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เดินทาง : เสาร์ที ่2 – อังคารที ่5 มีนาคม 2562 

 
 
 

 

 
 
 

ROUTE 12 ss.1 

                           

 ใบอนญุาตฯ เลขที่ 11/461 

บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

แม่สอด ตาก สุโขทัย 

เปดิปฐมบทของโปรแกรมท่องเที่ยว ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 12 สายแม่สอด–มุกดาหาร  

เป็นทางหลวงแผ่นดินสายรองประธานที่เป็นเส้นทางคมนาคมส าคัญที่เชื่อมระหว่างสุดแดน 

ตะวันตกจนถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีระยะทางตลอดทั้งสายรวมทั้งสิ้น 

กว่า 793.391 กิโลเมตร นับเป็นถนนสายเศรษฐกิจที่ส าคัญยิ่ง 
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1. เสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562               กรุงเทพฯ – แม่สอด 
 

06.00 น.   พร้อมกันที่   หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ถนนอังรีดูนังต์ 

     เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก      

06.30 น.   ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จังหวัดก าแพงเพชร หรือ เมืองชากังราวในอดีต  

     บริการอาหารเช้า เครื่องดื่มชา – กาแฟ  และผลไม้  /  ทักทายสนทนาตามประสาคนกันเอง  

อาหารกลางวันที่  ห้องอาหาร จ.ก าแพงเพชร 

เดินทางสู่ อ.แม่สอด น าท่านสักการะ ศาลพระวอ  ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองแม่สอดและเมืองตากอย่างมาก  
เล่ากันว่าท่านเป็นนักรบชาวกะเหรี่ยง สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงแต่งตั้งให้เป็นนายด่านแม่ละเมา เพื่อคอย
ป้องกันข้าศึกคือพม่ามิให้เข้ามารุกราน จากนั้นไปชม พระพุทธรูปหินอ่อนและพระพุทธมหามุนีที่ได้จ าลองแบบมาจาก 
พระมหามัยมุนีแห่งเมืองมัณฑะเลย์ประเทศพม่า ณ วัดแม่ตาวเงี้ยว หรือ วัดไทยวัฒนาราม  ที่มีการผสมผสานศิลปะ
มอญและพม่า  

      อาหารค่ าที่ร้านข้าวเม่าข้าวฟ่าง 
      ที่พัก  โรงแรมเซนทาราแม่สอด  

 

 

 

 

 

  
 

2. อาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562                 แม่สอด – ตาก           
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

ได้เวลาช้อปปิ้งกับ “ตลาดริมเมย” สถานที่ติดต่อค้าขายโดยมีแม่น้ าเมยเป็นเส้นกั้นเขตชายแดนไทย-พม่า เป็นตลาดขาย
สินค้าน าเข้าจากประเทศอินเดียและจีน ซึ่งตลาดแห่งนี้เปน็แหล่งค้าขายอัญมณีที่มีชื่อเสียง เช่น หยก ทับทิมและพลอยสี
จากพม่า ซึ่งมีทั้งแปรรูปเป็นอญัมณีเรียบร้อยแล้วและยังไม่ได้แปรรูปอีกมากมาย ตลอดจนงานหัตถกรรม เฟอร์นิเจอร์และ 
วัตถุโบราณจากไม้สัก ชักภาพกับป้ายสุดประจิมทีร่ิมเมยสักรปูไว้เป็นความทรงจ ากัน อ าลาเมืองแม่สอดเดินทางย้อนกลับ
เข้าสู่จังหวัดตาก ระหว่างทางแวะเลือกซื้อของฝากที่ ตลาดมูเซอ  

อาหารกลางวันที่.... จ.ตาก 
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เดินทางสู่ อ.บ้านตาก แวะไหว้พระที่ วัดพระบรมธาตุตาก ซึ่งจ าลองแบบมาจากเจดีย์ชเวดากอง ประเทศพม่า และเป็น
พระธาตุประจ าปีเกิดของปีมะเมีย วัดนี้วัดเก่าแก่ที่ได้รับการปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งแล้ว ตัวอุโบสถมีประตูเป็นไม้แกะสลัก
ที่สวยงาม หน้าบัน และจั่วเป็นไม้ หน้าต่างแกะสลักเป็นพุทธประวัติปิดทอง หัวบันไดเป็นนาค วิหารของวัดเป็นวิหารเก่ามี
เพดานสูง 2 ชั้น มีช่องลมอยู่โดยรอบ ท าให้อากาศภายในวิหารมีอากาศเย็นและมีหลวงพ่อทันใจซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของ
ชาวเมืองตากและจังหวัดใกล้เคียง 

