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โปรแกรมทวัร์เชียงตุง 2 วนั 1 คนื (ไปรถ-กลบัรถ) 

วนัแรก แม่สาย-วดัมหาเมีย๊มะณ-ีวดัราชฐานหัวข่วง-พระธาตุจอมค า-พระช้ีนิว้-เชียงตุง 
07.30 น. เร่ิมการเดินทางจาก อ.แม่สายท าพิธีการขา้มแดนไปยงั อ. ท่าข้ีเหลก็ ประเทศพม่า ข้ึนรถ
 ตู ้หรือรถบสั (ข้ึนอยูก่บัจ  านวนคนเดินทาง)ของ
 พม่า เดินทางผา่นเมืองโก เมืองเลน็  เมืองท่าเด่ือ 
 ลดัเลาะไปตามแม่น ้าเลน็เร่ือย ๆ ถนนซ่ึงเป็น
 บริษทัของคนไทยสร้าง ผา่นเมืองแพรก (หรือเมือง
 พยาก) ผาสะแกง และดอยปางควาย ซ่ึงเป็น
 จุดสูงสุดของเส้นทางน้ีและเป็นแหล่งพกัรถ มี
 สินคา้ประเภทผลไมแ้ละของฝากตามฤดูกาลขาย 
12.00 น. ถึงเมืองเชียงตุง (สมญานามว่า เมอืงสามจอม เจ็ดเชียง เก้าหนอง สิบสองประตู) พาท่าน  
 รับประทานอาหารเท่ียง (1) จากนั้นน าท่านไหวพ้ระมหาเมีย๊ะมุณ ี(วดัหลวง) จ  าลองมาจาก
 องคจ์ริงท่ีเมืองมณัฑะเลย ์วดัพระแก้ว วดัราชฐานหัวข่วง จากนั้นพาท่านชมทศันียภาพและ
 ไหวว้ดั พระธาตุจอมค า และไปดูต้นหมายเมอืง (ต้นยางใหญ่ขนาด 8 คนโอบ) ทีว่ดัจอมมน 
 และไหวพ้ระยนืช้ีนิว้ทีว่ดัจอมสัก  
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16.00 น.  น าท่านเขา้ท่ีพกั โรงแรมโกลเด้นสตาร์ หรือโรงแรมนิวเชียงตุง (ระดบั 4 ดาว) 
17.00 น.  พาท่านไปยงัหนองตุง เป็นหนองน ้าขนาดใหญ่ซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือเมืองเชียงตุง ด่ืมน ้าชา 
 น า้เต้าฮู้ แลว้เดินเล่นและ ถ่ายรูปเกบ็บรรยากาศหนองตุงยามเยน็ 
18.30  น.  รับประทานอาหารค ่า (2) ท่ีร้านอาหาร  
20.00 น.   เดินชมแสงสีท่ีมีไม่ค่อยมากและซ้ือของฝากตลาดกลางคืนและกลบัท่ีโรงแรมพกัผอ่น
 ตามสบาย 

  
 
วนัทีส่อง เชียงตุง-ตลาดเมอืงเชียงตุง-ประตูผาแดง-พระธาตุชเวดากอง-แม่สาย 
08.00 น.  อรุณสวสัด์ิยามเชา้ รับประทานอาหารเชา้ (3) ท่ีโรงแรมจดัให ้จากนั้นเดินเท่ียวตลาดเมอืง
 เชียงตุง  เป็นตลาดทีใ่หญ่มากมสิีนค้าทุกประเภทขาย สามารถใชเ้งินไทยและส่ือสารกบั
 พ่อคา้แม่คา้ดว้ยภาษาไทย บรรยากาศท่ีเป็นกนัเองและมิตรภาพพี่นอ้งไต ท าใหร้าคาสินคา้ไม่
 ค่อยแพง 
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10.30 น.  น าท่านนัง่รถชมเมอืงผ่านประตูผาแดง หน่ึงในสิบ สอง
 ประตูทีย่งัเหลอือยู่ ผา่นท่ีท าการกงสุลไทยใน อดีตสมยัท่ี
 เชียงตุงเคยเป็นจงัหวดัสหรัฐไทยเดิม ของไทย  
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั (4) ท่ีร้านอาหาร และ
 เดินทางกลบั ท่าข้ีเหลก็ 
16.00 น.  ถึงท่าข้ีเหลก็ แวะไหว้พระธาตุชเวดากอง (องค์จ าลองจาก
 ย่างกุ้ง) และใหเ้วลาช๊อปป้ิงที ่ ตลาดท่าล้อ ซ้ือสินคา้และของฝาก พอสมควรแก่เวลาเดินทาง
 กลบั อ.แม่สาย ประเทศไทยโดยสวสัด์ิภาพ 

 
 

……………………………………….  
 
