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เมืองเ ี ยงตุง ประเทศพม่า เป็ นประเทศเพือนบ้านทีมีความเกียวพันกับไทยมานาน อารยะธรรม-เชือชาติที

ใกล้เคียงกันอย่างแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ หากท่านเป็ นผูห้ นึงทีต้องการย้อนอดีตวิถีชีวติ ชืนชมกับวัฒนธรรม
ประเพณี ดงเดิ
ั มผสมผสานกันของพีน้องไทยใหญ่ ไทยลือ ไทยเขิน และชาวพม่า ดืมดํากับธรรมชาติทีสวยงาม เรา
มีความยินดีเป็ นอย่างยิง ทีจะนําท่านไปสัมผัส และจดจําอย่างมิรู้ลืม

3 วัน 2 คืน / ไปรถ กลับ รถ
วันแรก แมสาย – ทาขี้เหล็ก – เ ี ยงตุง

08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ลานจอดรถโรงแรมวังทองแม่ สาย นําคณะเดินผ่านพิธีการตรวจคนออกเมืองไทย
เรี ยบร้อยแล้ว ข้ามสะพานมิตรภาพไทย – พม่า สู่ จงั หวัดท่าขี)เหล็กสหภาพพม่า
09.00 น. นําคณะออกเดินทางไปจังหวัดเชียงตุง โดยรถบัสปรับอากาศท้องถิ2นขนาด 25 ที2นงั2 ผ่านบ้านท่าเดื2อหรื อ
ต้าเล่ย ์ TALAY ในภาษาพม่า ซึ2 งถนนจากนี)ไปจะลัดเลาะตามแม่น) าํ TALAY นี)ก่อนถึงเมืองเชียงตุง
10.45 น. คณะผ่านเมืองพะยาก หรื อเมืองแพรกในภาษาไทยใหญ่ ซึ2 งเป็ นจุดกึ2งกลางระหว่างเมืองท่าขี)เหล็กกับเมือง
เชียงตุง ในอดีตเป็ นจุดพักทัพอาณาจักรไทยสมัยสงครามศึกเชียงตุงซึ2 งมี กรมหลวงวงษาธิ ราชสนิท แม่
ทัพยุคราชการที2 4 จนถึงสงครามเชียงตุงยุคใหม่ ซึ2 งนําโดยจอมพลผิณ ชุณหะวัณ ในสมัยสงครามโลก
ครั)งที2 2 และถึงจุดที2สูงที2สุดของเส้นทางท่าขี)เหล็ก-เชียงตุง คือหมู่บา้ นดอยบ้านปางควายซึ2 งเป็ นจุดที2มี
ความสู งจากระดับนํ)าทะเลถึง 3,000 ฟุต ก่อนลงสู่ ที2ราบเชียงตุงด้านหน้า
12.00 น. คณะเดินทางถึงเชียงตุง จากนั)นรับประทานอาหารเที2ยง (มื)อที21) ณ ร้านอาหาร ปานกป้ าสาขาแรก
13.30 น. นําท่านเข้าเช็คอินน์ ณ KYIANGTONG NEW HOTEL หรื อเทียบเท่า
14.30 น. นําคณะชมวัดพระธาตุจอมคํา วัดที2ประดิษฐานพระสารี ริกธาตุของพระพุทธเจ้า กราบของพรเพื2อเป็ นสิ ริ
มงคลแก่ ตนเอง และคณะวัดพระธาตุจอมคํา เดิมมีชื2อว่าวัดพระธาตุจอมสร้าง สร้างโดยจันทรสิ กขะและ
ฤาษี 4 ตน มีอายุประมาณ 1,200 กว่าปี ตามประวัติกล่าวว่า เป็ นพระธาตุที2ทาํ จากทองคําแท้สูง 226 ฟุต
กว้าง 84 ฟุต ประดับด้วยเพชรพลอยมากประมาณ 882 เม็ด ภายในพระอุโบสถมีสถาปั ตยกรรมและ
