MY CRAFT TRIP: MAE SOT
SOOKNIYOM TOUR X AMPHAN
(แม่สอด – แม่ระมาด – บ้านป่ าไร่เหนือ – พบพระ)
วันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2563
สุขนิยมทัวร์ ชวนคุณร่วมการเดินทางรูปแบบใหม่กบั การเรียนรู“้ วัฒนธรรมท้องถิ่น”ซึ่งให้ทงั้ ความสุขและ
ความรูผ้ ่านการลงมือทาสร้างสรรค์ ต่อยอดเพื่อค้นหา “ความหมายและคุณค่า” แห่ง “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” โดยจะ
พาไปเรียนรู ้ ลงมือปฏิบตั ิและจบลงที่ได้ชนิ ้ งานที่สร้างสรรค์ขึน้ ด้วยตัวเองติดมือกลับบ้าน พร้อมกับเก็บเกี่ยวแรง
บันดาลใจในพืน้ ที่ เช่น ชมจิตรกรรมฝาผนังในวัด สัมผัสวิถีชีวิตในชุมชน หรือ เล่าประวัติศาสตร์ของเมืองเก่า เป็ นต้น
คุณสันติ เครืออยู่ CEO & Designer นักออกแบบร่วมสมัย หยิบยกโมเดล
ธุรกิจบนพืน้ ฐานแนวคิดเรื่องการออกแบบโดยคานึงถึงสิ่งแวดล้อม
(Environment Design) มานาเสนอผ่านแบรนด์ AMPHAN ซึ่ง ต่อยอดองค์
ความรูพ้ ฒ
ั นาเป็ นผลิตภัณฑ์ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม จึงไม่น่าแปลกใจที่ผลิตภัณฑ์
จากแบรนด์นไี ้ ด้รบั รางวัล DEmark จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ
Good Design Award ญี่ปนุ่ ในปี 2562
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วันแรกของการเดินทาง
07.30 น.
09.40 น.
10.50 น.
เที่ยง
บ่าย

ค่า

(1)

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 เคาน์เตอร์เช็คอิน สาย
การบินนกแอร์
ออกเดินทางสู่ อ.แม่สอด จ.ตาก โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8116 
ถึงสนามบิน อ.แม่สอด เปลี่ยนยานพาหนะเป็ นรถตูป้ รับอากาศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
นาท่านเดินทางสู่ อ.แม่ระมาด บ้านป่ าไร่เหนือ ให้ท่านสัมผัสวิถีพนื ้ บ้าน
ของ ชนเผ่าปกาเกอะญอ ชมวิถีชีวิตและการทอผ้าพืน้ เมือง ร่วม workshop
ทากระเป๋าจากผ้าทอพืน้ เมือง และเลือกซือ้ เสือ้ ผ้าและผลิตภัณฑ์จาก ผ้า
ทอมือสีสนั สดใสของชาวปกาเกอะญอและเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามใน
หมู่บา้ นจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ โป่ งคาราม บ้านน้าดิบ หรือเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า “อโรคยาศาล” ออนเซ็นถังไม้เมืองไทย เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อสุขภาพ การแช่นา้ แร่ ช่วยทาให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตในร่างกายดีขนึ ้
และช่วยผ่อนคลายความ เมื่อยล้าออกไปได้ นา้ แร่ที่นี่อุณหภูมิของนา้ มีความ
อุ่นพอดีไม่รอ้ นจนเกินไป ปราศจากกลิ่นกามะถัน นอกจากนีท้ ่านยังสามารถ
เลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์บารุงผิวออร์แกนิคจากนา้ แร่ธรรมชาติ ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์
ของชุมชน
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั THE TEAK HOTEL **** หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง
เช้า

กรุงเทพฯ – แม่สอด – อ.แม่ระมาด – บ้านป่ าไร่เหนือ – นา้ แร่โป่ งคาราม

Workshop เครื่องหอมอโรมา อัมพัน – อ.พบพระ – ไร่ปฐมเพชร – น้าตกพาเจริญ(2)

