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1. พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจกิายน 2562                 กรุงเทพฯ – แม่สอด 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 06.00 น. สมาชิกทกุท่านพร้อมกนัที ่ถนนองัรีดนูงัต์ หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์  
    เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
 06.30 น.  เดินทางสู ่จ.ตาก โดยรถบสัปรับอากาศ บนถนนสายเอเชีย  
 อาหารกลางวนัที่ จ.ตาก 

เดินทางสู ่อ.แม่สอด สกัการะ ศาลเจ้าพ่อพะวอ  มงคลสถานศกัด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองของอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เร่ืองราวที่ถกูเลา่
ขานต่อๆกนัมาของผู้คนในท้องถิ่นแม่สอด ที่ยงัคงแสดงให้เห็นถึงความเสียสละของวีรบรุุษของชาติในอดีต ที่ประชาชนยงัคงรักและ
เคารพบชูาจนถึงปัจจบุนั ขณะเดียวกนัยงัท าให้หลายท่านได้ทราบค าตอบว่า ท าไมต้องบีบแตรรถทกุครัง้เมื่อสญัจรผ่านศาลเจ้าพ่อพะ
วอ หรือ ต้องจดุประทดัถวายท่านนัน่เอง ชม “วัดไทยวัฒนาราม” ซึง่ถ้าอยากชื่นชมความงดงามของวดัไทยใหญ่ ต้องมาชมความ
สวยงามของวดัแห่งนีส้ร้างขึน้มาตัง้แต่ปีพ.ศ.2400 โดยนายมุ้ง ชาวพม่าจากรัฐฉานที่อพยพครอบครัวมาอาศยัอยู่ในอ าเภอแม่สอด     
สิ่งที่น่าสนใจมีมากมาย โดยมี พระพทุธมหามณีุ พระพทุธรูปที่จ าลองมาจากพระศกัด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองมณัฑเลย์ รูปปัน้
หงส์สีทองที่งามสง่าและเจดีย์โกนวินทรงเคร่ืองสีทอง ศิลปะแบบพม่าแท้ ๆ 

 อาหารค ่าที่ร้านบ.กุ้งเผา 
 ที่พกั    โรงแรมเซนทารา แม่สอด (2 คืน) 
 

 

แม่สอด-แม่ระมาด 

                           

 ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

วัดไทยวัฒนาราม  ออนเซน็ถังไม้  ตลาดริมเมย  ไร่กุหลาบปฐมเพชร 

 

