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เชียงตุง เมือง
2 คืน 3 จากล้ลา
านนา... สูเ่ มืองลา
วัน
ราคาทานละ 6, 500
500
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก ท่าขีเ หล็ก – เชียงตุง – เมืองลา
บาท

พี.ดี.ทัวร์ เชียงราย ขอนําท่านสูเ่ ชียงต ุงเมืองแห่งพระปางพิสดาร
และเมืองลา ลาสเวกัสแห่งเอเชีย
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12.00 น.
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14.30 น.
17.00 น
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รับคณะทีจุดนัดพบ เดินทางไปแม่สาย โดยรถตูป้ รับอากาศ VIP
ถึงแม่สายทําเอกสารผ่านแดน ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ไปเมืองท่า
ขี1เหล็ก เดินทางต่อไปยังเชียงตุง ผ่านด่านป่ ายาง แม่น1 าํ ตาแจ่ว ด่านเมือง
แพรก และหมูบ่ า้ นปางควายซึงเป็ นจุดสู งสุ ดของเชียงตุง ก่อนเข้าสู่ ตวั เมือง
เชียงตุง
รับประทานอาหารจีนยูนนาน ทีภตั ตาคารโลกตา หรื อเทียบเท่า
นําคณะเทียวชมเมืองเชียงตุง ซึงเป็ นเมืองหลวงของเขตรัฐฉานตะวันออก เป็ นชุมชนทีมีอายุกว่า 600 ปี มี
วัฒนธรรมผสมผสานระหว่าง พม่า ไต และไตเขิน จึงมีวดั ต่างๆ ทีสร้างตามแบบของแต่ละชนชาติมากกว่า
ห้าสิ บวัด ภายหลังจากการตกอยูใ่ นการปกครองของอังกฤษ ทําให้เกิดสิ งปลูกสร้างภายในตัวเมืองแบบอาณา
นิคมอังกฤษผสมกับสิ งปลูกสร้างท้องถิน ดูกลมกลืนเป็ นเอกลักษณ์แปลกตาเมืองนี1เป็ นเมืองทีมีสัญลักษณ์
หรื อคําขวัญประจําเมืองว่า “7เชียง 9หนอง 12 ประตู” เพราะเมืองนี1ประกอบด้วยหมูบ่ า้ นทีมีชือขึ1นต้นด้วยคํา
ว่าเชียงอยู่ 7 หมูบ่ า้ น มีหนองนํ1าในเมือง 9 หนอง และประตูเมือง 12 ประตู แต่ปัจจุบนั เหลือร่ องรอยประตู
เมืองอยูเ่ พียง 2 ประตูเท่านั1นเอง จากนั1น นําท่านชมวัดพระชี1นิ1ว (วัดพระยืน) ทีใหญ่ทีสุดในพม่า วัดมหาเมีJ
ยะมุนีซ ึงเป็ นสถาปัตยกรรมแบบพม่า วัดจอมคํา (วัดเขิน) เป็ นวัดทีต1งั โดดเด่นริ มหนองตุง (หนองนํ1าเมือง
เชียงตุง) และต้นยางยักษ์ขนาด 10 คนโอบ ทีมีอายุมากกว่า 250 ปี
เดินทางจากเชียงตุง - เมืองลา ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัว โมงครึ ง
ถึงเมืองลา นําท่านเข้าพัก โรงแรมพาวเวอร์ลอง หรื อเทียบเท่า
รับประทานอาหารเย็นทีภตั ตาคารจางจี1 อาหารโต๊ะจีนมีดนตรี คาราโอเกะขับกล่อม ได้เวลาสมควร นําท่าน
ท่องราตรี ลาสเวกัสแห่งเอเชียตอนใต้ หรื อท่านสามารถไปเสี ยงโชคได้ตามอัธยาศัย จากนั1นกลับเข้าทีพกั
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เทีย วเมืองลา
รับประทานอาหารเช้าแบบบุพเฟ่ ต์ ที ภัตคาคารจางจี1
คณะเดินทางไปชมตลาดเช้าเมืองลา เชิญท่านเลือกซื1อผลไม้นานา
ชนิด เนื1อสัตว์ป่าสดๆ เช่น หมี เก้ง กวาง และสัตว์ป่าเป็ นๆ มาขาย
มากมาย
ออกเดินทางไปยังด่านต้าหล้อ เพือไปชมเขตแดนและหลัก
กิโลเมตรที 218 ระหว่างเมืองลา - เชียงรุ ้งพร้อมถ่ายรู ปไว้เป็ นทีระลึก หลังนั1นนําท่านเทียวชมวัดมังกรทอง
พิพิธภัณฑ์ปราบฝิ น วัดพระนอน ทีสวยงามทีสุด
รับประทานอาหารกลางวันที ภัตคาคารลักกี1
นําท่านเข้าชมโรงงานหยก ชมวิวของเมืองลา ทีสีเหลียมเศรษฐกิจ
นําท่านกลับเข้าสู่ ทีพกั พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ทีภตั ตาคารจางจี1 เชิญท่านสนุกสนาน
กับการร้องเพลงคาราโอเกะ
เมืองลา – เชียงตุง - แม่ สาย
รับประทานอาหารทีภตั คาคารจางจี1
นําท่านเทียวชมตลาดเช้าเมืองลาเพือซื1อของฝาก อาทิ ผลไม้ตามฤดูกาล และสิ นค้าจากจีน
เดินทางไปยังเมืองเชียงตุง
รับประทานอาหารกลางวันทีเชียงตุง ทีร้านปานกะป่ า หรื อร้านโลกตา
ออกเดินทางจากเชียงตุง – แม่สาย
เดินทางถึงท่าขี1เหล็ก ผ่านสะพานมิตรภาพ พม่า – ไทย เข้าสู่ แม่สาย โดยสวัสดิภาพ

*เมืองลา ชายแดนจีน เงินตราใช้ ได้ เฉพาะเงินหยวนเท่านัน ฉะนันกรุณาแลกเงินจากเมืองไทยให้ พร้ อมด้ วย*
สิ งทีต ้ องเตรียมก่อนออกเดินทาง
- บัตรประชาชนพร้อมรู ปถ่ายขนาด 2 นิว จํานวน 2 ใบ พืนหลังสี
- กล้องถ่ายรู ปพร้อมฟิ ล์ม, ยารักษาโรคประจําตัว, เครื* องคิดเลข, รองเท้าสวมใส่ สบาย ฯลฯ
ค่ าบริการนีร วม
- อาหารทุกมือและนําดื*มตลอดการเดินทาง
- ค่ารถนําเที*ยวตลอดการเดินทาง และที*พกั และค่าเข้าชมสถานที*ตามที*ระบุในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ*นที*มีความชํานาญเพื*อคอยดูแลท่าน
- ประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง(Personal Accident) วงเงินท่านละ 200,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล (Accident Medical
Expense) วงเงินท่านละ 100,000 บาท และการประกันความรับผิดส่ วนบุคคล (Personal Liability) วงเงินท่านละ
100,000 บาท
ค่ าบริการนีไ ม่ รวม
- ค่าใช้จา่ ยส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที*ระบุ, ทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ, ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที*พกั รวมถึง
เครื* องดื*มแอลกอฮอล์ นอกเหนือจากที*จดั เตรี ยมไว้ให้

