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)

โปรแกรมทัวร์ เชียงตุง 2 วัน 1 คืน (ไปรถ-กลับรถ)
วันแรก แม่ สาย-วัดมหาเมีย๊ มะณี-วัดราชฐานหัวข่ วง-พระธาตุจอมคา-พระชี้นิว้ -เชียงตุง
07.30 น. เริ่ มการเดินทางจาก อ.แม่สายทาพิธีการข้ามแดนไปยัง อ. ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า ขึ้นรถ
ตู ้ หรื อรถบัส (ขึ้นอยูก่ บั จานวนคนเดินทาง)ของ
พม่า เดินทางผ่านเมืองโก เมืองเล็น เมืองท่าเดื่อ
ลัดเลาะไปตามแม่น้ าเล็นเรื่ อย ๆ ถนนซึ่งเป็ น
บริ ษทั ของคนไทยสร้าง ผ่านเมืองแพรก (หรื อเมือง
พยาก) ผาสะแกง และดอยปางควาย ซึ่งเป็ น
จุดสู งสุ ดของเส้นทางนี้และเป็ นแหล่งพักรถ มี
สิ นค้าประเภทผลไม้และของฝากตามฤดูกาลขาย
12.00 น. ถึงเมืองเชียงตุง (สมญานามว่ า เมืองสามจอม เจ็ดเชียง เก้าหนอง สิ บสองประตู) พาท่าน
รับประทานอาหารเที่ยง (1) จากนั้นนาท่านไหว้พระมหาเมีย๊ ะมุณี (วัดหลวง) จาลองมาจาก
องค์จริ งที่เมืองมัณฑะเลย์ วัดพระแก้ว วัดราชฐานหัวข่ วง จากนั้นพาท่านชมทัศนียภาพและ
ไหว้วดั พระธาตุจอมคา และไปดูต้นหมายเมือง (ต้ นยางใหญ่ ขนาด 8 คนโอบ) ทีว่ ดั จอมมน
และไหว้พระยืนชี้นิว้ ทีว่ ดั จอมสั ก
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16.00 น. นาท่านเข้าที่พกั โรงแรมโกลเด้ นสตาร์ หรือโรงแรมนิวเชียงตุง (ระดับ 4 ดาว)
17.00 น. พาท่านไปยังหนองตุง เป็ นหนองน้ าขนาดใหญ่ซ่ ึงเป็ นที่มาของชื่อเมืองเชียงตุง ดื่มน้ าชา
นา้ เต้ าฮู้ แล้วเดินเล่นและ ถ่ายรู ปเก็บบรรยากาศหนองตุงยามเย็น
18.30 น. รับประทานอาหารค่า (2) ที่ร้านอาหาร
20.00 น. เดินชมแสงสี ที่มีไม่ค่อยมากและซื้อของฝากตลาดกลางคืนและกลับที่โรงแรมพักผ่อน
ตามสบาย

วันทีส่ อง เชียงตุง-ตลาดเมืองเชียงตุง-ประตูผาแดง-พระธาตุชเวดากอง-แม่ สาย
08.00 น. อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (3) ที่โรงแรมจัดให้ จากนั้นเดินเที่ยวตลาดเมือง
เชียงตุง เป็ นตลาดทีใ่ หญ่ มากมีสินค้ าทุกประเภทขาย สามารถใช้เงินไทยและสื่ อสารกับ
พ่อค้าแม่คา้ ด้วยภาษาไทย บรรยากาศที่เป็ นกันเองและมิตรภาพพี่นอ้ งไต ทาให้ราคาสิ นค้าไม่
ค่อยแพง
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10.30 น. นาท่านนัง่ รถชมเมืองผ่ านประตูผาแดง หนึ่งในสิ บ สอง
ประตูทยี่ งั เหลืออยู่ ผ่านที่ทาการกงสุ ลไทยใน อดีตสมัยที่
เชียงตุงเคยเป็ นจังหวัดสหรัฐไทยเดิม ของไทย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (4) ที่ร้านอาหาร และ
เดินทางกลับ ท่าขี้เหล็ก
16.00 น. ถึงท่าขี้เหล็ก แวะไหว้ พระธาตุชเวดากอง (องค์ จาลองจาก
ย่ างกุ้ง) และให้เวลาช๊อปปิ้ งที่ ตลาดท่ าล้อ ซื้อสิ นค้าและของฝาก พอสมควรแก่เวลาเดินทาง
กลับ อ.แม่สาย ประเทศไทยโดยสวัสดิ์ภาพ

………………………………………. 

อัตราค่ าบริการ สาหรับจานวน 8 ท่ านขึน้ ไป
ท่ านละ 5,500 บาท
พักเดี่ยวเพิม่ 1,000 บาท
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อัตรานีร้ วม
ยานพาหนะรับ – ส่ ง ตามที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย – พม่า
ค่าที่พกั 1 คืน (1 ห้อง พัก 2 ท่าน)
ค่าอาหาร (4 มื้อ)ตามระบุในโปรแกรม
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและทัวร์ ลีดเดอร์ จากประเทศไทย

อัตรานีไ้ ม่ รวม
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด
ค่าเครื่ องดื่มนอกเหนือรายการระบุ
ค่าธรรมเนียมผ่านแดนกรณี เป็ นชาวต่างชาติ
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (กรณี
ต้องการเอกสารใบเสร็ จรับเงิน)

ค่าประกันภัยอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เอกสารประกอบการเดินทาง
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ใบ (บัตรตัวจริ งนามาวันเดินทาง)
- รู ปถ่ายสี หน้าตรง 1 นิ้ว จานวน 3 ใบ
- เด็ก ให้เตรี ยมสาเนาบัตรสูติบตั ร 1 ใบ
ส่งเอกสารทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน

การชาระเงิน
1. สารองที่นงั่ ก่อนเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 50 % ส่วนที่เหลือชาระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
2. ยกเลิกการเดินทาง 10 – 15 วัน หัก 50 % ของมัดจา
3. ยกเลิกในวันเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่ามัดจาทั้งหมดตามเงื่อนไขการจอง
ธนาคาร: ธนาคารกรุ งเทพ
ชื่อบัญชี: บริ ษทั ไอเชียงราย จากัด
ประเภท: บัญชีออมทรัพย์
สาขา: บ้านดู่
บัญชีเลขที่: 984-0-05540-5
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และส่งสาเนาการโอนเงิน (pay-in) กลับมาที่ booking@ichiangrai.com ไว้เป็ นหลักฐาน

หมายเหตุ
* บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ
สิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรื อ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย หรื อ ด้วย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวน
ทั้งหมด หรื อ บางส่วน
* บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจเพิม่ ขึ้นในกรณี เกิดเหตุสุดวิสยั อาทิ เกิด
การล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบตั ิเหตุ
ร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่ งของ
สูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่ งเป็ นเหตุอนั เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริ ษทั
* บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กาหนดวันเดินทาง, สายการบิน, และ
ราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจาเป็ นที่เกิดขึ้น โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ยงั คงรักษา
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
* คณะผูจ้ ดั การเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็ นสาคัญ
* กรณี ท่านปฏิเสธ หรื องดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการไม่ทานอาหาร
บางมื้อ หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่
กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิม่ เติมเชียงตุง
เชียงตุง- เงินที่ใช้ สามารถใช้เงินไทยได้เลยค่ะ
อากาศ – 17-27 องศา
เวลา – ช้ากว่าประเทศไทย 30นาที (ครึ่ งชัว่ โมง)
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