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ทวัร์เชียงตุง เมืองลา 3 วนั 2 คืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,900.- บาท ต่อท่าน  
ตอ้งครบ 8 ท่าน ทวัร์จะสามารถออกได้ 

5-7 ธนัวาคม 2557 / 31ธนัวาคม -2 มกราคม 2558 
วันแรกของการเดินทาง เชียงใหม่ - เชียงราย -แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง-เมืองลา  LD  L=Lunch  

05.00 น. ออกเดินทางจาก จ.เชียงใหม่  ( อาหารเชา้ตามอธัยาศยั แวะระหว่างทาง 30 นาที) 
09.00 น. ถึงตวั อ.แม่สาย แวะป้ัมนํ้ามนัเพื่อใหท่้านไดท้าํธุระส่วนตวั  
09.15 น. ถึงจุดผ่านแดนไทย-พม่า นาํท่านผ่านพิธีการขา้มแดน สู่ อ.ท่าข้ีเหลก็ ประเทศพม่า 
                มคัคุเทศกท์อ้งถิ่นพม่า(ใชภ้าษาไทย) มารอรับคณะที่ ตม.ไทย-พม่า เพื่อนาํท่านเดินทางสู่ 
                เมืองเชียงตุงและต่อไปยงัเมืองลา / รถตูป้รับอากาศวีไอพี (เปลี่ยนรถพม่า) นาํท่านเดินทางเขา้ 
               ไปในตวัเมืองท่าข้ีเหลก็ ผ่านพิธีการเขา้เมืองในแต่ละจุด สู่เมืองท่าเด่ือ 
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ลิ้มรสอาหารแบบไทขึน อาทินํ้าพริกมะเขือเทศ บะละฉ่อง ผดัผกั 
                พื้นบา้น ฯลฯ ( ท่านที่ตอ้งการอาหารมงัสวิรัติกรุณาแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้) 
บ่าย         เดินทางสู่เมืองเชียงตุง มุ่งหนา้สู่ เมืองลา ระหว่างทางผ่านหมู่บา้นชาวไทขึน ไทใหญ่ และ 
                ชาวเขา ชมทศันียภาพของเส้นทางท่ีจะนาํท่านผ่านนาขั้นบนัได แปลงพืชเกษตร บา้นเรือนท่ี 
                 ร้างข้ึนดว้ยวสัดุธรรมชาติ ตั้งอยูริ่มฝ่ังนํ้าและแมกไมท่ี้ร่มร่ืนสบายตา 
14.00 น. ถึงเขตเมืองเชียงตุง แวะพกัใหท้่านไดท้าํธุระส่วนตวั ก่อนเดินทางต่อไปยงัเมืองลา  

                เดินทางตามถนนลาดยางมะตอยสู่ เมืองลา ที่มีทศันียภาพของเทือกเขาที่สลบัซับซ้อนแปลกตา 

