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โปรแกรมท่ องเที่ยว เชียงตุง เมืองลา (3 วัน 2 คืน)
เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า เป็ นประเทศเพือ่ นบ้านที่มีความเกี่ยวพันกับไทยมานาน อารยะธรรม-เชื้อชาติที่ใกล้เคียงกันอย่าง
แทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ หากท่านเป็ นผูห้ นึ่งที่ตอ้ งการย้อนอดีตวิถีชีวติ ชื่นชมกับวัฒนธรรม ประเพณี ด้ งั เดิมผสมผสาน
กันของพีน่ อ้ งไทยใหญ่ ไทยลื้อ ไทยเขิน และชาวพม่า ดื่มด่ากับธรรมชาติที่สวยงาม เรามีความยินดีเป็ นอย่างยิง่ ที่จะน่าท่าน
ไปสัมผัส และจดจ่าอย่างมิรู้ลืม
วันที่แรก : แม่สาย – ท่าขี้เหล็ก - เชียงตุง – เมืองลา (225 กม.) (L-D)
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

16.00 น.

รับคณะที่ด่าน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ผ่านพิธีการผ่านแดนและนาท่านเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย –
พม่า สู่จงั หวัดท่าขี้เหล็ก สหภาพพม่าเพือ่ เดินทางไปเชียงตุง เดินทางผ่านด่านเมืองท่าเดื่อ, ผ่านด่านเมืองพะ
ยาก หรื อเมืองแพรกในภาษาไทยใหญ่ ซึ่งเป็ นจุดกึ่งกลางระหว่างเมืองท่าขี้เหล็ก กับเมืองเชียงตุง ในอดีตเป็ น
จุดพักทัพอาณาจักรไทยสมัยของสงครามศึกเชียงตุงดั้งเดิม หลวงว รวงษาธิราชสนิท แม่ทพั ยุคราชการที่ 4
จนถึงสงครามเชียงตุงยุคใหม่ ซึ่งนาโดยจอมพลผิณ ชุณหะ วัณ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และถึงจุดที่สูง
ที่สุดของเส้นทาง คือหมู่บา้ นดอยบ้านปางควาย ซึ่งเป็ นจุดที่มีความสูงจากระดับน้าทะเลถึง 3,000 เมตร ก่อน
ลงสู่ที่ราบเชียงตุง
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที1่ ) ณ ร้านอาหารปานกป้า ในตัวเมืองเชียงตุง
จากนั้นออกเดินทางออกจากเชียงตุง มุ่งหน้าสู่เมืองลา ซึ่งมีระยะทางห่างจากเมืองเชียงตุง 90 กม. แต่ตอ้ งใช้
เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง เนื่องจากว่าเส้นทางคดเคี้ยว ตลอดสองข้างทางจะสามารถมองเห็นการทา
ไร่ นาแบบขั้นบันไดจากเชิงเขาไปสู่ยอดเขายามต้นข้าวออกรวงสุกสีทองต้องแสงแดด ผ่านหมู่บา้ นชาวเขา
เผ่าต่างๆ ซึ่งเป็ นภาพที่หาดูได้ไม่ง่ายนักในปั จจุบนั
คณะเดินทางถึงเมืองลา นาคณะเข้าที่พกั ณ โรงแรม Oreint หรื อเทียบเท่า / พักผ่อนตามอัธยาศัย ได้เวลา
รับประทานอาหารเย็น (มื้อที2่ ) ในบรรยากาศแบบจีน ณ ภัตราคารจีนหวงซื่อ จากนั้นเที่ยวชมบรรยากาศยาม
ค่าคืนของเมืองลา ซึ่งเป็ นเมืองที่ไม่เคยหลับใหล ท่านจะได้สมั ผัสกับวิถีชีวติ ของคนกลางคืน พร้อมแสงสีที่
บ้านเราไม่มี/ สมควรแก่เวลากลับเข้าพัก
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วันที่สอง : เมืองลา – เชียงตุง (90 กม.) (B-L-D)
07.00 น.

12.00 น.

15.00 น.

18.00 น.

