โปรแกรมท่องเที่ยวสุ ดคุม้ แห่งปี AEC ประเทศเพื่อนบ้าน
พาแม่เที่ยวเมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพม่า 4 วัน 3 คืน
กําหนดการเดินทาง
วันที่ 10-13 สิ งหาคม 2561
วันแรก
กรุ งเทพฯ – จ.เชียงราย – วัดร่ องขุ่น – ไร่ ชาฉุ ยฟง – ดอยตุง – แม่สาย – ตลาดท่าล้อ
06.30 น.
คณะทัวร์ ทุกท่านพบกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุ งเทพฯ จากนั้นนําคณะทัวร์ ทุกท่านทํา
การเช็คอินสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL532
08.20 น.
นําท่านบินลัดฟ้ าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงราย จ.เชียงราย
09.50 น.
เดินทางถึง จ.เชียงราย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดร่ องขุ่น เป็ นผลงานการออกแบบและก่อสร้างโดย
อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์ จิตรกรไทยที่มีผลงานจิตรกรรมไทยหลากหลาย จนได้รับการยกย่อง
ขึ้นเป็ นศิลปิ นแห่ งชาติ ในปี พ.ศ. 2554 ท่านปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัส
ได้ นําท่านชมศิลปะอันอ่อนช้อย สถาปัตยกรรมแบบพุทธศิลป์ บนเนื้อที่ 9 ไร่
10.30 น.
นําท่านเยีย่ มชม ไร่ ชาฉุ ยฟง ไร่ ชาที่มีความสวยงามและกว้างใหญ่ โดยจะปลูกโค้งวนตามสันเขา
ลดหลัน่ เป็ นขั้นบันได ดูสวยงามแปลกตา เชิญท่านจิบชาตามอัธยาศัย ระหว่างเดินทางรับประทาน
อาหารเช้า แบบเซ็ตบอกซ์ (มื้อที่1)
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ปุณยมัตรารี สอร์ ท หรื อเทียบเท่า (มื้อที่2)
13.30 น.
จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ ดอยตุง เยีย่ มชม พระตําหนักดอยตุง ที่ประทับแปรพระราชฐานเพื่อทรง
งานของสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) มีรูปทรงผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนา
และชาเลย์ในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ โดยมีการแกะสลักไม้ตามกาแล เชิงชายและขอบหน้าต่างเป็ น
ลวดลายต่าง ๆ โดยฝี มือของช่างชาวล้านนา บริ เวณรอบพระตําหนักมีสวนดอกไม้นานาพันธุ์
หลากหลายสี สัน
15.30 น.
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ด่านชายแดนแม่สาย และ ด่านชายแดนท่าขี้เหล็ก ซึ่ งเป็ นเขตติดต่อระหว่าง
ไทยและพม่า มีแม่น้ าํ แม่สายเป็ นพรมแดน และมีสะพานเชื่อมเมืองทั้งสองเข้าด้วยกัน สามมารถให้
ชาวเขา ชาวไทย และชาวพม่าเดินทางไปมาหาสู่ คา้ ขายเสรี กนั อย่างสะดวก เชิญท่านช็อปปิ้ งสิ นค้า
ปลอดภาษี ณ ตลาดท่าล้อ ตามอัธยาศัย
17.30 น.
รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่3)
18.30 น.
นําท่านเช็คอินเข้าสู่ ที่พกั ณ โรงแรมชอพาเลท อ.แม่สาย จ.เชียงราย หรื อเทียบเท่า

วันที่สอง
06.00 น.
07.00 น.

11.30 น.
12.00 น.
13.00 น.

17.30 น.
18.30 น.

