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โปรแกรมทวัร์ เชียงตุง-เมอืงลา 3 วนั 2 คนื (ไปรถ-กลบัรถ) 

วนัแรก แม่สาย-เชียงตุง-เมืองลา (นอนเมืองลา) 

08.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี อ.แม่สายทาํพิธีการขา้มแดนไปยงั อ. ท่าข้ีเหลก็ ประเทศพม่า ข้ึนรถตู ้หรือ

 รถบสั (ข้ึนอยูก่บัจาํนวนคนเดินทาง) ของพม่า 

 เดินทางผา่นเมืองโก เมืองเลน็ เมืองท่าเด่ือ ลดัเลาะ

 ไปตามแม่นํ้ าเลน็เร่ือย ๆ ถนนซ่ึง เป็นบริษทัของ

 คนไทยสร้าง ผา่นเมืองแพรก (หรือเมืองพยาก) ผา

 สะแกง และดอยปางควาย ซ่ึงเป็นจุดสูงสุดของ

 เส้นทางน้ี และเป็นแหล่งพกัรถมีสินคา้

 ประเภทผลไมแ้ละของฝากตามฤดูกาลขาย 

12.00 น. ถึง เมืองพยาก แวะรับประทานอาหารเท่ียง จากนั้น เดินทางต่อ ผา่นเมืองเชียงตุง เมืองทีม่ี

 คาํขวญัประจาํเมอืงว่า เมืองเจด็เชียง เก้าหนอง สิบสองประตู และออกเดินทางจากเชียงตุง

 ไปเมืองลา ระยะทาง 90 กิโลเมตร บนเส้นทางท่ีรัฐบาลจีนสร้างเพ่ือเช่ือมเส้นทางการคา้

 ขนส่งและแลกเปล่ียน ศิลปวฒันธรรม โดยเดินทางผา่นขนุเขานอ้ยใหญ่ และหุบเขาสวยงาม 

 ผา่นบา้นเรือนชนเผา่ ต่างๆ ชาวไทยล้ือท่ีอาศยัอยูเ่นินเขา ตามไหล่ทาง ตลอดเส้นทาง 
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17.00 น. ถงึเมืองลา เมืองใหญ่ชายแดนพม่า - จนี เป็นเขตปกครองตนเองพเิศษที ่4 และใช้เงนิสกลุ

 หยวน จากนั้นเดินทางไปโรงแรม และไกดท์อ้งถ่ิน (ไกดจี์น) มาตอ้นรับ และนาํท่านเขา้

 เช็คอิน เขา้ท่ีพกั ณ โรงแรมป่าไหล่ หรือเทียบเท่า (ระดบั 3 ดาว) ในเมืองลา  

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่าภตัตาคารแบบจีนยนูนาน (2)  นาํท่านเทีย่วชมบรรยากาศเมืองลายาม

 คํา่คนืในตวัเมือง ช็อปป้ิงในตลาดและกลบัเข้าทีพ่กั 

 
 

วนัทีส่อง เมืองลา-พระธาตุจนิตะ-พระธาตุจอมคาํ-ต้นยางยกัษ์—วดัมหาเมีย้ะมุนี (นอนเชียงตุง) 

07.00 น รับประทานอาหารเชา้ (3) จากนั้นชมตลาดเช้าเมืองลา ซ่ึงคึกคกัดว้ยผูค้นหลากหลายชนเผา่

 ท่ีมาคา้ขาย สินคา้ส่วนใหญ่เป็นพวก ผกั ผลไม ้และของป่า  

09.00 น. นาํท่านเดินทางไปยงัชายแดนเมืองลา-ประเทศจนีเกบ็ภาพบริเวณชายแดนและหลกั กม.ที ่

 1 จากนั้นพาท่านสกัการะพระธาตุจนิตะ หรือเจดย์ีทองและพระพทุธรูปยนืช้ีนิว้ บนเจดย์ี 

 แวะเขา้ชมพพิธิภณัฑ์ฝ่ิน จากน้ันนาํท่านไปไหว้พระนอน หรือพระเมตตา 
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั (4)  ทีร้่านอาหาร และนาํท่านเดินทางไปยงัเชียงตุง  

