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อุ้มผาง ทีลอซู
วันเดินทาง : อาทิตย์ที่ 2 – พุธที่ 5 ธันวาคม 2561

1) อาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561

กรุงเทพฯ – ตาก – อุ้มผาง

06.00 น.
สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่ หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนอังรีดูนังต์
เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
06.30 น.
ออกเดินทางโดยรถตูป้ รับอากาศ พร้องห้องสุขภัณฑ์
บริการอาหารเช้า เครื่องดื่มชา กาแฟ และผลไม้ตามฤดูกาล / สนทนาทักทายตามประสาคนกันเอง
อาหารกลางวันที่ ....ตาก
หลังอาหารเดินทางผ่านถนนลอยฟ้าพิชิตเส้นทาง 1,219 โค้งสู่อาเภออุ้มผาง สถานที่ตั้งของน้าตกที่ยิ่งใหญ่สวยงามติด
อันดับหนึ่งในสิบของโลก
อาหารค่า ..........รีสอร์ท
ที่พัก ตูกะสูรีสอร์ท ( พัก 2 คืน)

ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461
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2) จันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561

นาตกทีลอซู

อาหารเช้าที่รีสอร์ท
08.00 น.
ลงเรือยางล่องตามลาน้าแม่กลอง ชมเกาะแก่งต้นไม้พันธุ์ไม้แปลกตาตลอดสองฝั่ง สัมผัสความสดชื่นจาก
ละอองน้าของ น้าตกทีลอจ่อ หรือ น้าตกสายฝน ซึ่งน้าตกชัน้ แรกจะอยู่บนหน้าผาสูง 80 เมตร ส่วนชั้นที่สองจะไหลมาจาก
หน้าผาสูงชันตกลงสู่แม่น้าแม่กลองสายน้าที่ตกลงมาจะแตกกระจายเป็นฝอยดูเหมือนสายฝนเมื่อกระทบกับแสงแดดจะเกิด
รุ้งกินน้าสวยงามมาก เดินทางถึงหาดผาเลือดเปลี่ยนพาหนะเป็นรถท้องถิ่น (รถสองแถว) เดินทางสู่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
อุ้มผางน้าตกทีลอซู
อาหารกลางวันที่…แบบปิกนิก
นาท่านเดินเท้าระยะทางประมาณ 1,500 เมตร มีจุดให้พักชมสายน้าเป็นช่วงๆ ไฮไลท์ น้าตกทีลอซู 1 ใน 6 น้าตกที่สวยที่สดุ
ในโลกด้วยกระแสความแรงของน้าที่ตกลงสู่เบื้องล่างทาให้สายน้าแตกกระเซ็นเป็นละอองไปทั่วบริเวณสร้างความชุ่มฉ่าและ
ความสดชื่นให้กับต้นไม้ใบหญ้าสายน้าที่ไหลลงมาเป็นลาธารผ่านผืนป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์
เก็บภาพแห่งความ
ประทับใจหรือจะลงไปสัมผัสความเย็นของน้าตกตามอัธยาศัย(ระวังๆด้วยนะ!!) สมควรแก่เวลานาท่านนั่งรถท้องถิ่นเดินทาง
กลับสู่ตัวอาเภอ ไปชมและเลือกซื้อของที่ระลึกที่ บ้านครูซนั เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้ชมุ ชนในท้องถิ่น
อาหารค่าที่ รีสอร์ท
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3) อังคารที่ 4 ธันวาคม 2561

