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1. พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563                            กรุงเทพฯ – แม่ระมาด – แม่สอด 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 06.00 น. สมาชิกทกุท่านพรอ้มกนัที่ จดุนดัหมาย  
    เจา้หนา้ที่ชยัทวัรค์อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
 06.30 น.  เดินทางสู ่จ.ตาก โดย รถตู้ D4D ปรับอากาศ  
 อาหารกลางวนัที่ จ.ตาก 
 แวะจิบชากาแฟยามบ่ายที่รา้น Wisdom Field รา้นกาแฟสดุฮิปท่ามกลางธรรมชาติ ชมวิวเมืองแม่ระมาดแบบกวา้งสดุสายตา มีมมุ  
 street art ศิลปะบนก าแพงโกดงัเก่าใหช้มและถ่ายรูปอวดเพื่อนฝงู นอกจากนัน้ที่นี่ยงัมีเครือ่งดื่ม, ขนมเคก้ และของกินเลน่อีกมากมาย 
 ลว้นแต่น่ากินทัง้นัน้ เรียกว่าไปรา้นกาแฟที่เดียวก็ไดท้ัง้เดินชิลถ่ายรูปเลน่กบัโกดงัอารต์ และไดอ้ิ่มทอ้งแบบเบาๆ กบันานาของกิน 
 อรอ่ยๆ ประทบัใจแนน่อน! ไดเ้วลาแช่น า้แรน่  าทกุท่านเดินทางสู ่“น ้าแร่โป่งค าราม” หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อโรคยาศาล การมาเเช่ 
 น า้เเรท่ี่นี่ เขาจะมีก๊อกน า้เปิด ลงมาในถงัไมโ้อ๊ค เชื่อเถอะว่า การแช่เเบบนีไ้ม่ค่อยมีในเมืองไทยมากนกั และที่จงัหวดัตากก็มีที่นี่ที่เดียว  
 จีงเป็นสถานที่ที่น่าสนใจในขณะนี ้ น า้แรไ่ม่มีกลิ่นก ามะถนัแมแ้ต่นิดเดียว จึงมั่นใจไดว่้า สดชื่น แน่นอน 
 เดินทางกลบัสูท่ี่พกั อ.แม่สอด  
 อาหารค ่าที่ รา้นขา้วเม่าขา้วฟ่าง 
 ที่พกั    โรงแรมเซนทารา แม่สอด (2 คืน) 

 

 

แม่สอด-แม่ระมาด 

                           

 ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 
โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

ออนเซน็ถังไม้  ตลาดริมเมย  ไร่กุหลาบปฐมเพชร วัดไทยวัฒนาราม 

 

เดินทาง : พฤหัสบดทีี่ 6 – เสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563  
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2. ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563                  แม่สอด – พบพระ 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

น าทกุท่านเดินทางสู ่ “บ่อน ้าพุร้อนบ้านห้วยน ้านัก” เป็นบ่อน า้รอ้นตามธรรมชาติ ปราศจากกลิ่นก ามะถนั มีอณุหภมูิ
ประมาณ 60 องศาเซลเซียส โดยในเอกสารของอทุยานฯน า้ตกพาเจรญิระบวุ่า น า้ในบ่อน า้รอ้นแห่งนี ้ มีแรธ่าตสุ  าคญัที่มี
ประโยชนต์่อรา่งกาย ช่วยรกัษาอาการปวดตามขอ้ ปวดตามรา่งกาย และช่วยเรื่องหลอดเลอืดอดุตนัได ้ ซึ่งน า้แรบ่รเิวณนี ้
ยงัเป็นตน้ทางของน า้แรบ่รรจขุวดชื่อดงัอีกดว้ย จากนัน้น าชม “น ้าตกพาเจริญ“  ซึ่งเกิดจากการสะสมตะกอนหนิปนู จาก
น า้ในล าหว้ยที่ไหลลดหลั่นกนัลงมาท าใหเ้กิดชัน้ของหินปนูถงึ 97 ชัน้ มีน า้ไหลผ่านตลอดทัง้ปี เก็บภาพสวยๆจนพอใจ 
แลว้เดินทางสู ่ ไร่เตรยาวรรณ รา้นกาแฟและสถานที่ท่องเที่ยวพกัผ่อนหย่อนใจแห่งใหมข่องอ าเภอพบพระ โดยในพืน้ที่
ถกูแบ่งออกเป็นโซนหลกั ๆ อีก 3 โซน คือรา้นกาแฟ สวนหนิ และบา้นพกัสว่นตวั ในสว่นของสวนหินและรา้นกาแฟเปิดให้
นกัท่องเที่ยวทั่วไปเขา้เยี่ยมชมได ้ ซึ่งจะมีการจดัสวนอย่างสวยงาม เต็มไปดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญ่ พรอ้มทัง้สระน า้กวา้งขวาง 
มีการน าหินรูปรา่งสวยงามแปลกตามาจดัแสดงอยู่ทั่วสวน บรรยากาศรม่รื่น และก็ยงัมีจดุถ่ายภาพแนวสตรีทอารต์เก๋ ๆ 
ชิค ๆ บอกเลา่ถึงประวตัิความเป็นมาของคณุวิชยัและคณุขวญัเรือนใหไ้ดม้าถ่ายรูปกนั  
อาหารกลางวนัที่รา้นอาหาร  
หลงัอาหารน าทกุท่านเดินทางสู ่ “วัดไทยวัฒนาราม” ซึ่งถา้อยากชื่นชมความงดงามของวดัไทยใหญ่ ตอ้งมาชมความ
สวยงามของวดัแห่งนี ้ สรา้งขึน้มาตัง้แต่ปีพ.ศ.2400 โดยนายมุง้ ชาวพม่าจากรฐัฉานที่อพยพครอบครวัมาอาศยัอยู่ใน
อ าเภอแม่สอด  สิ่งที่น่าสนใจมีมากมาย โดยมี พระพทุธมหามณีุ พระพทุธรูปที่จ  าลองมาจากพระศกัด์ิสิทธิ์คูบ่า้นคู่ เมือง
ของชาวเมืองมณัฑเลย ์รูปป้ันหงส ์ สีทองที่งามสง่าและเจดียโ์กนวินทรงเครื่องสีทอง ศิลปะแบบพม่าแท ้ๆ 
ไดเ้วลาชอ้ปปิ้งกบั “ตลาดริมเมย” สถานที่ติดต่อคา้ขายโดยมีแม่น า้เมยเป็นเสน้กัน้เขตชายแดนไทย-พม่า เป็นตลาดขาย
สินคา้น าเขา้จากประเทศอินเดียและจีน ซึ่งตลาดแห่งนีเ้ป็นแหลง่คา้ขายอญัมณีที่มีชื่อเสียง เช่น หยก ทบัทิม และพลอยสี
จากพม่า ซึ่งมีทัง้แปรรูปเป็นอญัมณีเรียบรอ้ยแลว้ และยงัไม่ไดแ้ปรรูปอีกมากมาย ตลอดจนงานหตัถกรรม เฟอรน์ิเจอร ์
วตัถโุบราณจากไมส้กั ชกัภาพกบัปา้ยสดุประจิมที่รมิเมยซกัรูปไวเ้ป็นความทรงจ ากนั 
อาหารค ่าที่รา้น บ.กุง้เผา 
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3. เสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563                       แม่สอด – กรุงเทพฯ           
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

