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บริษัท บีแฮปปี้ทราเวล จากัด
BEE HAPPY TRAVEL CO., LTD
ใบอนุญาตนาเที่ยวเลขที่ 11/06091

48/5-6 อาคาร Space 48 ชั้น 6 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Tel. 02 – 2774429 Fax. 02 -2774492 มือถือ. 081-910-0921 www.beehappytravel.net

เราคือทัวร์มใ
ี บอนุญาตนาเทีย
่ ว ถูกกฎหมาย
.....ท่านได้เดินทางแน่นอน.....

Bee Happy Travel ภูมิใจนำเสนอ...

นำตกที่สวยงำมแห่งผืนป่ำตะวันตก
และยิ่งใหญ่สูงที่สุดของเมืองไทย

เที่ยวอุ้มผำง...ชมผืนป่ำตะวันตก เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำอุ้มผำง (จังหวัดตำก)
แผ่นดินดอยลอยฟ้ำ นำตกพำเจริญ ล่องเรือต้นนำแม่กลอง ชมนำตกทีลอจ่อ
นำตกสำยรุ้ง ธำรนำร้อน แก่งตะโค๊ะบิ๊ ถำตะโค๊ะบิ๊ ช๊อปปิ้งสินค้ำพืนเมือง
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เดินทำงกลำงวันสะดวก...สบำย...ปลอดภัย
(โปรแกรม 4 วัน / 3 คืน : พักรีสอร์ท 2 คืน เต็นท์ 1 คืน )
เดินทำงวันที่ 22 – 25 พฤศจิกำยน 2561
วันแรก
06.00 น.

เที่ย
บ่าย

เย็น

วันที่สอ

กร้ เทพฯ – จั หวัดตาก – นาตกพาเจริญ – อ้มผาา

ท่ำนละ 7,900 บำท
( เชมา, เที่ย , เย็น)

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย.............................. โดยมีทีมงานรอต้อนรับท่าน อย่างอบอุ่น ออกเดินทาง
โดยรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ อาเอออ้มผาา จั หวัดตาก พร้อม  บริการอาหารเชมา นาท่านเดินทาง
ผ่านเส้นทางสายสีเขียว แห่งป่าเมืองตาก
 บริการอาหารเที่ย
นาท่านชม นาตกพาเจริญ ซึ่งเป็นน้าตกหินปูน ที่สวยงาม ด้วยชั้นน้าตก ที่ไหลลดหลั่นลงมา เป็นชั้นเล็กชั้นน้อย จานวนมาก และตั้งอยู่ริมทางหลวงไม่ไกล จากเมืองแม่สอด จึงเป็นจุดที่นิยมแวะมาท่องเที่ยว
และพักผ่อน อยู่ในความดูแลของ อุทยานแห่งชาติน้าตกพาเจริญ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ใน อาเภอแม่สอด
และอาเภอพบพระ จังหวัดตาก ป่าที่อุดมสมบูรณ์ พื้นที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นแหล่งต้นน้าลาธาร
และยังเป็นต้นกาเนิดของห้วยแม่ละเมา เนื้อที่ 534,375 ไร่ ได้เวลาสมควร เดินทางต่อไปยังอาเภออุ้มผาง
ผ่านเส้นทางป่าเขาสูงใหญ่เขียวขจี หลีกหนีความวุ่นวาย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับที่สุดแห่งการพักผ่อน
 บริการอาหารเย็น
 พักา่อนท่าผกลา อากาศที่เย็นสดชื่น
ล่อ เรือตมนนาแผ่กลอ – นาตกทีลอจ่อ – นาตกสายร้ม – ธารนารมอน – แก่ ตะโค๊ะบิ๊
( เชมา, เที่ย , เย็น)