ศิลปกรรมที2งดงาม ผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนา ไทยใหญ่ และพม่า เข้าด้วยกัน มีวรรณกรรมเรื2 อง
มหาชาติ โดยช่างฝี มือจริ ง ๆ ด้านหน้าอุโบสถ มีศาลาคล้ายวิหารคด และสุ ดท้ายมีตูท้ ี2เก็บคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนาที2วจิ ิตรอลังกาล วัดพระธาตุจอมคําการปรับปรุ งซ่อมแซมมาหลายครั)งดังนี) พ.ศ. 2052
พระยาอาติตราชให้ชื2อว่า พระธาตุจอมคํา พ.ศ. 2062 นางสุ คนั ธาเกศา (นางผมหอม) ให้ชื2อว่า
พระธาตุจอมตอ พ.ศ. 2477 เจ้าฟ้ ารัตนะก้อนแก้วอินแถลงให้ชื2อว่า พระธาตุจอมตอง พ.ศ 2494 เจ้าฟ้ า
ชายหลวงให้ชื2อว่า พระธาตุจอมคํา
จากนั)นกราบนมัสการ สมเด็จอาญาธรรม(เจ้ าคณะจังหวัดเมืองเชี ยงตุง) ณ วัดเชี ยงยืน หรื อ วัดเจ๋ งยิน
(สําเนียงไทขึน) ถือได้วา่ เป็ นวัดหลวงของเชียงตุง ที2มีความเป็ นมาเก่าแก่ ภายในวิหาร มีพระพุทธรู ป
ประทับยืน 1 องค์ ซึ2 งเป็ นที2มาของชื2 อวัดแห่งนี) รวมถึงภายในวิหารยังมีการตกแต่งอย่างสวยงาม
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15.30 น. ชมวัดมหาเมี6ยะมุนี หรื อวัดเจ้าหลวงซึ2 งตั)งอยูใ่ จกลางเมือง สร้างขึ)นเมื2อปี พ.ศ.2463 สร้างโดยเจ้าก้อนแก้ว
อินแถลงแห่งเชียงตุง ภายในมีองค์พระมหาเมีIยะมุนี องค์จาํ ลองจากเมืองมัณฑะเลย์ ประดิษฐานอยู่
จากนั)นชม วัดพระแก้ ว อดีตเป็ นวัดหลวงสําหรับเจ้าฟ้ ามาประกอบพิธีทางศาสนา มีวหิ ารที2งดงามมาก
หลังคาซ้อนกันเป็ นชั)น ๆ สร้างเมื2อปี พ.ศ. 2465 เสร็ จเมื2อปี พ.ศ. 2470 สร้างโดยเจ้าก้อนแก้วอินแถลง
จากนั)นชม วัดราชฐานหัวข่ วง จากวัดพระแก้วเดินข้ามถนนมาประมาณ 20 เมตร เป็ นวัดที2มีโรงเรี ยนเปิ ด
สอนนักธรรมตรี โท และเอกและสอนภาษบาลี โดยสมเด็จวัดปากนํ)าในเมืองไทยมาสร้างอาคารโรงเรี ยน
สอนพระปริ ยตั ิธรรมเมื2อปี พ.ศ. 2544
16.30 น. นําคณะชม พระชี9นิว9 ศิลปะแบบพม่าตั)งอยูบ่ นเขาจอมสัก ซึ2 งเป็ นอีกหนึ2งสัญลักษณ์ของเมืองเชียงตุง
ช่วงเย็น ชมความงามของหนองตุง หนองนํ)าสําคัญที2หล่อเลี)ยงชีวติ ชาว เชียงตุงภายใต้บรรยากาศพระ
อาทิตย์อสั ดงลับขอบแห่ งขุนเขา ให้ท่านได้นง2ั ดื2มชา ชิมยําใบชาตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื)อที22) ณ ร้านอาหาร ปานกป้ า สาขาใหม่ หลังอาหารเย็นนําคณะเดินทางกลับสู่
โรงแรมที2พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อจะเลือกเดินเที2ยวบริ เวณตลาดหน้าโรงแรม
วันที่สอง เที่ยวเมืองเ ี ยงตุง

