
 

  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
ไหวพ้ระแม่สอด เที�ยวเมืองเมียวดี  ตลาดรมิเมยแม่สอด 

ตาก-แม่สอด-เมียวดี 
กาํหนดการเดินทาง                       โปรแกรม   วนั "คืน 
วนัแรก        กรุงเทพฯ-ตาก-วดัพระธาตบุา้นตาก-แม่สอด 
��.�� น. คณะพรอ้มกนั ณ ศนูยก์ารคา้แฟชั �นไอสแ์ลนด ์โดยมีเจา้หนา้ที� WeTrips ใหก้ารตอ้นรบัและดูแลเรื�อง

สมัภาระก่อนเดินทาง 
�,.�� น. ออกเดินทางสู่ จ.ตาก โดยรถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ที�นั �ง บริการอาหารวา่ง(�มื/ อที�0)  

และเครื�องดื�มบนรถ ทุกท่านพกัผ่อนบนรถตามอธัยาศยั 
เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร จ.ตาก  (�มื/ อที�7) หลงัอาหารนั/นนําท่านออกเดินทางสู่ วดัพระธาตุ

บา้นตาก สกัการะและขอพร “หลวงพอ่ทนัใจ” สิ�งศกัดิ<สิทธิ<ที�วา่กนัวา่ถา้มาขอพรใดแลว้ก็จะสมหวงัแบบรวดเร็ว
ทนัใจ หลงัจากขอพรเสร็จเรียบรอ้ยแลว้นําท่านสู่ อ.แม่สอด จ.ตาก ระหวา่งทางนําท่านสกัการะศาลเจา้พอ่พระวอ 
สถานที�ศกัดิ<สิทธิ<คู่บา้นคู่เมืองอนัเป็นที�เคารพอยา่งสูงสุด ของชาวอ.ชายแดนซีกตะวนัตกสุด จ.ตาก เล่ากนัวา่ท่าน
เป็นนักรบชาวกะเหรี�ยง ในสมยัของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลงัจากสกัการะขอพรเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ไดเ้วลา
อนัสมควรนําท่านเขา้สู่ที�พกั 

เยน็ รบัประทานอาหารคํ �า ณ รา้นอาหาร (�มื/ อที��) หลงัอาหาร นําทุกท่านเขา้สู่ที�พกั โรงแรมเจทู แมส่อด  
***หรือเทียบเท่า***อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัที�สอง         แม่สอด-วดัโพธิคณุ-วดัไทยวฒันาราม-เมียวดี-ไรก่หลาบปฐม-ไรเ่ตรยาวรรณ 



 

  

 

