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จากลา้นนา... ส ูเ่มืองลา 
พี.ดี.ทวัร ์เชียงราย ขอนําท่านส ูเ่ชียงตงุเมืองแห่งพระปางพิสดาร 

และเมืองลา ลาสเวกสัแห่งเอเชีย 
 

โปรแกรมการเดินทาง 
วนัแรก  ท่าขี�เหลก็ – เชียงตุง – เมืองลา  

06.00 น. รับคณะที�จุดนดัพบ เดินทางไปแมส่าย โดยรถตูป้รับอากาศ VIP  
07.00 น.   ถึงแมส่ายทาํเอกสารผา่นแดน ขา้มสะพานมิตรภาพไทย-พมา่ ไปเมืองทา่

ขี1 เหล็ก  เดินทางต่อไปยงัเชียงตุง ผา่นด่านป่ายาง แมน่ํ1าตาแจ่ว ด่านเมือง
แพรก และหมูบ่า้นปางควายซึ�งเป็นจุดสูงสุดของเชียงตุง ก่อนเขา้สู่ตวัเมือง
เชียงตุง  

12.00 น. รับประทานอาหารจีนยนูนาน ที�ภตัตาคารโลกตา หรือเทียบเทา่  
13.00 น.   นาํคณะเที�ยวชมเมืองเชียงตุง ซึ� งเป็นเมืองหลวงของเขตรัฐฉานตะวนัออก เป็นชุมชนที�มีอายกุวา่ 600 ปี มี

วฒันธรรมผสมผสานระหวา่ง พมา่ ไต และไตเขิน จึงมีวดัต่างๆ ที�สร้างตามแบบของแต่ละชนชาติมากกวา่
หา้สิบวดั ภายหลงัจากการตกอยูใ่นการปกครองขององักฤษ ทาํใหเ้กิดสิ�งปลูกสร้างภายในตวัเมืองแบบอาณา
นิคมองักฤษผสมกบัสิ�งปลูกสร้างทอ้งถิ�น ดูกลมกลืนเป็นเอกลกัษณ์แปลกตาเมืองนี1 เป็นเมืองที�มีสัญลกัษณ์
หรือคาํขวญัประจาํเมืองวา่ “7เชียง 9หนอง 12 ประตู” เพราะเมืองนี1ประกอบดว้ยหมูบ่า้นที�มีชื�อขึ1นตน้ดว้ยคาํ
วา่เชียงอยู ่7 หมูบ่า้น มีหนองนํ1าในเมือง 9 หนอง และประตูเมือง 12 ประตู แต่ปัจจุบนัเหลือร่องรอยประตู
เมืองอยูเ่พียง 2 ประตูเทา่นั1นเอง จากนั1น นาํทา่นชมวดัพระชี1 นิ1ว (วดัพระยนื) ที�ใหญ่ที�สุดในพมา่ วดัมหาเมีJ
ยะมุนีซึ� งเป็นสถาปัตยกรรมแบบพมา่ วดัจอมคาํ (วดัเขิน) เป็นวดัที�ตั1งโดดเด่นริมหนองตุง (หนองนํ1าเมือง
เชียงตุง) และตน้ยางยกัษข์นาด 10 คนโอบ ที�มีอายมุากกวา่ 250 ปี  

14.30 น.    เดินทางจากเชียงตุง - เมืองลา ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั�วโมงครึ� ง   
17.00 น  ถึงเมืองลา นาํทา่นเขา้พกั โรงแรมพาวเวอร์ลอง หรือเทียบเทา่  
18.30 น.  รับประทานอาหารเยน็ที�ภตัตาคารจางจี1  อาหารโตะ๊จีนมีดนตรีคาราโอเกะขบักล่อม ไดเ้วลาสมควร นาํทา่น

ทอ่งราตรี ลาสเวกสัแห่งเอเชียตอนใต ้หรือทา่นสามารถไปเสี�ยงโชคไดต้ามอธัยาศยั  จากนั1นกลบัเขา้ที�พกั    
 

 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดัพนัธ์ุ จินดาบริการ  ( พ.ีดี.ทวัร์ เชียงราย ) ใบอนุญาตเลขที�  21/0088 

