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กำหนดกำรเดินทำง
วันแรกของกำรเดินทำง
05.30 น.
06.00 น.
12.00 น.
13.00 น.
14.20 น.

15.20 น.

17.00 น.
18.00 น.

กรุงเทพฯ – แม่ สอด

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ............ เจ้าหน้าที่ ทู บาย โฟ แทรเวล คอยต้อนรับ
ออกเดินทางไปยังอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
รับประทานอาหารเช้ าแบบปิ กนิคบนรถ (1)
เดินทางถึงจังหวัดตาก รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร(2)
ออกเดินทางไปยังอาเภอแม่สอด
นาชมวัดโพธิคุณ หรื อ วัดห้ วยเตย เป็ นวัดฝ่ ายอรัญวาสี ชมพระอุโบสถ 3 ชั้นคล้ายเรื อสาเภาใหญ่ท่องไปใน
คลื่นแห่งขุนเขา ภายในตกแต่งอย่างงดงาม ประดิษฐานพระประทานขนาดใหญ่ ให้ท่านได้กราบขอพร เพื่อ
ความเป็ นสิ ริมงคล

นาท่ า นสัก การะองค์เจดี ย ์ช เวดากองจาลองอายุก ว่า 245 ปี ณ วั ด ชุ ม พลคี รี วัดงามคู่บ้านคู่เมื องแม่ส อด
พระมหำเจดีย์ชเวดำกอง จาลองแบบจากเจดียช์ เวดากองในพม่า เจดียส์ ี ทองทั้งองค์ ก่ออิฐถือปูน ทาสี ทอง
สู ง 20 เมตร ฐานย่อมุม องค์ระฆังประดับด้วยกระเบื้อง และลวดลายสี ทองไปจนจรดยอดเจดีย ์ ซึ่ งเป็ นยอด
ฉัตร ตั้งตระหง่าน รายล้อมด้วยเจดียร์ ายขนาดเล็กทาสี ขาว 20 องค์ลอ้ มรอบด้วยกาแพงแก้ว มีความสวยงาม
อลังการ
จากนั้น น าชมวั ด มณี ไ พรสณฑ์ และกราบสั ก การะเจดี ย์
วิหำรสั มพุทเธที่มีลกั ษณะโดดเด่น เพราะ บนพระเจดียจ์ ะมีเจดียอ์ งค์
เล็ก ๆรายล้อ มรอบองค์พ ระเจดี ย ์ป ระธานอยู่ถึ ง 233 องค์ และมี
พระพุทธรู ปบรรจุอยู่ภายในถึง 512,028 องค์ อีกทั้งภายใน วัดยังมี
วิหารเก่าแก่ประดิษฐานพระศากยมุนี ศรี เมืองฉอด สร้างด้วยปูนเก่า
และพระเจ้าแสนหลวงปิ ดทองทั้งสององค์อย่างงดงาม
เดิ น ทางถึ ง ที่ พ ัก ในอ าเภอแม่ ส อด น าท่ า นเข้า สู่ ที่ พ ัก โรงแรมเมยมณี รี ส อร์ ท หรื อ เที ย บเท่ ำ //
พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (3)
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วันที่สองของกำรเดินทำง

แม่ สอด - วัดไทยวัฒนำรำม- ตลำดริมเมย - แม่ กำษำ ออนเซนแม่ กำษำ

07.00 น.
09.00 น.
09.20 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (4)
ออกเดินทางไปยังวัดไทยวัฒนาราม
นาท่านชมวัดไทยใหญ่ วัดไทยวัฒนำรำม วัดนิกายมหายานของชาวไทยใหญ่ สถาปัตยกรรมแบบมอญและ
พม่ า ที่ ส วยงาม เจดี ย ์ และหงส์ คู่ สี ท องอร่ า ม แสดงถึ ง ความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งของชาวมอญ น าท่ า นกราบ
สักการะ พระมหำมุนี ที่จาลองมาจากเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า และสักการะ พระไสยำสน์ ศิลปะแบบ
พม่า ที่ใหญ่ที่สุดของทางภาคเหนือ

10.30 น.