เดินทาง : พฤหัสบดทีี่ 21 – อาทิตย์ที่ 24 พฤศจกิายน 2562  
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2. ศุกรท์ี่ 22 พฤศจิกายน 2562                  แม่สอด – แม่ระมาด 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถตู้ ท้องถิ่น เดินทางสู ่อ. แม่ระมาด ได้เวลาแช่น า้แร่ น าทกุท่านเดินทางสู ่“น า้แร่โป่งค าราม” หรือ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อโรคยาศาล การมาเเช่น า้เเร่ที่นี่ เขาจะมีก๊อกน า้เปิด ลงมาในถงัไม้โอ๊ค เชื่อเถอะว่า การแช่เเบบนีไ้ม่
ค่อยมีในเมืองไทยมากนกั และที่จงัหวดัตากก็มีที่นี่ที่เดียวจึงเป็นสถานทีท่ี่น่าสนใจในขณะนี ้ น า้แร่ไม่มีกลิ่นก ามะถนัแม้แต่
นิดเดียว จากนัน้เดินทางสู ่ “วัดดอนแก้ว” ที่นี่สิ่งที่น่าสนใจคือพระพทุธรูปหินอ่อนสีขาว ซึ่งเป็นงานประติมากรรมของ     
ชาวพม่าองค์พระแกะสลกัด้วยหินอ่อนทัง้แท่งเป็นพระพทุธรูป 3 องค์ องค์แรกประดิษฐานที่ประเทศอินเดียองค์ที่สอง
ประดิษฐานที่ประเทศปากีสถานและองค์ที่สามประดิษฐานทีว่ดัดอนแก้วที่แม่ระมาดนี่เอง ภายในวดัดอนแก้วมีสิ่งที่น่า 
สนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรอยพระพทุธบาทหินอ่อน พระเจ้าทนัใจ หอนาฬิกาเจ้าแม่ตะเคียนทอง วิหารสามครูบาเจ้า 
และพระนอนปางไสยาสน์ เป็นอีกหนึ่งวดัอนังดงามของเมืองแม่ระมาดที่ไม่ควรพลาด  
อาหารกลางวนัที่ร้านอาหาร 
หลงัอาหารน าทกุท่านเดินทางสู ่อ. พบพระ ชม “น ้ำตกพำเจริญ“  ซึง่เกิดจากการสะสมตะกอนหินปนู จากน า้ในล าห้วยที่
ไหลลดหลัน่กนัลงมาท าให้ เกิดชัน้ของหินปนูถึง 97 ชัน้ มนี า้ไหลผ่านตลอดทัง้ปี เก็บภาพสวยๆจนพอใจ บ่าย ๆ แบบนีต้้อง
ไปนัง่ชลิร้านกาแฟสกัหน่อย เรามุ่งหน้าไปที่ ไร่เตรยาวรรณ ร้านกาแฟและสถานทีท่่องเที่ยวพกัผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของ
อ าเภอพบพระ โดยในพืน้ที่ถกูแบ่งออกเป็นโซนหลกั ๆ  อีก 3 โซน คือร้านกาแฟ สวนหนิ และบ้านพกัสว่นตวั ในสว่นของสวน
หินและร้านกาแฟเปิดให้นกัท่องเที่ยวทัว่ไปเข้าเยี่ยมชมได้ ซึง่จะมีการจดัสวนอย่างสวยงาม เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ 
พร้อมทัง้สระน า้กว้างขวาง มีการน าหินรูปร่างสวยงามแปลกตามาจดัแสดงอยู่ทัว่สวน บรรยากาศร่มร่ืน และก็ยงัมีจดุ
ถ่ายภาพแนวสตรีทอาร์ตเก๋ ๆ ชิค ๆ บอกเลา่ถึงประวตัิความเป็นมาของคณุวิชยัและคณุขวญัเรือนให้ได้มาถ่ายรูปกนั ใคร
อยากป่ันจกัรยาน เขาก็มีไว้บริการ  
อาหารค ่าที่ ร้านข้าวเม่าข้าวฟ่าง 
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3. เสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562                            แม่สอด – ตาก           
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

ได้เวลาช้อปปิง้กบั “ตลาดริมเมย” สถานที่ติดต่อค้าขายโดยมีแม่น า้เมยเป็นเส้นกัน้เขตชายแดนไทย-พม่า เป็นตลาดขาย
สินค้าน าเข้าจากประเทศอินเดียและจีน ซึง่ตลาดแห่งนีเ้ป็นแหลง่ค้าขายอญัมณีที่มีชื่อเสียง เช่น หยก ทบัทิม และพลอยสี
จากพม่า ซึง่มีทัง้แปรรูปเป็นอญัมณีเรียบร้อยแล้ว และยงัไม่ได้แปรรูปอีกมากมาย ตลอดจนงานหตัถกรรม เฟอร์นิเจอร์ 
วตัถโุบราณจากไม้สกั ชกัภาพกบัปา้ยสดุประจิมที่ริมเมยซกัรูปไว้เป็นความทรงจ ากนั บอกลาแม่สอด เดินทางสู ่ จ.ตาก 
แวะที่ ตลาดดอยมูเซอ ซือ้ผลไม้สดๆ ทัง้สตอเบอร์ร่ี เมลอ่น หวานๆ กลบับ้าน 

อาหารกลางวนัที่...... 