เลขที� 869/111  ถ.เปมะวภิาต  อ.เมือง จ. เชียงราย 57000   TEL : 081 – 8818477  081 – 8813100 (053)752829 
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วนัที�สอง   เที�ยวเมืองลา   

07.00 น.   รับประทานอาหารเชา้แบบบุพเฟ่ต ์ที� ภตัคาคารจางจี1   
08.00 น.   คณะเดินทางไปชมตลาดเชา้เมืองลา เชิญทา่นเลือกซื1อผลไมน้านา

ชนิด เนื1อสัตวป่์าสดๆ เช่น หมี เกง้ กวาง และสัตวป่์าเป็นๆ มาขาย
มากมาย  

09.00 น.  ออกเดินทางไปยงัด่านตา้หลอ้ เพื�อไปชมเขตแดนและหลกั
กิโลเมตรที� 218 ระหวา่งเมืองลา - เชียงรุ้งพร้อมถ่ายรูปไวเ้ป็นที�ระลึก หลงันั1นนาํทา่นเที�ยวชมวดัมงักรทอง 
พิพิธภณัฑป์ราบฝิ� น วดัพระนอน ที�สวยงามที�สุด   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัที� ภตัคาคารลกักี1    
13.00 น. นาํทา่นเขา้ชมโรงงานหยก ชมววิของเมืองลา ที�สี� เหลี�ยมเศรษฐกิจ  
17.30 น.  นาํทา่นกลบัเขา้สู่ที�พกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั  
18.30 น.  รับประทานอาหารเยน็ ที�ภตัตาคารจางจี1  เชิญทา่นสนุกสนาน 

กบัการร้องเพลงคาราโอเกะ 
วนัที�สาม   เมืองลา – เชียงตุง - แม่สาย  

07.00 น.  รับประทานอาหารที�ภตัคาคารจางจี1   
08.00 น.  นาํทา่นเที�ยวชมตลาดเชา้เมืองลาเพื�อซื1อของฝาก อาทิ ผลไมต้ามฤดูกาล และสินคา้จากจีน   
09.00 น.  เดินทางไปยงัเมืองเชียงตุง   
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัที�เชียงตุง ที�ร้านปานกะป่า หรือร้านโลกตา  
13.00 น. ออกเดินทางจากเชียงตุง – แมส่าย   
16.30 น.  เดินทางถึงทา่ขี1 เหล็ก ผา่นสะพานมิตรภาพ พมา่ – ไทย เขา้สู่แมส่าย โดยสวสัดิภาพ 

 
*เมืองลา ชายแดนจีน เงินตราใช้ได้เฉพาะเงินหยวนเท่านั�น ฉะนั�นกรุณาแลกเงินจากเมืองไทยให้พร้อมด้วย* 

สิ�งที�ต้องเตรียมก่อนออกเดินทาง 

- บตัรประชาชนพร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ�ว จาํนวน 2 ใบ พื�นหลงัสี 
- กลอ้งถ่ายรูปพร้อมฟิลม์, ยารักษาโรคประจาํตวั, เครื*องคิดเลข, รองเทา้สวมใส่สบาย ฯลฯ 

ค่าบริการนี�รวม  

- อาหารทุกมื�อและนํ�าดื*มตลอดการเดินทาง 
- คา่รถนาํเที*ยวตลอดการเดินทาง และที*พกั และคา่เขา้ชมสถานที*ตามที*ระบุในรายการ 
- คา่มคัคุเทศกท์อ้งถิ*นที*มีความชาํนาญเพื*อคอยดูแลทา่น 
- ประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง(Personal Accident) วงเงินทา่นละ 200,000 บาท คา่รักษาพยาบาล (Accident Medical 

Expense) วงเงินทา่นละ 100,000 บาท และการประกนัความรับผดิส่วนบุคคล (Personal Liability) วงเงินทา่นละ 
100,000 บาท  

ค่าบริการนี�ไม่รวม  

- คา่ใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที*ระบุ, ทิปมคัคุเทศกแ์ละพนกังานขบัรถ, คา่มินิบาร์ในโรงแรมที*พกั รวมถึง
เครื*องดื*มแอลกอฮอล ์นอกเหนือจากที*จดัเตรียมไวใ้ห ้


