บริษัท เชียงรายแอปเปิ้ลทัวร์ จากัด
225 หมู่ 4 ถ.ริมกก-สี่แยกบ้านใหม่ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
E-mail : appletour_pp@hotmail.com, chiangraiappletour@gmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเลขที่ 21/00622
เมืองเชียงตุง เมืองลา ประเทศพม่า เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเกี่ยวพันกับไทยมานาน
อารยะธรรม-เชื้อชาติที่ใกล้เคียงกันอย่างแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการย้อน
อดีตวิถีชีวิต ชื่นชมกับวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมผสมผสานกันของพี่น้องไทยใหญ่ ไทยลื้อ ไทยเขิน และ
ชาวพม่า ดื่มด่่ากับธรรมชาติที่สวยงาม และสัมผัสเมืองคาสิโน ( เมืองลา ) หรือที่เรียกว่า SMALL
LASVEGAS OF SOUTH EAST ASIA เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะน่าท่านไปสัมผัส และจดจ่า
อย่างมิรู้ลืม
( 2 คืน 3 วัน / ไปรถ กลับ รถ )
วันแรก แม่สาย – ท่าขี้เหล็ก – เชียงตุง – เมืองลา
07.00 น. รับคณะ ณ จุดนัดพบบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองอาเภอแม่สาย นาคณะผ่านพิธีการผ่านแดนไทย จากนั้น
นาท่านเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย – พม่า สู่จังหวัดท่าขี้เหล็ก ผ่านพิธีการผ่านแดนพม่า เรียบร้อย
แล้วนาคณะเดินทางไปเชียงตุงโดยรถบัสท้องถิ่นปรับอากาศ
08.00 น. นาคณะออกเดินทางไปจังหวัดเชียงตุง ผ่านบ้านท่าเดื่อหรือ ต้าเล่ย์ TALAY ในภาษาพม่า ซึ่งถนนจากนี้
ไปจะลัดเลาะตามแม่น้า TALAY นีก้ ่อนถึงเมืองเชียงตุง
10.00 น. ผ่านด่านเมืองพะยาก หรือเมืองแพรกในภาษาไทยใหญ่ ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างเมืองท่าขี้เหล็กกับเมือง
เชียงตุง ในอดีตเป็นจุดพักทัพอาณาจักรไทยสมัยสงครามศึกเชียงตุงซึ่งมี กรมหลวงวงษาธิราชสนิท แม่
ทัพยุคราชการที่ 4 จนถึงสงครามเชียงตุงยุคใหม่ ซึ่งนาโดยจอมพลผิณ ชุณหะวัณ ในสมัยสงครามโลก
ครั้งที่ 2 และถึงจุดที่สูงที่สุดของเส้นทางท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง คือหมู่บ้านดอยบ้านปางควายซึ่งเป็นจุดที่มี
ความสูงจากระดับน้าทะเลถึง 3,000 ฟุต ก่อนลงสู่ที่ราบเชียงตุงด้านหน้า
12.30 น. คณะเดินทางถึงเมืองเชียงตุง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1) ณ ร้านอาหารปานกป้า สาขาแรก
13.00 น. จากนั้นออกเดินทางออกจากเชียงตุง มุ่งหน้าสู่เมืองลา ซึ่งมีระยะทางห่างจากเมืองเชียงตุง 90 กม. แต่ต้อง
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง เนื่องจากว่าเส้นทางคดเคี้ยว ตลอดสองข้างทางจะสามารถมองเห็นการ
ทาไร่นาแบบขั้นบันไดจากเชิงเขาไปสู่ยอดเขายามในฤดูที่ต้นข้าวออกรวงสุกสีทองต้องแสงแดด ผ่าน
หมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ ซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ไม่ง่ายนักในปัจจุบัน

16.00 น. คณะเดินทางถึงเมืองลา นาคณะเข้าที่พัก ณ โรงแรม Oriental Hotel หรือเทียบเท่า / พักผ่อนตามอัธยาศัย
ได้เวลารับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) ในบรรยากาศแบบจีน ณ ภัตตาคารจีนหวงซื่อ จากนั้นเที่ยวชม
บรรยากาศยามค่าคืนของเมืองลา ซึ่งเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับใหล ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคน
กลางคืน พร้อมแสงสีที่บ้านเราไม่มี/ สมควรแก่เวลากลับเข้าพัก
วันที่สอง เมืองลา - เชียงตุง
