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ก ำหนดกำรเดินทำง 
วันแรกของกำรเดินทำง        กรุงเทพฯ – แม่สอด  
05.30 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัพบ............ เจา้หนา้ท่ี ทู บาย โฟ แทรเวล คอยตอ้นรับ 
06.00 น. ออกเดินทางไปยงัอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก  
  รับประทานอาหารเช้าแบบปิกนิคบนรถ (1) 
12.00 น. เดินทางถึงจงัหวดัตาก รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร(2) 
13.00 น. ออกเดินทางไปยงัอ าเภอแม่สอด 
14.20 น. น าชมวัดโพธิคุณ หรือ วัดห้วยเตย  เป็นวดัฝ่ายอรัญวาสี ชมพระอุโบสถ 3 ชั้นคลา้ยเรือส าเภาใหญ่ท่องไปใน

คล่ืนแห่งขุนเขา ภายในตกแต่งอย่างงดงาม ประดิษฐานพระประทานขนาดใหญ่ ให้ท่านไดก้ราบขอพร เพื่อ
ความเป็นสิริมงคล 

 
 
 
 
 
 
 
15.20 น. น าท่านสักการะองค์เจดีย์ชเวดากองจ าลองอายุกว่า 245 ปี ณ วัดชุมพลคีรี วดังามคู่บ้านคู่เมืองแม่สอด                  

พระมหำเจดีย์ชเวดำกอง จ าลองแบบจากเจดียช์เวดากองในพม่า เจดียสี์ทองทั้งองค ์ก่ออิฐถือปูน ทาสีทอง 
สูง 20 เมตร ฐานย่อมุม องคร์ะฆงัประดบัดว้ยกระเบ้ือง และลวดลายสีทองไปจนจรดยอดเจดีย ์ซ่ึงเป็นยอด
ฉัตร ตั้งตระหง่าน รายลอ้มดว้ยเจดียร์ายขนาดเลก็ทาสีขาว 20 องคล์อ้มรอบดว้ยก าแพงแกว้ มีความสวยงาม
อลงัการ 

  จากนั้นน าชมวัดมณีไพรสณฑ์ และกราบสักการะ เจดีย์
วิหำรสัมพุทเธท่ีมีลกัษณะโดดเด่น เพราะ บนพระเจดียจ์ะมีเจดียอ์งค์
เล็กๆรายล้อมรอบองค์พระเจดีย์ประธานอยู่ถึง 233 องค์ และมี
พระพุทธรูปบรรจุอยู่ภายในถึง 512,028 องค ์อีกทั้งภายใน  วดัยงัมี
วิหารเก่าแก่ประดิษฐานพระศากยมุนี ศรีเมืองฉอด  สร้างดว้ยปูนเก่า
และพระเจา้แสนหลวงปิดทองทั้งสององคอ์ยา่งงดงาม 

17.00 น. เ ดินทางถึงท่ีพัก ในอ าเภอแม่สอด น าท่านเข้า สู่ ท่ีพัก  โรงแรมเมยมณี รีสอร์ท หรือ เทียบเท่ำ  //                               
พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร (3) 
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วันที่สองของกำรเดินทำง       แม่สอด - วัดไทยวัฒนำรำม- ตลำดริมเมย - แม่กำษำ -   
                                                                          ออนเซนแม่กำษำ 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั (4) 
09.00 น. ออกเดินทางไปยงัวดัไทยวฒันาราม 
09.20 น. น าท่านชมวดัไทยใหญ่ วัดไทยวัฒนำรำม วดันิกายมหายานของชาวไทยใหญ่ สถาปัตยกรรมแบบมอญและ

พม่าท่ีสวยงาม เจดีย์ และหงส์คู่สีทองอร่าม แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาวมอญ น าท่านกราบ
สักการะ พระมหำมุนี ท่ีจ าลองมาจากเมืองมณัฑะเลย ์ประเทศพม่า และสักการะ  พระไสยำสน์ ศิลปะแบบ
พม่า ท่ีใหญ่ท่ีสุดของทางภาคเหนือ  

 
 
 
 
 
10.30 น. น าคณะถ่ายรูป ณ ป้ำยสุดประจิมท่ีริมเมย พร้อมชมทศันียภาพริมฝ่ังแม่น ้าเมยและประเทศเพื่อนบา้น 
  จากนั้นให้อิสระแก่  ท่านในการเลือกซ้ือสินคา้ และของฝาก รวมถึง เคร่ืองประดบัอญัมณี ณ ตลำด