�@.�� น. รบัประทานอาหารเชา้ (�มื/ อที�A)ณ โรงแรมที�พกั หลงัอาหารนําท่านเดินทางสู่ วดัโพธิคุณ “วดัหว้ยเตย” เป็นวดั
ฝ่ายอรญัวาสี ชมพระอุโบสถ � ชั/น คลา้ยเรือสาํเภาใหญ่ท่องไปในคลื�นแห่งขุนเขา ภายในตกแต่งอยา่งงดงาม 
ประดิษฐานพระประทานขนาดใหญ่ ใหทุ้กท่านไดส้กัการะขอพรเพื�อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองและครอบครวั 
หลงัจากนั/นนําออกเดินทางถึง วดัไทยใหญ่ วดัไทยวฒันาราม วดันิกายมหายานของชาวไทยใหญ่ สถาปัตยกรรม
แบบมอญและพม่าที�สวยงาม สกัการะพระมหามุนี ที�จาํลองมาจากเมืองมณัฑะเลยป์ระเทศพม่า และ พระไสยาสน์
ศิลปะพม่าที�ใหญ่ที�สุดของภาคเหนือ หลงัจากนั/นนําท่านออกเดินทางสู่ สาํนักงานออกหนังสือชั �วคราว อ.แม่สอด 
จ.ตาก เพื�อทาํเอกสารผ่านแดน (บตัรประจาํตวัประชาชน)หลงัจากนั/นนําท่านสู่ด่านชายแดนไทย-เมียนมาร ์ขา้ม
สะพานริมเมยเขา้สู่ เมืองเมียวดี นําท่านไหวพ้ระ 7 แผ่นดิน สกัการะ วดัส่วยมินวุน่ วดัเจดียท์อง หรือ วดัชเวเมียน
โหวน่เซตี/  วดัคู่บานคู่เมืองเมืองเมียวดี ประดิษฐานพระมหามุนีย ์พระพุทธรูปศกัดิ<สิทธิ<ของเมียนมาร ์พระมหา
เจดียสี์ทองอร่ามโดดเด่นมีความสงู 07� ฟุต � นิ/ ว ยอดฉตัรประดบัอญัมณีนานาชาติ หลงัจากนั/นนําท่านสู่ วดั
เจากง (วดัจระเข)้ ซึ�งมีรปูปนูปั/นจระเขข้นาดใหญ่ นอนแบกหอไตร หลงัจากนั/นนําท่านเดินทางถึง วดัเจา้โหล่งจี 
(วดักอ้นหินใหญ่) วดันี/ ชาวพม่านิยมขอพร และยกกอ้นหินเลี�ยงทาย หลงัจากนั/นขอพรเสร็จเรียบรอ้ยแลว้นําท่าน 
เลือกซื/ อสินคา้ อาทิ ผลไม ้ขนมพื/ นเมือง และอื�นๆ ณ ตลาดบุเรงนอง อิสระชอ้ปปิ/ งตามอธัยาศยั หลงัจากนั/นนํา
ท่านออกเดินทางสู่ อ.แม่สอด 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร อ.แม่สอด (�มื/ อที��) หลงัอาหารนําท่านชม ไรกุหลาบปฐมเพชร อ.
พบพระ  ถือวา่เป็นไร่กุหลาบที�ใหญ่ที�สดในประเทศไทย ใหทุ้กท่านไดชื้�นชมกบัดอกกุหลาบมากมายตามอธัยาศยั 
หลงัจากชมดอกไมเ้สร็จเรียบรอ้ยแลว้ นําท่านเดินทางสู่ ไร่เตรยาวรรณ ใหทุ้กท่านพกัผ่อนยอ่นใจ นั�งจิบกาแฟ 
พรอ้มกบัเคก้หวานๆ กบับรรยากาศที�ร่มรื�น หรือจะถ่ายภาพแนวสตรีทอารต์เก๋ๆ อิสระกบัการปั�นจกัรยานตาม
อธัยาศยั  ไดเ้ลาอนัสมควรนําท่านเขา้เดินทางเขา้สู่ที�พกั  

เยน็ รบัประทานอาหารคํ �า ณ รา้นอาหาร(�มื/ อที�,) หลงัอาหารนําท่านเขา้สู่ที�พกั โรงแรมเจทู แมส่อด  
***หรือเทียบเท่า*** อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัที�สาม        แม่สอด-ศาลสมเด็จพระเจา้ตากสิน-กรุงเทพฯ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (�มื/ อที�@) หลงัอาหารนําท่านออกเดินทาง สกัการะ ศาลสมเด็จพระเจา้ตาก

สินมหาราช ตั/งอยูที่�ถนนจรดวถีิถ่อง เดิมอยูบ่นดอยวดัเขาแกว้ต่อมาชาวเมืองเห็นวา่ไมส่มเกียรติจึงพรอ้มใจกนั
สรา้งขึ/ นใหม่ และหล่อพระบรมรูปสมเด็จ พระเจา้ตากสินในพระอริยาบถประทบัอยูบ่นราชอาสน์ศาลแห่งนี/ ถือวา่
เป็นสถานที�ที�ชาวตากใหค้วามเคารพนับถือ และสกัการะทุกปีจะมีงานฉลองถือเป็นประเพณีที�ชาวตากร่วมกนัจดั
ขึ/ น   หลงัจากขอพรเสร็จเรียบรอ้ยแลว้นําท่านเดินทางสู่ จ.นครสวรรค ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร จ.นครสวรรค ์(�มื/ อที�M) หลงัจากนั/นนําท่านนั/นเดินทางสู่ กรุงเทพ
 ฯ 

0O.�� น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิ<ภาพ...พรอ้มความประทบัใจ............. 
หมายเหตุ:  รายการอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม แต่จะถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญัขอสงวนสิทธิ<
ยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางกรณีผูเ้ดินทาง ไม่ถึง M ท่าน 

 
 
 
 

 
 



 

  

 

 
 
 
 
 

 
 