เดินทางสู่ อ.บ้านตาก แวะไหว้พระที่ วัดพระบรมธาตุตาก ซึ่งจ าลองแบบมาจากเจดีย์ชเวดากอง ประเทศพม่า และเป็น
พระธาตุประจ าปีเกิดของปีมะเมีย วัดนี เ้ป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับการปฏิสงัขรณ์มาหลายครัง้แล้ว ตัวอุโบสถมีประตูเป็นไม้
แกะสลกัที่สวยงาม หน้าบนั และจัว่เป็นไม้ หน้าต่างแกะสลกัเป็นพุทธประวตัิปิดทอง หวับนัไดเป็นนาค วิหารของวดัเป็น
วิหารเก่ามีเพดานสูง 2 ชัน้ มีช่องลมอยู่โดยรอบ ท าให้อากาศภายในวิหารมีอากาศเย็นและมีหลวงพ่อทันใจซึ่งเป็นที่
สกัการะบชูาของชาวเมืองตากและจงัหวดัใกล้เคียง 

      อาหารค ่าที่โรงแรม 
      ที่พกั  ........ 
 

3. อาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562                       ตาก  - กรุงเทพฯ         

 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

ชม พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ  ทางจังหวัดตากได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์เมืองตากขึน้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัรัชกาลที่ 9 ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยปรับปรุงอาคารจวน
ผู้ ว่าราชการจังหวัดตาก(หลังเก่า) มาเป็นพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากอดีตสถานที่ดังกล่าวเคยเป็น “เรือนประทับ” ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เม่ือครัง้เสด็จเมืองตาก เม่ือปี 
พ.ศ.2501  ภายในได้รวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดตากจัดแสดงโบราณวัตถุ 
ศิลปวตัถุต่างๆ อาทิ ถ้วยชามกระเบือ้ง พระพุทธรูป เป็นต้น แวะ ตลาดมอกล้วยไข่ ดกูล้วยไข่ ของดีเมืองก าแพงเพชร 
และยงัมีไม้กวาดงานหตัถกรรมดีๆ ฝีมือชาวบ้านให้เลือกซือ้กนัด้วย 

อาหารกลางวนัที่...... 

แวะซือ้ของฝากตามอธัยาศยั ก่อนเดินทางมุ่งสูก่รุงเทพมหานคร 

18.00 น. ถึง กรุงเทพมหำนคร  โดยสวสัดิภาพ 
หมายเหตุ       ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม    
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อัตราค่าบริการ 

ผู้ใหญ่     ท่านละ  12,900.- บาท 

เด็ก       ท่านละ  10,900.- บาท (อาย ุ4 – 11 ขวบ)  
พกัเดี่ยว  ท่านละ     2,000.- บาท 
   

อัตรานี้รวม 

1. รถโค้ชปรับอากาศและรถตู้  ท่องเที่ยวตามรายการ 
2. อาหารจดัเลีย้ง พร้อมอาหารวา่ง เคร่ืองดืม่และผลไม้ 
3. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 
4. ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
     -  วงเงินคา่รักษาพยาบาลเนือ่งจากอบุตัเิหตทุ่านละ  

500,000  บาท  
5. มคัคเุทศก์และทีมงานท่ีเข้มแขง็จากชยัทวัร์ 
 
 
 
 

ชำระค่าบริการผ่านธนาคาร 

ธนาคารกรุงไทย  บญัชีออมทรัพย์     สาขายานนาวา 
ชื่อบญัชี บ.ชยัทวัร์ จ ากดั             เลขที่ 010-1-30348-3 
 

อัตรานี้ไม่รวม 

1. ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่นอกเหนือจากรายการ  

2.ค่าใช้จ่ายสว่นตวั ค่าโทรศพัท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซกัรีด 

 

เงื่อนไขการจอง   

ยืนยนัการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน   
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 
 

การยกเลิก        

1. ยกเลิกการเดินทาง หลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 หกั
ค่าบริการ 30 % 

 2. ยกเลิกในวนัเดินทาง หกัคา่บริการ 100 %
 

 
 

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

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

 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