ริมเมย ตลาดริมเมย เป็นสถานท่ีติดต่อคา้ขายระหวา่งไทย-พม่า เป็นตลาดขายสินคา้น าเขา้จากประเทศอินเดีย
และจีน ซ่ึงตลาดแห่งน้ีเป็นแหล่งคา้ขายอัญมณีท่ีมีช่ือเสียง เช่น หยก ทบัทิม และพลอยสีจากพม่า มีทั้ง              
แปรรูปเป็นอัญมณีเรียบร้อยแล้ว และยงัไม่ได้แปรรูปอีกมากมาย ตลอดจนงานหัตถกรรม เฟอร์นิเจอร์             
วตัถุโบราณจากไมส้ัก 

 
 
 
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (5) 
13.00 น. ออกเดินทางต่อไปยงับา้นแม่กาษา 
13.20 น. น าคณะแวะไหวพ้ระ ณ วัดไทยสำมัคคี เป็นวดัท่ีเก่าแก่ ตั้งอยูใ่นหมู่บา้นไทยสามคัคีซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่องเท่ียว

น าร่อง เป็นวดัท่ีมีความงดงามในด้านประติมากรรมและสถาปัตยกรรมตามแบบล้านนา ตลอดจนถึง
วฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ธรรมชาติป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ วิถีชีวิตชาวบา้นชนบทและความ
ความมีไมตรีจิตท่ีดีของชาวบา้นท่ีน่ีท าให้ทุกวนัน้ี วดัไทยสามคัคีเป็นท่ีรู้จกัของพุทธศาสนิกชนทัว่ไปตลอด
จนถึงนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาท าบุญและท่องเท่ียวท่ีวดัไทยสามคัคีกนัอย่างไม่ขาดสาย  น าท่านขอพร  
พระเจา้ทนัใจ เป็นพระพุทธรูศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงท่ีเรียกพระเจา้ทนัใจนั้นเพราะพิธีการสร้างไม่เหมือนพระพุทธรูป
ทัว่ไป กล่าวคือ การท าพิธีป้ันองคพ์ระ มีก าหนดการท่ีสลบัซับซ้อนมากมาย ตามพิธีการแบบลา้นนาไทยท่ี
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พระอริยะสงฆ์ได้ผูกไว ้ เช่น ก าหนดเวลาในการป้ันตอ้งแลว้เสร็จภายในวนัเดียว ก่อนพระอาทิตย์ตกดิน 
ตลอดพิธีป้ันตอ้งท าพิธีเจริญพระพุทธมนตต์ลอดจนเสร็จ เสร็จแลว้ตอ้งท าพิธีเบิกเนตรตลอดทั้งคืนตามพิธี
ลา้นนา วสัดุอุปกรณ์ในการจดัสร้าง ตอ้งสะอาดบริสุทธ์ิ พร้อมมวลสารต่างๆ อนัเป็นมงคล ท่ีแปลกคือพระ
เจา้ทนัใจมีอวยัวะภายใน ท่ีท าดว้ยเงินแทอ้ยู่ขา้งใน และมีอุปเท่ ห์มากมายในการสร้าง ไม่สามารถจะน ามา
กล่าวในท่ีน่ีได้ทั้ งหมดดังนั้ นพระเจ้าทันใจ หรือ หลวงพ่อทันใจจึงเป็นท่ีเคารพกราบไหว้ส าหรับ
พุทธศาสนิกชนทัว่ไป เม่ือมีโอกาสแลว้มกัจะมากราบขอพรให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตามครรลองอนั
เป็นสัมมาทิฎฐิกนัเสมอ เช่ือวา่ จะส าเร็จโดยทนัใจ ส าหรับพระเจา้ทนัใจรัตนมุงเมือง ของวดัไทยสามคัคีนั้น 
ปัจจุบนัประดิษฐานอยูใ่นอุโบสถของวดัไทยสามคัคี เป็นท่ีเคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนโดยทัว่ไป ซ่ึง
เดินทางมากราบเพื่อเป็นพุทธานุสติระลึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้กล่าวคือ พระปัญญา
คุณ พระบริสุทธ์ิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ 

 
 
 
 
 
 
14.00 น. ออกเดินทางต่อไปยงัน ้าพุร้อนแม่กาษา 
14.20 น. เดินทางถึงน ้ำพุร้อนแม่กำษำ บ่อน ้ าพุร้อนท่ีรายลอ้มดว้ยภูเขาไร่นาและป่า

