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ทลีอซู แม่สอด SENSE OF NATURE  

สัมผัสธรรมชาติอันยิง่ใหญ่ แหง่ผืนป่า
ตะวันตก   
(อุ้มผาง – ล่องแก่งต้นน ้าแม่กลอง – น ้าตก
ทลีอซู – ถ า้สีฟ้า – แม่สอด)  
ร่วมเดนิทางกับ ดร.วรภทัร ์ภู่เจรญิ 
วันที ่15 – 18 ธันวาคม พ.ศ.2565 (4 วัน 3 คืน)  
เดินทางโดยสายการบนินกแอร ์
 

ไฮไลทข์องทริป 
- สมัผสัความอลงัการแห่งสายน า้และความงดงามที่ธรรมชาติสรา้งสรรคข์อง "น ้าตกทีลอซู" ในเขตรกัษาพนัธุ์

สตัวป่์าอุม้ผาง จ.ตาก น า้ตกที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สดุของไทย  
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- ล่องแพชม "ต้นน ้าแม่กลอง" เรียนรูร้ะบบนิเวศนท์างธรรมชาติและการอนรุกัษ์ดแูลรกัษาแม่น า้ อนัเปรียบเป็น
สายเลือดใหญ่ที่หล่อเลีย้งทุกชีวิตตัง้แต่ตน้จนถึงปลายน า้ 

- ชมความอัศจรรยข์อง "ถ า้สีฟ้า" แหลง่ท่องเที่ยวธรรมชาติใหม่ของแม่สอด ซึ่งตัง้อยู่ที่ส  านกัสงฆพ์ทุธคยาถ า้สี
ฟ้า ภายในถ า้มีสีสนัฟ้าอมเทาเเละเสน้สายอนังดงามตามธรรมชาติ 

- ร่วมเวิรค์ชอปท าเคร่ืองหอมและถ่านดูดกล่ินแบรนดอ์ัมพัน ผลิตภณัฑใ์สใ่จกบัสิ่งแวดลอ้ม เจา้ของรางวลั 
DEMARK จากกรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ และ GOOD DESIGN AWARD ญ่ีปุ่ นในปี 2562 

-  พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่  "ตกูะส ูคอทเทจ" อุม้ผาง 2 คืน และโรงแรมเก๋ใจกลางแม่สอด 1 คืน 
 
วันแรกของการเดนิทาง   ดอนเมอืง – วัดไทยวัฒนาราม – อ.แม่สอด – อ.อุ้มผาง    (1) 

 
06.30 น. พบกนัท่ี สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 ประตู 14-15 เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน สายการบินนกแอร ์เจ้าหน้าที ่สุขนิยม

ทัวร ์คอยตอ้นรบั พรอ้มอ านวยความสะดวกดา้นการเช็คอิน 
08.45 น.  ออกเดินทางสู่ อ าเภอแม่สอด จังหวดัตาก ดว้ย สายการบนินกแอร ์เที่ยวบินที่ DD 190 
09.55 น. ถึง สนามบินแม่สอด เปล่ียนยานพาหนะเป็นรถตูป้รบัอากาศ (นั่งคนัละ 6 - 7ทา่น) 

 เดินทางสู่ วัดไทยวัฒนาราม หรือ เดิมทีชื่อวดัแม่ตาวเงีย้ว วดัแหง่นีส้รา้งขึน้
ใน พ.ศ.2400 โดยนายมุง้ ซึ่งเป็นชาวรฐัฉาน ประเทศพม่า อพยพเขา้มา
อาศยัอยู่ในบรเิวณแม่สอด เป็นศนูยร์วมจติใจของชาวพมา่ ชาวไทยใหญ่ ใน
ละแวกใกลเ้คยีง ส่ิงที่สรา้งความประทบัใจนกัท่องเที่ยวที่มาวดัไทยวฒันา
ราม คือพระพทุธรูปปางไสยาสนอ์งคใ์หญ่ ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ 
 รบัประทานอาหารกลางวนั รา้นอาหารจีนกวางตุง้ 
หลงัอาหารกลางวนัออกเดินทางสู่ อ าเภอพบพระ (ระยะทาง 45 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 50 นาท)ี 

