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                                MAGICMAGICMAGICMAGIC    ONONONON    TOURTOURTOURTOUR    มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมทองเท่ียวบนเสนทางมหัศจรรย 3 วัน 2 คืน     

ณ “ ชายแดนไทย-พมา แมสอด เมียวดี ” ไหวพระสองแผนดินยลเสนหเมืองตาก ไหวพระเจาตากสิน สู แมสอด              

ชมอันซีนเมืองไทย เจดียหินพระอินทรแขวน ชอปปงตลาดริมเมย ขามสะพานมิตรภาพไทย-พมา ยัง เมืองเมียวดี ตะลุยไหว

พระขอพร วัดท่ีมีเรื่องราวและความงดงาม กลับไทยไปนอนแชน้ําตกพาเจริญ ไหวพระวัดไทยวัฒนาราม แวะตลาดมูเซอ                       

ชอปปงผักผลไมสดๆฝากคนทางบาน เติมเต็มทริปเท่ียวของทานดวยท่ีพักระดับมาตรฐาน  โดดเดนดวยอาหารทองถ่ิน             

ร วมทริปสุ ข ใจไป กับ ทีมงานมั คคุ เทศกมื ออา ชีพ ท่ีคอยดูแลเอาใจ ใสท านตลอดการ เ ดินทางแล วคุณจะรู ว า                                    

“ มหัศจรรยของความฝนไมใชสิ่งท่ีแตะตองไมไดอีกตอไป ” 

กาํหนดการเดินทาง   :   กรุ๊ปเหมาตั�งแต่ 8 ท่านขึ�นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กรุ๊ปหน้าร้าน กรุณาสอบถามวนัเดินทางอกีครั�ง 
    

    

 
 

 

06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOURMAGIC ON TOURMAGIC ON TOURMAGIC ON TOUR คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกท่านในเรื%องกระเป๋าสัมภาระ                        

( กรุ๊ปเหมา สามารถกาํหนดจุดนดัหมายไดเ้อง ) สมควรแก่เวลานาํท่านออกเดินทางโดยรถตู/้รถบสั  VIP ปรับอากาศ มุ่งหนา้สู่ จ .ตาก 
ระหวา่งทางทีมงานบริการอาหารเชา้ (1) และเครื%องดื%มตลอดการเดินทาง  

12.00 น. เดินทางถึง จ.ตาก นาํท่านสกัการะ ศาลสมเดจ็พระเจ้าตาก พระบรมรูปสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ขนาดใหญ่กวา่พระองคจ์ริงเล็กนอ้ย 
ในพระราชอิริยาบถที%กาํลงัประทบัอยูบ่นราชอาสน์ มีพระแสงดาบพาดอยูที่%พระเพลา ที%ฐานพระ-บรมรูปมีคาํจารึกวา่ พระเจา้ตากสินกรุง
ธนบุรี ศาลนี= เป็นที%เคารพสกัการะของประชาชนทั%วไป เชิญท่านสกัการะขอพรเพื%อความเป็นสิริมงคล 

12.30 น. บริการอาหารกลางวนั (2) ณ หอ้งอาหาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ อ.แม่สอด จ.ตาก  
 

วนัแรกของการเดนิทาง                               กรุงเทพฯ - ตาก - ศาลสมเดจ็พระเจ้าตาก - อ.แม่สอด - พระธาตุดอยหินกิ4ว - ตลาดริมเมย 

TOUR ITINERARY TOUR ITINERARY TOUR ITINERARY TOUR ITINERARY     
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15.00 น. ถึง อ.แม่สอด จ.ตาก นาํท่านเที%ยวชม พระธาตุดอยหินกิ4ว วดัพระธาตุหินกิ%วดอยดินจี% มีพระธาตุประดิษฐานอยูใ่นสถูปเจดียช์าวบา้น
เรียกวา่ "พญาล่อง" ตั=งอยูบ่นภูเขา ลกัษณะเป็นเจดียท์รงมอญขนาดเล็ก สร้างไวบ้นกอ้นหินดว้ยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนา เป็น
ความมหศัจรรยจ์ากธรรมชาติ ลกัษณะเป็นกอ้นหินขนาดใหญ่ตั=งอยูบ่นชะง่อนผากิ%วคอดเหมือนจะขาดออกจากกนั ชาวบา้นเรียกหิน
มหศัจรรยนี์=วา่ "เจดียหิ์นพระอินทร์แขวน" 

