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ตาก  
หลากวิถี เสน่ห์เมืองชายแดน   
แม่สอด – แม่ระมาด – บ้านป่าไร่เหนือ 
พบพระ – เมียวดี (เมียนมาร์)  
วันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 (3 วัน 2 คืน) 
สายการบินนกแอร์ 

 
วันแรกของการเดนิทาง กรุงเทพฯ – แม่สอด – พบพระ      (1) 

 
07.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ี สนามบนิดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2  เคาน์เตอร์เชค็อิน สาย

การบนินกแอร์ 

09.40 น.     ออกเดนิทางสู ่อ.แม่สอด จ.ตาก  โดย สายการบนินกแอร์ เท่ียวบนิท่ี  DD 8116   
10.50 น.     ถึงสนามบนิ อ.แม่สอด  เปล่ียนยานพาหนะเป็นรถตู้ปรับอากาศ  
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
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บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่ อ.พบพระ (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 40 นาที) เป็นอ าเภอเลก็ ๆ ต้นก าเนิดแมน่ า้เมย ตดิ
ประเทศเมียนมาร์ เป็นดนิแดนบนภเูขาท่ีเต็มไปด้วยธรรมชาตสิวย ๆ และแหลง่ท่องเท่ียวน่าสนใจมากมาย  แวะ
เบรคจิบกาแฟท่ี ร้านโรชาคาเฟ่ (Rocha Café) ร้านกาแฟรสชาตเิลศิ
แห่งอ าเภอพบพระ ผอ่นคลายกบับรรยากาศร้านกาแฟแสนเก๋ท่ีตัง้อยู่
ท่ามกลางธรรมชาตอินัเงียบสงบ  จากนัน้ออกเดนิทางมุง่สูส่วน
กหุลาบท่ีใหญ่ท่ีสดุ ไร่ปฐมเพชร ชมสวนกหุลาบ สวนดาวเรืองท่ี
ยิ่งใหญ่ สวยงาม ชมสวนเกษตรปลอดสารพษิ และ ชมกรรมวธีิรักษา
ความสดของดอกกหุลาบ  ท่ีมาของ “กหุลาบมหศัจรรย์”  และ              
ร่วมเวร์ิคชอปท าหัตถกรรมดอกกุหลาบอบแห้ง กหุลาบมมหศัจรรย์ท่ีสามารถคงรูปทรงความสวยงามได้
ยาวนานนบั 10 ปี ไมเ่ห่ียวเฉาไปตามกาลเวลา (ท่านจะได้รับหตัถกรรมดอกกหุลาบอบแห้งท่ีถกูบรรจงใสข่วดโหล
สวยงามด้วยตวัท่านเอง โดยผา่นกรรมวธีิการดดูอากาศ ให้ทกุท่านเป็นท่ีระลกึ) 

 จากนัน้น าทกุท่านสู ่น า้ตกพาเจริญ ท่ีเป็นหนึ่งในน า้ตกขึน้ช่ือของจงัหวดัตาก  เป็นน า้ตกหินปนูท่ีเกิดจากล าห้วย
หลายสายไหลมารวมกบัน า้ซบับนเขา แล้วไหลเป็นสายน า้ตกลงสูเ่บือ้งล่าง มีลกัษณะเป็นชัน้ใหญ่ชัน้เดียว แตมี่
ชัน้เลก็ๆน้อยๆอีกจ านวนมาก นบัรวมกนัได้มากถึง 97 ชัน้ 

ค ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 
หลงัอาหารน าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั CENTARA MAE SOT HILL RESORT **** หรือเทียบเท่า 

วันที่สองของการเดนิทาง  ตลาดเช้า – วัดโพธิคุณ – อ.แม่ระมาด – บ้านป่าไร่เหนือ – น า้แร่โป่งค าราม       (2) 