 กราบสกัการะพระพทุธรูปศกัดิ์สิทธ์ิท่ี ส านักสงฆพ์ทุธคยาถ า้สฟ้ีา ก่อนเขา้ชม 
ถ า้สีฟ้า อันซนีพบพระ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหง่ใหม่ โดยถ า้หินที่มี
แสงสะทอ้นสีฟ้าอมเทา เกดิขึน้จากการท าปฎิกิรยิาของแรธ่าตตุ่างๆ บรรยากาศ
ภายในถ า้เต็มไปดว้ยหินงอกหินยอ้ยสวยงามแปลกตา 
ไดเ้วลาสมควรออกเดินทางต่อสู่ อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก (ระยะทาง 146 
กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 3 ชั่วโมง พิชิต 1,219 โคง้) 

 น าคณะเขา้สู่ที่พกั ตกูะสูรีสอรท์ ***  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ 
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วันทีส่องของการเดนิทาง เขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์าอุ้มผางน ้าตกทลีอซู – น ้าตกทลีอซู – น ้าตกทลีอจอ่ – บ้านครูซัน (2) 
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ 

น าท่าน ลงเรือยาง (ล าละ 6-7 ทา่น) ล่องไปตามล าน ้าสว่นทีเ่รียกกนัว่าเป็นตน้แม่น ้าแม่กลอง ชมความงดงาม
ของธรรมชาติที่ยงัคงความอดุมสมบรูณต์ลอดเสน้ทาง ผ่านหนา้ผาหินรูปทรง
แปลกตา อาทิ ถ า้ผาโหว่ ผาบ่อง ผาผึง้ ตื่นตาตื่นใจกับทลีอจ่อ สายน า้ตกที่ไหล
ลงมาจากผาหิน กระทบกบัล าธารดา้นล่างท าใหเ้กดิเป็นละอองน า้ฟุ้งกระจาย
สะทอ้นกบัแสงแดดสวยงาม อนัเป็นท่ีมาของปรากฏการณท์างธรรมชาติที่
มหศัจรรยท์ี่สายรุง้เสน้ใหญ่สีสดที่พาดผ่านไปบนธารน า้ตก (ปรากฏการณส์ายรุง้
พาดผ่านธารน า้ตกทีลอจ่อ จะมีโอกาสพบไดม้ากในช่วงฤดหูนาว โดยจะอยูใ่น
ช่วงเวลาตัง้แต่ 09.00-10.30 น.)  
แวะผ่อนคลายทีบ่่อน ้าร้อนธรรมชาติ มีอณุหภมูิเฉล่ียประมาณ 39 องศา
เซลเซยีส ใหท้่านไดแ้ช่น า้รอ้นผ่อนคลายอิรยิาบทจากความเมื่อยลา้จากการ
ล่องเรือ (มีบรกิารหอ้งน า้และรา้นคา้ที่บรเิวณนี)้ จากนัน้ล่องเรือต่อ
ถึง หน่วยพิทกัษป่์าผาเลอืด เปล่ียนพาหนะเป็นรถสองแถว
ทอ้งถิ่น เดินทางสู่ เขตรักษาพันธุส์ัตวป่์า อุ้มผางน ้าตกทลีอซู 

เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนัแบบปิคนิค 
บ่าย เดินเทา้ระยะทางประมาณ 1.5 กโิลเมตร บนเสน้ทางศกึษา