ตื่นนอนรับอากาศยามเช้า ของเมืองลา พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ภัตราคารจางจี้ จากนั้นนา
ท่านเดินเที่ยวชมสัมผัสบรรยากาศของตลาดสดเมืองลา ซึ่งคึกคักด้วยผูค้ นหลายชนเผ่า มาจับจ่ายซื้อของกัน
ในยามเช้า โดยสินค้าส่วนใหญ่ที่นามาวางขายกันจะเป็ นจาพวกเนื้อสัตว์, ผักสด, ผลไม้ รวมทั้งของป่ าที่เหล่า
ชนกลุ่มน้อยเผ่าต่าง ๆ นามาวางขายโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ป่าที่หายากนานาชนิด จากนั้นพาท่านเดินทางไปยัง
ด่านชายแดนของเมืองลา ที่ติดกับประเทศจีนเก็บภาพไว้เป็ นที่ระลึก บริ เวณหลัก กม.ที่ 1 นมัสการพระธาตุ
จินตะ หรื อเจดียท์ องซึ่งเป็ นพระเจดีย ์ ที่สร้างหลังจากที่พม่าประกาศให้เมืองลาเป็ นเขตปกครองพิเศษที่ 4
ของประเทศพม่า นาท่านลงมายัง พิพธิ ภัณฑ์ฝิ่น สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1997 หลังจากที่ประเทศพม่าประกาศให้
เมืองลาเป็ นเมืองปลอดยาเสพติด/กราบสักการพระนอน ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองลา
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที4่ ) ณ ร้านอาหารลัก๊ กี้ ซึ่งเป็ นร้านอาหารไทลื้อ จากนั้นนาท่านไปเช็คเอ้าท์
เดินทางกลับเชียงตุง ระหว่างเส้นทางเราจะได้สมั ผัสกับวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวไทลื้อ เช่น ศิลปะของ
การสร้างบ้านยังคงเป็ นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร
คณะถึงเชียงตุง นาทุกท่านเข้าที่พกั ณ โรงแรมนิ วเชียงตุงหรื อเทียบเท่า ก่อนมื้อเย็นจะนาท่านไปสัมผัสวิถี
ชีวติ ของชาวเชียงตุง ที่หนองตุง ซึ่งเป็ นหนองน้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง ที่ชาวเชียงตุง ทั้งคนหนุ่มสาว ละ
ผูใ้ หญ่ จะชอบมาเดินเล่นพักผ่อน โดยรอบๆ หนองตุงจะมีร้านน้าชา ให้นงั่ ดื่มกันด้วย
ได้เวลารับประทานอาหารเย็น (มื้อที5่ ) ณ ร้านอาหาร Best Choice จากนั้นเดินทางกลับที่พกั ราตรี สวัสดิ์

วันที่สาม : เชียงตุง – ท่าขี้เหล็ก – แม่สาย – เชียงราย (B-L-D)
06.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที6่ ) ในโรงแรม นาท่านเดินชมตลาดเช้าเมืองเชียงตุง ซึ่งเป็ นตลาดที่ใหญ่มากอีก
แห่งหนึ่ง ที่มีผคู ้ นจากหลายเผ่าพันธุ์ จะแต่งกายตามลักษณะประจาเผ่าของตนเอง เข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินค้าแปลกที่หาดูได้ยาก ชิมกาแฟโบราณ โรตีโอ่ง (ทาในโอ่ง) นาท่านเที่ยวชมเมืองเชียงตุง ซึ่งเป็ นเมือง
หลวงของเขตรัฐฉานตะวันออกเป็ นชุมชนที่มีอายุกว่า 600 ปี มีวฒั นธรรมผสมผสานระหว่างพม่า ไต และ
ไตเขิน จึงมีวดั ต่าง ๆ ที่สร้างตามแบบของแต่ละชนชาติมากกว่า 50 วัด ภายหลังจากการตกอยูใ่ นการ
ปกครองของอังกฤษ ทาให้เกิดสิ่งปลูกสร้างภายในตัวเมืองแบบอาณานิคมอังกฤษ ผสมกับสิ่งปลูกสร้างแบบ
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ท้องถิ่น และเมืองนี้ยงั มีคาขวัญ ประจาเมืองว่า เมืองเจ็ดเชียง เก้าหนอง สิบสองประตู และมีประวัติความ
เป็ นมาที่น่าสนใจ , เที่ยวพุทธสถานวัดมหาเมี๊ยะมุนี หรื อวัดเจ้าหลวงซึ่ งตั้งอยูใ่ จกลางเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี
พ.ศ.2463 สร้างโดยเจ้าก้อนแก้วอินแถลง แห่งเมืองเชียงตุงวัดพระแก้ว เป็ นวัดเอกเนื่องจากเป็ นวัดเจ้าฟ้า มี
วิหารที่งดงามมากหลังคาซ้อนกันเป็ นชั้น ๆ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2465 เสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2470 สร้างโดยเจ้าก้อน
แก้วอินแถลง, วัดราชฐานหัวข่วง จากวัดพระแก้วเดินข้ามถนนมาประมาณ 20 เมตร เป็ นวัดที่มีโรงเรี ยนเปิ ด
สอนนักธรรมตรี ,โท และเอกและสอนภาษบาลี โดยสมเด็จวัดปากน้าในเมืองไทยมาสร้างอาคารโรงเรี ยน
สอนพระปริ ยตั ิธรรมเมื่อปี พ.ศ. 2544 จากนั้นออกเดินทางกลับสุ่อาเภอแม่สาย
12.00 น.
บริ การอาหารมื้อเที่ยง (มื้อที7่ ) ณ ร้านอาหาร Sein Pann Ni Ni ซึ่งอยูใ่ นเมืองท่าเดื่อ ก่อนถึงเมืองท่าขี้เหล็ก
เพียง 1 ชัว่ โมง/ ได้เวลา เดินทางกลับจังหวัดท่าขี้เหล็ก
14.00 น.
เดินทางถึงท่าขี้เหล็ก เที่ยวตลาดท่าขี้เหล็กเลือกซื้อสินค้าของฝากจากประเทศเพือ่ นบ้าน
17.00 น.
เดินทางเข้าฝั่งไทย และเลือกซื้อสินค้าของฝากอีกรอบที่ตลาดแม่สาย