 
05.00 น. น าท่านสมัผสัวถีิชีวิตยามเช้าท่ี ตลาดเช้าแม่สอด ร่วมตกับาตรยามเช้า และชมิโรตีโอ่ง ของขึน้ช่ือของแมส่อด  
07.00 น.      รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
 หลงัอาหารเช้าออกเดนิทางสู ่วัดโพธิคุณ หรือ “วดัห้วยเตย” อีกหนึ่งวดัท่ีถือวา่

เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี ส าคญัของต าบลแมป่ะ อ าเภอแมส่อด วดัแห่งนีเ้ป็นวดั
ฝ่ายอรัญวาสี (วดัป่า) บรรยากาศในวดันัน้ร่มร่ืนด้วยพนัธุ์ไม้นานาชนิด สภาพ
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ภมูทิศัน์ตลอดจนสิง่ก่อสร้างท่ีงดงามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ตวัพระอโุบสถคล้ายเรือล าใหญ่สร้างเป็นสามชัน้ 
เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร  
บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่ อ.แม่ระมาด บ้านป่าไร่เหนือ ให้ท่านสมัผสัวถีิพืน้บ้านของ  ชนเผา่ปกาเกอะญอ  ชมวถีิชีวติ

และการทอผ้าพืน้เมือง ร่วม workshop ท ากระเป๋าจากผ้าทอพืน้เมือง 
และเลือกซือ้เสือ้ผ้าและผลิตภณัฑ์จากผ้าทอมือสีสนัสดใสของชาวปกา
เกอะญอและเท่ียวชมธรรมชาตท่ีิสวยงามในหมู่บ้านจากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู ่ โป่งค าราม บ้านน า้ดบิ หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “อโรคยา

ศาล”  ออนเซ็นถงัไม้เมืองไทย เป็นแหลง่ท่องเท่ียวเพ่ือสขุภาพ  การแช่น า้แร่ 
ช่วยท าให้ระบบหมนุเวียนโลหิตในร่างกายดีขึน้ และช่วยผอ่นคลายความ
เม่ือยล้าออกไปได้ น า้แร่ท่ีน่ีอณุหภมูขิองน า้มีความอุ่นพอดีไมร้่อนจนเกินไป ปราศจากกลิน่ก ามะถนั  นอกจากนี ้
ท่านยงัสามารถเลือกซือ้ผลติภณัฑ์บ ารุงผิวออร์แกนิคจากน า้แร่ธรรมชาต ิซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์ของชมุชน    

ค ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 
หลงัอาหารน าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั CENTARA MAE SOT HILL RESORT **** หรือเทียบเท่า 

 
วันที่สามของการเดนิทาง   เมียวดี – ตลาดริมเมย - วัดไทยวัฒนาราม - กรุงเทพฯ   (3) 
 
เช้า      รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
 ออกเดนิทาง ท่องเที่ยวเช่ือมโยง AEC ท่ี เมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ข้ามสะพานมติรภาพ

