แนะนำสถำนที่ท่องเที่ยว น้ ำตกทีลอซู
แนะนำสถำนทีท่ ่องเทีย่ ว นำ้ ตกทีลอซู-เดินป่ ำ-ล่องแก่ง-ดอยหัวหมด-ริมเมย-นำ้ ตกพำเจริญ
(ช่วงหน้ำฝนครับ)

สวัสดีครับเพือ่ น ๆ ทีเ่ ข้ำมำเยีย่ มชมแนะนำสถำนทีท่ ่องเทีย่ วของบริษทั รักเมืองไทยทัวร์ จำกัด
วันนี้ผมอยำกจะแนะนำสถำนทีท่ ่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์ทน่ี ่ำสนใจอีกทีห่ นึ่งก็คอื อ. อุม้ ผำง จ. ตำก นำ้ ตกทีลอ
ซู และสถำนทีท่ ่องเทีย่ วสำคัญ ๆ ใกล้เคียงอีกมำกมำยครับ ก่อนอืน่ เรำมำทำควำมรูจ้ กั กับข้อมูลแบบคร่ำว
ๆ กันก่อนครับ อ. อุม้ ผำง จ. ตำก กันก่อน ชำวพื้นถิน่ แต่เดิมในเมืองอุม้ ผำงเป็ นชำวกะเหรี่ยงแต่ต่อมำ
ระยะหลังมีชำวไทยจำกทำงภำคเหนืออพยพเข้ำมำอำศัยทำมำหำกินทำรกรำกคำว่ำ "อุม้ ผำง" เป็ นทีเ่ พี้ยน
มำจำภำษำกะเหรี่ยงซึง่ เรียกแดนดินนี้ว่ำ อุม้ ผะ "ทีม่ คี วำมหมำยว่ำกระบอกไม้ไผ่สำหรับใส่เอกสำรแสดง
กำรผ่ำนแดน ในปี พ.ศ. 2432 เมือ่ อ.อุม้ ผำง (ในสมัยนัน้ คือ อ.แม่กลอง) ยังขึ้นกับ จ. อุทยั ธำนีนนั้ ถูก
กำหนดให้เป็ นเมืองหน้ำด่ำนสำหรับกำรตรวจเอกสำรของชำวพม่ำทีเ่ ดินทำงมำค้ำขำยในประเทศไทย แต่

เนื่องจำกกำรเดินทำงจะต้องผ่ำนป่ ำรกทึบ เอกสำรทีน่ ำติดตัวมำจึงต้องใส่อมุ ้ ผะหรือกระบอกไม้ไผ่ เพือ่
ป้ องกำรกำรฉีกขำดเสียหำยต่อมำจึงเรียกเพี้ยนว่ำ อุม้ ผำงมำจนถึงปัจจุบนั อุม้ ผำงเป็ นอ.ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดใน
ประเทศไทย ทิศตะวันตกติดกับประเทศพม่ำ พื้นทีส่ ่วนใหญ่เป็ นภูเขำ มีพ้นื รำบเพียงร้อยละ 3 เท่ำนัน้
สถำนทีท่ ่องเทีย่ วทีน่ ่ำสนใจมีมำกมำยแต่ทโ่ี ดดเด่นทีส่ ุดก็คือ นำ้ ตกทีลอซู เป็ นนำ้ ตกทีม่ ขี นำดใหญ่ทส่ี ุด
ของประเทศไทยและเป็ นนำ้ ตกทีม่ ชี ่อื เสียงทัง้ ควำมสวยงำมและขนำดใหญ่โต ติดอันดับ 1 ใน 7 ของเอเชีย
ด้วยควำมสูงประมำณ 300 เมตร และมีควำมกว้ำงประมำณ 400 เมตร สำยนำ้ สีขำวทีไ่ หลประดับประดำ
หน้ำผำสูง ซึง่ จะถูกโอบล้อมด้วยป่ ำไม้เขียวขจี ซึง่ ช่วงเช้ำประมำณ 09.00 น. - 10.00 น. หำกมีแสงอำทิตย์
สำดส่องลงมำทีต่ วั นำ้ ตกจะมีสำยรุง้ ร่วม 10 สำย ปรำกฏแต่งแต้มให้นำ้ ตกทีลอซูนนั้ ดูอลังกำรณ์ และ
ยิง่ ใหญ่มำกขึ้นสมชื่อกับคำว่ำทีลอซู ซึง่ แปลว่ำนำ้ ตกทีม่ ขี นำดใหญ่ ถ้ำเพือ่ น ๆ พร้อมกันแล้วก็เริ่มเดินทำง
กันเลยครับ

