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MY CRAFT TRIP: MAE SOT  
SOOKNIYOM TOUR X AMPHAN 

(แม่สอด – แมร่ะมาด – บ้านป่าไร่เหนือ – พบพระ)  
วันที ่20 – 22 พฤศจิกายน 2563  

สุขนิยมทวัร ์ชวนคณุรว่มการเดินทางรูปแบบใหม่กบัการเรียนรู“้วัฒนธรรมท้องถ่ิน”ซึ่งใหท้ัง้ความสขุและ
ความรูผ่้านการลงมือท าสรา้งสรรค ์ต่อยอดเพื่อคน้หา “ความหมายและคุณค่า” แห่ง “ภูมิปัญญาท้องถ่ิน” โดยจะ
พาไปเรียนรู ้ลงมือปฏิบติัและจบลงท่ีไดช้ิน้งานท่ีสรา้งสรรคข์ึน้ดว้ยตวัเองติดมือกลบับา้น พรอ้มกบัเก็บเกี่ยวแรง
บนัดาลใจในพืน้ท่ี เช่น ชมจิตรกรรมฝาผนงัในวดั สมัผสัวิถีชีวิตในชมุชน หรือ เล่าประวติัศาสตรข์องเมืองเก่า เป็นตน้ 

 

คุณสันติ เครืออยู่ CEO & Designer นกัออกแบบรว่มสมยั  หยิบยกโมเดล
ธุรกิจบนพืน้ฐานแนวคิดเร่ืองการออกแบบโดยค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม 
(Environment Design) มาน าเสนอผ่านแบรนด ์AMPHAN ซึ่ง ต่อยอดองค์
ความรูพ้ฒันาเป็นผลิตภณัฑใ์ส่ใจกบัส่ิงแวดลอ้ม จึงไม่น่าแปลกใจที่ผลิตภณัฑ์
จากแบรนดนี์ไ้ดร้บัรางวลั DEmark จากกรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ และ 
Good Design Award ญ่ีปุ่ นในปี 2562 
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วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – แม่สอด  – อ.แม่ระมาด – บ้านป่าไร่เหนือ – น า้แร่โป่งค าราม (1) 

 
07.30 น.  คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2  เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน สาย

การบินนกแอร ์

09.40 น.     ออกเดินทางสู่ อ.แม่สอด จ.ตาก  โดย สายการบินนกแอร ์เที่ยวบินที่  DD 8116   
10.50 น.     ถึงสนามบิน อ.แม่สอด  เปล่ียนยานพาหนะเป็นรถตูป้รบัอากาศ  
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่  อ.แม่ระมาด บ้านป่าไร่เหนือ ใหท้่านสมัผัสวิถีพืน้บา้น

ของ  ชนเผ่าปกาเกอะญอ  ชมวิถีชีวิตและการทอผา้พืน้เมือง ร่วม workshop 

ท ากระเป๋าจากผ้าทอพืน้เมือง และเลือกซือ้เสือ้ผา้และผลิตภณัฑจ์าก  ผา้
ทอมือสีสนัสดใสของชาวปกาเกอะญอและเที่ยวชมธรรมชาติท่ีสวยงามใน
หมู่บา้นจากนัน้น าท่านเดินทางสู่  โป่งค าราม บ้านน ้าดิบ หรือเรียกอีก

อย่างหนึ่งว่า “อโรคยาศาล”  ออนเซน็ถังไม้เมืองไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เพ่ือสขุภาพ  การแช่น า้แร ่ ช่วยท าให ้  ระบบหมนุเวียนโลหิตในรา่งกายดีขึน้ 
และช่วยผ่อนคลายความ  เม่ือยลา้ออกไปได ้น า้แรท่ี่นี่อุณหภูมิของน า้มีความ
อุ่นพอดไีม่รอ้นจนเกินไป ปราศจากกล่ินก ามะถนั  นอกจากนีท้่านยงัสามารถ
เลือกซือ้ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวออรแ์กนิคจากน า้แรธ่รรมชาติ ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์
ของชุมชน    

ค ่า  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั THE TEAK HOTEL **** หรือเทียบเท่า 

 
วันที่สองของการเดินทาง Workshop เคร่ืองหอมอโรมา อัมพัน – อ.พบพระ – ไร่ปฐมเพชร – น ้าตกพาเจริญ(2) 