ไทย-เมียนมาร์ น าชม วัดส่วยมินวุ่น (วดัเจดีย์ทอง) หรือช่ือเตม็วา่ "เจดีย์ชเวเมียนโหวน่เซตี"้ นบัเป็นวดั  
คูบ้่านคูเ่มืองของเมืองเมียวดี มีอายเุก่าแก่ ภายในประดษิฐานพระมหามนีุ พระพทุธรูปศกัดิส์ทิธ์ิ จดุเดน่จะอยู่ท่ี
องค์เจดีย์สีทองเหลืองอร่าม เป็นศลิปะมอญ-พม่า จากนัน้ชม วัดมิเจากง (วดัจระเข้) วดันีมี้ลกัษณะเดน่ท่ีไม่
เหมือนวดัอ่ืน ๆ ตรงท่ีมีรูปปัน้จระเข้ขนาดใหญ่ สร้างเป็นหอไตรกลางน า้ (หอไตรดงักลา่วนีจ้ะมีทางเข้าอยู่
ด้านหลงั และไมอ่นญุาตให้ผู้หญิงเข้าไป) เย่ียมชม วัดมอญพระยืน ในวดัจะมีพระยืนปางเปิดโลกองค์ใหญ่ตัง้
ตระหง่านอยู่  ทัง้ยงัมีเจดีย์องค์ใหญ่อีกหลายองค์ และท่ีส าคญัมีพระบรมสารีริกธาตุ ให้สกัการะบชูา 
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 จากนัน้ น าทกุท่านเดนิทางสู ่ตลาดริมเมย “สดุประจิมท่ีริมเมย” เป็นสถานท่ีตดิตอ่ค้าขายระหวา่งไทย-พม่าโดย
มีแมน่ า้เมยเป็นเส้นกัน้เขตชายแดนไทย-พม่า เป็นตลาดขายสนิค้าน าเข้าจากประเทศอินเดียและจีน ซึ่งตลาดแห่ง
นีเ้ป็นแหลง่ค้าขายอญัมณีท่ีมีช่ือเสียง เช่น หยก ทบัทิม และพลอยสีจากพมา่ 

เท่ียง     รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่จากนัน้ เดนิทางตอ่ไปยงั วัดไทยวัฒนาราม หรือ เดมิทีช่ือวดัแมต่าวเงีย้ว วดัแห่งนีส้ร้างขึน้ใน 

พ.ศ.2400 โดยนายมุ้ง ซึ่งเป็นชาวรัฐฉาน ประเทศพมา่ อพยพเข้ามาอาศยัอยู่ในบริเวณแมส่อด เป็นศนูย์รวมจิตใจ
ของชาวพมา่ ชาวไทยใหญ่ ในละแวกใกล้เคียง สิง่ท่ีสร้างความประทบัใจนกัท่องเท่ียวท่ีมาวดัไทยวฒันารมคือ
พระพทุธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ  

 
 ได้เวลาสมควรน าทกุท่านเดนิทางสู ่สนามบนิแม่สอด 
15.40 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนินกแอร์ เที่ยวบนิที่ DD 8125   

16.50 น. ถึงสนามบนิดอนเมืองโดยสวสัดภิาพ  
 

Happiness is here and now 

 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราค่าบริการรวม 

คา่พาหนะเดนิทาง ตู้ปรับอากาศ D4D ในระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบใุนรายการ  

อัตราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ขัน้ต ่า 8 ท่าน 

(รถตู้ 1 คัน) 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ท่าน (ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบนิ) 11,600 บาท 

** ตัว๋เคร่ืองบนิ (ตัว๋เด่ียว) ราคาเร่ิมต้น ท่านละ 
โปรดเช็คราคาตัว๋เคร่ืองบนิอีกครัง้ ณ วนัท่ีจอง 

4,300 บาท 

พกัเด่ียวช าระเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท 
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คา่ท่ีพกั 2 คืน ระดบั 4 ดาว พกัห้องละ 2 ท่าน  
คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ท่ีระบใุนรายการ   

 ประกนัอบุตัเิหตใุนวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 
 มคัคเุทศก์อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% , ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม  
 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิสายการบนินกแอร์ ชัน้ทศันาจร เส้นทาง กรุงเทพฯ-แมส่อด-กรุงเทพฯ 

คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  มนิิบาร์ / อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พเิศษ / กิจกรรมสว่นตวัท่ีมีคา่ใช้จ่าย ฯลฯ 
 

 บริษัท สขุนิยมทัวร์ จ ากดั ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
การเปล่ียนแปลงของสายการบนิ สภาพการเมือง ภยัธรรมชาต ิและเหตสุดุวิสยั โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั หาก
มีเหตจุ าเป็นทางบริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใช้จ่ายต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตสุดุวสิยั เช่น การถกูห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้า
ประเทศ เน่ืองจากการพจิารณาของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง 
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/07369 

 

 

 

   

 