………….………………………… จบโปรแกรมการเดินทาง ………….…………………………
อัตราค่าบริ การ
ติดต่อสอบถามทางบริ ษทั
ค่าบริ การนี้รวม
- ค่ารถปรับอากาศจากกรุ งเทพฯ ถึง แม่สาย (ไปและกลับ)
- ค่ารถตูป้ รับอากาศนาเที่ยวในเชียงตุง
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืน (เชียงตุง 1 คืน เมืองลา 1 คืน) ห้องแอร์ ห้องละ 2 ท่าน
- ค่าอาหาร 7 มื้อตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเอกสารผ่านแดนทุกด่านไทยและพม่า
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไข
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ค่าบริ การนี้ไม่รวม
- ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ นอกเหนือจากรายการ
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นพม่าและคนขับรถ
- ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
เอกสารสาคัญประกอบการเดินทาง
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 2 ใบ (บัตรตัวจริ งนาติดตัวไปด้วยในวันเดินทาง)
- รู ปถ่ายสีหน้าตรง 2 นิ้ว จานวน 3 ใบ
- เด็ก ให้เตรี ยมสาเนาบัตรสูติบตั ร 1 ใบ
เงื่อนไขการจองและการจ่ายเงิน
จ่ายมัดจา 50 % ส่วนที่เหลือ จ่ายวันเดินทางหรื อก่อนเดินทาง 1 วัน
- ยกเลิกทัวร์15 วันก่อนการเดินทาง จะไม่คืนค่ามัดจา
- ยกเลิกทัวร์ 7 วันก่อนการเดินทาง จะไม่คืนค่าทัวร์ท้งั หมด
การจองจะสมบูรณ์เมื่อ
- ชาระเงินมัดจา โดยสาเนาเอกสารการโอนเงิน (Pay-In) แฟกซ์มาที่เบอร์ 054-772-513
- กรณี เดินทางไปต่างประเทศ สาเนา Passport ส่งแฟกซ์มาที่เบอร์ 054-772-513 หรื อเล่มตัวจริ งมาที่ น.ส.จิรพรรณ รังษี
102 หมู่ 6 ต.ศิลาเพชร อ.ปั ว จ.น่าน 55120
บัญชีโอนเงิน
ชื่ อบัญชี
น.ส จิรพรรณ รังษี
น.ส จิรพรรณ รังษี

ธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์
กสิกรไทย

ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

สาขา
น่าน
ปั ว

เลขที่บัญชี
732-2-29271- 7
320-2-52446- 9

ภูคาทัวร์
102 หมู่ 6 ต.ศิลาเพชร อ.ปั ว จ.น่าน 55120 โทร.061-284-6836, 093-131-5971 , FAX. 054-772-513
www.phukatour.com , www.facebook/phukatourpage , E-mail: phukatour@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยวเลขที่ 21/00509
......................................................................................................................................................................................................
ข้อมูลเพิม่ เติม น.ส. จิรพรรณ รังษี 061-284-6836, 093-131-5971
หมายเหตุ : รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสม โดยจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ภูคา
ทัวร์หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าคงได้รับใช้ท่านในเร็ววันนี้
…………………………………………………………………………………………………………………….....................

