
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ก.พ. - พ.ค. 62        PHD-N10F 

วนัแรก กรงุเทพฯ – แมส่อด – อุม้ผำง - ถ ำ้ตะโคะ๊บ ิ– วดัหนองหลวง   

05.30 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 ในประเทศ ชัน้ 3 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์สาย  การบนินก

แอร ์โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกเรือ่งเอกสารและสมัภาระ 

07.20 น. เหนิฟ้ำสู ่อ.แมส่อด โดยสำยกำรบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 8100    

08.30น. ถงึแมส่อด รถตูป้รับอากาศรอรับทา่น ออกเดนิทางสู ่อ.อุม้ผาง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(1) ณ รา้นอาหาร 

14.00น. น าชม ถ ำ้ตะโคะ๊บ ิเป็นถ ้าขนาดใหญเพดานถ ้าสงู มหีนิงอก หนิยอ้ยสวยงาม นักทอ่งเทีย่วทีม่า

เยอืนจะไดส้มัผัสถงึความเป็นธรรมชาตทิีเ่ตมิ ไปดว้ยมนตข์ลังความเกา่แกข่องถ ้าตะโคะ๊บิ๊  

โดยค าวา่ ตะโคะ๊บ ินัน้มาจากภาษากะเหรีย่ง แปลเป็นไทยวา่ ถ ้ามะมว่งแบน  

16.00น. น าชม โบสถไ์มส้กั วดัหนองหลวง สรา้งขึน้เป็นวัดเมือ่ปี พ.ส.2477 การตัง้วดัพรอ้มกับการตัง้

หมูบ่า้นเดมินัน้หมูบ่า้นนี้เป็นหมูบ่า้นพืน้ทีส่เีหลอืง เคยเป็นเสน้ทางผา่นของ ผกค. ประกอบดว้ยใน

สมัยนัน้ทางรัฐบาลประกาศใหอ้ภัยโทษแกผู่ห้ลงผดิ เพือ่เขา้มอบตัวรว่มพัฒนาชาตไิทย ผกค. ที่

ตอ้งการความสงบสขุจงึไดเ้ขา้มอบตัวและวางอาวธุเพือ่รว่มพัฒนาชาตไิทย ซึง้เดมินัน้เป็นหมูบ่า้น

ชาวเขาเผา่กะเหรีย่ง และชม หว้ยน ำ้ด ัน้ (“น ้าดัน้” คอื น ้าทีไ่หลมาจากผวิดนิตามธรรมชาต)ิ ถอื



เป็นตน้ก าเนดิของหว้ยหนองหลวง ซึง่จะไหลผา่นบา้นหนองหลวง บา้นเซอทะ บา้นเดลอค ีต าบล

หนองหลวง ลงสูแ่มน่ ้าแมก่ลอง ทีน่ ้าดัน้จะมลีักษณะเป็นถ ้าและมนี ้าออกมาจากผวิดนิ และ

นอกจากนีย้ังมฝีงูปลาจ านวนมากอาศัยอยู ่ ไดเ้วลาน าทา่นกลับเขา้ บำ้นรมิธำร รสีอรท์ หรอื

เทยีบเทา่ ทีพั่ก อสิระกับการเลน่น ้ากับสายตน้น ้าแมก่ลองอันเย็นฉ ่า ทีห่นา้รสีอรท์ 

18.00น. รับประทานอาหารเย็น(2) ณ.หอ้งอาหารรสีอรท์หลังอาหารอสิระตามอัธยาศัย 

วนัทีส่อง อุม้ผำง – ลอ่งแพแมก่ลอง – น ำตกทลีอซู 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ (3) จากนัน้เปลีย่นชดุเตรยีมสนุกกับการลอ่งแพ 

08.30 น. สมัผัสความสนุกสนานกับการ “ลอ่งแพยำง ” นักทอ่งเทีย่วใสช่ชูพีพรอ้ม ลอ่งแพชมความงามของ

ธรรมชาตสิองฝ่ังตน้น ้าแมก่ลอง ชมโขดคุง้ แกง่หนิ ทีส่วยงาม ผาโหว ่พักชมน ้าตกทลีอจอ่ ทีร่ม่รืน่ 

พชืตระกลูมอสและเฟรนิป์กคลมุเขยีวชอุม่ตลอดทัง้ปี น าทา่นสมัผัส  ธำรน ำ้รอ้นธรรมชำต ิ ลอ่ง

แพยาง ตอ่ชม ผำผึง้ แกง่ตะโคะ๊บ ิน ำ้ตกมูท้ะลู ่ลอ่งแพตอ่ถงึ...ผำเลอืด 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนกิ (4) จากนัน้..เดนิทางโดยรถทอ้งถิน่เขา้สูท่ีท่ าการเขตรกัษำ

พนัธุส์ตัวป่์ำอุม้ผำง ระหวา่งทางทา่นจะไดส้มัผัสธรรมชาตป่ิาไมอ้ันอดุมสมบรูณ์ 

13.30 น. ออกเดนิเทา้เขา้ไปในเสน้ทางศกึษาธรรมชาต ิ(ระยะทาง 1.5 ก.ม.) มุง่หนา้สูน่ ้าตกทลีอซ ูพรอ้มรับ

ความรูแ้ละค าแนะน าจากไกดท์อ้งถิน่  

14.00 น. ถงึ น ำ้ตกทลีอซู เทีย่วชมตามอัธยาศัย โดยมไีกดค์อยแนะน าดแูล บันทกึภาพประทับใจ ไอน ้า 