นาคณะถ่ายรู ป ณ ป้ ำยสุ ดประจิมที่ริมเมย พร้อมชมทัศนียภาพริ มฝั่งแม่น้ าเมยและประเทศเพื่อนบ้าน
จากนั้นให้อิสระแก่ ท่านในการเลือกซื้อสิ นค้า และของฝาก รวมถึง เครื่ องประดับอัญมณี ณ ตลำด
ริมเมย ตลาดริ มเมย เป็ นสถานที่ติดต่อค้าขายระหว่างไทย-พม่า เป็ นตลาดขายสิ นค้านาเข้าจากประเทศอินเดีย
และจี น ซึ่ งตลาดแห่ งนี้ เป็ นแหล่งค้า ขายอัญมณี ที่มีชื่ อเสี ยง เช่ น หยก ทับทิ ม และพลอยสี จากพม่า มี ท้ งั
แปรรู ปเป็ นอัญมณี เรี ยบร้ อยแล้ว และยังไม่ได้แปรรู ปอีก มากมาย ตลอดจนงานหัตถกรรม เฟอร์ นิเจอร์
วัตถุโบราณจากไม้สัก

12.00 น.
13.00 น.
13.20 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (5)
ออกเดินทางต่อไปยังบ้านแม่กาษา
นาคณะแวะไหว้พระ ณ วัดไทยสำมัคคี เป็ นวัดที่เก่าแก่ ตั้งอยูใ่ นหมู่บา้ นไทยสามัคคีซ่ ึงเป็ นหมู่บา้ นท่องเที่ยว
นาร่ อง เป็ นวัดที่ มี ค วามงดงามในด้านประติ ม ากรรมและสถาปั ตยกรรมตามแบบล้า นนา ตลอดจนถึ ง
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนี ยมประเพณี ธรรมชาติป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ วิถีชีวิตชาวบ้านชนบทและความ
ความมีไมตรี จิตที่ดีของชาวบ้านที่นี่ทาให้ทุกวันนี้ วัดไทยสามัคคีเป็ นที่รู้จกั ของพุทธศาสนิ กชนทัว่ ไปตลอด
จนถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาทาบุญและท่องเที่ยวที่วดั ไทยสามัคคีกนั อย่างไม่ขาดสาย นาท่านขอพร
พระเจ้าทันใจ เป็ นพระพุทธรู ศกั ดิ์สิทธิ์ ซึ่ งที่เรี ยกพระเจ้าทันใจนั้นเพราะพิธีการสร้างไม่เหมือนพระพุทธรู ป
ทัว่ ไป กล่าวคือ การทาพิธีป้ ั นองค์พระ มีกาหนดการที่สลับซับซ้อนมากมาย ตามพิธีการแบบล้านนาไทยที่
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พระอริ ยะสงฆ์ได้ผูกไว้ เช่น กาหนดเวลาในการปั้ นต้องแล้วเสร็ จภายในวันเดียว ก่อนพระอาทิตย์ตกดิ น
ตลอดพิธีป้ ั นต้องทาพิธีเจริ ญพระพุทธมนต์ตลอดจนเสร็ จ เสร็ จแล้วต้องทาพิธีเบิกเนตรตลอดทั้งคืนตามพิธี
ล้านนา วัสดุอุปกรณ์ในการจัดสร้าง ต้องสะอาดบริ สุทธิ์ พร้อมมวลสารต่างๆ อันเป็ นมงคล ที่แปลกคือพระ
เจ้าทันใจมีอวัยวะภายใน ที่ทาด้วยเงินแท้อยู่ขา้ งใน และมีอุปเท่ ห์มากมายในการสร้าง ไม่สามารถจะนามา
กล่ า วในที่ นี่ ไ ด้ท้ ัง หมดดั ง นั้ น พระเจ้า ทัน ใจ หรื อ หลวงพ่ อ ทัน ใจจึ ง เป็ นที่ เ คารพกราบไหว้ส าหรั บ
พุทธศาสนิ กชนทัว่ ไป เมื่อมีโอกาสแล้วมักจะมากราบขอพรให้มีความเจริ ญรุ่ งเรื องในชี วิตตามครรลองอัน
เป็ นสัมมาทิฎฐิกนั เสมอ เชื่อว่า จะสาเร็จโดยทันใจ สาหรับพระเจ้าทันใจรัตนมุงเมือง ของวัดไทยสามัคคีน้ นั
ปัจจุบนั ประดิษฐานอยูใ่ นอุโบสถของวัดไทยสามัคคี เป็ นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนโดยทัว่ ไป ซึ่ง
เดินทางมากราบเพื่อเป็ นพุทธานุสติระลึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวคือ พระปั ญญา
คุณ พระบริ สุทธิ์คุณ และพระมหากรุ ณาธิคุณ

14.00 น.
14.20 น.

15.20 น.
15.45 น.