อตัราค่าบริการต่อท่าน 
ปี 7�,7 

วนัที�เดินทาง ราคาเริ�มตน้ 
7,-7M เมษายน 5,500.- 
�-� พฤษภาคม 5,900.- 

00-0� พฤษภาคม 5,500.- 

7�-7@ พฤษภาคม 5,500.- 

0-� มิถุนายน 5,500.- 

M-0� มิถุนายน 5,500.- 

0A-0, มิถุนายน 5,500.- 

70-7� มิถุนายน 5,500.- 

7M-�� มิถุนายน 5,900.- 

�-@ กรกฎาคม 5,500.- 

07-0A กรกฎาคม 5,500.- 

0O-70 กรกฎาคม 5,500.- 

7,-7M กรกฎาคม 5,500.- 

7-A สิงหาคม 5,500.- 

O-00 สิงหาคม 5,500.- 

0,-0M สิงหาคม 5,500.- 

7�-7� สิงหาคม 5,500.- 

��-0 สิงหาคม 5,500.- 

,-M กนัยายน 5,500.- 

0�-0� กนัยายน 5,500.- 

7�-77 กนัยายน 5,500.- 

 
 



 

  

 

อตัราค่าบรกิารนี5 รวม 
-ค่ารถตู ้VIP ที�นั �ง O ที�นั �ง รวมนํ/ามนัเชื/ อเพลิง พรอ้มสิ�งอาํนวยความสะดวก   
-ค่าที�พกั 2 คืน  (พกั 7-� ท่าน/หอ้ง) โรงแรมเจทู แมส่อด ***หรือเทียบเท่า*** 
-อาหารตลอดการเดินทางตามรายการ ทั/งหมด 0� มื/ อ ระหวา่งการเดินทางมีบริการเครื�องดื�ม  
-ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวต่าง ๆ  
-มคัคุเทศกดู์แลท่านตลอดการเดินทาง (ไกด ์1 ท่าน) 
-ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางทุกที�นั �ง ๆ ที�นั �งละ 1,000,000.-บาท ค่ารกัษาพยาบาลท่านละ 500,000.-บาท 
อตัราค่าบรกิารนี5 ไม่รวม 
 -ค่ามินิบารใ์นหอ้งพกั    -ค่าอาหารและเครื�องดื�มนอกเหนือจากรายการ 
 -ค่าชาํรุด/เสียหายของรถตู/้ที�พกั  -ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด /สปา  

-ภาษีมลูค่าเพิ�ม @% และหกั ณ ที�จา่ย 3% (ในกรณีขอใบกํากบัภาษี) 
 

เงื�อนขาการชาํระเงิน 
-ชาํระมดัจาํงวดแรก จาํนวน 2,000 บาท/ท่าน ภายใน 7 วนั หลงัจากยนืยนัการจอง   
-ชาํระส่วนที�เหลือ ก่อนเดินทาง 7� วนั  
 
สิ�งที�ควรนาํไปดว้ย 
-หมวก/ถุงมือกนัหนาว/เสื/ อกนัหนาว 
-ของใชส่้วนตวั 
-และอื�นๆตามความเหมาะสม 
 
เงื�อนไขการเดินทาง 
-โปรแกรมและราคาสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
-ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั 
-บริษัทฯขอสงวนสิทธิ<ไมร่บัผิดชอบต่อค่าใชจ้า่ยใดๆที�อาจเกิดขึ/ นดว้ยเหตุสุดวสิยั เช่น ภยัที�อาจเกิดขึ/ นตาม    ธรรมชาติ 
การจราจร และอุบติัเหตุต่างๆ ที�อาจจะเกิดขึ/ นไดร้วมถึงเหตุการณท์างการเมืองทั/งในและต่างประเทศ และเหตุอื�นๆที�อยู่
นอกเหนือการรบัผิดชอบของบริษัท 
เงื�อนไขการยกเลิกการเดนิทางของทา่น 
-ยกเลิกการเดินทางตั/งแต่ �� วนัขึ/ นไป คืนเงินทั/งหมด 
-ยกเลิกการเดินทาง 0�-7O วนั ขอสงวนสิทธิ< ยดึเงินมดัจาํ ในทุกรณี 
-ยกเลิกการเดินทาง �@-0A วนั คืนเงิน 7�% -ของราคาทวัรใ์นทุกกรณี (โอนเงินค่าทวัรม์าเต็มจาํนวนเต็ม) 
-ยกเลิกการเดินทาง �0-�, วนั ขอสงวนสิทธิ< ยดึเงินทวัรท์ั/งหมด ในทุกรณี 
-การเลื�อนการเดินทาง ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 0� วนั ก่อนการเดินทาง มิฉะนั/นจะไมส่ามารถเลื�อนการเดินทางได ้
 
 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