อุ้มผาง – แม่สอด

05.00 น.
อรุณสวัสดิ์ นาท่านขึ้นชมความงามของพระอาทิตย์กับเมฆหมอกยามเช้าที่ลอยสลับกับทิวเขาซึ่งทอดยาว
เรียงตัวอยู่สุดสายตาบน ดอยหัวหมด (ขึ้นกับสภาพอากาศนะคะ!!)
อาหารเช้าที่รีสอร์ท
หลังอาหารอาลาป่าเขาแห่งแดนอุ้มผางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ ระหว่างทางชม น้าตกพาเจริญ เกิดจากการสะสมตะกอนหินปูน
จากน้าในลาห้วยที่ไหลลดหลั่นกันลงมาทาให้เกิดชั้นของหินปูนถึง 97 ชั้น เป็นน้าตกที่มีน้าไหลผ่านตลอดทั้งปีเก็บภาพสวยๆ
ก่อนเดินทางสู่แดนประจิมริมเมย ประตูสู่อาเซียนเชื่อมต่อระหว่างอาเภอแม่สอดของไทยและเมืองเมียวดีของประเทศพม่า
อาหารกลางวันที่ ....
เดินทางสู่ วัดไทยสามัคคี เป็นวัดที่อยู่ระหว่างอาเภอแม่สอด - แม่ระมาด ภายในวัดมีความร่มรื่น สวยงามเงียบสงบ และที่
ขึ้นชื่ออีกอย่างคือห้องน้าสะอาด นาท่านกราบขอพร พระเจ้าทันใจรัตนมุงเมือง จากนั้นนาท่านสักการะ พระพุทธมหามุนี ซึ่ง
จาลองแบบมาจากพระมหามัยมุนีแห่งเมืองมัณฑะเลย์ที่ วัดแม่-ตาวเงี้ยว หรือ วัดไทยวัฒนาราม เป็นวัดของชาวไทใหญ่ใน
อาเภอแม่สอด ซึ่งผสานศิลปะมอญและพม่าโดยเฉพาะงานฉลุไม้โดยช่างฝีมือชาวฉานชื่อนายมุ้ง ที่อพยพครอบครัวมาจาก
พม่า และมาเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของที่นี่ ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานนามว่าหมื่นอาจกาแหงหาญ จากนั้นเลือกซื้อสินค้า
ต่างๆทั้งของไทยและพม่ากระจายรายได้สู่ท้องถิ่นที่ ตลาดแม่สอดริมเมย เป็นตลาดชายแดนที่ขายสินค้านานาสารพันทั้ง
อัญมณี หินสี พลอยสี สินค้าประเภทเครื่องใช้ เครื่องประดับตกแต่งบ้านที่ทาด้วยไม้ แป้งทานาข่า เป็นต้น
อาหารค่าที่ ...
ที่พัก เซนทาร่ารีสอร์ทฮิลล์

4) พุธที่ 5 ธันวาคม 2561

แม่สอด – กรุงเทพฯ

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสักการะ ศาลพระวอ เทพเจ้านักบุญแห่งลุ่มแม่น้าเมย เลือกซื้อผักสด ผลไม้ที่ ตลาดมูเซอ
อาหารกลางวันที่ ...กาแพงเพชร
เดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานคร แวะซื้อขนมของฝากที่ร้านน้องเปิ้ล
19.00 น.
ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ รถจอดที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนพญาไท
กลับบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจยิ่ง
หมายเหตุ
กาหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม
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อัตราค่าบริการ
@
@
@

ผู้ใหญ่ 8 ท่าน / ตู้ ท่านละ
ผู้ใหญ่ 6 ท่าน / ตู้ ท่านละ
พักเดี่ยว เพิ่ม

11,500.13,000.2,000.-

บาท
บาท
บาท

อัตรานีรวม

1.
2.
3.
4.
5.

รถตูป้ รับอากาศ และรถท้องถิ่น เรือ ท่องเที่ยวตามรายการ
ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
อาหารจัดเลี้ยง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ทุนประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุท่านละ 500,000 บาท
- ผู้เอาประกันภัยอายุต่ากว่า 15 ปี หรือ อายุ 75-85 ปี ความคุ้มครอง 50 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย

7. มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์
8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตรานีไม่รวม

1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด

เงื่อนไขการจอง

ยืนยันการเดินทางพร้อมชาระค่าบริการภายใน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

การยกเลิก

หลังวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 หักค่าบริการ 30 %
2. ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 10 วัน หักค่าบริการ 100 %

1. ยกเลิกการเดินทาง

ติดต่อ :

ต๋อม / จูน / เต้ย / เชาว์ / อี๊ด

Line ID : @chaitour

โทร. 0 2212 8431 ต่อ 115 - 119

E-mail : domestic@chaitour.co.th
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.

www.chaitour.co.th
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