               ระหว่างทางผ่าน เมืองม้า ซ่ึงเป็นเมืองเก่าแก่ของชาวไทลื้อในสมยัโบราณเมืองน้ีถูกผนวกเขา้ 
               เป็นส่วนหน่ึงของสิบสองปันนา ดว้ยเพราะการแบ่งเขตแดนประเทศทาํใหเ้ป็นเมืองไทลื้อท่ีอยูฝ่ั่ง 
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               พม่า ท่ีน่ีมีความน่าสนใจคือ ความแปลกตาและความงดงามของบา้นเรือน สไตลไ์ทลื้อ ท่ีมี 
              หลงัคาซ้อนชั้นลดหลัน่กนั เป็นเรือนไมย้กพื้นสูง มุงดว้ยกระเบ้ืองดินขอ ชาวไทลื้อท่ีน่ีนบัถือ 
              ศาสนาพุทธจึงทาํใหมี้วดัวาอารามมากมายระหว่างสองขา้งทางที่ผ่าน 
16.00 น. ถึงเมืองลา เมืองลาเป็นเขตปกครองพิเศษ เรียกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ 4 ของประเทศพม่า มี 
                อาํนาจในการปกครองตนเองจึงส่งผลใหมี้อิสระในการบริหารเมืองทาํใหมี้ความเจริญมากกว่า 
                เมืองอื่นๆในประเทศพม่า อาทิ บ่อนคาสิโนท่ีทนัสมยั การคา้ขายท่ีอิสรเสรี เมืองน้ีจึงเปรียบไดเ้ป็น 
                เช่น ลาสเวกสัแห่งเอเชีย ท่ีมีส่ิงล่อตา ล่อใจนกัท่องเท่ียว ไม่แพเ้มืองพทัยาของไทยอีกมากมาย เมืองลาตั้งอยู ่ณ ชายแดน                 
               พม่า จีน ( ท่าลอ้-สิบสองปันนา มณฑลยนูาน ประเทศจีน) ดงันั้นประชากรในเมืองน้ีนอกจากชาวไทลื้อแลว้ อีกคร่ึงหน่ึงคือ    
                ชาวจีน และชาววา้ที่ส่ือสารกนัโดยใชภ้าษาจีน และมีชาวพม่าในสัดส่วนที่นอ้ยมาก ( เมืองน้ีใชเ้งินสกุลจีน-เงินหยวน ไม่รับ 
                เงินไทย,ดอลล่า และพม่า ) มคัคุเทศกน์าํท่านชมบรรยากาศในเมืองซ่ึงท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวดงัต่อไปน้ี บ่อนคาสิโน หอฝ่ิน  
                 พระมหาเจดียจิ์นเต๊ียะ พระนอน ฟาร์มหมีและตลาดกลางคืน ฯลฯ 
18.00 น. รับประทานอาหารคํ่า / ชมตลาดกลางคืน / พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
  

วนัที่สอง  เมืองลา -เมืองมา้ -เชียงตุง BLD  

  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

07.45 น. นาํ ชมตลาดเชา้เมืองลา เลือกซ้ือผกัผลไมพ้ื้นบา้น และของป่านานาชนิด 
08.30 น. นาํชมหมู่บา้นไทลื้อเมืองมา้ นาํท่านเท่ียวหมู่บา้นไทลื้อเมืองมา้ พร้อมร่วมทาํบุญ (เตรียม 
                สังฆทาน หรือปัจจยั / การทาํบุญนั้นตามอธัยาศยัและจิตศรัทธาครับ ) ณ วดัไทลื้อก่อนเดินทาง 
                สู่เมืองเชียงตุง 
12.00 น. ถึงเมืองเชียงตุง นาํท่านรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในเมืองเชียงตุง  

บ่าย "       น าชมเมืองเชียงตุง  " เชียงตุง ตั้งอยูใ่นเขตของรัฐฉานเป็นเขตการปกครองในการดูแลของ   