เชมา

เที่ย
บ่าย
เย็น

 บริการอาหารเชมา ณ หมอ อาหารขอ รีสอร์ท หลังอาหาร
จัดเตรียมสัมภาระส่วนตัวที่จาเป็น (เตรียมพร้อมไปพักเต็นท์ ที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง น้าตกทีลอซู)
พร้อมกับสวมชูชีพให้เรียบร้อยแล้ว นาท่านล่องเรือต้นน้าแม่กลองผจญภัยลัดเลาะตามแก่งต่างๆ สัมผัสป่า
เขา อย่างสนุกสนานกับการล่องเรือชม นาตกทีลอจ่อ นาตกสายร้ม ธารนารมอน ล้ยแก่ ตะโค๊ะบิ๊
 บริการอาหารเที่ย (อาหารกล่อ )
เดินทางต่อโดยรถยนต์เข้าสู่ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง น้าตกทีลอซู นาท่านสู่ลานกางเต็นท์ (คืนนี้เราจะ
นอนนับดาวกันคะ อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 บริการอาหารเย็น
 พักา่อนท่าผกลา อากาศที่เย็นสดชื่น
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วันที่สาผ
เชมา

เที่ย
บ่าย

เย็น

วันที่สี่
เชมาตรู่

เที่ย
บ่าย

22.00น.

เขตรักษาพันธ้์สัตว์ป่าอ้มผาา – นาตกทีลอซู
( เชมา, เที่ย , เย็น)
 บริการอาหารเชมา หลังอาหาร จัดเก็บสัมภาระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทาง เข้าชม นาตก
ทีลอซู ซึ่งเป็นน้าตกที่มีขนาดใหญ่ เป็นอันดับ 6 ของเอเชีย นาตก ที่เรียกได้ว่า ใหญ่และสูงที่สุดของ
ไทย นาตก ที่ได้รับการกล่าวขานว่า สวย าผที่ส้ดขอ าืนป่าตะวันตก และ ยังเป็นต้นกาเนิดของแม่น้าแม่
กลอง ทีลอซู ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ในจังหวัดตาก คาว่า “ทีลอซู” ในเป็นภาษากะเหรี่ยง
นั้น แปลว่า “น้าตกดา” มีลักษณะเป็นน้าตกบนภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ เกิดจากลาห้วยล้อท้อ ที่ไหลตกลงสู่
หน้าผาสูงชัน มีน้าไหลแรงตลอดปีและงดงามมาก อิสระท่านเดินเล่นลัดเลาะตามชั้นต่างๆ ของน้าตก
ท่ามกลางขุนเขาแมกไม้นานาพรรณ เล่นน้าตามอัธยาศัย เก็บภาพที่ระลึกอย่างเต็มที่ จนได้เวลาสมควร
 บริการอาหารเที่ย
เดินทางกลับบโดยรถยนต์ แวะชม ถาตะโค๊ะบิ๊ ซึ่งเป็นถ้าขนาดใหญ่ พร้อมกับ นาท่านไหว้พระขอพร
เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้กับตัวท่านและครอบครัวที่ โบสถ์ไผมสักทอ เป็นวัดทีช่ าวเขาเผ่ากะเหรี่ยงได้ร่วม
แรงร่วมใจสร้างขึ้นมา เดิมเรียกว่า “วัดนุผาโด้” แปลว่า “หนองใหญ่” วัดนี้ตั้งอยู่เเนินเขาเชิงลาดสูง อิสระ
ให้ท่านเก็บภาพวคามประทับใจ สมควรแก่เวลา พาท่านเดินทางกลับที่พัก
 บริการอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย
 พักา่อนตาผอัธยาศัย
ดอยหัวหผด – ด่านา่านแดนไทย พผ่า (อาเออแผ่สอด) – กร้ เทพฯ
( เชมา, เที่ย )
นาท่านเดินทางสู่ ดอยหัวหผด เป็นภูเขาหัวโล้น ที่ให้เรามาชมพระอาทิตย์ขึ้น และชมทะเลหมอก
ให้ท่านเก็บภาพแสงแรกของความสุขแห่งวัน เก็บภาพที่ระลึก จนได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางกลับมา
 บริการอาหารเชมา ณ หมอ อาหารขอ รีสอร์ท หลังอาหาร
นาท่านชม ด่านา่านแดนไทย – พผ่า ที่อาเภอแม่สอด อิสระให้ท่านได้ชม ช๊อป และเก็บภาพที่ระลึก
จนได้เวลาสมควร
 บริการอาหารเที่ย
นาท่านเดินทางกลับสู่ กร้ เทพฯ
***อิสระอาหารเย็น*** ตาผอัธยาศัย
โดยประมาณ กลับถึง กร้ เทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*****ขอบพระค้ณท้กท่านที่ใชมบริการ*****
โปรแกรผการเดินทา
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อาจผีการสลับปรับเปลี่ยน ในระหว่า การ เดินทา เพื่อควาผเหผาะสผ
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อัตราค่าบริการ
าูมใหญ่
พักหมอ ละ 2 – 3 ท่าน
7,900