ออกเดินทางต่อไปยังน้ าพุร้อนแม่กาษา
เดินทางถึงน้ำพุร้อนแม่ กำษำ บ่อน้ าพุร้อนที่รายล้อมด้วยภูเขาไร่ นาและป่ า
ไม้อุดมสมบู รณ์ ท างธรรมชาติ เป็ นน้ า พุ ร้อนที่ ผุดจากใต้ดิน มี ค วามร้ อ
นประมาณ 70-80 องศาเซลเซียส นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวแช่เท้าผ่อน
คลาย นอกจากนี้ยงั มีบ่ออีกแห่งที่มีขอบบ่อกั้นไว้ สามารถต้มไข่โดยแช่ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที
ออกเดินทางไปยังออนเซ็น โป่ งคาราม
เดินทางถึงอโรคยำศำลโป่ งคำรำม นาท่านอาบน้ าแร่ แช่น้ าร้อน หรื อจะพอกโคลนผสมน้ าผึ้ง ออนเซ็นอโรค
ยำศำล น้ าแร่ โป่ งคาราม หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า อโรคยาศาล มีความพิเศษ คือ เป็ นการแช่ออนเซ็นในถัง
ไม้โอ๊คแบบญี่ปุ่นมีก๊อกไม้ไผ่สูบน้ าแร่ ร้อนมาจากแหล่งธรรมชาติใต้ดิน จัดเรี ยงรายไว้ให้นอนแช่น้ าแร่ อย่าง
สบายตัว ท่ามกลางธรรมชาติ มีตน้ ไม้ร่มรื่ น สะอาดสะอ้าน โดยแยกชาย-หญิงอย่างชัดเจน ที่สาคัญ
สถานที่แห่ งนี้ ยังให้บริ การฟรี โดยสามารถบริ จาคเงินเพื่อบารุ งสถานที่แล้วแต่กาลังศรัทธา (สำหรั บท่ ำนที่
จะลงแช่ ออนเซ็น กรุ ณำเตรี ยมชุดสำหรั บแช่ นำ้ แร่ ติดตัวไปด้ วย หำกไม่ ได้ เตรี ยมไปสำมำรถเช่ ำผ้ ำถุงและ
ผ้ ำขำวม้ ำที่นี่ได้ มีให้ เช่ ำคนละ 20 บำท)
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16.30 น.
17.00 น.
18.00 น.

ออกจากออนเซ็น โป่ งคาราม เดินทางเข้าสู่ตวั เมืองแม่สอดเพื่อกลับโรงแรมที่พกั
เดินทางถึงโรงแรมที่พกั โรงแรมเมยมณี รีสอร์ ท หรื อ เทียบเท่ำ // พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (6)

วันที่สำมของกำรเดินทำง

แม่ สอด - พบพระ – ไร่ กุหลำบ – ไร่ เตรำวรรณ –
ไรแมคคำเดีย - ถำ้ สี ฟ้ำ

07.00 น.
08.00 น.
08.50 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พกั (7)
ออกเดินทางไปยังอาเภอพบพระ
เดินทางถึงไร่ ปฐมเพชร นาชมแปลงกุหลำบ ไร่ ปฐมเพชร แหล่งปลูก “กุหลาบ”
ที่ใหญ่สุดของประเทศไทย โดยกุหลาบที่วางขายในปากคลองตลาดมากกว่า
90% รั บ มาจากพื้ น ที่ บ ริ เ วณนี้ ทั้ง สิ้ น ไร่ ป ฐมเพชร พัฒ นาน าดอกกุ ห ลาบ
มาสต๊าฟเเละบรรจุลงในโหลแก้ว ซึ่งสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานเป็ นปี เป็ นงาน
Handmade นอกจากนี้ ที่ไร่ ปฐมเพชร ยังเป็ นแหล่งรวบรวมกุหลาบนานาสาย
พันธุ์ มีการสาธิตการทาดอกกุหลาบมหัศจรรย์ที่สามารถเก็บรักษาความสวยงาม
ของดอกกุหลาบไว้ได้นาน มีผลไม้ตามฤดูการมากมายให้เลือกชมและเลือกซื้อ

10.00 น.

น าชมไร่ เตรยำวรรณ เป็ นอี ก หนึ่ งสถานที่ เ มื่ อ มาอ าเภอพบพระแล้ว จะต้อ งไม่ พ ลาดที่ นี่ แ น่ น อน
ไร่ เตรยาวรรณเป็ นไร่ ขนาดใหญ่แบ่งเป็ นหลายโซนทั้งสวนผลไม้ สวนหิ น สระน้ า มีจุดถ่ายภาพแนวสตรี ท
อาร์ตเก๋ ๆ หลายมุมเลย และภายในไร่ ยงั มีร้านกาแฟสุดหรู ที่สร้างในสไตล์ผสมผสานระหว่างไทยโบราณกับ
ยุโรปตะวันตกย้อนยุค ประดับและตกแต่งด้วยวัตถุโบราณหายาก โดยลงทุนสร้างกว่า 30 ล้านบาท
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11.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

14.30 น.
15.00 น.