16.00 น. จากนั=นนาํท่านชอ้ปปิ= ง ตลาดริมเมย หรือ สุดประจิมที4ริมเมย เป็นสถานที%ติดต่อคา้ขายระหวา่งไทย-พม่า โดยมีแม่นํ= าเมยเป็นเส้นกั=น
เขตชายแดนไทย-พม่า เป็นตลาดขายสินคา้นาํเขา้จากประเทศอินเดียและจีน ซึ% งตลาดแห่งนี= เป็นแหล่งคา้ขายอญัมณีที%มีชื%อเสียง เช่น 
หยก ทบัทิม และพลอยสีจากพม่า ซึ% งมีทั=งแปรรูปเป็นอญัมณีเรียบร้อยแลว้ และยงัไม่ไดแ้ปรรูปอีกมากมาย ตลอดจนงานหัตถกรรม 
เฟอร์นิเจอร์ วตัุโบราณจากไมส้กั 

17.30 น. บริการอาหารเยน็ (3) ณ หอ้งอาหาร  
18.30 น. หลงัอาหารนาํท่าน Check In เขา้ที%พกั อิสระใหท่้านเก็บสมัภาระ พกัผอ่น คืนนี=  หลบัฝันดี ราตรีสวสัดิH  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

07.00 น.  อรุณสวสัดิH  บริการท่านดว้ยอาหารเชา้ (4) ณ ห้องอาหาร หลงัอาหารนาํท่านเปิดประตู AEC เชื%อมไมตรีสองฝั%งเมย ไหวพ้ระสอง
แผน่ดิน เยอืนถิ%นวฒันธรรมเมืองชายแดน แควน้พทุธภูมิ ไทย-สหภาพเมียนมาร์ 

08.00 น.  นาํท่านขา้ม สะพานมิตรภาพไทย-พม่า เพื%อไปเยือนดินแดนเพื%อนบา้นอย่างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ตะลุยไหวพ้ระขอพร 
เมอืงเมยีวด ีวดัที%มีเรื%องราวและความงดงาม รวมถึงชมวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวบา้น 

09.00 น.  จากนั=นนาํท่านเริ%มตน้ไหวพ้ระกนัที% วัดส่วยมินวุ่น (วัดเจดีย์ทอง) หรือชื%อเต็มวา่ "เจดียช์เวเมียนโหวน่เซตี=" นบัเป็นวดัคู่บา้นคู่เมือง
ของเมืองเมียวดี มีอายเุก่าแก่ ภายในประดิษฐานพระมหามุนี พระพุทธรูปศกัดิH สิทธิH  จุดเด่นจะอยูที่%องคเ์จดียสี์ทองเหลืองอร่าม เป็น
ศิลปะมอญ-พม่า สร้างบนฐานสี%เหลี%ยมยอ่มุมไม ้20 ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ 30 เมตร มีความสูงจากฐานถึงยอดฉัตรประมาณ 
123 ฟตุ 3 นิ=ว ชั=นบนสุดซึ%งประดบัดว้ยฉตัรมียอดเป็นทองคาํประดบัดว้ยอญัมณีนานาชาติ และฐานชั=นแรกขององคเ์จดียป์ระกอบดว้ย
เจดียร์ายขนาดเลก็จาํนวน 28 องค ์ทาํใหเ้จดียอ์งคนี์=ไม่มีเงาทอดลงบนพื=นดิน บริเวณรอบ ๆ ยงัมีพระพทุธรูปประจาํอยูท่ั=ง 4 ทิศ ซึ% งแต่
ละด้านเป็นที%ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ไวภ้ายใน พระพุทธรูปแต่ละองค์ล้วนแต่มีพระนามอันเป็นมงคล เพื%อให้
พุทธศาสนิกชนไดม้าสักการบูชาเป็นสิริมงคล อีกทั=งดา้นนอกจะมีสิงโตทั=ง 4 ดา้น ตามความเชื%อที%วา่สิงโตเหล่านี= จะทาํหนา้ที%เฝ้าวดั 
อีกทั=งบริเวณดา้นหลงัองคเ์จดียย์งัมีพระพทุธรูปที%สร้างจากหวายสุดงดงามประดิษฐานอยูด่ว้ย 

