารถตูไป-กลับ + รถทองถิ่น
2. คาบริการลองเรือแพยาง
4. คาที่พัก 2 คืน(พักหองละ 2-4 ทาน)
5. คาธรรมเนียมเขาชม 6. คาประกันภัยวงเงิน 1,000,000 บาท

3. คาอาหาร 9 มื้อ

**หมายเหตุ**
โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ การเดินทางควรเดินทางโดยรถตูจะสะดวกที่สุด(
สิ่งที่ควรนําติดตัวไป ยาประจําตัว, ครีมทาผิว, แววกันแดด, กลองถายรูป, รองเทาหุมสนสวมสบาย ฯลฯ