ไม้อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เป็นน ้ าพุร้อนท่ีผุดจากใต้ดิน มีความร้อ  
นประมาณ 70-80 องศาเซลเซียส  นกัท่องเท่ียวนิยมมาท่องเท่ียวแช่เทา้ผ่อน
คลาย นอกจากน้ียงัมีบ่ออีกแห่งท่ีมีขอบบ่อกั้นไว ้สามารถตม้ไข่โดยแช่ทิ้งไวป้ระมาณ 10 นาที 

15.20 น. ออกเดินทางไปยงัออนเซ็น โป่งค าราม 
15.45 น. เดินทางถึงอโรคยำศำลโป่งค ำรำม น าท่านอาบน ้ าแร่แช่น ้ าร้อน หรือจะพอกโคลนผสมน ้ าผ้ึง ออนเซ็นอโรค

ยำศำล น ้ าแร่โป่งค าราม หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า อโรคยาศาล มีความพิเศษ คือ เป็นการแช่ออนเซ็นในถงั
ไมโ้อ๊คแบบญ่ีปุ่ นมีก๊อกไมไ้ผสู่บน ้าแร่ร้อนมาจากแหล่งธรรมชาติใตดิ้น จดัเรียงรายไวใ้หน้อนแช่น ้าแร่อย่าง
สบายตวั ท่ามกลางธรรมชาติ  มีตน้ไมร่้มร่ืน  สะอาดสะอา้น  โดยแยกชาย-หญิงอย่างชัดเจน  ท่ีส าคญั
สถานท่ีแห่งน้ี ยงัให้บริการฟรี โดยสามารถบริจาคเงินเพื่อบ ารุงสถานท่ีแลว้แต่ก าลงัศรัทธา  (ส ำหรับท่ำนท่ี
จะลงแช่ออนเซ็น กรุณำเตรียมชุดส ำหรับแช่น ำ้แร่ติดตัวไปด้วย หำกไม่ได้เตรียมไปสำมำรถเช่ำผ้ำถุงและ
ผ้ำขำวม้ำท่ีนี่ได้ มีให้เช่ำคนละ 20 บำท)  
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16.30 น. ออกจากออนเซ็น  โป่งค าราม เดินทางเขา้สู่ตวัเมืองแม่สอดเพื่อกลบัโรงแรมท่ีพกั 
17.00 น. เดินทางถึงโรงแรมท่ีพกัโรงแรมเมยมณี รีสอร์ท หรือ เทียบเท่ำ // พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร (6) 

วันที่สำมของกำรเดินทำง        แม่สอด - พบพระ – ไร่กุหลำบ – ไร่เตรำวรรณ –   
                            ไรแมคคำเดีย - ถ ำ้สีฟ้ำ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ท่ีพกั (7) 
08.00 น. ออกเดินทางไปยงัอ าเภอพบพระ 
08.50 น. เดินทางถึงไร่ปฐมเพชร น าชมแปลงกุหลำบ ไร่ปฐมเพชร แหล่งปลูก “กุหลาบ” 

ท่ีใหญ่สุดของประเทศไทย โดยกุหลาบท่ีวางขายในปากคลองตลาดมากกว่า 
90% รับมาจากพื้นท่ีบริเวณน้ีทั้ งส้ิน  ไร่ปฐมเพชร พัฒนาน าดอกกุหลาบ
มาสต๊าฟเเละบรรจุลงในโหลแกว้ ซ่ึงสามารถเก็บรักษาไวไ้ดน้านเป็นปี เป็นงาน 
Handmade นอกจากน้ีท่ีไร่ปฐมเพชร ยงัเป็นแหล่งรวบรวมกุหลาบนานาสาย
พนัธุ์ มีการสาธิตการท าดอกกุหลาบมหศัจรรยท่ี์สามารถเก็บรักษาความสวยงาม
ของดอกกุหลาบไวไ้ดน้าน มีผลไมต้ามฤดูการมากมายใหเ้ลือกชมและเลือกซ้ือ 

 
 
 
 
 
 
 
10.00 น. น าชมไร่เตรยำวรรณ  เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีเ ม่ือมาอ า เภอพบพระแล้วจะต้องไม่พลาดท่ีน่ีแน่นอน                              