09.30 น.  จากนั=นเดินทางต่อสู่ วดัมเิจากง (วดัจระเข้) วดันี= มีลกัษณะเด่นที%ไม่เหมือนวดัอื%น ๆ ตรงที%มีรูปปั= นจระเขข้นาดใหญ่ ความยาวของลาํตวั
ตั=งแต่หวัจรดหางยาวถึง 65 เมตร ทาสีเขียวสดใสทั=งตวั กลางตวัจระเขไ้ดส้ร้างเป็นหอไตรกลางนํ= า (หอไตรดงักล่าวนี= จะมีทางเขา้อยู่
ดา้นหลงั และไม่อนุญาตให้ผูห้ญิงเขา้ไป) โดยมีเรื%องเล่ากนัวา่ ในอดีตมีจระเขจ้ะเขา้มากินเนื=อพระภิกษุสงฆ์ แต่ท่านแสดงธรรมจน
จระเขเ้ห็นธรรมและเลิกกินเนื=อสัตว ์พร้อมกบัมกัจอ้งมองไปทางเจดียช์เวเมียนโหวน่เซตี=อยูเ่สมอจนสิ=นใจ เนื%องจากอยากไปกราบ
ไหวแ้ต่ไม่สามารถทาํได ้ชาวบา้นจึงช่วยกนัสร้างจระเขต้วันี= ขึ=นมาเพื%อเป็นอนุสรณ์  

10.00 น.  เยี%ยมชม วัดเด้ถั4นเอ่ (วัดอธิษฐาน) เป็นวดัสร้างใหม่ สร้างในปี พ.ศ. 2544 นับเป็นวดัที%ชาวบ้านนิยมไปกราบไหวข้อพร                                  
"พระอธิษฐาน" พระพุทธรูปหลงัเจดีย ์ซึ% งเชื%อกนัวา่หากใครไดม้าขออธิษฐานพรแลว้จะประสบปรารถนาตามที%อธิษฐาน ทั=งในเรื%อง
การงาน การเงิน และความรัก รวมถึงวดันี=ยงัสามารถมองเห็นทิวทศัน์ถึงอาํเภอแม่สอดไดอี้กดว้ย 

10.30 น.  จากนั=นสู่ วดัเจ้าโหล่งจ ี(วดัก้อนหินใหญ่) เป็นวดัที%ตั=งอยูบ่นลานหินขนาดใหญ่บนเนินเขา ทาํให้มองเห็นยอดเจดียสี์ทองเหลืองอร่าม
มาแต่ไกล โดยมีเรื%องเล่ากนัมาวา่ ในอดีตมีพระพทุธรูปสายธุดงคไ์ดม้าจาํพรรษาอยูบ่ริเวณวดันี=  พอตื%นเชา้ขึ=นมามีงูเหลือมมาขดอยู ่

วนัที4สองของการเดนิทาง                สะพานมติรภาพ ไทย-พม่า - เมอืงเมยีวด ีประเทศพม่า - วดัส่วยมนิวุ่น (วดัเจดย์ีทอง) - วดัมเิจากง (วดัจระเข้) 

วดัเด้ถั4นเอ่ (วดัอธิษฐาน) - วดัเจ้าโหลงจ ี(วดัหินใหญ่) - ตลาดบุเรงนอง - นํ�าตกพาเจริญ - อ.แม่สอด 
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 ดา้นบนหินที%ท่านจาํพรรษาอยู ่ชาวบา้นผ่านมาเห็นจึงเกิดความศรัทธา และนิมนตใ์ห้ท่านจาํพรรษาอยูที่%นี%จนมรณภาพ อยา่งไรก็ตาม 
คนไทยที%มาเที%ยวเมียวดีนิยมมาไหวพ้ระธาตุแห่งนี= เพื%อเป็นสิริมงคล หรืออาจจะลองเสี%ยงทายยกหินสีทองลูกกลม ๆ หลกัราว 10 
กิโลกรัม ที%เป็นของแปลกสาํหรับวดันี=   