      อาหารค่ าที่โรงแรม 
      ที่พัก  ........ 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. จันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562                   ตาก – ทุ่งเสล่ียม – สุโขทัย 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

ชม พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ  ทางจังหวัดตากได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์เมืองตากขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยปรับปรุงอาคารจวน
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก(หลังเก่า) มาเป็นพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากอดีตสถานที่ดังกล่าวเคยเป็น “เรือนประทับ” ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จเมืองตาก เมื่อปี 
พ.ศ.2501  ภายในได้รวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดตากจัดแสดงโบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุต่างๆ อาทิ ถ้วยชามกระเบื้อง พระพุทธรูป เป็นต้น เดินทางต่อบนถนนสาย 12 

อาหารกลางวันที่....  

เดินทางสู่ อ.ทุ่งเสลี่ยม เยี่มชม วัดพิพัฒน์มงคล เป็นวัดส าคัญวัดหนึ่งของจังหวัดสุโขทัย เดิมเป็นวัดร้างกลางทุ่งนา
สันนิษฐานว่า เป็นวัดมาก่อนประมาณ 700 ปี ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แต่พบรากฐานอุโบสถ เจดีย์โบราณ จมอยู่
ใต้พื้นดินลึกลงไปกว่า 1.50 เมตรตรงใจกลางวัดในปัจจุบัน  เป็นวัดที่มีความวิจิตรงดงามและน่าเดินทางไปท่องเที่ยวมาก 
เหมาะแก่การไปเที่ยวพักผ่อนและค้นหาความสงบ แวะทานกาแฟยามบ่ายที่ร้าน ระเบียงกาแฟ อ.สวรรคโลก จุดเด่นของ
ร้านนี้คงเป็นวิวทุ่งนาสีเขียวที่นี่จะเขียวเกือบทั้งปีเพราะมีการท าทั้งนาปรังและนาปี ไปถึงร้านนี้รับรองสดชื่นแน่ๆ 

เดินทาง สู่ อ.เมือง จ.สุโขทัย 

      อาหารค่ าที่โรงแรม 
      ที่พัก  ...... 
 



แม่สอด ตาก สุโขทัย  |  4 

4. อังคารที่ 5 มีนาคม 2562                 สุโขทัย – กรุงเทพฯ 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสู่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ชม วัดมหาธาตุ สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค าแหง 
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรสุโขทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระปรีชาสามารถ  จากนั้นสักการะพระอจนะ วัดศรีชุม "อจนะ" 
หมายถึง ผู้ไม่หว่ันไหวมั่นคง ควรแก่การกราบไหว้ ชม หอพระ ที่มีความงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัย ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธสิริมารวิชัย  

เดินทางสู่จังหวัดพิษณุโลกก่อนบอกลาทางหลวงหมายเลข 12 เพื่อมุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพฯ  

อาหารกลางวันที่ …จ.พิษณุโลก 
หลังอาหารเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ แวะซื้อของฝากที่ร้านน้องเปิ้ล   
19.00 น. ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ รถจอดส่งที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนพญาไท 
เดินทางกลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ 
 
หมายเหตุ       ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม    
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อัตราค่าบริการ 
   

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ 11,000.- บาท 

@ เด็ก       ท่านละ   9,500.- บาท (พักเสริมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
@ พักเด่ียว  เพิ่ม   2,300.- บาท 
@ พักเสริม  ลด     400.- บาท 

 

อัตรานี้รวม 
 

   1. รถโค้ชปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ 
   2. ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) 
   3. อาหารจัดเลี้ยง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้ 
   4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
   5. ทุนประกนัอุบัติเหตุ ในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 
        -  วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุท่านละ  500,000  บาท  
            -  ผู้เอาประกันภัยอายุต่ ากว่า 15 ปี หรือ อายุ 75-85 ป ี 
               ความคุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย 
   6. มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์  
   7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 

อัตรานี้ไม่รวม 
 

    1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ  
   2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เช่น  ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด 
 
  

เงื่อนไขการจอง   
  ยืนยันการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน  วันท่ี 14 กมุภาพันธ์ 2562 

การยกเลิก        
  1. ยกเลิกการเดินทาง หลงัวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2562 หักคา่บริการ 50 % 
   2. ยกเลิกในวันเดินทาง หักค่าบริการ 100 % 

 
 

ติดตอ่  :    ตอ๋ม / จูน / เต้ย / อี๊ด   โทร. 0 2212 8431  ต่อ  115 - 119                 

               Line ID : @chaitour         E-mail : outbound@chaitour.co.th        โทรสาร. 0 2211 0119   
    

 จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

www.chaitour.co.th 

mailto:outbound@chaitour.co.th