ไร่เตรยาวรรณเป็นไร่ขนาดใหญ่แบ่งเป็นหลายโซนทั้งสวนผลไม ้สวนหิน สระน ้ า มีจุดถ่ายภาพแนวสตรีท
อาร์ตเก๋ๆ หลายมุมเลย และภายในไร่ยงัมีร้านกาแฟสุดหรูท่ีสร้างในสไตลผ์สมผสานระหวา่งไทยโบราณกบั
ยโุรปตะวนัตกยอ้นยุค ประดบัและตกแต่งดว้ยวตัถุโบราณหายาก โดยลงทุนสร้างกวา่ 30 ลา้นบาท 
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11.00 น. น าชมสวนพงษ์คุ้มภัย แหล่งปลูกแมคคาเดเมียแหล่งใหญ่
ของไทย น าชิมและชมวิธีการแปลรูปแมคคาเดเมียกนัท่ีสวน
ป่าพงษค์ุม้ภยั  อ าเภอพบพระ ซ่ึงเป็นแหล่งปลูกแมคคาเดมีย 
แหล่งใหญ่ส่งออกไปทัว่ประเทศ ดว้ยพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์ของ
อ าเภอพบพระ จึงไดล้องปลูกตน้แมคคาเดเมียและไดผ้ลดีจึง
ไดมี้การขยายมากขึ้น เพราะสามารถออกดอกออกผลไดถึ้ง 2 รอบต่อปี 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (8) 
13.00 น. หลงัรับประทานอาหารกลางวนัแลว้ น าคณะเขา้ชมและเลือกซ้ือผา้ทอจากใยกญัชง ณ กลุ่มผ้ำทอใยกัญชง ท่ี

สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจทอผา้ใยกญัชงบา้นใหม่ยอดคีรีช่วยกนัสืบสานการทอผา้ใยกญัชงซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูคู่่กบัวิถี
ชีวิตของชาวเขาเผ่ามง้มาหลายชัว่อายคุน เน่ืองจากผา้ทอใยกญัชงมีจุดเด่นคือถ่ายเทอากาศไดดี้ หนา้ร้อนใส่
แลว้เยน็สบาย ส่วนหนา้หนาวช่วยใหอ้บอุ่นท่ีส าคญัเส้นใยมีความคงทนใชไ้ดน้านหลายสิบปี 

 
 
 
 
 
 

14.30 น. เดินทางต่อไปยงัถ ้าสีฟ้า   

15.00 น. เดินทางถึงถ ้ำสีฟ้ำหน่ึงในสถานท่ีมหัศจรรย์ 
Unseen เมืองแม่สอด  ความมหัศจรรยข์องถ ้ าสี
ฟ้าจะอยู่ตรงท่ีเน้ือหินจะมีลวดลายท่ีสวยงาม 
เป็นร้ิวซ้อน ๆ กนั รูปทรงมนโคง้แปลกตา ดา้น
นอกถ ้ าจะเป็นสีน ้ าตาลสลบัด า แต่หากเดินเขา้
ไปภายในตวัถ ้า จะพบอุโมงคง์วงชา้ง กลุ่มหินท่ี
ถูกกดักล่อนจนเป็นโพรง คลา้ยกบังวงชา้งขนาด
ใหญ่ และท่ีเรียกวา่ถ ้าสีฟ้า เพราะเน้ือหินท่ีน่ีจะมี
สีออกสีฟ้าเม่ือส่องไฟไปยงัผนังถ ้า จะมองเห็นแสงสะทอ้นเป็นสีฟ้าอมน ้ าเงิน เห็นเน้ือหินเป็นร้ิวเส้นสาย 
คล้ายกับแกรนด์แคนยอนในต่างประเทศ  ไม่มีแดง หรือสี ส้ม เหมือนถ ้ าท่ีอ่ืนๆ เป็นความอลังการตาม
ธรรมชาติท่ีสวยงามมาก 

16.00 น. น าคณะเดินทางกลบัเขา้ตวัเมืองแม่สอด 
16.50 น. เดินทางถึงท่ีพกัในเมืองแม่สอดโรงแรมเมยมณี รีสอร์ท หรือ เทียบเท่ำ / พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร (9) 
 

https://www.thai-tour.com/place/1038
https://www.thai-tour.com/place/1038
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วันที่ส่ีของกำรเดินทำง    แม่สอด  - กรุงเทพฯ 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ท่ีพกั (10) 
08.00 น. เดินทางกบักรุงเทพฯ ระหวา่งทางแวะสักการะศาลเจา้พ่อะวอและซ้ือของฝาก ท่ีตลาดชาวเขาดอยมูเซอ 
08.30 น. แวะสักการะ ศำลเจ้ำพ่อพะวอ ก่อนเดินทางกลบั ศาลเจา้พ่อพะวอเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวเมืองตาก และ

ชาวอ าเภอแม่สอดมาก เล่ากันว่าเจ้าพ่อพะวอเป็นชายชาตินักรบชาวกะเหร่ียงท่ีสมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราชทรงแต่งตั้งให้มีศกัด์ิฐานะเป็นนายด่านแม่ละเมา  เมืองหน้าด่านของไทยในรัชสมยัของพระองค์