11.00 น.  จากนั=นปิดทา้ยการเยอืนจงัหวดัเมียวดีกนัดว้ยการนาํท่านไปชอ้ปปิ= ง ณ ตลาดบุเรงนอง สัมผสัวิถีชีวิตผูค้น เพราะที%นี%ถือเป็นศูนยร์วม
สินคา้ ทั=งเสื=อผา้ สิ%งของเครื%องใชต้่าง ๆ ส่วนใหญ่จะมาจากจีนและไทยเรานี%เอง ดา้นหนา้ตลาดขายสิ%งของเครื%องใช ้เสื=อผา้สารพดั 
ผลไม ้ดอกไม ้ขนมนมเนยต่าง ๆ ส่วนดา้นหลงัเป็นตลาดสด ขายเนื=อสตัวแ์ละผกันานาชนิด  

12.00 น.  สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบัสู่ อ.แม่สอด ประเทศไทย  
12.30 น. บริการอาหารกลางวนั (5) ณ หอ้งอาหาร  
13.30 น. หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตนิํ�าตกพาเจริญ นาํท่านไปพกัผอ่นเล่นนํ= าตกพาเจริญ นํ= าตกหินปูนที%สวยงามดว้ยชั=นนํ= าตก

ที%ไหลลดหลั%นลงมาเป็นชั=นเลก็ชั=นนอ้ยจาํนวนมากนกั ถึง 97 ชั=น มีนํ= าตลอดปี  
16.00 น. จากนั=นนาํท่านเดินทางกลบัสู่ ที%พกั  
18.00 น. บริการอาหารเยน็ (6) ณ หอ้งอาหาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้ที%พกั พกัผอ่น คืนนี=  หลบัฝันดี ราตรีสวสัดิH  
 

 
 

07.00 น.  อรุณสวสัดิH  บริการท่านดว้ยอาหารเชา้ (7) ณ หอ้งอาหาร หลงัอาหารใหท่้านเก็บสมัภาระ Check Out 
08.00 น.  หลงัอาหารนาํท่านไปเที%ยว ตลาดอําเภอแม่สอด เลือกซื=อสินคา้พื=นเมืองพร้อมชมวิถีชีวิตยามเชา้ของคนเมือง จากนั=นนาํท่านไปยงั                    

วัดไทยวัฒนาราม เดิมชื%อ วดัแม่ตาวเงี= ยว หรือ วดัไทยใหญ่ เป็นวดัในพระพุทธศาสนานิกายมหายานของชาวไทยใหญ่ ประเพณี 
ศิลปวฒันธรรม พิธีกรรมต่าง ๆ ไดรั้บอิทธิพลมาจากสหภาพพม่า สร้างเมื%อ พ.ศ. 2400 

11.00 น. บริการอาหารกลางวนั (8) ณ หอ้งอาหาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางกลบั 
13.00 น. ระหวา่งทางแวะชอ้ปปิ= งสินคา้ชาวเขาเผ่ามูเซอ ที% ตลาดมูเซอ สินคา้ที%มาวางจาํหน่ายส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ทางการเกษตรชาวบา้น

ปลูกเอง สดๆ ใหม่ๆ อาทิ ผกัซาโยเต ้ฟักแมว้ มะระหวาน ฝักสะบา้ รวมไปถึงผลไมเ้มืองหนาวมากมาย 
14.00 น. สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ระหวา่งทางแวะใหท่้านรับประทานอาหารเยน็ ( มื�อนี�รับประทานตามอธัยาศัย ) 
22.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพพร้อมรอยยิ=มและความประทบัใจจากทีมงานเมจิกออนทวัร์ 

 

** โปรแกรมอาจมีการเปลี%ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั=งนี= ขึ=นอยูก่บัประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญั ** 
** ทริปท่องเที%ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ ์อุทยานแห่งชาติ และวฒันธรรมประเพณี เหมาะสาํหรับนกัท่องเที%ยวที%มีใจรักและมีจิตสาํนึกดี ** 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• พกัเดี4ยวเพิ4มท่านละ       1,200             บาท      
• เด็กอายุตํ4ากว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ    400    บาท       

 

 