ธรรมชาติ ท่ามกลางแมกไมใ้หญ่นอ้ยตลอดทาง ชมความงดงาม
ของ น ้าตกทลีอซู มีลกัษณะเป็นน า้ตกภเูขาหินปนูขนาดใหญ่ 
ตัง้อยู่บนความสงูจากระดบัน า้ทะเล 900 เมตร เกิดจากล าหว้ย
กลอ้ทอ้ ล าน า้ทัง้สายตกลงสู่หนา้ผาสงูชนั มีน า้ไหลแรงตลอดปี 
ความกวา้งของตวัน า้ตกประมาณ 500 เมตร ไหลลดหลั่นเป็น
ชัน้ๆ มีความสงูประมาณ 300 เมตร ลอ้มรอบไปดว้ยป่าดงดิบที่
สมบรูณ ์เป็นน า้ตกที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 6 ของเอเชีย อิสระ
ใหท้่านไดช้ื่นชมความงามของน า้ตกทีลอซู  

  เมื่อไดเ้วลาสมควรออกเดินทางกลบัสู่ตวัอ าเภอ แวะเลือกซือ้ของทีร่ะลึก
บ้านครูซัน อดีตครูผูอ้ทุิศตนโดยใหก้ารศกึษาแกเ่ดก็ชาวเขา และแต่งเพลง
ที่บอกเล่าเรื่องราวเก่ียวกบัอุม้ผาง ครูซนัไดเ้ริม่ตัง้โครงการเพื่อชว่ยเหลือ
ผูด้อ้ยโอกาสในทอ้งถิ่นใหม้ีความรูท้ดัเทียมกบัคนเมือง ปัจจบุนัครูเสียชีวติ
ไปแลว้ แต่ก็ไดเ้ปิดรา้นขายของที่ระลกึ อาทิ งานศิลปหตัถกรรมพืน้บา้น 
เสือ้ผา้ โปสการด์ เพื่อเป็นรายไดใ้หแ้ก่ชาวอุม้ผางต่อไป  



 

4 
 

 
เย็น   รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ 

 ค ่าคืนนี ้ใครยังไม่ง่วง ขอเชิญมาล้อมวงคุย นานาสาระ สรุปความรู้ ความคิดทีไ่ด้จากการ
เดินทางกันในวันนีก้ับ อาจารย ์ดร. วรภัทร ์ภู่เจรญิ 

 
 
วันทีส่ามของการเดนิทาง อุ้มผาง – พบพระ – ไร่ปฐมเพชร – โป่งค าราม – แม่สอด    (3) 

 
เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ 

หลงัอาหารเชา้ออกเดินทางสู่ อ าเภอพบพระ (ระยะทาง 151 กิโลเมตร ใช้
เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) 
 เยี่ยมชม ไร่ปฐมเพชร อาณาจกัรกหุลาบแห่งพบพระ ชมวิธีการรกัษา
ความสดและความงดงามของกหุลาบดอยใหย้าวนานนบั 10 ปี 
Workshop จัดดอกไม้ในโหลแก้ว พร้อมน ำกลับบ้ำนท่ำนละ1ชิ้น 

เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั รา้นไรช่าวหลงัสวน 
บ่าย เดินทางสู่  โป่งค าราม บ้านน ้าดิบ หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า 

“อโรคยาศาล”  (ใชเ้วลาประมาณ 50 นาที)  ออนเซ็นถงัไมเ้มืองไทย 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสขุภาพ  การแช่น า้แร ่ช่วยท าใหร้ะบบ
หมนุเวยีนโลหิตในรา่งกายดีขึน้ และช่วยผ่อนคลายความเมื่อยลา้
ออกไปได ้น า้แรท่ี่นี่อณุหภมูิของน า้มีความอุ่นพอดีไม่รอ้นจนเกินไป 
ปราศจากกลิ่นก ามะถนั  นอกจากนีท้่านยงัสามารถเลือกซือ้
ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวออรแ์กนคิจากน า้แรธ่รรมชาติ ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์
ของชมุชน    

ค ่า  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้น บ.กุง้เผา 
เขา้สู่ที่พกั THE TEAK HOTEL **** หรือเทยีบเท่า 