07.00 น. ตื่นนอนรับอากาศยามเช้า ของเมืองลา พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3) ณ ภัตราคารจางจี้ จากนั้นนา
ท่านเดินเที่ยวชมสัมผัสบรรยากาศของตลาดสดเมืองลา ซึ่งคึกคักด้วยผู้คนหลายชนเผ่า มาจับจ่ายซื้อของ
กันในยามเช้า โดยสินค้าส่วนใหญ่ที่นามาวางขายกันจะเป็นจาพวกเนื้อสัตว์ , ผักสด, ผลไม้ รวมทั้งของป่า
ที่เหล่าชนกลุ่มน้อยเผ่าต่าง ๆ นามาวางขายโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ป่าที่หายากนานาชนิด จากนั้นพาท่าน
เดินทางไปยังด่านชายแดนของเมืองลา ที่ติดกับประเทศจีนเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก บริเวณหลัก กม.ที่ 1
นมัสการพระธาตุจินตะ หรือเจดีย์ทองซึ่งเป็นพระเจดีย์ที่สร้างหลังจากที่พม่าประกาศให้เมืองลาเป็นเขต
ปกครองพิเศษที่ 4 ของประเทศพม่า นาท่านลงมายัง พิพิธภัณฑ์ฝิ่น สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1997 หลังจากที่
ประเทศพม่าประกาศให้เมืองลาเป็นเมืองปลอดยาเสพติด/ กราบสักการะพระนอน ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองลา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4) ณ ร้านอาหารลั๊กกี้ ซึ่งเป็นร้านอาหารไทลื้อ จากนั้นนาท่านไป
เช็คเอ้าท์ เดินทางกลับเชียงตุง ระหว่างเส้นทางเราจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทลื้อ เช่น
ศิลปะของการสร้างบ้านยังคงเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร
15.00 น. คณะถึงเชียงตุง นาทุกท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรม Golden Star Hotel หรือเทียบเท่า
16.00 น. นาท่านเที่ยวชมเมืองเชียงตุง ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเขตรัฐฉานตะวันออกเป็นชุมชนที่มีอายุกว่า 600 ปี มี
วัฒนธรรมผสมผสานระหว่างพม่า ไต และไตเขิน จึงมีวัดต่าง ๆ ที่สร้างตามแบบของแต่ละชนชาติ
มากกว่า 50 วัด ภายหลังจากการตกอยู่ในการปกครองของอังกฤษ ทาให้เกิดสิ่งปลูกสร้างภายในตัวเมือง
แบบ อาณานิคมอังกฤษ ผสมกับสิ่งปลูกสร้างแบบท้องถิ่น และเมืองนี้ยังมีคาขวัญประจาเมืองว่า เมืองเจ็ด
เชียง เก้าหนอง สิบสองประตู และมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ จากนั้นนาท่านไป กราบนมัสการขอ
พรจากสมเด็จพระอาชญาธรรม เจ้าอาวาสวัดเชียงยืน ซึ่งเป็นพระครูชั้นผู้ใหญ่ที่ชาวเชียงตุงให้ความ
เคารพนับถือมากในเชียงตุง ชมวัดพระธาตุจอมคา วัดที่ประดิษฐานพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า
กราบของพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองเที่ยวพุทธสถานวัดมหาเมี๊ยะมุนี หรือวัดเจ้าหลวงซึ่งตั้งอยู่ใจกลาง
เมือง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2463 สร้างโดยเจ้าก้อนแก้วอินแถลง แห่งเมืองเชียงตุงวัดพระแก้ว เป็นวัดเอก
เนื่องจากเป็นวัดเจ้าฟ้า มีวิหารที่งดงามมากหลังคาซ้อนกันเป็นชั้น ๆ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2465 เสร็จเมื่อปี
พ.ศ. 2470 สร้างโดยเจ้าก้อนแก้วอินแถลง , วัดราชฐานหัวข่วง จากวัดพระแก้วเดินข้ามถนนมาประมาณ
20 เมตร เป็นวัดที่มีโรงเรียนเปิดสอนนักธรรมตรี,โท และเอกและสอนภาษบาลี โดยสมเด็จวัดปากน้าใน
เมืองไทยมาสร้างอาคารโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมเมื่อปี พ.ศ. 2544ก่อนมื้อเย็นจะนาท่านไปสัมผัสวิถี
ชีวิตของชาวเชียงตุง ที่หนองตุง ซึ่งเป็นหนองน้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง ที่ชาวเชียงตุงทั้งคนหนุ่มสาว
และผู้ใหญ่ จะชอบมาเดินเล่นพักผ่อน โดยรอบๆ หนองตุงจะมีร้านน้าชาให้นั่งดื่ม
