
  

 
 

    PRO THAILAND ทอ่งเทีย่วท ัว่ไทย 

 
วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น ทีพ่กั 

1 

พรอ้มกนัทีจุ่ดนดัหมาย สวนลุมไนท ์รชัดา - ตาก - 

อุม้ผาง 

    

2 

วดัหนองหลวง ชมโบสถไ์มส้กัทอง – ถ า้ตะโคะ๊บิ ๊-วงั

ปลาปงุ - หมูบ่า้นกะเหรีย่งปะละทะ - น า้ตกปะละทะ    

วมิานเมฆรสีอรท์ 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 

ล่องเรอืยางหว้ยแม่กลอง – น า้ตกสายรุง้ - ผาผึง้ – 

ผาโหว ่-  ธารน า้รอ้น- น า้ตกทลีอซู    

วมิานเมฆรสีอรท์ 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 

ชมพระอาทติยข์ ึน้ ณ ดอยหวัหมด – น า้ตกพาเจรญิ-

ศาลพระวอ-ตลาดชาวเขามเูซอร-์กรงุเทพฯ  

   



  

วนัที ่1   พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัหมาย สวนลมุไนท ์รชัดา 

20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สวนลมุไนทบ์าซาร ์รชัดาภเิษก ออกเดนิทางดว้ย  
  รถตูป้รบัอากาศ VIP (10 ทา่นขึน้ไป คอนเฟิรม์เดนิทาง) 
 
21.00 น. ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัตาก ใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั (หากมา ชา้เกนิ

กวา่นี ้ทา่นจะตกทรปิ และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

วนัที ่2   วดัหนองหลวง ชมโบสถไ์มส้กัทอง – ถ า้ตะโคะ๊บิ ๊-วงัปลาปงุ - หมูบ่า้น

กะเหรีย่งปะละทะ - น า้ตกปะละทะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั (1) 

รับประทานอาหารเชา้ พรอ้มชมธรรมชาตยิามเชา้ หากว่าอากาศดที่านจะไดช้ม

ทะเลหมอกจากระเบยีงโรงอาหารของทีพ่ัก หลักจากนั้นน าท่านเดนิทางไปยัง  

วดัหนองหลวง เป็นวัดทีช่นชาวเขาเผา่กะเหรีย่งไดร้่วมแรงรว่มใจสรา้งวัดนี้ข ึน้มา

เดมิเรียกว่า "วัดนุผาโด"้ แปลว่า หนองใหญ่  พาท่านชม โบสถไ์มส้กัทอง ซึง่

สวยงามมาก เพราะไมส้ักทองนัน้เป็นไมท้ีส่วยมาก แต่เป็นไมส้งวนปัจจุบันหา

ไม่ไดแ้ลว้ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ จากนั้นน าท่านเที่ยวชม ถ า้ตะโค๊ะบ  ิเป็นถ ้า

หนิปูนขนาดใหญ่ ที่ตัง้อยู่ในเขตพื้นที่ของวนอุทยานถ ้าตะโค๊ะบิ ตัง้อยู่บรเิวณ

ต าบลแมก่ลอง อ าเภออุม้ผาง จังหวัดตาก โดยลักษณะถ ้านัน้มทีางเดนิกวา้งลงไป

เป็นชัน้ ๆ ขา้งในมทีางแยกหลายทาง  ถ ้าตะโค๊ะบ ิเป็นถ ้าขนาดใหญ่เพดานถ ้าสงู 

มีหินงอก หินยอ้ยสวยงาม นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะไดส้ัมผัสถึงความเป็น

ธรรมชาตทิีเ่ตมิ ไปดว้ยมนตข์ลังความเกา่แกข่องถ ้าตะโคะ๊บ ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู ่วงัปลาปุง แหล่งท่องเทีย่วเชงิระบบนเิวศน์  

ในเขตเทศบาลต าบลแมก่ลอง เป็นฝายชะลอน ้าขนาดเล็ก ทีม่ปีลาปงุอาศัยอยู ่ซึง่

ทา่นสามารถใหอ้าหารปลาและลงเลน่น ้าได ้จากนัน้น่ังรถเขา้สู ่หมูบ่า้นกะเหรีย่ง

ปะละทะ เป็นหมูบ่า้นกะเหรีย่งเกา่แกอ่กีแหง่หนึง่ของไทย ซึง่หมู่บา้นกะเหรีย่งปะ

ละทะแห่งนี้จึงเป็นจุดเชือ่มต่อไปยังที่เที่ยวอื่นๆ ในอุม้ผางอีกหลายแห่ง เช่น 

ล่องเรือยางไปน ้าตกทีลอเล น่ังชา้งดูน ้าตกทีลอซู บา้นกะเหรี่ยงโขะทะ บา้น

กะเหรีย่งทโิพจ ิ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารกลอ่ง (2) 