                พม่า รัฐฉานเป็นเขตที่มีประชากรร้อยละ 80 % เป็นชาวไทใหญ่ เชียงตุงเป็นเมืองเอกของรัฐ ฉานตะวนัออก ประชากรคือ                 
               ชาวไทขึน เรียกตวัเองว่า ไท หรือ ไตหลวง ( ไทเมืองหลวง) มีภาษาและวฒันธรรมคลา้ยคลึงเมืองเหนือของไทย ในอดีต   
               เป็นเมืองหนา้ด่านของลา้นนา ปกครองดว้ยระบบเจา้ฟ้า ซ่ึงเร่ิมเส่ือมในยคุองักฤษปกครอง ในท่ีสุดตกเป็นของประเทศพม่า 
               ทาํใหร้ะบบเจา้ฟ้าจึงหมดไป เหลือไวแ้ต่เพียงร่องรอยที่เป็นความทรงจาํ และศาสนสถาน โบราณสถานไวใ้หน้กัท่องเที่ยวได ้
              รําลึกถึง ดงันั้นการมาเชียงตุงจึงจะพาท่านไปสัมผสัเมืองท่ีคร้ังหน่ึงเคยรุ่งเรือง นาํท่านไปเคารพ สถูปเจ้าฟ้าเชียงตุง ,ชมประตู 
              เมืองเก่า,ที่ตั้งหอเจ้าฟ้าเดิม และนาํท่าน ไหว้พระพุทธรูปเกล็ดนาค ที่วดัยางกวง หรือ ยางโกน ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นงาน 
              ป้ันท่ีสวยท่ีสุด จากนั้นนาํท่าน ชมวัดหัวข่วง วัดจอมค า วัดมหาเม๊ียะมุณี  ฯลฯ / ชมหนองตุง / เที่ยวหมู่บ้านป้ันหม้อดินเผา /  
              เคร่ืองไทเขิน เป็นตน้ 
เยน็      รับประทานอาหารเยน็ 

คํ่า         ชมบรรยากาศใกลค้ ํ่าของเมืองเชียงตุง แสงตะเกียง แสงไฟ นั้นเป็นสเน่ห์จูงใจให ้
              นกัท่องเที่ยวที่โหยหาอดีตหลงใหล ( ท่ีน่ีใชเ้คร่ืองป่ันไฟ ไฟฟ้ารัฐบาลจะมีช่วง 18.00-20.00 น. 
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              ชิมอาหารพื้นบา้นท่ีวางขายในยามคํ่า เช่น ขา้วหลามเผา กลิ่นขา้วใหม่ หอมฟุ้งแตะใจ ขา้วเง้ียว 
              เป็นตน้ ก่อนนาํท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
  

วนัที่สาม  กาดหลวงเชียงตุง - ปางควาย -ชอ้ปป้ิงแม่สาย –เชียงราย-เชียงใหม่ BL  

  
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

07.30 น. นาํท่านชมบรรยากาศของ ตลาดเช้า หรือ กาดหลวงเชียงตุง  เชียงตุงไม่มีหา้งสรรพสินคา้ 
                เหมือนเมืองไทย ดงันั้นสินคา้ทุกอยา่งจะถูกนาํมาวางขายในตลาด ซ่ึงเป็นสินคา้จาํเป็นในครัวเรือน อาทิ หยกูยา ขา้วสาร              
                อาหารแหง้ ของคาว หวาน ผกั ผลไม ้ดา้ย ไหมพรม เคร่ืองมือการเกษตร ไปถึงเส้ือผา้ เคร่ืองทอง ของโบราณ ฯลฯ สินคา้ 
                ต่างๆนั้นมาจากเมืองมณัฑะเลย ์ยา่งกุง้ อินเดีย จีน และไทย เป็นตน้ หากท่านยงัมีที่ว่างสาํหรับทอ้ง เราแนะนาํว่า ใหล้องไป 
                ทางโรตีโอ่ง ชานม และก๋วยเต๋ียวทุบ ส่วนอาหารที่มีขายในตลาด ลว้นแต่รสชาติดีครับ เพราะท่ีน่ีไม่มีตูเ้ยน็ ดงันั้น อาหาร 
                ต่างๆตอ้งทาํขายวนัต่อวนั และใหห้มดภายในวนันั้น ดงันั้นท่านจะไดล้ิ้มรสของอาหารรสชาติท่ีคุน้เคยแบบ เมืองเหนือ 
                จริงๆจากชาวบา้นบรรยากาศตลาดเชา้ เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจสาํหรับนกัท่องเท่ียว นอกจากสินคา้ท่ีวางขายแลว้ท่านจะไดช้มวิถี 
               ชีวิตที่เรียบง่ายของชาวเมือง และชาวเขาแทบทุกชนเผาที่มาจบัจ่ายใชส้อย นาํของป่ามาวางขาย และกลบัไปพร้อมกบัสินคา้  
               ที่ตอ้งการ เช่น เกลือ ผงชูรส ฝ้าย ฯลฯ 
09.30 น. เดินทางกลบัเมืองไทย ระหว่างทางแวะซ้ือของฝาก ณ จุดจอดรถ ปางควาย ปางควายเป็นจุด 
                สุดทา้ยในการซ้ือของฝาก เชียงตุงกลบับา้น อาทิ มนัฝร่ังทอดกรอบ ผกัฝักแมว้ เตา้เจ้ียว ไข่ 
                เยีย่วมา้ กลว้ยไม ้ลูกข้ีหนู (ผลไมพ้ื้นบา้น) ฯลฯ 
12.00 น. รับประทาน อาหารกลางวนั ณ เมืองพยาก 