บอกลาแม่สอด เดินทางสู่ จ.ตาก สักการะ ศาลเจ้าพ่อพะวอ  มงคลสถานศักด์ิสิทธิ์คู่บา้นคู่เมืองของอ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก เรื่องราวเล่าที่ถูกเล่าขานต่อๆ กันมาของผู้คนในทอ้งถิ่นแม่สอด จังหวัดตาก ที่ยังคงแสดงใหเ้ห็นถึงความ
เสียสละของวีรบุรุษของชาติในอดีต ที่ประชาชนยงัคงรกัและเคารพบูชาจนถึงปัจจุบนั ขณะเดียวกันยงัท าใหห้ลายท่านได้
ทราบค าตอบว่า ท าไมตอ้งบีบแตรรถทุกครัง้เมื่อสญัจรผ่านศาลเจา้พ่อพะวอ หรือ ตอ้งจุดประทดัถวายท่านนั่นเอง  แวะที่ 
ตลาดดอยมูเซอ ซือ้ผลไมส้ดๆ ทัง้สตอเบอรร์ี่ เมลอ่น หวานๆ กลบับา้น 

อาหารกลางวนัที่...... 

หากยงัชอ้ปกันไม่จุใจ ยงัแวะ ตลาดมอกล้วยไข่ ดกูลว้ยไข่ ของดีเมืองก าแพงเพชร และยังมีไมก้วาดงานหตัถกรรมดีๆ 
ฝีมือชาวบา้นใหเ้ลือกซือ้กนัดว้ย 

แวะซือ้ของฝากตามอธัยาศยั ก่อนเดินทางมุ่งสูก่รุงเทพมหานคร 

18.00 น. ถึง กรุงเทพมหานคร  โดยสวสัดิภาพ 
 
 
หมายเหตุ       ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม    
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อัตราค่าบริการ  

   

@ ผูใ้หญ่     ท่านละ    9,500.- บาท 

@ เด็ก       ท่านละ    8,900.- บาท (พกัเสรมิกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
@ พกัเด่ียว  เพิ่ม    1,800.- บาท 

อัตรานี้รวม 
 

   1. รถตูป้รบัอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ  
   2. ที่พกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
   3. อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม ้
   4. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
   5. ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 
        -  วงเงินค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัิเหตุท่านละ  500,000  บาท  
            -  ผูเ้อาประกนัภยั อาย ุ76 ปีขึน้ไป ความคุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภยั 

   6. มคัคเุทศกแ์ละทีมงานที่เขม้แข็งจากชยัทวัร ์ 

อัตรานี้ไม่รวม 
 

    1. ค่าอาหารและเครื่องด่ืมนอกเหนือจากรายการ  
   2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั  เช่น  ค่าโทรศพัท ์, ค่ามินิบาร ์, ค่าซกัรีด 
 

เงื่อนไขการจอง   
ยืนยนัการเดินทางพรอ้มช าระค่าบรกิารภายใน วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2563 โดยโอนเขา้บญัชี 

นายศุภชัย ตันพันธุ์ 

ธ. กรุงศรีอยธุยา สาขา เซ็นทรลัพระราม 3   ออมทรพัย ์ เลขที่  800-9-77446-9 
เม่ือโอนแลว้กรุณาโทรแจง้ที่ 0 2212 8431 หรือ สง่ใบ Pay In ผ่านทาง Line @ chaitour  หรือ สง่แฟ็กมาที่ 0 2211 0119 
 

การยกเลิก        
  1. ยกเลิกการเดินทาง หลงัวันที ่1 สิงหาคม 2563 หกัค่าบรกิาร 50 % 
   2. ยกเลิกในวนัเดินทาง หกัค่าบรกิาร 100 % 

 
 

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

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

 จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