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ร่วมกิจกรรม Workshopการทาถ่านดูดกลิน่ - STONE (รายการที่ได้รับการออกแบบดี
DEmark&GoodDesignAward 2019) กับคุณสันติ เครืออยู่ CEO & Designer นักออกแบบร่วมสมัย หยิบ
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ยกโมเดลธุรกิจบนพืน้ ฐานแนวคิดเรื่องการออกแบบโดยคานึงถึงสิ่งแวดล้อม เจ้าของผลงานจากการต่อยอด และ
พัฒนาจนกลายเป็ นงานดีไซน์ที่ได้รบั การยอมรับในระดับสากล ภายใต้แบรนด์
Amphan (อัมพัน) สินค้าธูปหอมที่ต่อยอดมาจากต้นตารับ สินค้าอโรม่าที่เราเน้น
ความหอมแบบไทย ๆ นาสมุนไพรท้องถิ่นมาสร้างกลิ่นที่แสนผ่อนคลาย รวมถึง
การนาวัตถุดิบที่เหลือใช้มาแปรรูปเป็ นถ่านดูดกลิ่นที่มีเอกลักษณ์ และดีไซน์ไม่
เหมือนใคร
ท่านจะได้ ลงมือทาชิ้นงาน ด้ วยตัวท่านเองพร้ อมนากลับ 1 ชิ้น และบริการ
ท่านด้วย ของว่าง (เมี่ยงคา, ขนมพืน้ ถิ่น, ขนมอบเตาถ่าน)และ เครื่องดื่มนา้
สมุนไพร

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
เดินทางสู่ อ.พบพระ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็ น
อาเภอเล็ก ๆ ต้นกาเนิดแม่นา้ เมย ติดประเทศเมียนมาร์ เป็ นดินแดน
บนภูเขาที่เต็มไปด้วยธรรมชาติสวย ๆ และแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ
มากมาย แวะเบรคจิบกาแฟที่ ร้านโรชาคาเฟ่ (Rocha Café) ร้าน
กาแฟรสชาติเลิศแห่งอาเภอพบพระ ผ่อนคลายกับบรรยากาศร้าน
กาแฟแสนเก๋ที่ตงั้ อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอนั เงียบสงบ
จากนัน้ มุ่งสู่สวนกุหลาบ ไร่ปฐมเพชร ชมสวนกุหลาบ สวนดาวเรืองที่
ยิ่งใหญ่ สวยงาม ชมสวนเกษตรปลอดสารพิษ และ ชมกรรมวิธีรกั ษา
ความสดของดอกกุหลาบ ที่มาของ “กุหลาบมหัศจรรย์” และ ร่วม
เวิรค์ ชอปทาหัตถกรรมดอกกุหลาบอบแห้ง กุหลาบมมหัศจรรย์ที่
สามารถคงรูปทรงความสวยงามได้ยาวนานนับ 10 ปี ไม่เหี่ยวเฉาไป
ตามกาลเวลา (ท่านจะได้รบั หัตถกรรมดอกกุหลาบอบแห้งที่ถกู บรรจง
ใส่ขวดโหลสวยงามด้วยตัวท่านเอง โดยผ่านกรรมวิธีการดูดอากาศ ให้ทกุ ท่านเป็ นที่ระลึก)
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จากนัน้ นาทุกท่านสู่ น้าตกพาเจริญ ที่เป็ นหนึ่งในนา้ ตกขึน้ ชื่อของจังหวัดตาก เป็ นนา้ ตกหินปูนที่เกิดจากลาห้วย
หลายสายไหลมารวมกับนา้ ซับบนเขา แล้วไหลเป็ นสายนา้ ตกลงสู่เบือ้ งล่าง มีลกั ษณะเป็ นชัน้ ใหญ่ชนั้ เดียว แต่มี
ชัน้ เล็กๆน้อยๆอีกจานวนมาก นับรวมกันได้มากถึง 97 ชัน้
ค่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั THE TEAK HOTEL **** หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง
ตลาดเช้าแม่สอด – วัดโพธิคุณ – วัดไทยวัฒนาราม – กรุงเทพฯ
(3)
05.30 น.
เช้า

เที่ยง
บ่าย

16.10 น.
17.20 น.