14.30 น. ถึง อ.แม่สาย ใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัในฝ่ังพม่า  ( 1.30 ชัว่โมง) 
16.30 น. ทาํพิธีการผ่านแดนเขา้สู่ประเทศไทย เดินทางกลบัเชียงราย 
22.00 น. ถึง จ.เชียงใหม่โดยสวสัดิภาพ 
   

รายการรวม  

1.รถตูว้ีไอพีตลอดเส้นทาง เชียงราย - เชียงตุง - เมืองลา - เชียงราย 

2.ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท 
3.โรงแรมที่พกัมาตรฐาน 
4.อาหารทุกม้ือตามระบุ 

5.มคัคุเทศกแ์ละค่าบริการ 
6.ค่าเอกสารผ่านแดน 

  

 รายการไม่รวม 

1.อาหารหรือเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ 
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2.ค่าใชจ่้ายส่วนตวั 
3.ค่าทิปมคัคุเทศกแ์ละพนกังานขบัรถ 
  

  
  

ราคาทัวร์ 

หอ้งพกัคู่                          ท่านละ      7,900 บาท 

หอ้งพกัเด่ียว   จ่ายเพิ่ม        ท่านละ     1,500 บาท 
ราคาเดก็ :                        รายการน้ีไม่มีราคาเดก็ 

( กรณีมี 3 ท่าน สามารถพักรวมกันได้ ) 
  

 เง่ือนไข 

1.ทวัร์สามารถจดัไดเ้ม่ือมีสมาชิกครบ 8 ท่าน ใชร้ถตู ้1 คนั ( ท่านรวบรวมสมาชิกมากนัเองนะครับ ) 
2.ราคาน้ีเป็นราคาทวัร์ท่ีรับจากเชียงใหม่ และ จงัหวดัใกลเ้คียง 
   

เอกสารที่ต้องเตรียม  
1.รูปถ่ายสีหนา้ตรง  1-2 น้ิว จาํนวน 4 รูป 

2.สาํเนาบตัรประชาชน หรือ ใบขบัข่ี หรือ บตัรขา้ราชการ หรือ พาสปอร์ต 
( วนัเดินทางตอ้งนาํเอาตวัจริงไปยืน่ใหท้าง ตม.พม่าดว้ย )  กรณีเป็นชาวต่างชาติใหใ้ชพ้าสปอร์ตตวัจริง 
  

เง่ือนไขการช าระเงิน 

1.ชาํระมดัจาํ 50 % ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์ 
2.ส่วนที่เหลือชาํระก่อนเดินทาง 14 วนั 
  

การยกเลิก 

1.การยกเลิกจะคืนเงินใหท้ั้งหมดหากท่านหาคนเดินทางมาแทน 
2.ในกรณีไม่สามารถหาคนมาแทนได ้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั คืนเงิน 50% 
3.ยกเลิกนอ้ยกว่า 7 วนัก่อนเดินทางสงวนสิทธ์ิไม่คืนมดัจาํ 

4.ยกเลิกวนัเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินมดัจาํและค่าทวัร์ 
 