พักเข้ำห้องนำ้ ระหว่ำงทำง อ. แม่สอด และ อ. อุม้ ผำง ที่จดั สร้ำงโดยกรมทำงหลวงไว้บริกำร
นักท่องเทีย่ ว หลังเสร็จภำระกิจเพือ่ นสมำชิกเดินทำงกันต่อครับ..และเตรียมตัววัดใจกับโค้งต่ำง ๆ บน
เส้นทำงถนนลอยฟ้ ำได้เลยครับ

เดินทำงถึงสวนเรือนแก้วรีสอร์ท เวลำประมำณ 07.00 น.check in เข้ำทีพ่ กั (เก็บเฉพำะสัมภำระ)
เพรำะคืนนี้เรำไม่ได้นอนทีร่ สี อร์ท เรำจะไปกำงเต้นท์นอนกันทีน่ ำ้ ตก
ทีลอซู เตรียมเฉพำะสัมภำระและของใช้ส่วนตัวทีจ่ ำเป็ นในกำรเดินป่ ำและค้ำงแรมเท่ำนัน้ ฝำกไว้กับ
ลูกหำบ (ค่ำบริกำรลูกหำบรวมอยู่ใน package แล้วครับ) บริกำรอำหำรเช้ำทีร่ สี อร์ท หลังอำหำรเช้ำเตรียม
ตัวล่องแก่งเพือ่ เดินทำงไปยังนำ้ ตกทีลอซู

บ้ำนพักแบบจูด้ โี ฮม

บ้ำนสอยดำว

บ้ำนแก้วรอพี่

หลังอำหำรเช้ำ พร้อมกันทีจ่ ดุ ลงเรือทีร่ สี อร์ทระยะทำงล่องแก่งรวมประมำณ 15 -20 กม. ใช้เวลำ
ล่องแก่งประมำณ 3 ชม. ครับ ระหว่ำงกำรเดินทำงเรำจะแวะชม นำ้ ตกทีลอจ่อ บ่อนำ้ ร้อน ผำเลือด ผำผึ้ง
ผำบ่อง จนถึงท่ำทรำย
กำรล่องแก่งทีน่ ่ีจะเป็ นแบบสบำย ๆ เพลิดเพลินกับกำรชมธรรมชำติสองข้ำงทำง
ระหว่ำงทำงเรำจะล่องผ่ำนแก่งตะโคะบิ เป็ นแก่งทีม่ รี ะดับควำมยำกระดับ 1 ซึง่ ช่วงทีผ่ ่ำนแก่งสำยนำ้ จะมี
ควำมแคบบีบตัวเข้ำหำกัน แต่จะไม่มคี วำมรุนแรงของสำยนำ้ มำกนักควำมยำกของแก่งประมำณ 15 เมตร
แก่งตะโคะบิเป็ นแก่งเดียวทีม่ ใี นช่วงกำรล่องเรืออุม้ ผำง-ท่ำทรำย ในวันแรก

ส่วนตัวผมมำกับเรือลำนี้ครับ (เรือเสบียง) อิม่ ตลอดทำง แถมได้ถ่ำยรูปสวย ๆ มำฝำกเพือ่ น ๆ ด้วยครับ

นำ้ ตกทีลอจ่อ เป็ นสำยนำ้ ตกทีต่ กจำกหน้ำผำสูงประมำณ 30 เมตร ลงสู่แม่นำ้ แม่กลอง จะมี
ลักษณะของหยดนำ้ เหมือนกับสำยฝนเป็ นบริเวณกว้ำง ซึง่ เป็ นทีม่ ำของชื่อทีลอจ่อ ทีแ่ ปลว่ำ นำ้ ตกสำยฝน
นำ้ ตกทีลอจ่อจะมี 2 ชัน้ บริเวณใต้นำ้ ตกจะมีมอสขึ้นตำมโขดหินเขียวขจีทวอำณำบริ
ั่
เวณ
อีกด้ำนหนึ่งของนำ้ ตกทีลอจ่อ

บ่อนำ้ ร้อน จะเป็ นธำรนำ้ ร้อนทีไ่ หลโผล่มำจำกโพรงดิน จะมีอณ
ุ หภูมไิ ม่สูงนักสำมำรถลงไปแช่ใน
นำ้ ได้ นำ้ จะใสมำกบริเวณแอ่งนำ้ จะอ้อมไปด้วยป่ ำไผ่ทร่ี ่มรื่น แอ่งนำ้ มีขนำดประมำณ 8 คูณ 5 เมตร นำ้
ลึกประมำณเข่ำจะมีนำ้ ไหลตลอดปี ธำรนำ้ ร้อนจะไหลลงสู่แม่นำ้ แม่กลอง ขึ้นจำกเรือแล้วเดินเท้ำไปแอ่งนำ้
ร้อนประมำณ 15 เมตร ครับ