15.30 น. ถึงเชียงตุง นาํท่านเช็คอินน์ โรงแรมโกลเดน้สตาร์ หรือ 

 โรแรมนิวเชียงตุง หรือเทียบเท่า (ระดบั 3 ดาว)   จากนั้น 

 นาํท่านเดินทางข้ึนไปท่ีวดัพระธาตุจอมคาํ จากนั้นข้ึนไป

 ชมต้นไม้ ยางยกัษ์ขนาด 10 คนโอบ อายุ 250 ปีทีว่ดัจอม

 มน เป็นตน้ไมคู่้เมืองเชียงตุงปลูกโดยพระอลองพญา คน

 เชียงตุงเรียกวา่ ตน้หมายเมืองจากนั้นแวะชมพระช้ีนิว้ ที่

 ใหญ่ทีสุ่ดในรัฐฉานทีว่ดัจอมสัก จากนัน้นําท่านไป

 นมัสการวดัมหาเมี๊ยะมุนี ซ่ึงเป็นวดัเจา้หลวงคู่เมืองเชียงตุง 

 ตั้งอยูใ่จกลางเมือง สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2470 โดย เจา้กอ้น

 แกว้อินแถลง เจา้เมืองเชียงตุง จากน้ันชมวดัพระแก้ว วดั

 หัวข่วงเป็นวดัหลวงและโรงเรียนสอนพระปริยตัธิรรม ส่วนใหญ่พระวหิารของแต่ละวดัจะ

 เป็นหลงัคาทรงพระยาธาตุ ศิลปะของมณัฑะเลยแ์ละพิพิธภณัฑช์าวไทยใหญ่ 

 
19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า(5) ท่ีร้านอาหารในเชียงตุง  จากนั้น เดนิเทีย่วหรือซ้ือของฝาก

 ตลาดกลางคนื  หรือพกัผอ่นตามอธัยาศยัในโรงแรม  
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วนัทีส่าม เชียงตุง-ตลาดเช้า-เจดย์ีชเวดากองจาํลอง-แม่สาย 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(6) หลงัอาหารเชค็เอา้ทจ์ากโรงแรมท่ีพกั  

08.00 น. นาํท่านเดินชมตลาดเช้า ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญ่มากแห่งหน่ึงท่ีผูค้นจากหลายเผา่จะแต่ง

 กายตามลกัษณะ เผา่ของตน เขา้มาซ้ือขายแลกเปล่ียน สินคา้พ้ืนเมืองแปลกๆ ซ่ึงหาดูไดย้าก

 ชิมกาแฟโบราณ ปาท่องโก๋ยกัษ ์โรตีโอ่งพม่า หรือ ก๋วยเต๋ียวเน้ือทุบ ขนมจีนไทยใหญ่ตาม

 อธัยาศยัใชเ้งินไทยไดแ้ม่คา้พดูไทยไดดี้และเป็นกนัเอง  

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั (7) ท่ีเมืองพยาก หลงัรับประทานอาหารเท่ียงนาํท่านเดินทาง

 ไปยงัท่าข้ีเหลก็ ระหวา่งทางชมความสวยงามของธรรมชาติ ผา่นบา้นเรือนชนเผา่ ต่างๆ ชาว

 ไทยล้ือท่ีอาศยัอยูเ่นินเขา ตามไหล่ทาง ตลอดเส้นทาง 

 

บริษัท ไอเชียงราย จํากดั เลขที่ 185/8 หมู่ 4 ต.ริมกก อ.เมอืงเชียงราย จ. เชียงราย 57100 โทร (081) 8854644 แฟกซ์ (053)152141 

อเีมลล์: booking@ichiangrai.com  เวปไซค์: www.ichiangrai.com  / www.ichiangrai.co.th (ใบอนุญาตเลขที่ 21/00512) 



 
ICHIANGRAI CO., LTD. 185/8 Moo 4 Rimkok, Muangchiangrai, Chiangrai 57100 THAILAND 
Tel: (081) 8854644 Fax: (053) 152141 E-mail: booking@ichiangrai.com Website: www.ichiangrai.com /  
www.ichiangrai.co.th (License No. 21/00512) 

16.00 น. ถึงท่าข้ีเหลก็ ไหวพ้ระธาตุชเวดากอง (องค์จาํลองจากย่างกุ้ง) แวะช๊อปป้ิงทีต่ลาดท่าขีเ้หลก็

 ตามอธัยาศัย และเดินทางขา้มกลบัประเทศไทยโดยสวสัด์ิภาพ  

 

 

 …………………………………………………………….……………………  

 