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่5) ณ ร้านอาหารปานกป้าสาขาใหม่จากนั้นเดินทางกลับที่พัก ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม เชียงตุง – ท่าขี้เหล็ก – แม่สาย
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่6) ในโรงแรม นาท่านเดินชมตลาดเช้าเมืองเชียงตุง ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มาก
อีก แห่งหนึ่ง ที่มีผู้คนจากหลายเผ่าพันธุ์ จะแต่งกายตามลักษณะประจาเผ่าของตนเอง เข้ามาซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าแปลกที่หาดูได้ยาก ชิมกาแฟโบราณ โรตีโอ่ง (ทาในโอ่ง) จากนั้นนาคณะชมพระชี้นิ้ว
ตั้งอยู่บนเขาจอมสัก (อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเชียงตุง)
09.30 น. นาคณะออกเดินทางกลับบนเส้นทางเดิม แวะชมวิวที่หมู่บ้านดอยปางควายซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของ
เส้นทางเชียงตุง-ท่าขี้เหล็ก ผ่านเมืองพะยากครึ่งทางจากเชียงตุง-ท่าขี้เหล็ก ก่อนเข้าสู่บ้านท่าเดื่อ
12.00 น. บริการอาหารมื้อเที่ยง (มื้อที่7) ณ ร้านอาหาร SEIN PANN NI NI ซึ่งอยู่ในเมืองท่าเดื่อ ก่อนถึงเมืองท่า
ขี้เหล็ก เพียง 1 ชั่วโมง/ ได้เวลาเดินทางกลับจังหวัดท่าขี้เหล็ก
14.00 น. เดินทางถึงท่าขี้เหล็ก นาเที่ยวตลาดท่าขี้เหล็กเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกจากประเทศเพื่อนบ้าน
17.00 น. นาคณะเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมเก็บความประทับใจ
*******************************************************************************
หมายเหตุ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือ
ล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล หรือ
สิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออานาจควบคุมของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทาง
บริษัทฯ จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสาคัญ
คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองนั้นๆเป็นสาคัญ

อัตราค่าบริการ
สาหรับ 40 ท่าน ขึ้นไป ท่านละ

บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 บาท
อัตรานี้รวม
ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย – พม่า – เมืองลา
ค่าที่พัก 2 คืน, อาหาร 7 มื้อ
ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย
ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน
1,000,000 (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ
ค่าธรรมเนียมผ่านแดนกรณีชาวต่างชาติ

เอกสารที่ต้องเตรียม
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 2 ใบ ( บัตรตัวจริงนาติดตัวไปด้วยในวันเดินทาง )
 รูปถ่ายสีหน้าตรง 1 นิ้วครึ่ง จานวน 3 ใบ
 เด็ก ให้เตรียมสาเนาบัตรสูติบัตร 1 ใบ
 เมืองลา เงินใช้ได้เฉพาะเงินหยวนเท่านั้น ไม่รับเงินสกุลอื่น
 เชียงตุงใช้เงินไทยได้ แต่ควรแลกแบงก์เล็ก 20,50,100 ไม่รับเงินเหรียญ
การชาระเงิน
1. สารองที่นั่งก่อนเดินทาง 15 วัน พร้อมชาระมัดจา 50 % ส่วนที่ค้างชาระก่อนวันเดินทาง 7 วัน
2. ยกเลิกการเดินทาง 3 – 5 วัน หัก 50 % ของมัดจา
3. ยกเลิกในวันเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์หักค่าใช้จ่ายที่จัดจอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณเปิ้ล มือถือ 086-6565559, 081-4723773 แฟกซ์ 053-719426
ชื่อบัญชี คุณดวงพร ยอดสกุลเพชร
ธ.กสิกรไทย สาขาเชียงราย
เลขที่บัญชี 154-2652-183