ด่านชายแดนแม่สาย – ด่านชายแดนท่าขี้เหล็ก – ดอยปางควาย – เชียงตุง – หมู่บา้ นชาวเขาเผ่าแอ่น –
วัดพระธาตุจอมดอย – วัดยานนาวา – หมู่บา้ นดิน
รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่4)
จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ หน้าด่านแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย จากนั้นนําท่านทําพิธีการผ่านด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง ออกเดินทางจาก จ.ท่าขี้เหล็ก พม่า สู่ เมืองเชียงตุง ตามเส้นทางเดินทัพแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย ในสมัยรัชกาลที่ 4 เชียงตุงเป็ นเมืองหลวงของรัฐฉาน อันมีประวัติศาสตร์ เก่าแก่
ยาวนานทั้งศิลปวัฒนธรรมประเพณี ที่สืบสานกับไทล้านนา ซึ่ งควรค่าแก่การศึกษา เส้นทางนี้ใช้
ระยะเวลาเดินทางชมวิวทิวทัศน์และความเป็ นอยูร่ ะหว่างทาง ของชนเผ่าอาข่า ไทล้านนา และไทลื้อ
ตลอดเส้นทางประมาณ 165 กิโลเมตร บนถนนเลียบชายเขาและห้วยนํ้าใสที่ไหลริ นตลอดทาง ผ่าน
เมืองท่าเดื่อ และเมืองพยาก ระหว่างทางนําท่านแวะพักยืดเส้นยืดสาย ณ ดอยปางควาย ซึ่ งเป็ นจุดที่สูง
ที่สุดของเส้นทางนี้ โดยสู งจากระดับนํ้าทะเลถึง 2,700 เมตร
เดินทางถึง เมืองเชียงตุง เมืองสามจอม เจ็ดเชียง เก้าหนอง สิ บสองประตูเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที5่ )
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นชาวเขาเผ่าแอ่น นําท่านชมการดํารงชีวิตของชาวเขาฟันดํา ที่มีความ
เป็ นอยูแ่ บบเรี ยบง่าย หมู่บา้ นแห่ งนี้ไม่มีไฟฟ้ าใช้ ชาวเขาส่ วนใหญ่หาของป่ า เลี้ยงหมู ปลูกผักเพื่อดํารง
ชีพ และประกอบอุตสาหกรรมครัวเรื อนเล็ก ๆ คือการทอผ้าด้วยเครื่ องทอผ้าทํามือ เพื่อจําหน่ายให้แก่
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยีย่ มชมหมู่บา้ นเป็ นการหารายได้เพิม่ เติม ซึ่ งท่านสามารถเลือกซื้ อผ้าพันคอ
ทอมือที่มีสีและลายไม่ซ้ าํ กับที่ใดในโลก
นําท่านมัสการ พระธาตุจอมดอย หรื อ พระธาตุจอมลอย ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
ตามตํานานชาวลัว๊ ะที่สร้างพระธาตุแห่ งนี้ข้ นึ มา และสาปไม่ให้เจ้าใหญ่นายโตท่านใดมาสักการะ
จากนั้นนําท่านนมัสการ เณรบุญติ๊บ เจ้าอาวาสวัดที่ชาวเชียงตุงเคารพนับถือมาก ท่านเป็ นผูบ้ ุกเบิก
สร้างถนนหนทางเผือ่ ให้ผทู ้ ี่ตอ้ งการสรรจรเดินทางเข้าออก วัดโกยินเล หรื อ วัดยานนาวา ได้
สะดวกสบาย
จากนั้นเยีย่ มชม หมู่บา้ นดิน นําท่านเดินเล่นชมวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ของชาวไท
ใหญ่ในอดีต โดยการนําดินแดงและดินเหนียวที่มีคุณภาพดีจากบริ เวณนั้นมาสร้างเป็ นที่อยูอ่ าศัย ซึ่ งใน
ปัจจุบนั นี้สามารถหาชมได้ยาก
จากนั้นนําท่านเช็คอินเข้าสู่ ที่พกั ณ โรงแรมอเมซิ งเชียงตุง
รับประทานอาหารเย็น สุ ก้ ียนู นาน (มื้อที่6)

วันที่สาม

วัดพระมหาเมี๊ยะมุนี – ตลาดเช้าเชียงตุง – ต้นหมายเมือง จอมมน – วัดพระธาตุจอมคํา –
พระยืนชี้นิ้ว วัดจอมสัก – หมู่บา้ นต้มเหล้า

