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โปรแกรมทัวร์เชียงรายสบายใจ 2 วัน 1 คืน 

วันแรก 
08.30 น. รับท่านที่สนามบินเชียงราย หรือขนส่งเชียงราย 
09.00 น. น าท่านไหว้สักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราชเพื่อ
 เป็นสิริมงคลกับตัวเอง  
10.00 น. น าท่านเดินทางไปวัดพระแก้ว (ไหว้พระหยกเชียงราย) วัด
 คู่บ้านคู่เมืองของเชียงราย  
11.00 น. น าท่านชมพิพิธภัณฑ์บ้านด า อ.ถวัลย์ ดัชนี ชมศิลปะโทนสี
 ด า  
12.00 น.น าท่านทานอาหารเท่ียง (1) บนดอยตุง 
13.00 น. น าท่านชม พระต าหนักดอยตุง สวนแม่ฟา้หลวง  และหอ

 แรงบันดาลใจ  
16.00  น าท่านเดินทางไปยัง อ.แม่สาย ชมบรรยากาศและ
 ทัศนียภาพ 2 ประเทศที่จดุชมวิวพระธาตุดอยเวา กราบ
 สักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระ
 เอกาทศรส และพระพี่นางสุพรรณกัลยา เก็บรูปแมงเวายักษ์
 (แมงป่องช้าง)  
18.30 น. น าท่านเข้าที่พักในตัว อ.แม่สาย  
19.00 น. น าท่านรับประทานอาหารค่ า (2) จากนั้นพกัผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกช็อปป้ิงแถวๆ 
 โรงแรมใน อ. แม่สาย 
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วันที่สอง 
08.30  หลังจากทานอาหารเช้า (3) ท่ีโรงแรมเสร็จแล้ว พาท่านท าเอกสารผ่านแดนเดินทางข้ามไปยัง 
 อ.ท่าขี้เหล็กประเทศพม่า ไหว้วัดจีนท่ีใหญ่ท่ีสุดใน อ.ท่าขี้เหล็ก วัดสายเมือง(ไทยใหญ)่ 
 กราบขอพร ครูบาแสงหล้า วัดพระหยก (ศิลปะพม่า) ขึ้นไปไหว้พระธาตุชเวดากอง  (จ าลอง
 จาก ย่างกุ้ง) พร้อมชมทัศนียภาพเมืองแวะช้อปปิ้งสินค้า
 ตลาดท่าล้อ (ท่าขี้เหล็ก) ได้เวลาพอสมควร น าท่านข้าม
 กลับมายังฝั่งไทย 
12.00 น. น าท่านรับประทานอาหารเท่ียง (4) ท่ีร้านอาหาร 
13.00 น. น าท่านเดินทางไปชมความงามสามเหล่ียมทองค าดินแดน
 สามประเทศ ไทย พม่า ลาว อันโด่งดัง ไปท่ัวโลก ไหว้พระ
 พุทธนวล้านตื้อพร้อมกับชมทัศนียภาพแม่น้ าโขง  
14.00 น. น าท่านไปวัดเจดีย์หลวง ชมเมืองเก่าโยนกนคร (เมืองเชียงแสน)  
15.00 น. น าท่านไปไหวพ้ระธาตุผาเงาอันศักดิ์สิทธิ ์ 
16.00 น. น าท่านเดนิทางกลับ อ. เมือง จ. เชียงราย  
17.00 น. น าท่านเดินทางถึงสนามบินเชียงราย หรือขนส่งเชียงราย 
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อัตราค่าบริการ 
6 ท่าน ราคาท่านละ  (โทรสอบถาม) 
8 ท่าน ราคาท่านละ  (โทรสอบถาม) 
 
พักเดี่ยวเพิ่ม............บาท  
ราคานี้ยกเว้นวันสิ้นปี 31 ธ.ค. – 1 ม.ค.  

อัตรานี้รวม อัตรานี้ไม่รวม 
ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ ค่าทิปมคัคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขบัรถ 
ค่าเอกสารข้ามแดน (รถ และคน) ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด 
ค่าที่พัก 1 คืน (1 ห้อง พัก 2 ท่าน) ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ    
ค่าอาหาร (4 มื้อ) ตามระบุในโปรแกรม   
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุในโปรแกรม ค่าธรรมเนียมผ่านแดนกรณเีป็นชาวต่างชาติ 

มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (คนไทย) 
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 
(กรณีต้องการเอกสารใบเสร็จรับเงิน) 

ค่าประกันภยัอุบัตเิหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม์) 

 

 
เอกสารประกอบการเดินทาง (ข้ามแดนไทย-พม่า) 
-  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ใบ (บัตรตัวจริงน ามาวันเดินทาง) 
-  เด็ก ให้เตรียมส าเนาบัตรสูติบัตร 1 ใบ 
ส่งเอกสารท้ังหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน  
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การช าระเงิน 
1. ส ารองที่นั่งก่อนเดินทาง 15 วัน พร้อมช าระมดัจ า 50 % ส่วนที่เหลือช าระก่อนวนัเดินทาง 7 วัน 
2. ยกเลิกการเดินทาง 10 – 15 วัน หัก 50 % ของมดัจ า 
3. ยกเลิกในวันเดินทาง บรษิัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ามัดจ าทั้งหมดตามเงือ่นไขการจอง  
ธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ 
ชื่อบัญชี: บรษิัท ไอเชียงราย จ ากัด 
ประเภท: บัญชอีอมทรัพย ์
สาขา: บ้านดู่ 
บัญชีเลขที่: 984-0-05540-5 
และส่งส าเนาการโอนเงิน (pay-in) กลับมาที่ booking@ichiangrai.com ไว้เป็นหลักฐาน  
หมายเหตุ 
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้าม
น าเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กอง
ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทั้งหมด หรือ บางส่วน 
* บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณี เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของ
สายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, 
การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอัน
เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท 
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงรายการทัวร์, ก าหนดวันเดินทาง, สายการบิน, และราคาทัวร์ ตาม
ความเหมาะสม และความจ าเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งน้ียังคงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็น
ส าคัญ 
* คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นส าคัญ 
*  กรณีท่านปฏิเสธ หรืองดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางม้ือ  หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 