 
อตัราค่าบริการ ส าหรับจ านวน 8 ท่านขึน้ไป 
ท่านละ 5,500 บาท    
พกัเดี่ยวเพิม่ 1,000 บาท   
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อตัรานีร้วม อตัรานีไ้ม่รวม 
ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามท่ีระบุในรายการ ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ 
ค่าธรรมเนียมผา่นแดนไทย – พม่า ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด 
ค่าท่ีพกั 1 คืน  (1 หอ้ง พกั 2 ท่าน) ค่าเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการระบุ    

ค่าอาหาร (4 ม้ือ)ตามระบุในโปรแกรม ค่าธรรมเนียมผา่นแดนกรณีเป็นชาวต่างชาติ 

มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและทวัร์ลีดเดอร์จากประเทศไทย 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (กรณี
ตอ้งการเอกสารใบเสร็จรับเงิน) 

ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท 
(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

เอกสารประกอบการเดินทาง 
-  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 1 ใบ (บตัรตวัจริงน ามาวนัเดินทาง) 
-  รูปถ่ายสีหนา้ตรง 1 น้ิว จ านวน 3 ใบ 
-  เดก็ ใหเ้ตรียมส าเนาบตัรสูติบตัร 1 ใบ 
ส่งเอกสารทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วนั  
การช าระเงิน 
1. ส ารองท่ีนัง่ก่อนเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 50 % ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนวนัเดินทาง 15 วนั 
2. ยกเลิกการเดินทาง 10 – 15 วนั หกั 50 % ของมดัจ า 
3. ยกเลิกในวนัเดินทาง บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ามดัจ าทั้งหมดตามเง่ือนไขการจอง  
ธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ 
ช่ือบญัชี: บริษทั ไอเชียงราย จ ากดั 
ประเภท: บญัชีออมทรัพย ์
สาขา: บา้นดู่ 
บญัชีเลขท่ี: 984-0-05540-5 
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และส่งส าเนาการโอนเงิน (pay-in) กลบัมาท่ี booking@ichiangrai.com ไวเ้ป็นหลกัฐาน  
หมายเหตุ 

* บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ
ส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ ดว้ย
เหตุผลใด ๆ กต็ามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จ านวน
ทั้งหมด หรือ บางส่วน 
* บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีอาจเพิ่มข้ึนในกรณี เกิดเหตุสุดวิสยั อาทิ เกิด
การล่าชา้ของสายการบิน เปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเท่ียวบินจากสายการบิน, อุบติัเหตุ
ร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนดัหยดุงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และส่ิงของ
สูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ซ่ึงเป็นเหตุอนัเกิดข้ึนเหนือการควบคุมของบริษทั 
* บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงรายการทวัร์, ก าหนดวนัเดินทาง, สายการบิน, และ
ราคาทวัร์ ตามความเหมาะสม และความจ าเป็นท่ีเกิดข้ึน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทั้งน้ียงัคงรักษา
ผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 
* คณะผูจ้ดัการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางถกูปฏิเสธการเขา้ – ออกเมือง ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้ออกเมืองเป็นส าคญั 
*  กรณีท่านปฏิเสธ หรืองดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการไม่ทานอาหาร
บางม้ือ  หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่
กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
รายละเอยีดเพิม่เติมเชียงตุง 
เชียงตุง- เงินท่ีใช ้ สามารถใชเ้งินไทยไดเ้ลยค่ะ 
อากาศ – 17-27 องศา 
เวลา – ชา้กวา่ประเทศไทย 30นาที (คร่ึงชัว่โมง) 