แสงแดด และสายรุง้กันจนเต็มอิม่ 

17.00 น. น าทา่นกลับเขา้ บำ้นรมิธำร รสีอรท์  หลังจากนัน้รับประทานอาหารเย็น (5) ณ.หอ้งอาหารรสีอร์

ทหลังอาหาร นอนนับดาวเดอืนทา่มกลางไอหนาว ณ บรเิวณลานชมดาวของรสีอรท์ พักผอ่นตาม

อัธยาศัย  

วนัทีส่ำม อุม้ผำง – ดอยหวัหมด – น ำ้ตกพำเจรญิ – ตลำดรมิเมย – กรงุเทพฯ 

05.30 น. บรกิาร ชา กาแฟ โอวลัตนิ จากนัน้...น าทกุทา่นขึน้รถยนตท์อ้งถิน่เดนิทางสู ่ดอยหวัหมด ชมพระ

อาทติยข์ ึน้ยามเชา้ และทะเลหมอกแหง่ผนืป่าตะวนัตก (ลมแรงอากาศหนาว เตรยีมเสือ้และหมวก

กันหนาวไปดว้ยนะคะ) 

07.30 น. กลับเขา้ทีพั่ก บรกิารอาหารเชา้ (6) จากนัน้เก็บสมัภาระอ าลาธรรมชาตอิุม้ผาง เดนิทางกลับสู ่อ. 

แมส่อดระหวา่งทางขากลับทา่นจะไดช้มทัศนยีภาพสองขา้งทางอยา่งเต็มตาอกีครัง้ของ แผน่ดนิ

ลอยฟ้า “ถนนลอยฟ้า” ทีม่จีดุชมววิทวิทัศนอ์ันสวยงาม รว่มพชิติโคง้ 1,219 โคง้ อกีครัง้นงึ 

11.00น. น าชม น ำ้ตกพำเจรญิ เป็นน ้าตกหนิปนูทีส่วยงามดว้ยชัน้น ้าตกทีไ่หลลดหลั่นลงมาเป็นชัน้เล็กชัน้

นอ้ยจ านวนมาก ประกอบไปดว้ยป่าทีอ่ดุมสมบรูณ์ พืน้ทีเ่ป็นภเูขาสงูสลับซบัซอ้นเป็น แหลง่ตน้น ้า

ล าธาร และยังเป็นตน้ก าเนดิของหว้ยแมล่ะเมา  

12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน(7) ณ.รา้นอาหาร  

15.00น. เลอืกหาซือ้สนิคา้หลากหลายทีต่ลำดรมิเมยเป็นตลาดคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืงมากมายทัง้ของไทย

และพมา่ เชน่ หน่อไมแ้หง้ ปลาแหง้ ปลาหัวยุง่ เห็ดหอม ถ่ัวเครือ่งหนัง ผา้ซาตนิ ฯลฯ นอกจากนี้

ยังเป็นตลาดการคา้อัญมณี เชน่ หยก ทับทมิ และพลอยสจีากพมา่ หลังจากนัน้เดนิทางสูส่นามบนิ 

17.55 น. เหนิฟ้ำสู ่จ.กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนินกแอร ์ เทีย่วบนิที ่DD 8127   

19.20 น. ถงึกรงุเทพฯดว้ยความสขุและความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัรำคำ่บรกิำร   

วนัเดนิทำง      ผูใ้หญ/่เด็ก พกัเดีย่ว 

วนัที ่  10-12/17-19/24-26 ก.พ. 62 

วนัที ่ 3-5/10-12/17-19/24-26 ม.ีค. 62 

วนัที ่ 31 ม.ีค. - 2 เม.ย. 62 

วนัที ่21-23/28-30 เม.ย. 62 ,  

        12-14 พ.ค. 62 

        10,900        2,500 

               *** ตอ้งกำรเดนิทำงชว่ง เสำร-์อำทติย ์ เพิม่ทำ่นละ 2,000  บำท***  

อตัรำคำ่บรกิำรวม   -  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป กลบั กรงุเทพฯ-แมส่อด-กรงุเทพฯ 

- คา่รถตูป้รบัอากาศ  

- คา่อาหารทกุมือ้ตามโปรแกรม        

- คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ  

- คา่ทพีักรสีอรท์ 2 คนื หอ้งพัดลม (พกัหอ้งละ2 ทา่น)         

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิคุม้ครองไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท 

อตัรำนีไ้มร่วม  - คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่ง อาทเิชน่ คา่โทรศพัท ์,คา่ซกัรดี   

- คา่อาหาร เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการ   

- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

เง ือ่นไขกำรจอง  -  มดัจ ำ 5,000 บำท /ทำ่น สว่นทีเ่หลอืช ำระกอ่นวนัเดนิทำง 15 วนั 

- กรณียกเลกิกำรเดนิทำง หากแจง้หลงัจากจา่ยเงนิมดัจ าแลว้ หรอื 

  ช าระเงนิเต็มจ านวนแลว้ ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้ส ิน้

 ใหก้บัลกูคา้เนือ่งจากทัวรร์ายการนีเ้ป็นทัวรร์าคาพเิศษ 

        - กรณีทีม่กีำรจองต ำ่กวำ่ 8 คน บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการยกเลกิ

 โปรแกรมนีโ้ดยจะคนืเงนิทีล่กูคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ทัง้หมด 

หมำยเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั

ประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็นส าคญั   

 

*** คำ่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทำ่นละ 300 บำท ตลอดกำรเดนิทำง *** 

 