 ค ่าคืนนี ้ใครยังไม่ง่วง ขอเชิญมาล้อมวงคุย นานาสาระ สรุปความรู้ ความคิดที่ได้จาก
การเดินทางกันในวันนีก้ับ อาจารย ์ดร. วรภัทร ์ภู่เจรญิ 
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วันทีส่ี่ของการเดนิทาง วัดโพธิคุณ – ตลาดริมเมย – WORKSHOP อัมพนั – กรุงเทพฯ(4) 
 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
หลงัอาหารเชา้ออกเดินทางสู่ วัดโพธิคุณ หรือ “วดัหว้ยเตย” อีกหนึ่งวดัที่ถือวา่เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวที่ ส าคญัของ
ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด วดัแห่งนีเ้ป็นวดัฝ่ายอรญัวาสี (วดัป่า) บรรยากาศในวดันัน้รม่รื่นดว้ยพนัธุไ์มน้านาชนดิ 
สภาพภมูิทศันต์ลอดจนสิ่งก่อสรา้งที่งดงามเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั ตวัพระอโุบสถคลา้ยเรือล าใหญ่สรา้งเป็นสามชัน้  
จากนัน้ น าทกุท่านเดินทางสู่ ตลาดริมเมย “สดุประจิมที่รมิเมย” เป็นสถานท่ีตดิต่อคา้ขายระหวา่งไทย-พม่าโดยมี
แม่น า้เมยเป็นเสน้กัน้เขตชายแดนไทย-พม่า เป็นตลาดขายสินคา้น าเขา้จากประเทศอินเดยีและจนี ซึ่งตลาดแห่งนีเ้ป็น
แหล่งคา้ขายอญัมณีที่มีชื่อเสียง เช่น หยก ทบัทิม และพลอยสีจากพม่า 

เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั  
 
 
 
 
 
 

ร่วมกิจกรรม WORKSHOP การท าถ่านดดูกลิ่น - STONE (รายการทีไ่ด้รับการออกแบบ
DEMARK&GOODDESIGNAWARD 2019)  กับคุณสนัติ เครืออยู่ CEO & DESIGNER นกัออกแบบรว่มสมยั  
หยิบยกโมเดลธุรกิจบนพืน้ฐานแนวคิดเรื่องการออกแบบโดยค านงึถึงส่ิงแวดลอ้ม เจา้ของผลงานจากการต่อยอด และ
พฒันาจนกลายเป็นงานดีไซนท์ี่ไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล ภายใตแ้บรนด ์AMPHAN (อมัพนั) สินคา้ธูปหอมที่ต่อ
ยอดมาจากตน้ต ารบั สินคา้อโรมา่ที่เราเนน้ความหอมแบบไทย ๆ น าสมนุไพรทอ้งถิ่นมาสรา้งกลิ่นที่แสนผ่อนคลาย 
รวมถงึการน าวตัถดุิบที่เหลือใชม้าแปรรูปเป็นถา่นดดูกลิ่นที่มีเอกลกัษณ ์และดีไซนไ์ม่เหมือนใคร 
ท่านจะได้ลงมือท าชิน้งาน ดว้ยตัวท่านเองพร้อมน ากลับ 2 ชิน้  
(ถ่านดดูกล่ินและธูปหอม) 
เบรกยำมบ่ำยด้วยพิซซ่ำเตำถ่ำน BY AMPHAN ลิ้มลองพิซซ่ำโฮมเมด
กรุ่นกร่ินหอม อบสดใหม่จำกเตำ  

 ไดเ้วลาสมควรน าทกุท่านเดินทางสู่ สนามบนิแม่สอด 
17.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 197 
18.30 น. เดินทางถงึ สนามบนิดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
 

Happiness is here and now 
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อัตราค่าบริการรวม 

ค่าพาหนะเดินทาง รถตูป้รบัอากาศในระหว่างน าเที่ยวตามที่ระบใุนรายการ  
ค่าที่พกั 3 คืน ระดบั 3-4 ดาว พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบใุนรายการ   

 ประกนัอบุตัิเหตใุนวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม ์
มคัคเุทศกอ์ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
ค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% / คา่ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ทศันาจรสายการบินนกแอรเ์สน้ทาง ดอนเมอืง–แม่สอด–ดอนเมือง ตั๋วนกแอรเ์ริ่มตน้ประมาณ 5,000บาท 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / คา่ซกัรดี / ค่าโทรศพัท ์

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์
 

หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงอตัราคา่บรกิารในกรณีท่ีมจี านวนผูร้ว่มเดินทางนอ้ยกวา่ที่

ก าหนดขา้งตน้ (ผูใ้หญ่)  
2. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการน าเท่ียว สายการบิน โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณีที่เกิดเหตจุ าเป็น 

สดุวิสยั อนัเนื่องมาจากการล่าชา้ของสายการบิน เหตกุารณป์ระทว้งหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ โดยทัง้นีจ้ะ
รกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หม้ากที่สดุ  

3. บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ การประทว้ง และอื่นๆท่ีอยู่
นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษิัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิที่เกดิขึน้ทางตรง  

Happy price (ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน) 
รับขั้นต ่า  

จ านวน 20 ท่าน 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  19,900 บาท 

เด็ก (2 – 9  ปี)  พกัรว่มกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสรมิเตียง 19,900 บาท 

เด็ก (2 – 9  ปี)  พกัรว่มกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่เสรมิเตียง 18,900 บาท 

พกัหอ้งเด่ียวช าระเพิ่ม ท่านละ   3,000 บาท 
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4. เน่ืองจากการน าเท่ียวนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายใหแ้ก่ตวัแทนในต่างประเทศ บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินท่ีท่านช าระ
มาแลว้ กรณีท่ีท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิ ในบรกิารท่ีทางทวัรจ์ดัไวใ้ห ้เวน้แต่ไดต้กลงล่วงหนา้ก่อนการเดินทางและไดร้บัการ
ยินยอมอยา่งถกูตอ้งจากทางบรษิัทฯเสียก่อน  

5. บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ย กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเขา้ออกประเทศ 
6. บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการพิจารณาผูร้ว่มเดินทางเป็นกรณีพิเศษดงันี ้ 

6.1 ท่านที่สงสยัวา่อาจจะลกัลอบเขา้เมือง 
6.2 ท่านที่ก าลงัตัง้ครรภ ์อนัเนื่องจากความปลอดภยัความตวัทา่น  (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์  
6.3 เด็กทารกที่อายตุ  ่ากวา่ 2 ขวบ เพราะอาจสง่เสียงรบกวนผูร้ว่มเดินทางท่านอื่นๆ  

(โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์ 
6.4 ท่านที่ตอ้งใชร้ถเข็นในการท่องเที่ยวเดินทาง (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่กอ่นสมคัรทวัร)์ 

7. ท่านที่จะออกบตัรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อต่อไป หรือกลบั จากทวัรข์อใหต้รวจสอบ และยืนยนัการเดินทางของกรุ๊ป
ทวัรน์ัน้กบัเจา้ที่ของบรษิัทฯ ก่อนทกุครัง้  

8. อตัราคา่บรกิารทวัรอ์าจปรบัเปล่ียนขึน้ได ้จากการปรบัราคาน า้มนัของสายการบิน 
9. รูปภาพในโปรแกรมทวัรใ์ชส้  าหรบัโฆษณาเทา่นัน้   

 
บริษัท สขุนิยมทวัร ์จ ากัด ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการ

เปล่ียนแปลงของสายการบิน สภาพการเมือง ภยัธรรมชาติ และเหตุสดุวิสยั โดยยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั หากมีเหตุ
จ าเป็นทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตุสดุวิสยั เช่น การถูกหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศ 
เนื่องจากการพิจารณาของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง 
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเทีย่วเลขที ่11/07369 

 
 