วันที่เดินทา
22 – 25 พฤศจิกายน 2560
หผายเหต้ : ราคานีเป็นราคาที่เดินทา ตั แต่

9

พักเดี่ยวเพิ่ผ

ท่านขึนไป และเดินทา โดยรถตูมปรับอากาศ

2,500
9

ที่นั่

*** ก่อนตัดสินใจจอ ทัวร์ ควรอ่านเ ื่อนไขการเดินทา อย่า ถ่อ แทม จนเป็นที่พอใจแลมว
จึ วา เ ินผัดจาค่าทัวร์ใหมกับทา บริษัทฯ เพื่อประโยชน์ขอ ตัวท่านเอ ***
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
 สาเนาบัตรประชาชนท่านที่เดินทาง
(อย่าลืม! นาบัตรประชาชนตัวจริงของท่าน ติดตัวนาไปด้วย ณ วันเดินทางด้วยนะคะ)
อัตรานีรวผ
- ค่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ามันและคนขับ
- ค่าที่พักรีสอร์ท 3 คืน (พักห้องละ 2 – 4 ท่าน)
- ค่าล่องเรือ
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์นาเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท,
อายุ 75 ปีขึ้นไป ประกัน 50% (รายละเอียดประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตรานีไผ่รวผ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีรับเอกสารการเงิน)
- ทิปคนขับรถ และ เจ้าหน้าที่
ลักษณะทริป
ทัวร์ชมน้าตกที่สวยสุดๆ ช้อปปิ้งตลาดชายแดนพม่า ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม และ ธรรมชาติที่สมบูรณ์ สบายๆ
กับวันหยุดพักผ่อนของท่าน
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สิ่ ที่ควรนาไปดมวย
- ครีมกันแดด, หมวก, ร่ม, แว่นตากันแดด
- รองเท้าสวมใส่สบาย
- ของใช้ส่วนตัว
- ยาประจาตัว
- กล้องถ่ายรูป
- ไฟฉาย / เสื้อกันฝน ถุงกันอุปกรณ์เปียก เช่น โทรศัพท์มือถือ
หผายเหต้
- บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียด บางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
- โปรแกรมการเดินทาง อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนในระหว่างการ เดินทาง เพื่อความเหมาะสม และยึดถือประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็นหลัก
- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจาก ยานพาหนะ, ภัยธรรมชาติ, การเมือง, จราจลประท้วง,
คาสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และ อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ เกิดขึ้นทางตรง
หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
- ราคาดังกล่าวข้างต้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาท และ ค่าน้ามันที่
ไม่คงที่ เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ค้มผค่า ค้มผราคา ค้มผเวลา เที่ยวไปกับ บีแฮปปี้ทราเวล
www.beehappytravel.net Tel. 02 – 2774429
Facebook : บีแฮปปี้ทราเวล บีแฮปปี้ทราเวล
าึ ดาว : ผือถือ 081 – 9100921 (Line ID : kanlayadao)
ผึ้งติ๊ก : ผือถือ 092 – 4269141 (Line ID : nutuktik_tour)
ผึ้งโอ : ผือถือ 082– 7052673 (Line ID : mr.09999)
Line@ : @Bee Happy Travel
BEE HAPPY TRAVEL

TEL. 02-277-4429