นาท่านสัมผัสวิถีชีวิตยามเช้าที่ ตลาดเช้าแม่สอด ร่วมตักบาตรยามเช้า
และชิมโรตีโอ่ง ของขึน้ ชื่อของแม่สอด
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่ วัดโพธิคุณ หรือ “วัดห้วยเตย” อีกหนึ่งวัดที่ถือว่าเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวที่ สาคัญของตาบล แม่ปะ อาเภอแม่สอด วัดแห่งนีเ้ ป็ นวัดฝ่ าย
อรัญวาสี (วัดป่ า) บรรยากาศในวัดนัน้ ร่มรื่นด้วยพันธุไ์ ม้นานาชนิด สภาพ
ภูมิทศั น์ตลอดจนสิ่งก่อสร้างที่งดงามเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตัวพระ
อุโบสถคล้ายเรือลาใหญ่สร้างเป็ นสามชัน้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ร้านข้าวเม่าข้าวฟ่ าง)
เดินทางต่อไปยัง วัดไทยวัฒนาราม หรือ เดิมทีชื่อวัดแม่ตาวเงีย้ ว วัดแห่ง
นีส้ ร้างขึน้ ใน พ.ศ.2400 โดยนายมุง้ ซึ่งเป็ นชาวรัฐฉาน ประเทศพม่า
อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณแม่สอด เป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวพม่า
ชาวไทยใหญ่ ในละแวกใกล้เคียง สิ่งที่สร้างความประทับใจนักท่องเที่ยว
ที่มาวัดไทยวัฒนารมคือพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ ที่ใหญ่เป็ น
อันดับ 2 ของประเทศ
ได้เวลาสมควรนาทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินแม่สอด
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกแอร์ เทีย่ วบินที่ DD 8125
ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

Happiness is here and now
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Happy price
(** ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
พักห้องเดี่ยวชาระเพิ่ม ท่านละ

รับสมัครจานวน8ท่าน
ต่อ 1 รถตู้
15,900.- บาท
3,000.- บาท

อัตราค่าบริการรวม
ค่าพาหนะเดินทาง รถตูป้ รับอากาศ ในระหว่างนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
ค่าที่พกั 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ และกิจกรรมเวิรค์ ชอป ที่ระบุในรายการ
ประกันอุบตั ิเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
มัคคุเทศก์อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการไม่รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ทัศนาจร สายการบินนกแอร์ เส้นทาง ดอนเมือง – แม่สอด- ดอนเมือง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์

หมายเหตุ
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการในกรณีที่มีจานวนผูร้ ่วมเดินทางน้อยกว่าที่
กาหนดข้างต้น (ผูใ้ หญ่)
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการนาเที่ยว สายการบิน โรงแรม ตามความเหมาะสม กรณีที่เกิดเหตุจาเป็ น
สุดวิสยั อันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ประท้วงหยุดงาน เหตุจลาจล อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ โดยทัง้ นี้
จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สดุ
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ การประท้วง และอื่นๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ ทางตรง
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4. เนื่องจากการนาเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายให้แก่ตวั แทนในต่างประเทศ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินที่ท่าน
ชาระมาแล้ว กรณีที่ท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ ในบริการที่ทางทัวร์จดั ไว้ให้ เว้นแต่ได้ตกลงล่วงหน้าก่อนการเดินทางและ
ได้รบั การยินยอมอย่างถูกต้องจากทางบริษัทฯเสียก่อน
5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่าย กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าออกประเทศ
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาผูร้ ว่ มเดินทางเป็ นกรณีพิเศษดังนี้
6.1 ท่านที่สงสัยว่าอาจจะลักลอบเข้าเมือง
6.2 ท่านที่กาลังตัง้ ครรภ์ อันเนื่องจากความปลอดภัยความตัวท่าน (โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนสมัครทัวร์)
6.3 เด็กทารกที่อายุต่ากว่า 2 ขวบ เพราะอาจส่งเสียงรบกวนผูร้ ว่ มเดินทางท่านอื่นๆ
(โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนสมัครทัวร์)
6.4 ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็นในการท่องเที่ยวเดินทาง (โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนสมัครทัวร์)
7. ท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อต่อไป หรือกลับ จากทัวร์ขอให้ตรวจสอบ และยืนยันการเดินทางของ
กรุ๊ปทัวร์นนั้ กับเจ้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้
8. อัตราค่าบริการทัวร์อาจปรับเปลี่ยนขึน้ ได้ จากการปรับราคานา้ มันของสายการบิน
9. รูปภาพในโปรแกรมทัวร์ใช้สาหรับโฆษณาเท่านัน้
บริษัท สุขนิยมทัวร์ จากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายการท่องเที่ยว ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับ
การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพการเมือง ภัยธรรมชาติ และเหตุสดุ วิสยั โดยยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ หาก
มีเหตุจาเป็ นทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้า
ประเทศ เนื่องจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยวเลขที่ 11/07369
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