16.00 น.
16.50 น.
18.00 น.

นาชมสวนพงษ์ ค้ ุ มภั ย แหล่ง ปลูก แมคคาเดเมี ยแหล่งใหญ่
ของไทย นาชิมและชมวิธีการแปลรู ปแมคคาเดเมียกันที่สวน
ป่ าพงษ์คุม้ ภัย อาเภอพบพระ ซึ่งเป็ นแหล่งปลูกแมคคาเดมีย
แหล่งใหญ่ส่งออกไปทัว่ ประเทศ ด้วยพื้นที่อุดมสมบูรณ์ของ
อาเภอพบพระ จึงได้ลองปลูกต้นแมคคาเดเมียและได้ผลดีจึง
ได้มีการขยายมากขึ้น เพราะสามารถออกดอกออกผลได้ถึง 2 รอบต่อปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร (8)
หลังรับประทานอาหารกลางวันแล้ว นาคณะเข้าชมและเลือกซื้อผ้าทอจากใยกัญชง ณ กลุ่มผ้ ำทอใยกัญชง ที่
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจทอผ้าใยกัญชงบ้านใหม่ยอดคีรีช่วยกันสื บสานการทอผ้าใยกัญชงซึ่งเป็ นสิ่ งที่อยูค่ ู่กบั วิถี
ชีวิตของชาวเขาเผ่าม้งมาหลายชัว่ อายุคน เนื่องจากผ้าทอใยกัญชงมี จุดเด่นคือถ่ายเทอากาศได้ดี หน้าร้อนใส่
แล้วเย็นสบาย ส่วนหน้าหนาวช่วยให้อบอุ่นที่สาคัญเส้นใยมีความคงทนใช้ได้นานหลายสิ บปี

เดินทางต่อไปยังถ้ าสี ฟ้า
เดิ น ทางถึ ง ถ้ ำ สี ฟ้ ำ หนึ่ งในสถานที่ ม หั ศ จรรย์
Unseen เมืองแม่ สอด ความมหัศจรรย์ของถ้ าสี
ฟ้ า จะอยู่ ต รงที่ เ นื้ อ หิ น จะมี ล วดลายที่ ส วยงาม
เป็ นริ้ วซ้อน ๆ กัน รู ปทรงมนโค้งแปลกตา ด้าน
นอกถ้ าจะเป็ นสี น้ าตาลสลับดา แต่หากเดิ นเข้า
ไปภายในตัวถ้ า จะพบอุโมงค์งวงช้าง กลุ่มหิ นที่
ถูกกัดกล่อนจนเป็ นโพรง คล้ายกับงวงช้างขนาด
ใหญ่ และที่เรี ยกว่าถ้ าสี ฟ้า เพราะเนื้อหิ นที่นี่จะมี
สี ออกสี ฟ้าเมื่อส่ องไฟไปยังผนังถ้ า จะมองเห็นแสงสะท้อนเป็ นสี ฟ้าอมน้ าเงิน เห็นเนื้ อหิ นเป็ นริ้ วเส้นสาย
คล้า ยกับ แกรนด์แคนยอนในต่า งประเทศ ไม่ มี แดง หรื อสี ส้ ม เหมื อนถ้ า ที่ อื่นๆ เป็ นความอลัง การตาม
ธรรมชาติที่สวยงามมาก
นาคณะเดินทางกลับเข้าตัวเมืองแม่สอด
เดินทางถึงที่พกั ในเมืองแม่สอดโรงแรมเมยมณี รีสอร์ ท หรื อ เทียบเท่ำ / พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (9)
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วันที่สี่ของกำรเดินทำง
07.00 น.
08.00 น.
08.30 น.

09.30 น.

12.00 น.
13.00 น.
19.00 น.