หลังจากรับประทานอาหารอาหารกลางวันเสร็จแลว้  น าท่านเดนิทางสู ่น า้ตกปะ

หละทะ  ไดช้ือ่วา่เป็นน ้าตกหนิปนูทีม่คีวามสวยงาม ในวนอทุยานน ้าตกปะหละทะ 

มีจุดเด่น คือ ความกวา้งของน ้าตกเป็นแนวยาว ลดหล่ันเป็นชัน้ชัดเจน 3 ชัน้ 

สามารถเดนิเลน่ตามชัน้ตา่งๆ ได ้จะสวยงามทีส่ดุในชว่งฤดฝูน  อสิระใหท้่านเลน่

น ้าตามอัธยาศัย  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารทีพ่กั (3) 

ทีพ่กั  วมิานเมฆรสีอรท์ หรอื เทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 



  

วนัที ่3   ลอ่งเรอืยางหว้ยแมก่ลอง – น า้ตกสายรุง้ - ผาผึง้ – ผาโหว ่-  ธารน า้รอ้น- 

น า้ตกทลีอซู 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั (4) 

หลังจากรับประทานอาหารเชา้แลว้ น าท่านเดนิทางสูห่ว้ยแม่กลอง เพือ่ให ้ท่าน

ไดเ้ปิดประสบการณ์สดุมันส ์ลอ่งเรอืยางหว้ยแมก่ลอง  การลอ่งเรอืยางถอืเป็น

อกีหนึง่กจิกรรมทีนั่กท่องเทีย่วไม่ควรพลาด เพราะท่านจะไดช้ืน่ชมความสมบูรณ์

ของป่าไมส้องขา้งทาง รวมถงึไฮไลตเ์ด็ดอย่างการชมน า้ตกสายรุง้ “ทลีอจอ่” 

โดยม่านน ้าตกใหญ่ไหลตกลงสูผ่นืน ้า กระทบเขา้กับแสงแดด จนเกดิเป็นม่านน ้า

สายรุง้ และ ชม ผาผึง้ ผาโหว ่และ น าท่านชม ธารน า้รอ้น  ซึง่หลังจากนี้เราจะ

ใชเ้วลาล่องเรือยางอกีเกอืบชั่วโมงเพือ่ไปยังจุดสิน้สุดเสน้ทางล่องเรือที ่หน่วย

พทิักษ์ป่าผาเลอืด  และเดนิทางตอ่ดว้ยรถไปยังทีท่ าการน ้าตกทลีอซ ู 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารกลอ่ง (5) 

จากนั้นน าท่านเดนิเทา้ ไป-กลับ ประมาณ 3 กโิลเมตร ซึง่เป็นเสน้ทางเดนิชม

ธรรมชาตทิีร่่มรืน่สวยงาม มจีุดน่ังพัก และจุดชมววิสวย ๆ ใหด้ตูลอดทาง  น า้ตก

ทลีอซู  ตัง้อยู่ในเขตรักษาพันธุส์ัตวป่์าอุม้ผาง เป็นน ้าตกทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังทัง้ใน

หมู่นักทอ่งเทีย่วชาวไทยและตา่งประเทศ เหมาะส าหรับนักทอ่งเทีย่วสายผจญภัย 

น ้าตกทีลอซูนับว่าเป็นน ้าตกทีมีความสวยงามที่สุดในประเทศไทย ใหท้่านได ้

พักผอ่นชมความงดงามของน ้าตกและเก็บเกีย่วความ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารทีพ่กั (6) 

ทีพ่กั  วมิานเมฆรสีอรท์ หรอื เทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

วนัที ่4   ชมพระอาทติยข์ ึน้ ณ ดอยหวัหมด – น า้ตกพาเจรญิ-ศาลพระวอ-ตลาด

ชาวเขามเูซอร-์วดัไทยวฒันาราม-กรงุเทพฯ 

  เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั (7) 

ดอยหวัหมด อยู่ในเขตอ าเภออุม้ผาง เป็นจุดชมทะเลหมอกทีม่ชี ือ่เสยีงอกีแหง่ 

หนึง่ ลักษณะเป็นภเูขาหนิปนู ที ่ทอดตัวเป็นแนวยาวหลายลกูตดิตอ่กัน บนภเูขา

เหล่านี้ไม่มตีน้ไมใ้หญ่ขีน้ มแีต่ตน้หญา้เตีย้ ๆ เชน่ ปรง ตน้เทยีน ซึง่จะออกดอก

บานในชว่งฤดฝูน ไดช้ือ่วา่ ดอยหัวหมด เพราะตน้ไมห้ายหมด หลังจากเช็คเอา้ท์

น าท่านเดนิทางกลับ (ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน ซึง่ทางคณะทัวรไ์ม่สามารถ