 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

รว่มกิจกรรม Workshopการท าถ่านดูดกล่ิน - STONE (รายการที่ได้รับการออกแบบดี 

DEmark&GoodDesignAward 2019)  กับคุณสันต ิเครืออยู่ CEO & Designer นกัออกแบบรว่มสมยั  หยิบ
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ยกโมเดลธุรกิจบนพืน้ฐานแนวคิดเร่ืองการออกแบบโดยค านึงถึงสิ่งแวดลอ้ม เจา้ของผลงานจากการต่อยอด และ
พฒันาจนกลายเป็นงานดีไซนท์ี่ไดร้บัการยอมรบัในระดับสากล ภายใตแ้บรนด ์
Amphan (อมัพนั) สินคา้ธูปหอมที่ต่อยอดมาจากตน้ต ารบั สินคา้อโรม่าที่เราเนน้
ความหอมแบบไทย ๆ น าสมนุไพรทอ้งถิ่นมาสรา้งกล่ินที่แสนผ่อนคลาย รวมถึง
การน าวตัถดุิบที่เหลือใชม้าแปรรูปเป็นถ่านดูดกล่ินที่มีเอกลกัษณ ์และดีไซนไ์ม่
เหมือนใคร 
ท่านจะได้ลงมือท าช้ินงาน ด้วยตัวท่านเองพร้อมน ากลับ 1 ช้ิน และบริการ
ท่านดว้ย ของว่าง (เม่ียงค า, ขนมพืน้ถิ่น, ขนมอบเตาถ่าน)และ เครื่องดื่มน า้
สมนุไพร 
 

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

เดินทางสู่ อ.พบพระ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็น
อ าเภอเล็ก ๆ ตน้ก าเนิดแม่น า้เมย ติดประเทศเมียนมาร ์เป็นดินแดน
บนภูเขาที่เต็มไปดว้ยธรรมชาติสวย ๆ และแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ
มากมาย  แวะเบรคจิบกาแฟที่ ร้านโรชาคาเฟ่ (Rocha Café) รา้น
กาแฟรสชาติเลิศแห่งอ  าเภอพบพระ ผ่อนคลายกบับรรยากาศรา้น
กาแฟแสนเก๋ที่ตัง้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอนัเงียบสงบ   
จากนัน้มุ่งสู่สวนกุหลาบ ไร่ปฐมเพชร ชมสวนกุหลาบ สวนดาวเรืองที่
ยิ่งใหญ่ สวยงาม ชมสวนเกษตรปลอดสารพิษ และ ชมกรรมวิธีรกัษา
ความสดของดอกกุหลาบ  ที่มาของ “กุหลาบมหศัจรรย”์  และ ร่วม
เวิรค์ชอปท าหัตถกรรมดอกกุหลาบอบแห้ง กุหลาบมมหศัจรรยท์ี่
สามารถคงรูปทรงความสวยงามไดย้าวนานนับ 10 ปี ไม่เหี่ยวเฉาไป
ตามกาลเวลา (ท่านจะไดร้บัหัตถกรรมดอกกุหลาบอบแหง้ที่ถกูบรรจง
ใส่ขวดโหลสวยงามดว้ยตวัท่านเอง โดยผ่านกรรมวิธีการดดูอากาศ ใหท้กุท่านเป็นที่ระลึก) 
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 จากนัน้น าทกุท่านสู่ น ้าตกพาเจริญ ที่เป็นหนึ่งในน า้ตกขึน้ชื่อของจงัหวดัตาก เป็นน า้ตกหินปนูที่เกิดจากล าหว้ย
หลายสายไหลมารวมกบัน า้ซบับนเขา แลว้ไหลเป็นสายน า้ตกลงสู่เบือ้งล่าง มีลกัษณะเป็นชัน้ใหญ่ชัน้เดียว แต่มี
ชัน้เล็กๆนอ้ยๆอีกจ านวนมาก นบัรวมกนัไดม้ากถึง 97 ชัน้  

ค ่า  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั THE TEAK HOTEL **** หรือเทียบเท่า 

วันที่สามของการเดินทาง   ตลาดเช้าแม่สอด  –  วัดโพธิคุณ – วัดไทยวัฒนาราม – กรุงเทพฯ   (3) 
 
05.30 น. น าท่านสมัผสัวิถีชีวิตยามเชา้ที่ ตลาดเช้าแม่สอด รว่มตกับาตรยามเชา้  

และชิมโรตีโอ่ง ของขึน้ชื่อของแม่สอด  
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  

เดินทางสู่ วัดโพธิคุณ หรือ “วดัหว้ยเตย” อีกหนึ่งวดัท่ีถือว่าเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่ ส าคญัของต าบล แม่ปะ อ าเภอแม่สอด วดัแห่งนีเ้ป็นวดัฝ่าย
อรญัวาสี (วดัป่า) บรรยากาศในวดันัน้ร่มรื่นดว้ยพนัธุไ์มน้านาชนิด สภาพ
ภูมิทศันต์ลอดจนส่ิงก่อสรา้งที่งดงามเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั ตัวพระ
อโุบสถคลา้ยเรือล าใหญ่สรา้งเป็นสามชัน้ 

เที่ยง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (รา้นขา้วเม่าขา้วฟ่าง) 
บ่าย เดินทางต่อไปยงั วัดไทยวัฒนาราม หรือ เดิมทีชื่อวดัแม่ตาวเงีย้ว วัดแห่ง