06.00 น.
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่7) จากนั้นทําการเช็คเอ้าท์ออกจากที่พกั
นําท่านเยีย่ มชมรอบเมืองเชียงตุง สักการะ พระมหาเมี๊ยะมุนี องค์จาํ ลองจากมัณฑะเลย์ ณ วัดพระมหา
เมี๊ยะมุนี วัดหลวงคู่เมืองเชียงตุง ตั้งอยูใ่ จกลางเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2470 โดยเจ้าก้อนแก้วอินแถลง
เจ้าฟ้ าเมืองเชียงตุง จากนั้นออกเดินทางสู่ ตลาดเช้าเชียงตุง ตลาดที่ใหญ่ที่สุด มีร้านค้าจํานวน 2,000
กว่าร้าน และมีสินค้าหลากหลายประเภทจําหน่าย ท่านสามารถใช้เงินไทย และสามารถสื่ อสารกับ
พ่อค้าแม่คา้ เป็ นภาไทยได้เนื่องจากภาษามีความใกล้เคียงกัน
นําท่านชม ต้นไม้ยางยักษ์ขนาด 8 คนโอบ อายุมากกว่า 200 ปี ต้นไม้ค่เู มืองเชียงตุง ปลูกโดยเจ้าอลอง
พญา ชาวเชียงตุงเรี ยกว่า ต้นหมายเมือง ซึ่ งตั้งอยู่ 1 ใน 3 จอม ที่เป็ นที่เคารพสักการะของชาวไทใหญ่
เชียงตุง จากนั้นนําท่านสักการะสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุจอมคํา ณ วัดพระธาตุจอมคํา หรื อ วัดพระธาตุ
จอมทอง นําท่านสักการะ พระยืนชี้นิ้ว ปางพุทธทํานาย ที่ใหญ่ที่สุดในรัฐฉาน ณ วัดจอมสัก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านเซงปาหนี่หนี่ หรื อเทียบเท่า (มื้อที่8)
หลังรับประทานอาหารกลางวัน นําท่านเดินทางกลับสู่ ด่านชายแดนท่าขี้เหล็ก ระหว่างทางเยีย่ มชม
หมู่บา้ นต้มเหล้า ซึ่ งหมู่บา้ นต้มเหล้าในเมืองเชียงตุงเป็ นหมู่บา้ นต้มเหล้าที่เสี ยภาษีแบบถูกต้องตาม
กฎหมายของประเทศพม่า
เดินทางถึง จ.ท่าขี้เหล็ก นําท่านเดินทางต่อสู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
เดินทางถึงงานเลี้ยงต้อนรับ โดย ททท. กองตลาดภาคเหนือ ณ ไร่ แม่ฟ้าหลวง พร้อมรับประทานอาหาร
เย็น (มื้อที่9) จากนั้นนําท่านเช็คอินเข้าสู่ ที่พกั ณ โรงแรมเอ็ม เรสซิ เด็นท์ เชียงราย หรื อ โรงแรมเวียง
อิน เชียงราย หรื อเทียบเท่า
ไร่ บุญรอด – วัดห้วยปลากั้ง – วัดร่ องเสื อเต้น – กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่10)
นําท่านเยีย่ มชม ไร่ บุญรอด สิ งห์ปาร์ ค แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงาม ภายในไร่ บุญรอดมีการจัด
แต่งสวนดอกไม้เมืองหนาวสี สันสวยงามนานาชนิด มีพ้นื ที่เกษตรกรรมและไร่ ชากว่า 600 ไร่ โดย
จัดเป็ นรู ปแบบฟาร์ มทัวร์ อีกทั้งยังปลูกพืชหลายชนิด ตามความเหมาะสมกับสภาพดิน มีชาพันธุ์อ่หู ลง
รวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน และกิจกรรมต่าง ๆ ให้ท่านได้มาสัมผัส
นําท่านชม วัดห้วยปลากั้ง เป็ นอีกวัดหนึ่ งใน จ.เชียงราย ที่มีความสวยงามมาก ตั้งอยูบ่ นเขาและมีเนิน
เขารายรอบวัด สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม สิ่ งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ “พบโชคธรรม
เจดีย”์ เจดียท์ ี่สูงถึง 9 ชั้น รู ปทรงแปลกตาลักษณะเป็ นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา หลังคาสี แดงมี

09.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

17.30 น.
18.30 น.

วันที่สี่
07.00 น.
08.00 น.

10.00 น.

11.00 น.

12.00 น.
13.30 น.
14.50 น.
16.15 น.

รู ปปั้นมังกรทอดยาวทั้งสองข้างบันได ล้อมรอบด้วยเจดียเ์ ล็ก 12 ราศี วัดห้วยปลากั้งเป็ นวัดซึ่ งชาวบ้าน
นับถือและเชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนจะเปรี ยบเสมือนกับได้ข้ ึนสวรรค์
นําท่านชม วัดร่ องเสื อเต้น ผลงานทางศิลปะ ณ วัดแห่ งนี้ เป็ นฝี มือของ “สล่านก หรื อ นายพุทธา กาบแก้ว” ศิลปิ นท้องถิ่นชาวเชียงราย ลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัย ผูอ้ อกแบบสร้างวัดร่ องขุ่น “สล่านก” ให้
นิยามพระวิหารแห่ งนี้ว่า ทิพยสถาน หมายถึง การสรรเสริ ญพระพุทธเจ้าทั้งในรู ปแบบของ
ประติมากรรมและจิตรกรรม เมื่อคนเข้าไปมีจิตใจดีก็จะรักษาศีลก่อให้เกิดสมาธิและปัญญาตามมา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โพธิ์วดล รี สอร์ ท แอนด์ สปา เจ้าดัง หรื อเทียบเท่า (มื้อที่11)
นําคณะทัวร์ ทุกท่านเดินทางถึง สนามบินนานาชาติเชียงราย จากนั้นทําการเช็คอิน
เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL539
เดินทางถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**หมายเหตุ : โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของเวลา**
อัตราค่าบริ การ:

ราคาท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

11,900 บาท (รวมตัว๋ เครื่ องบิน)

3,000 บาท

***อัตราค่าบริ การรวมตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ เช็ค ณ วัน 28 มีนาคม 2561***
***ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเพิ่มราคาตามสายการบิน โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า***

อัตราค่าบริ การนี้ รวม:
- ที่พกั 3 คืน ตามที่ระบุในรายการ
- อาหาร 11 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
- นํ้าดื่มระหว่างเดินทาง 1 ขวด/วัน/ท่าน
- มัคคุเทศก์ไทย และพม่า คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ **สําหรับชาวไทยเท่านั้น ชาวต่างชาติคิดส่ วนต่างเพิ่ม**
- ตัว๋ เครื่ องบินไปและกลับ กรุ งเทพฯ–เชียงราย–กรุ งเทพฯ
- รถปรับอากาศนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชาํ นาญเส้นทาง
- ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง คุม้ ครองสู งสุ ด 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม:
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม นอกเหนือรายการ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักอบรี ด ฯลฯ
- ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น และคนขับรถ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีอื่น ๆ
- ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในส่ วนของ “อัตราค่าบริ การนี้รวม”