อ้ำว...บริษทั เนเชอรัลวิวพอยด์กอ้ มำด้วย โดยกำรนำของคุณบอย (เพือ่ นผมเองครับ)
เมือ่ เดินทำงถึงท่ำทรำย บริกำรอำหำรเทีย่ งแบบปิ กนิกบริเวณหน้ำถำ้ หลังอำหำรเทีย่ งเช็คยอด
จำนวนนักท่องเทีย่ วทัง้ หมดก่อนทีจ่ ะเดินป่ ำอีกประมำณ 12 กม. เส้นทำงเดินเท้ำจะเดินไปตำมถนนแต่ช่วง
ฤดูฝนทำงรำชกำรไม่อนุญำตให้รถวิง่ นักท่องเทีย่ วทีจ่ ะไปนำ้ ตกทีละซูตอ้ งไปโดยกำรเดินเท้ำเท่ำนัน้ ครับ
เพือ่ ควำมปลอดภัยของนักท่องเทีย่ วและรักษำสภำพถนนไม่ให้เสียหำย วันนี้มจี ำนวนนักท่องเทีย่ วของเรำ
หลำยท่ำนครับเพรำะบจก.รักเมืองไทยทัวร์ได้จบั มือกับบริษทั พันธมิตรอีก 2 บริษทั คือ บจก.อีซท่ี ปิ โดย
กำรนำของคุณตะลอน กับป้ ำแก้ว และโอเชี่ยนสไมล์ โดยกำรนำของคุณโจ้ กำรเดินทำงของเรำครัง้ นี้ก็ยง่ิ
เพิม่ ควำมอบอุ่นใจให้กบั สมำชิกของเรำด้วยครับ

ระหว่ำงทำงเรำสำมำรถพบเจอพันธุไ์ ม้ต่ำง ๆ เรำสำมำรถพบเจอดอกไม้ป่ำ กล้วยไม้ และพืชพรรณ
นำนำชนิด ให้เรำได้ศึกษำตลอดเส้นทำง สำหรับรูปนี้เป็ นดอกกระเจียวสีแดงมีให้เห็นตลอดสองข้ำงทำง

นำ้ ตกทีลอซูนนั้ ไม่ว่ำท่ำนจะเข้ำชมนำ้ ตกในช่วงใหนรับรองว่ำได้รบั รูค้ วำมสวยงำมได้ทุกฤดู แต่ฤดู
ทีจ่ ะได้เห็นควำมอลังกำรและยิง่ ใหญ่ทส่ี ุดของนำ้ ตกนัน้ คงไม่มเี กินในช่วงฤดูฝน ในช่วงฤดูฝนนัน้ นำ้ ตก
ทีลอซูมปี ริมำณทีม่ ำก จึงทำให้นำ้ ตกทีลอซูยง่ิ ใหญ่กว่ำฤดูอน่ื ๆ มำก แต่กำรเดินทำงเข้ำชมในช่วงถนนดิน
เพือ่ ควำมปลอดภัยสำหรับนักท่องเทีย่ ว และจำเป็ นทีส่ ุดสำหรับถนอมเส้นทำงนี้เพือ่ มิให้สภำพถนนเสียหำย
ยับเยินจนเกินไปทำงเขตรักษำสัตว์ป่ำอุง้ ผำง นำ้ ตกทีลอซูจะปิ ดถนน ดังนัน้ กำรเข้ำชมจึงใช้วธิ ีกำรล่องแก่ง
และเดินเท้ำเท่ำนัน้ บำงช่วงอำจจะมีฝนตกบ้ำงครับ แต่สมำชิกของเรำทุกท่ำนไม่มใี ครกลัวฝนเลย ขอชืน่
ชม..จำกใจ

ถึงแล้วคร้ำบ.......ได้เวลำกำงเต้นท์ซะที (จะมีไกด์ทอ้ งถิน่ ช่วยกำงเต้นท์ให้เพือ่ นสมำชิก) รวมถึงทำ
หน้ำทีล่ ูกหำบและคอยดูแลอำนวยควำมสะดวกทุก ๆ อย่ำง น้อง ๆ ไกด์ทอ้ งถิน่ น่ำรักมำกครับ
หลังจำกนัน้ ให้เพือ่ น ๆ สมำชิกได้ทำภำระกิจส่วนตัวอำบนำ้ อำบท่ำ (มีหอ้ งนำ้ /ห้องอำบนำ้ บริกำร
ฟรี)แต่ส่วนใหญ่จะชอบอำบนำ้ ทีล่ ำธำรของนำ้ ตกใกล้ ๆ เต้นท์มำกกว่ำ บริกำรอำหำรคำ่ พักผ่อนตำม
อัธยำศัย เจอกันพรุ่งนี้เช้ำ รำตรีสวัสดิ์.