07.00 น. นําคณะเดินทางไปชม ตลาดเมืองกลางนา บรรยากาศแบบตลาดชาวบ้าน แบบดั)งเดิม ชมวิถีชีวิตตามเช้า
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที2พกั (มื)อที2 3)
09.00 น. นําคณะ ชมซุ้ มประตูเมืองเชี ยงตุงเก่ า เป็ นหนึ2งใน 12 ประตู ปั จจุบนั เหลืออยูเ่ พียง 2 ประตูเท่านั)นตาม
จากนั)นนําท่านเดินตามถนนมาอีกประมาณ 300 เมตร จะแลเห็นกลุ่มเจดียถ์ ูกล้อมรั)วก่ออิฐเป็ นกําแพงอยู่
โดยรอบ คือสถานที2เก็บพระบรมอัฐิของเจ้าฟ้ า (สถูปเจ้ าฟ้า) หลายพระองค์ แห่งราชวงศ์ไทเขิน ที2เคย
ปกครองเมืองเชียงตุงมาในอดีต ซึ2 งรวมทั)งพระอัฐิของเจ้าก้อนแก้วอินแถลง เจ้าฟ้ าองค์สาํ คัญแห่งเชียงตุง
10.00 น. จากนั)นชม ต้ นไม้ ยางนา (โดยเปลี2ยนใช้รถสามล้อเครื2 อง ขนาด 10 ที2นง2ั เนื2 องจากรถบัสไม่สามารถขึ)นได้)
ขนาดใหญ่อายุกว่า 250 ปี ซึ2 งเป็ นต้นไม้หมายเมืองที2ชาวเชียงตุงให้ความนับ จากนั)นนําชม วัดจอมมน วัด
เป็ นวัดไทใหญ่ ซึ2 งจะแตกต่างจากวัดเมืองโดยทัว2 ไป วิหารจะเป็ นศิลปะไทใหญ่ท) งั หมด มีพระประธานที2
สวยงาม นอกจากนี)ยงั มีพระผ่องพะอู 5 องค์ซ2 ึ งจําลองมาจากวัดที2ทะเลสาบอินเลย์เมืองตองยี
จากนั)นนําคณะชมวิวเมืองเชียงตุงมุมสู ง จากจุดนี)ท่านสามารถมองเห็นวิวเมืองเชียงตุงได้โดยรอบ
12.00 น. รับประทานอาหารเที2ยง (มื)อที24) ณ ร้านอาหารปานกป้ า สาขาแรก
13.00 น. นําคณะเดินทางไป หมู่บ้านไทเขินยางขวาย ซึ2 งเป็ นชุมชนไทเขินโบราณ ที2ยงั คงอนุ รักษ์วถิ ีชีวติ ดัง2 เดิม
พร้อมทั)งเดินเที2ยวชมหมู่บา้ น ซึ2 งมีรูปแบบการก่อสร้างตัวบ้านแบบศิลปะแบบดัง2 เดิม
14.30 น. นําคณะชม วัดอินทร์ ซึ2 งเป็ นวัดที2สาํ คัญของเชียงตุง ซึ2 งชาวเชียงตุงเชื2อว่า พระอินทร์ ได้มาช่วยสร้างวัดนี)
ทําให้วดั นี)มีลกั ษณะเด่น คือ มีวหิ าร 2 แห่งในหลังคาเดียวกัน ประกอบด้วย วิหารหลวงเป็ นวิหารที2
ชาวบ้านสร้างขึ)น และวิหารน้อยเป็ นวิหารที2พระอินทร์ สร้างขึ)น ดังนั)นชาวเชี ยงตุง จึงเรี ยกวัดนี)วา่
“วัดอินทร์ ” ภายในอลังการของความวิจิตรบรรจงในการตกแต่ง ทั)งการลงลักษณ์ปิดลองแบบวิหารลายคํา
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โดยเฉพาะพระประธานวิหารหลวงจะมีการสร้างกู่พระเจ้าแบบชาวล้านนาครอบพระ ประธานไว้ ซุ ม้
ประตูวหิ ารด้านในจะประดับด้วยอัญมณี ที2ล) าํ ค่า นอกจากนี)ยงั มีบ่อนํ)าทิพย์ อยูด่ า้ นหลังพระประธานวิหาร
นําคณะชม วัดยางกวง ภายในวิหารของวัดมีพระพุทธรู ป 3 องค์ จีวรประดับด้วยอัญมณี หลากสี มองดู
คล้ายเกล็ดพญานาค ชาวเชียงตุงจึงเรี ยกว่า พระเกล็ดนาค พร้อมกันนั)นมีเรื2 องเล่าของชาวเชียงตุงว่ามี
พญานาคอาศัยอยูใ่ นหนองตุงมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงเลื)อยขึ)นมาในเวลากลางคืนนําอัญมณี
จากใต้หนองตุงมาสร้างพระเกล็ดนาค 3 องค์ไว้ที2วดั ยางกวง นอกจากนี)บริ เวณทางเข้าวัดยางกวง มีชุมชน
ซึ2 งมีอาชีพทําเครื2 องปั) นดินเผา จะพบกับเครื2 องปั) นดินเผาแบบต่างๆ ใช้ฝีมือล้วนๆ ปราศจากเทคโนโลยี
และบ้านดิน ซึ2 งมีการสร้างเพื2ออยูอ่ าศัยมาหลายร้อยปี แล้ว
นําคณะชม วัดป่ าแดง ซึ2 งครั)งหนึ2งในอดีต นิกายป่ าแดงและนิกายสวนดอก ของวัดยางกวงเคยขัดแย้งกัน
ก่อนที2พระเมืองแก้ว (พ.ศ.2030 – 2038) กษัตริ ยเ์ มืองเชียงใหม่ จะไกล่เกลี2ยปั ญหาด้วยความประนี
ประนอม โดยให้การสนับสนุนทั)งสองนิกายเพื2อไม่ให้พุทธศาสนาเสื2 อมโทรม และสักการะต้นศรี มหา
โพธิM หน่อจากประเทศอินเดีย หลังจากนั)นชมบรรยกาศริ มหนองตุง อีกครั)งเพื2อซึ มซับบรรยากาศยามเย็น
รับประทานอาหารเย็น (มื)อที25) ณ ร้านอาหารเบสช้อย
เดินทางกลับโรงแรมที2พกั อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม เ ี ยงตุง – ทาขี้เหล็ก – แมสาย