อตัราค่าบริการ สําหรับจาํนวน 8 ท่านขึน้ไป 

ท่านละ 7,800 บาท   

พกัเดีย่วเพิม่ 2,000 บาท    
 

อตัรานีร้วม อตัรานีไ้ม่รวม 

ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามท่ีระบุในรายการ ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ 

ค่าธรรมเนียมผา่นแดนไทย – พม่า ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด 

ค่าท่ีพกั 2 คืน (1 หอ้ง พกั 2 ท่าน) ค่าเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการระบุ    

ค่าอาหาร (7 ม้ือ) ตามระบุในโปรแกรม ค่าธรรมเนียมผา่นแดนกรณีเป็นชาวต่างชาติ (ท่ีไม่ใช่คนไทย) 

มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (กรณีตอ้งการ

เอกสารใบเสร็จรับเงิน) 

ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท 

(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
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เอกสารประกอบการเดนิทาง 

-  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 1 ใบ (บตัรตวัจริงนาํมาวนัเดินทาง) 

-  รูปถ่ายสีหนา้ตรง 1 น้ิว จาํนวน 3 ใบ 

-  เดก็ ใหเ้ตรียมสาํเนาบตัรสูติบตัร 1 ใบ 

ส่งเอกสารทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วนั  

การชําระเงนิ 

1. สาํรองท่ีนัง่ก่อนเดินทาง พร้อมชาํระมดัจาํ 50 % ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนวนัเดินทาง 15 วนั 

2. ยกเลิกการเดินทาง 10 – 15 วนั หกั 50 % ของมดัจาํ 

3. ยกเลิกในวนัเดินทาง บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ามดัจาํทั้งหมดตามเง่ือนไขการจอง  

 

ธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ 

ช่ือบญัชี: บริษทั ไอเชียงราย จาํกดั 

ประเภท: บญัชีออมทรัพย ์

สาขา: บา้นดู่ 

บญัชีเลขท่ี: 984-0-05540-5 

และส่งสาํเนาการโอนเงิน (pay-in) กลบัมาท่ี booking@ichiangrai.com ไวเ้ป็นหลกัฐาน  

 
หมายเหตุ 
* บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย 

หรือส่ิงของหา้มนาํเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย 

หรือ ดว้ยเหตุผลใด ๆ กต็ามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้าน

ได ้ไม่วา่จาํนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน 
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* บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีอาจเพิ่มข้ึนในกรณี เกิดเหตุสุดวสิยั อาทิ 

เกิดการล่าชา้ของสายการบิน เปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเท่ียวบินจากสายการบิน, 

อุบติัเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนดัหยดุงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การ

โจรกรรม, และส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ซ่ึงเป็นเหตุอนัเกิดข้ึนเหนือการควบคุมของบริษทั 

* บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงรายการทวัร์, กาํหนดวนัเดินทาง, สายการบิน, 

และราคาทวัร์ ตามความเหมาะสม และความจาํเป็นท่ีเกิดข้ึน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทั้งน้ี

ยงัคงรักษาผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 

* คณะผูจ้ดัการเดินทางจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธการเขา้ – ออกเมือง ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้ออกเมืองเป็นสาํคญั 

*  กรณีท่านปฏิเสธ หรืองดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการไม่ทาน

อาหารบางม้ือ  หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืน

ค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิเชียงตุงและเมืองลา 

เชียงตุง- เงินท่ีใช ้ สามารถใชเ้งินไทยไดเ้ลยค่ะ 

เมืองลา- เงินท่ีใช ้เป็นสกลุเงินหยวนเท่านั้น (1 หยวน= 5 บาท) และสามารถแลกกบัไกดท์อ้งถ่ินท่ี

 เมืองลาไดค่้ะ 

อากาศ- 17-27 องศา 

เวลา – เชียงตุง(พม่า) ชา้กวา่ไทยไป 30นาที (คร่ึงชัว่โมง) 

เวลา – เมืองลา (เขตปกครองพิเศษ) เร็วกวา่ไทย 1 ชัว่โมง 

 

บริษัท ไอเชียงราย จํากดั เลขที่ 185/8 หมู่ 4 ต.ริมกก อ.เมอืงเชียงราย จ. เชียงราย 57100 โทร (081) 8854644 แฟกซ์ (053)152141 

อเีมลล์: booking@ichiangrai.com  เวปไซค์: www.ichiangrai.com  / www.ichiangrai.co.th (ใบอนุญาตเลขที่ 21/00512) 