นีส้รา้งขึน้ใน พ.ศ.2400 โดยนายมุง้ ซึ่งเป็นชาวรฐัฉาน ประเทศพม่า 
อพยพเขา้มาอาศยัอยู่ในบริเวณแม่สอด เป็นศนูยร์วมจิตใจของชาวพม่า 
ชาวไทยใหญ่ ในละแวกใกลเ้คียง ส่ิงที่สรา้งความประทับใจนกัท่องเที่ยว
ที่มาวดัไทยวฒันารมคือพระพทุธรูปปางไสยาสนอ์งคใ์หญ่ ที่ใหญ่เป็น
อนัดบั 2 ของประเทศ  

 ไดเ้วลาสมควรน าทกุท่านเดินทางสู่ สนามบินแม่สอด 
16.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกแอร ์เทีย่วบินที่ DD 8125  
17.20 น. ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ  
 

Happiness is here and now 
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อัตราค่าบริการรวม 
ค่าพาหนะเดินทาง รถตูป้รบัอากาศ ในระหว่างน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ  
ค่าที่พกั 2 คืน พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ และกิจกรรมเวิรค์ชอป ที่ระบุในรายการ   

 ประกนัอบุตัิเหตใุนวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม ์
 มคัคเุทศกอ์  านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ทศันาจร สายการบินนกแอร ์เสน้ทาง ดอนเมือง – แม่สอด- ดอนเมือง 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์
ค่าทิปหวัหนา้ทัวร ์

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการในกรณีท่ีมีจ านวนผูร้่วมเดินทางนอ้ยกว่าท่ี

ก าหนดขา้งตน้ (ผูใ้หญ่)  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการน าเท่ียว สายการบิน โรงแรม ตามความเหมาะสม กรณีที่เกิดเหตจุ าเป็น 

สดุวิสยั อนัเนื่องมาจากการล่าชา้ของสายการบิน เหตกุารณป์ระทว้งหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ โดยทัง้นี ้
จะรกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หม้ากที่สดุ  

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ การประทว้ง และอื่นๆที่อยู่
นอกเหนอืการควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรง  

Happy price 
(** ไม่รวมค่าต๋ัวเครื่องบิน) 

รับสมัครจ านวน8ท่าน 
ต่อ 1 รถตู้ 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  15,900.- บาท 

พกัหอ้งเด่ียวช าระเพิ่ม ท่านละ 3,000.- บาท 
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4. เน่ืองจากการน าเท่ียวนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายใหแ้ก่ตวัแทนในต่างประเทศ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินท่ีท่าน
ช าระมาแลว้ กรณีท่ีท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิ ในบริการท่ีทางทวัรจ์ดัไวใ้ห ้เวน้แต่ไดต้กลงล่วงหนา้ก่อนการเดินทางและ
ไดร้บัการยินยอมอย่างถกูตอ้งจากทางบริษัทฯเสียก่อน  

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเขา้ออกประเทศ 
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการพิจารณาผูร้ว่มเดินทางเป็นกรณีพิเศษดงันี ้ 

6.1 ท่านที่สงสยัว่าอาจจะลกัลอบเขา้เมือง 
6.2 ท่านที่ก าลงัตัง้ครรภ ์อนัเนื่องจากความปลอดภยัความตวัท่าน  (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์  
6.3 เด็กทารกที่อายตุ ่ากว่า 2 ขวบ เพราะอาจส่งเสียงรบกวนผูร้ว่มเดินทางท่านอื่นๆ  

(โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์ 
6.4 ท่านที่ตอ้งใชร้ถเข็นในการท่องเที่ยวเดินทาง (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์ 

7. ท่านที่จะออกบตัรโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ เพ่ือต่อไป หรือกลบั จากทวัรข์อใหต้รวจสอบ และยืนยนัการเดินทางของ
กรุ๊ปทวัรน์ัน้กบัเจา้ที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้  

8. อตัราค่าบริการทัวรอ์าจปรบัเปล่ียนขึน้ได ้จากการปรบัราคาน า้มนัของสายการบิน 
9. รูปภาพในโปรแกรมทัวรใ์ชส้ าหรบัโฆษณาเท่านัน้   

 
บริษัท สขุนิยมทวัร ์จ ากดั ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเที่ยว ตามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยู่กับ

การเปล่ียนแปลงของสายการบิน สภาพการเมือง ภยัธรรมชาติ และเหตสุดุวิสยั โดยยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั หาก
มีเหตุจ าเป็นทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายต่าง ๆ  ในกรณีเกิดเหตสุุดวิสัย เช่น การถูกหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเขา้
ประเทศ เนื่องจากการพิจารณาของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง 

 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/07369 

 

 

  
 

 

 

   

 