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที2พกั (มื)อที2 6)
08.00 น. นําท่านเดินชมตลาดเมืองเชียงตุง ซึ2 งเป็ นตลาดที2ใหญ่มากอีกแห่งหนึ2งที2มีผคู ้ นจากหลายเผ่าพันธุ์จะแต่ง
กายตามลักษณะประจําเผ่าของตนเองเข้ามาซื) อขายแลกเปลี2ยนสิ นค้าแปลกที2หาดูได้ยากชิมกาแฟโบราณ
โรตีโอ่ง (ทําในโอ่ง) และก๋ วยเตีNยวหมูทุบ (ลูกชิ)นทุบไม่ผสมแป้ งทําสดๆ)
09.00 น. สมควรแก่เวลานําคณะอําลาเมืองเชียงตุง ระหว่างทาง แวะจุดหมู่บ้านดอยปางควาย ชมสิ นค้าพื)นถิ2นที2
ชาวบ้านนํามาขาย จากนั)นออกเดินทางต่อผ่านเมืองเพียก สู่ เมืองท่าเดื2อ
12.30 น. บริ การอาหารมื)อเที2ยง (มื)อที27) ณ ร้านอาหาร SEIN PANN NI NI ซึ2 งอยูใ่ นเมืองท่าเดื2อ หลังอาหารออก
เดินทางสู่ เมืองท่าขี)เหล็ก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว2 โมง
15.00 น. เดินทางถึงท่าขี)เหล็ก นําคณะเที2ยวชมองค์ เจดีย์ชเวดากอง(องค์จาํ ลอง) ซึ2 งตั)งอยูบ่ นเนินเขาสู ง จากจุดนี)
ท่านสามารถมองเห็นวิวเมืองท่าขี)เหล็กได้อย่างชัดเจน จากนั)นนําคณะเลือกซื) อสิ นค้าของฝากของที2ระลึก
ณ ตลาดท่ าล้ อ ตามอัธยาศัย
16.30 น. เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย ที2ลานจอดรถโรงแรมวังทองโดยสวัสดิMภาพพร้อมเก็บความประทับใจไม่รู้ลืม
*******************************************************************************