ท่าน  ให้คอยดูแลรักษาหาข่าวแจง้เหตุ เม่ือมีเหตุหรือขา้ศึกศตัรูรุก

ล ้าแดนมา เม่ือปี 2318 กองทพัขา้ศึกเคล่ือนทพัมายงัไทยเพื่อเขา้ตี

หัวเมืองฝ่ายเหนือ ท่านเจา้พ่อพะวอน าก าลงัไพร่พลท่ีมีเพียงหยิบ

มือเดียวเข้าหาญปะทะกับข้าศึกศัตรูอย่างกล้าหาญและเด็ด

เด่ียว  ทุกท่านไดต่้อสู้กบัขา้ศึกศตัรูจนถึงแก่ชีวิตกลายเป็นต านาน

เล่าขานถึงวีรกรรม ความเสียสละชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยของไทยและปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยไวอ้ย่าง

หวงแหน และดว้ยเหตุท่ีท่านเป็นนกัรบโบราณ  จึงชอบเสียงปืนและประทดัมากจึงมีผูย้งิปืน จุดประทดัถวาย

หรือไม่ก็บีบแตรแสดงความคารวะเม่ือสัญจรผา่นไปมาทุกคร้ัง 

09.30 น. เดินทางถึงตลาดสินคา้พื้นเมืองชาวเขาดอยมูเซอ ให้อิสระแก่ท่านในการเลือกซ้ือสินคา้เกษตรตามฤดูกาล 
ของชาวเขาเผ่ามูเซอ มีให้เลือกมากมายหลากหลายชนิด อาทิ ยอดซาโยเตแ้ละผล ผกับุง้ ผกักาด ผกัคะนา้ 
พริก มะนาว ผลไมสี้เขียว อะโวคาโอ ้พุทรา เมล่อน นอกจากพืชผกัผลไมแ้ลว้ ยงัมีน ้ าผ้ึงป่า สมุนไพรต่างๆ 
เน้ือหมูป่า สินคา้จ าพวกของฝากของท่ีระลึก ก็มี กระเป๋า เส้ือผา้ และของแหง้พวกมนัฝร่ังหลากหลายรสชาติ 
ใหไ้ดเ้ลือกซ้ือกลบัไปเป็นของฝาก  

 
 
 
 
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (11) 
13.00 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ 
19.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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ค่ำบริกำร    รำคำท่ำนละ    7,900        บำท               
พกัเดี่ยว เพิม่ ท่ำนละ  1,500   บำท 

 
อตัรำนีร้วม 
☺ โรงแรมท่ีพกั  3  คืน  //  ห้องละ  2  ท่าน  
☺ ค่าบริการรถตูV้IP 9 ท่ีนัง่ ตลอดการเดินทาง 
☺ ค่าผูน้ าทาง และเจา้หนา้ท่ีบริการตลอดการเดินทาง 
☺ ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนั ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัเง่ือนไข 

และขอ้ตกลงของบริษทัประกนัชีวิต 
☺ ค่าอาหาร 11 ม้ือ ตามรายการท่ีระบุ  / ค่าของวา่งและเคร่ืองด่ืมระหวา่งการเดินทาง ไม่มีแอลกอฮอล ์
☺ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามรายการท่ีระบุ  
 

อตัรำนีไ้ม่รวม 
X ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหาร, เคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการ และ มินิบาร์, ซกัรีด , โทรศพัท ์
X ค่าทิปพนกังานบริการ, ไกด ์และคนขบัรถ 

X ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  7 %  และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  3  % (กรณีขอใบเสร็จรับเงิน) 
X ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ณ ร้านกาแฟไร่เตรยวรรณ 
 
หมำยเหตุ 
1. รายการท่องเท่ียวและการเดินทาง  ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะบอกเลิก หรือ เปล่ียนแปลงเพื่อความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินมดัจ าไม่วา่ในกรณีใดๆ ก็ตาม  เพราะบริษทัตอ้งน าเงิน ไปมดัจ าโรงแรมและรถบสั  

 

หากต้องการรายละเอียดเพิม่เติม กรุณาติดต่อ 
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทู บำย โฟ  แทรเวล :  คุณมินทร์   
โทร.  02 – 9340833 – 4   โทรสำร.  02 – 9340380 

  ** *   รอกนั  ปันสุข  ทุกข์คลาย  ไปกบั  ทู บาย โฟ  แทรเวล   *** 

 

 