ทราบลว่งหนา้) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

น าท่านแวะเลือกซือ้สนิคา้ที่ ตลาดชาวเขาดอยมูเซอร  ์วถิีชวีติของชาวไทย 

ภูเขาที่น าผลผลติจากไร่สวน มาจ าหน่าย ภายในบรเิวณตลาดยังเป็นทีต่ัง้ของ

พิพิธภัณฑ์มูเซอด า ที่รวบรวมสิง่ของเครื่องใชใ้นชีวิตของเผามูเซอด า และ

ชาวเขาเผ่าต่างๆตัง้แต่อดีตจนถงึปัจจุบัน ระหว่างทางกลับแวะรา้นของฝากให ้

ทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากตามอัธยาศัย และเดนิทางกลับโดยสวัสดภิาพ 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

     ◆◆◆◆◆◆◆◆ 



  

  

หมายเหต ุ กรณุาเตรยีมการแตง่กาย รองเทา้ส าหรับเดนิป่าและอปุกรณ์ส าหรับเดนิป่า เชน่ กระบอกน ้า  

ถงุเทา้กนัทาก และ ตอ้งปฏบิัตติามค าแนะน าของเจา้หนา้ทีอ่ยา่งเครง่ครัด 

 

 

 

 

รายการทวัรส์ามารถสลบั-ปรบัเปลีย่น หรอืงดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้

ใหท้ราบล่วงหนา้ อนัเนือ่งมาจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิเหตุการทางการเมอืง 

สภาพการจราจร ท ัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง

เป็นส าคญั ทางผูเ้ดนิทางจะไม่ฟ้องรอ้งใด อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทาง

แลว้ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

29 ตลุาคม – 01พฤศจกิายน 63 6,890 6,890 2,500 

05-08 พฤศจกิายน 63 7,190 7,190 2,500 

12-15 พฤศจกิายน 63 7,190 7,190 2,500 

19-22 พฤศจกิายน 63 7,890 7,890 3,200 

26-29 พฤศจกิายน 63 7,190 7,190 2,500 

04 - 07 ธนัวาคม 63 7,890 7,890 3,200 

09 - 12 ธนัวาคม 63 7,890 7,890 3,200 

17 - 20 ธนัวาคม 63 7,590 7,590 2,500 

24 - 27 ธนัวาคม 63 7,890 7,890 3,200 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และคา่ทปิไกดน์ าเทีย่วและผูช้ว่ยไกด ์
(ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ทา่น 
 



  

 

 

 

 

✓ คา่รถตูป้รบัอากาศน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
✓ คา่ลอ่งแพยางและเจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวก 
✓ คา่ทีพ่กั 2 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่น (หอ้งพดัลม) 
✓ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย การทีร่ะบ ุ   
✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
✓ คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 
บาท ตามเงือ่นไขกรรมธรรม)์ 

 

  

 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่พาหนะตา่งๆ ที ่
มไิดร้ะบใุนรายการ 

 ส าหรบัชาวตา่งชาต ิตอ้งช าระเพิม่ 1,000 บาท  
 กรณีทีม่เีด็กอาย ุ0-2 ปี ช าระคา่ทวัร ์50% จากราคาทวัรป์กตขิองผูใ้หญ ่
 คา่ไกดน์ าเทีย่ว ผูช้ว่ยไกดน์ าเทีย่วและพนกังานขบัรถ ทา่นละ 400 บาท (บงัคบั
ตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศ) 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 
 

 

 
 

  เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
  กรุณาส ารองทีน่ ัง่และช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน พรอ้มสง่ส าเนาบัตรประชาชน 
หลังจากท าการจองทัวร์ 2 วัน  หากไม่ช าระตามที่บริษัทก าหนด บรษิทัฯ จะถอืว่าท่าน 
ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อทีน่ั่ง เมือ่ทา่น
ช าระเงนิค่าทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านยอมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ด ้
ระบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจ านวน 10
ทา่น/คนั หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่วบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการ
เดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 
เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทาง

ได ้เลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทุกกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไม่
สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการ
เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ท ัง้นีท้่านตอ้งเสยีค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถ
ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนัก่อน
ล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี และเมือ่ท่าน
ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่เดนิทาง
พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้สิน้ 

 
 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัท่องเทีย่วร่วม

เดนิทางน้อยกว่า 10 ท่าน และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อัตราคา่บรกิารรวม 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 



  

เหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, 

การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ 

การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิจาก

ความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุจากความประมาท

ของนกัทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่า
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการให้ค า
สญัญาใด ๆ ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและ
มปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที่
เพิม่ข ึน้ของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เชน่ ภยัธรรมชาต ิ
การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการ
บนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 
 