ผู้เดนิทาง  2-3 ท่าน 
 

ผู้เดนิทาง  4-5 ท่าน 
 

ผู้เดนิทาง  6-7 ท่าน 
 

ผู้เดนิทาง  8 ท่านขึ�นไป 

13,799 8,299 6,599 5,999 

วนัที4สามของการเดนิทาง                              เที4ยวตลาดอาํเภอแม่สอด - วดัไทยวฒันาราม - ตลาดมูเซอ - กรุงเทพฯ  



 

N5A02  

 

 

 

 
 

 
ค่ารถตู ้/ บสั VIP ปรับอากาศนาํเที%ยวตลอดการเดินทาง 

• ค่าที%พกั 2 คืน ที% แม่สอด หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2 ท่าน แอร์ ทีว ีนํ= าอุ่น)  

• ค่าอาหาร 8 มื=อ ตามที%ระบุในรายการ 

• ค่ารถทอ้งถิ%น นาํเที%ยวตามที%ระบุในรายการ 

• ค่าเครื%องดื%มและอาหารวา่งตลอดการเดินทาง  

• ค่าธรรมเนียมด่าน ต.ม  . ไทย - พม่า   

• ค่าธรรมเนียมเขา้สถานที%ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย ) 

• ค่ามคัคุเทศกน์าํเที%ยวตลอดการเดินทาง 

• ค่าประกนัอุบติัเหตุ ท่านละ 1 ลา้นบาท เงื%อนไขตามกรมธรรม ์
 

 

 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ%ม 7%  ( ใบเสร็จที%ท่านจะไดรั้บจะไม่มี VAT ) / ค่าภาษีหกั ณ ที%จ่าย 3%  ในกรณีตอ้งการใบเสร็จ  

• ค่าทิป พนกังานขบัรถ มคัคุเทศก ์พนกังานยกกระเป๋า และหวัหนา้ทวัร์ ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั=งนี= ขึ=นอยูก่บัความพึงพอใจ ) 

• ค่าอาหารและเครื%องดื%มๆที%สั%งเพิ%มนอกเหนือจากในรายการ 

• ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากที%ระบุในรายการ / ค่าธรรมเนียมเขา้อุทยานสาํหรับชาวต่างชาติ 
 \ 

 
 

 
 กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 2,000 บาท สําหรับทัวร์ในประเทศ และท่านละ 5,000 บาท สําหรับทัวร์ต่างประเทศ หรือ 50%ของราคาทัวร์

ทั�งหมด ภายใน 3 วนั หลงัจากที4ท่านทาํการจอง เลอืกชําระโดยการโอนเงนิเข้าบัญชี หรือ นําจ่ายที4ออฟฟิศ 

• ยอดเงนิทั�งหมดหลงัจากหักค่ามดัจาํแล้วจะต้องชําระก่อนวนัเดนิทาง อย่างน้อย  2 อาทติย์    
**   หมายเหตุ ทางเราขอสงวนสิทธิLที4นั4งสําหรับท่านที4ชําระเงินมัดจําแล้วเท่านั�น และสําหรับลูกค้า MAGICONTOUR ที4ชําระค่าบริการ                

โดยการโอนเงนิผ่านธนาคาร หลงัจากที4ท่านโอนเงนิแล้วกรุณา ส่งใบ PAY –IN มาที4 E-MAIL หรือ LINE ID :  MAGICONTOUR ** 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง 30  วนั คนืค่าทวัร์ทั�งหมด 

• ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 –  30 วนั ขอสงวนสิทธิLในการคนืค่ามดัจาํทวัร์ในทุกกรณ ี

• ยกเลกิการเดนิทางภายใน 7 –  14 วนั คดิค่าใช้จ่าย 80  เปอร์เซ็นต์ของราคาทวัร์ในทุกกรณ ี

• ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1 –  6 วนั ขอสงวนสิทธิLในการคนืเงนิค่าทวัร์ทั�งหมดในทุกกรณ ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 กรณีรถตู้ คณะจองผู้ใหญ่จาํนวนตํ4ากว่า 8 ท่าน 

• หากคณะเดินทางตํ4ากว่าที4กําหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที4จะชําระค่าบริการเพิ4ม เพื4อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินด ี                                  
ที4จะประสานงานในการเดนิทางตามความประสงค์ของท่านและคณะ 