แม่ สอด - กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พกั (10)
เดินทางกับกรุ งเทพฯ ระหว่างทางแวะสักการะศาลเจ้าพ่อะวอและซื้อของฝาก ที่ตลาดชาวเขาดอยมูเซอ
แวะสักการะ ศำลเจ้ ำพ่อพะวอ ก่อนเดินทางกลับ ศาลเจ้าพ่อพะวอเป็ นที่เคารพนับถือของชาวเมืองตาก และ
ชาวอาเภอแม่ ส อดมาก เล่า กันว่า เจ้าพ่ อพะวอเป็ นชายชาติ นัก รบชาวกะเหรี่ ย งที่ ส มเด็จพระเจ้าตากสิ น
มหาราชทรงแต่งตั้งให้มีศกั ดิ์ฐานะเป็ นนายด่านแม่ละเมา เมืองหน้าด่านของไทยในรัชสมัยของพระองค์
ท่าน ให้คอยดูแลรักษาหาข่าวแจ้งเหตุ เมื่อมีเหตุหรื อข้าศึกศัตรู รุก
ล้ าแดนมา เมื่อปี 2318 กองทัพข้าศึกเคลื่อนทัพมายังไทยเพื่อเข้าตี
หัวเมืองฝ่ ายเหนื อ ท่านเจ้าพ่อพะวอนากาลังไพร่ พลที่มีเพียงหยิบ
มื อ เดี ย วเข้า หาญปะทะกั บ ข้า ศึ ก ศัต รู อย่ า งกล้า หาญและเด็ ด
เดี่ยว ทุกท่านได้ต่อสู ้กบั ข้าศึกศัตรู จนถึงแก่ชีวิตกลายเป็ นตานาน
เล่าขานถึงวีรกรรม ความเสี ยสละชีพเพื่อปกป้องอธิ ปไตยของไทยและปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้อย่าง
หวงแหน และด้วยเหตุที่ท่านเป็ นนักรบโบราณ จึงชอบเสี ยงปื นและประทัดมากจึงมีผยู ้ งิ ปื น จุดประทัดถวาย
หรื อไม่ก็บีบแตรแสดงความคารวะเมื่อสัญจรผ่านไปมาทุกครั้ง
เดินทางถึงตลาดสิ นค้าพื้นเมืองชาวเขาดอยมูเซอ ให้อิสระแก่ท่านในการเลือกซื้ อสิ นค้าเกษตรตามฤดูกาล
ของชาวเขาเผ่ามูเซอ มีให้เลือกมากมายหลากหลายชนิ ด อาทิ ยอดซาโยเต้และผล ผักบุง้ ผักกาด ผักคะน้า
พริ ก มะนาว ผลไม้สีเขียว อะโวคาโอ้ พุทรา เมล่อน นอกจากพืชผักผลไม้แล้ว ยังมีน้ าผึ้งป่ า สมุนไพรต่างๆ
เนื้อหมูป่า สิ นค้าจาพวกของฝากของที่ระลึก ก็มี กระเป๋ า เสื้ อผ้า และของแห้งพวกมันฝรั่งหลากหลายรสชาติ
ให้ได้เลือกซื้อกลับไปเป็ นของฝาก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร (11)
เดินทางกลับกรุ งเทพฯ
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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ค่ำบริกำร

รำคำท่ ำนละ 7,900

บำท

พักเดี่ยว เพิม่ ท่ ำนละ 1,500 บำท
อัตรำนีร้ วม
☺
☺
☺
☺
☺
☺

โรงแรมที่พกั 3 คืน // ห้องละ 2 ท่าน
ค่าบริ การรถตูV้ IP 9 ที่นงั่ ตลอดการเดินทาง
ค่าผูน้ าทาง และเจ้าหน้าที่บริ การตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั เงื่อนไข
และข้อตกลงของบริ ษทั ประกันชีวิต
ค่าอาหาร 11 มื้อ ตามรายการที่ระบุ / ค่าของว่างและเครื่ องดื่มระหว่างการเดินทาง ไม่มีแอลกอฮอล์
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามรายการที่ระบุ

อัตรำนีไ้ ม่ รวม
X
X
X
X

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร, เครื่ องดื่มนอกเหนือจากรายการ และ มินิบาร์ , ซักรี ด , โทรศัพท์
ค่าทิปพนักงานบริ การ, ไกด์ และคนขับรถ
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีขอใบเสร็จรับเงิน)
ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ณ ร้านกาแฟไร่ เตรยวรรณ

หมำยเหตุ
1. รายการท่องเที่ยวและการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะบอกเลิก หรื อ เปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจาไม่วา่ ในกรณีใดๆ ก็ตาม เพราะบริ ษทั ต้องนาเงิน ไปมัดจาโรงแรมและรถบัส

หากต้ องการรายละเอียดเพิม่ เติม กรุณาติดต่ อ
ห้ ำงหุ้ นส่ วนจำกัด ทู บำย โฟ แทรเวล : คุณมินทร์
โทร. 02 – 9340833 – 4 โทรสำร. 02 – 9340380
** * รอกัน ปันสุ ข ทุกข์ คลาย ไปกับ ทู บาย โฟ แทรเวล ***
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