วันที่พิมพ์ : 18-08-2020 16:18:10

DE2108 : ทัวร์น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก [พักห้องละ 2 ท่าน] 3 วัน 2 คืน (Van)

อ.แม่สอด จ.ตาก - อุ้มผาง - ล่องแก่งแม่กลอง - น้ำตกทีลอจ่อ - ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ - น้ำตกทีลอซู - โบสถ์ไม้สักทอง - ดอยหัวหมด - ตลาดริมเมย - ตลาดมูเซอ
โปรแกรมนี้ มีคนขับรถตู้เป็นผู้ดูแลและพาเที่ยว (Driver Guide)
ระหว่างกรุงเทพฯ - อุ้มผาง / อุ้มผาง - กรุงเทพฯ
และเมื่อเดินทางถึงรีสอร์ทจะมีทีมงานดูแลท่านตลอดทริป
เดือน

กำหนดการ

กันยายน 2563

04-06 ก.ย. 63 , 18-20 ก.ย. 63

ตุลาคม 2563

09-11 ต.ค. 63 , 23-25 ต.ค. 63 , 30 ต.ค.-01 พ.ย. 63

พฤศจิกายน 2563

06-08 พ.ย. 63 , 13-15 พ.ย. 63 , 20-22 พ.ย. 63 , 27-29 พ.ย. 63

ธันวาคม 2563

05-07 ธ.ค. 63 , 11-13 ธ.ค. 63 , 18-20 ธ.ค. 63 , 25-27 ธ.ค. 63 , 31 ธ.ค. 6302 ม.ค. 64

มกราคม 2564

01-03 ม.ค. 64
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วันที่ 1

กรุงเทพ ฯ - อ.แม่สอด - ถนนลอยฟ้า - อ.อุ้มผาง จ.ตาก

05.00 น.

จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่
อ.แม่สอด จ.ตาก

05.30 น.

ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

07.00 น.

แวะพักเข้าห้องน้ำพร้อม อิสระอาหารเช้า ที่ชัยนาท

เที่ยง

เดินทางถึง อ.แม่สอด อิสระอาหารเที่ยง ก่อนเตรียมตัวสู่ ถนนลอยฟ้า อันเลื่องชื่อ

17.00 น.

เดินทางถึง อ.อุ้มผาง นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น (1) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

ล่องแก่งชมต้นน้ำแม่น้ำแม่กลอง ผ่านผาบอง, น้ำตกทีลอจ่อ, น้ำตกสายรุ้ง, บ่อน้ำร้อน - น้ำตกทีลอซู - วัดโบสถ์ไม้สัก ถ้าตะโค๊ะบิ๊

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (2) หลังอาหารเตรียมตัวล่องแพยาง

09.00 น.

นำท่าน ล่องแก่งชมต้นน้ำแม่น้ำแม่กลอง ผ่านผาบอง น้ำตกทีลอจ่อ, น้ำตกสายรุ้ง, บ่อน้ำร้อน

เที่ยง

นำท่านนั่งรถสองแถวไปยัง น้ำตกทีลอซู เมื่อถึงจุดบริการนักท่องเที่ยวเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า รับประทานอาหารกลางวัน (3)
(อาหารกล่อง)
นำท่านเดินเท้าอีกประมาณ 30 นาที (1.5 ก.ม.) เข้าสู่ น้ำตกทีลอซู ระหว่างทางเดินชมและศึกษาธรรมชาติตลอดเส้นทาง
อิสระในการเล่นน้ำ และถ่ายรูปตามอัธยาศัย

บ่าย

นำท่านแวะชม วัดโบสถ์ไม้สัก ถ้ำโค๊ะบิ๊ ตลาดอุ้มผาง และกลับรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น (4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารเย็น มีบริการคาราโอเกะฟรี !!

วันที่ 3

ทะเลหมอกดอยหัวหมด - ตลาดริมเมย - ตลาดดอยมูเซอ - กรุงเทพฯ

05.00 น.

นำท่านเดินทางไปชม ทะเลหมอก ณ ดอยหัวหมด

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (5) หลังอาหารเตรียมตัวเช็คเอ้าท์ออกจากรีสอร์ท

08.30 น.

ออกเดินทางสู่ อ.แม่สอด ผ่านถนนลอยฟ้ากันอีกครั้ง

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง (6) ณ ร้านไก่ย่าง หน้า ชค.34

บ่าย

เดินทางไป ตลาดริมเมย ตลาดขายของชายแดนพม่า ซึ่งมีเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องประดับต่าง ๆ มากมาย
จากนั้นนำท่านแวะ ตลาดดอยมูเซอ ตลาด ผัก ผลไม้ สด ๆ ราคาถูก
จากนั้นเดินทางกลับ กรุงเทพฯ แวะซื้อของฝากและ อิสระอาหารเย็น ที่ นครสวรรค์

23.00 น.

เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่

04 - 06 กันยายน 2563
18 - 20 กันยายน 2563
09 - 11 ตุลาคม 2563
23 - 25 ตุลาคม 2563
30 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2563
06 - 08 พฤศจิกายน 2563
13 - 15 พฤศจิกายน 2563
20 - 22 พฤศจิกายน 2563
27 - 29 พฤศจิกายน 2563
05 - 07 ธันวาคม 2563
11 - 13 ธันวาคม 2563
18 - 20 ธันวาคม 2563
25 - 27 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563 - 02 มกราคม 2564
01 - 03 มกราคม 2564

ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาท่านละ

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ

5,000
5,000
5,000
5,300
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,300
5,000
5,000
5,000
5,500
5,500

500
500
500
800
500
500
500
500
500
800
500
500
500
1,000
1,000
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เด็กอายุไม่เกิน 8 ปี 1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ
4,000
4,000
4,000
4,300
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,300
4,000
4,000
4,000
4,500
4,500

อัตราค่าบริการนี้รวม
•ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ ไปกลับ กทม. - อุ้มผาง พร้อมน้ำมันและคนขับ
•ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 6 มื้อ
•ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน | แอร์ ทีวี ตู้เย็น)
•ค่าเรือยางในการล่องแก่ง พร้อมอุปกรณ์
•ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
•ค่ารถยนต์ในพื้นที่
•ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
•ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
•ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
•ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
การจองและสำรองที่นั่ง
•วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
•ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
•หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
•หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
เงื่อนไขการเดินทาง
•โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม
หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
•บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร
และอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่น ๆ
ที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
การยกเลิกการเดินทาง
•ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
•ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
•ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
•ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่

www.DoubleEnjoy.com

•รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) ต่ำกว่า 30 ท่าน
•รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) ต่ำกว่า 8 ท่าน
•รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) ต่ำกว่า 10 ท่าน
ลักษณะทริป
•ทัวร์น้ำตกทีลอซู ล่องแก่งแม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก พักรีสอร์ท 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) นั่งรถกะบะเข้าน้ำตก เหมาะสำหรับคนรักธรรมชาติ
ที่ไม่ต้องลำบากมากนัก
สิ่งที่ควรนำไปด้วย
•รองเท้ากันลื่น / รองเท้ารัดส้น
•เสื้อกันฝนและกันหนาว
•หมวกกันแดด ครีมกันแดด
•เสื้อผ้าสำหรับเล่นน้ำ เช่น กางเกงขาสั้น ผ้ายืด ที่สะดวกในการเล่นน้ำ และล่องเรือยาง
•ของใช้ส่วนตัว
•ไฟฉาย
•ยาประจำตัว
•กล้องถ่ายรูป
การเลื่อนการเดินทาง
•ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
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