เ ี ยงราย สไมล ทัวร
CHIANGRAI SMILE TOUR
600/10 หมู่ 8 ตําบลเวียงพางคํา อําเภอแม่ สาย เชียงราย 57130

www.chiangraismile.com โทร.089-1928020,089-9977550

Licence no. 21/0461

E-mail.chiangraismiletour@hotmail.co.th,chiangraismiletour@gmail.com

อัตราคาบริการ
สํ าหรับ 8 ท่ านขึน9 ไป ท่ านละ 6,900 บาท
พักเดียA วเพิมA 1,200 บาท
อัตรานี้รวม

ยานพาหนะรับ – ส่ ง ตามที2ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย – พม่า
ค่าทีพัก 2 คืน(ห้องละ 2 ท่าน), อาหาร 7 มือ
ค่าเข้าชมสถานทีตามระบุในรายการ
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ2นสื อสารภาษาไทย
ค่าประกันภัยอุบตั ิเหตุในการเดินทาง วงเงิน
1,000,000 (ตามเงือนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไมรวม

ภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3 % (กรณี ออกบิลใบกํากับภาษี)
ภาษีมูลค่าเพิม 7 % (กรณี ออกบิลใบกํากับภาษี)
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน และ คนขับรถ
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด
ค่าเครื2 องดื2มนอกเหนือรายการระบุ
ค่าธรรมเนียมผ่านแดนกรณี เป็ นชาวต่างชาติซึง
ไม่ใช่คนไทย

เอกสารที่ต"องเตรียม

♦ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 2 ใบ ไม่ควรใช้บตั รข้าราชการ ( บัตรตัวจริ งนําติดตัวไปด้วยในวันเดินทาง )
♦ รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 1 นิวครึง จํานวน 3 ใบ (ไม่ควรเป็ นรู ปถ่ายในชุดข้าราชการ)
♦ เมืองเชียงตุงใช้เงินไทยได้ ควรแลกแบงก์ 20,50,100 ไม่รับเงินเหรี ยญ
การ ําระเงิน

ชื อบัญชี : เชี ยงราย สไมล์ ทัวร์ ธนาคารกสิ กรไทย สาขาแม่ สาย 2 ประเภทออมทรัพย์ เลขที 672-2-02654-1
1. สํารองทีนังก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชําระมัดจํา 50 % ส่ วนทีค้างชําระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 5 วัน หัก 50 % ของค่าทัวร์
3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 3 วัน บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ= ไม่คืนเงินมัดจําทังหมด
หมายเหตุ
-

-

-

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิM ที2จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที2เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรื อ
ล่าช้าของสายการบิน, อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, ปั ญหาทางการเมือง, การจลาจล หรื อ
สิ2 งของสู ญหายตามสถานที2ต่าง ๆ ที2เกิดเหนื ออํานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิM ที2จะเปลี2ยนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั)งนี)ทาง
บริ ษทั ฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าส่ วนมากเป็ นสําคัญ
คณะผูจ้ ดั การเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั)งสิ) น หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั)งนี)ข) ึนอยู่
กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที2ตรวจคนเข้าออกเมืองนั)นๆเป็ นสําคัญ

