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)

โปรแกรม ท่ าขีเ้ หล็ก-ตองจี อินเล 3 วัน 2 คืน (ไปเครื่อง-กลับเครื่อง)
วันแรก แม่ สาย –ท่ าขีเ้ หล็ก – เฮโฮ – พระธาตุสุระมณี-วัดเมีย๊ ะเซ็งตอง- (นอนตองจี)

09.00 น. รับคณะทีห่ น้ าด่ านอ. แม่ สาย จ. เชียงราย นําคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าสู่ประเทศพม่า แวะวัด
สายเมือง เป็ นวัดไทยใหญ่ (ไหว้ ขอพรครู บาแสงหล้า) ชมพระเจ้ า
อินสาน ซึ่งทําจากไม้ไผ่นาํ มาสานเป็ นพระพุทธรู ป ลงรัก ปิ ดทอง
ด้วยฝี มือช่างชาวพม่า
11.00 น.แวะรับประทานอาหารลางวัน (1) ที่ร้านอาหารท่าขี้เหล็ก เพื่อ
เดินทางต่อไปยังสนามบินท่าขี้เหล็ก
12.30 น. นําคณะ Check in ที่สนามบินท่าขี้เหล็ก เครื่ องออกเดินทางสู่สนามบินเฮโฮ
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินเฮโฮ จากนั้นนําท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองตอง
ยี (โดยรถยนต์) เมืองตองยี เป็ นเมืองหลวงแห่งรัฐฉานตั้งอยูบ่ นยอด
เขาตองยี จากนั้นนําท่านขึ้นไป วัดเมีย๊ ะเช็งตอง ไหว้พระธาตุและชม
ทัศนียภาพเมืองตองยี เก็บภาพสวยๆ ของเมืองบนภูเขา นําท่านไป
นมัสการ พระธาตุสุระมณี หรื อเจดียส์ มจิตอธิษฐาน ซึ่งเลียนแบบมา
จาก เมืองพุกาม สวยงามมาก
18.00 น. เข้าเช็คอินท์โรงแรมโรงแรม Taunggi Hotel หรื อเทียบเท่า (ระดับ 3
ดาว) และรับประทานอาหารเย็น (2) ที่ร้านอาหาร Cocacola Restaurrant
หลังจากนั้นให้คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันทีส่ อง อินเล – วัดฉ่ วยยานเป-นมัสการพระบัวเข็ม- วัดงาเปี ยจอง-สวนลอยนํา้ (นอนอินเล)

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม check out
08.00 น. แล้วนําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอินเลย ออกเดินทางไปเมืองยองฉ่วย
ระหว่างทาง นําคณะชม วัดฉ่ วย ยานเป ซึ่ งแปลว่าสมปรารถนามีอายุ
115 ปี สร้างโดยเจ้าฟ้ าไทยใหญ่ จากนั้นนําท่านเดินทางท่าเรื อ และ ลง
เรื อเพื่อเดินทางไปสู่ ทะเลสาบอินเลนําท่ านลงเรือยนต์ (ลําละ 5 – 6 ท่าน
ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) ระหว่างนัง่ เรื อ ชมวิถีชีวติ ของชาวอินตา สัมผัส
กับวิถีชีวติ ของชนเผ่าต่างๆ หลังจากนั้นนําท่านไปนมัสการ พระบัวเข็มพระ
พุทธรุปศักดิ์สิทธิ์ แกะสลักจากไม้ จันทร์ อายุนบั พันปี เดิมมีขนาดเพียง 5 ซ.
ม. แต่ดว้ ยศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน ได้มาปิ ดทองจนมีขนาดใหญ่
หว่าเดิมถึง 6 เท่า หลังจากนั้นนําคณะล่องเรื อต่อไปยังศูนย์ ทอผ้ าพืน้ เมือง
ของชาวอินตา ชมการทอผ้ าไหม ผ้าฝ้ าย ต่างๆที่สวยงามยิง่ ที่หมู่บ้านอินปอ
ค่ อน
12.00 น. นําคณะรับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร Mr Toe Restaurant
บ่ าย หลังจากรับประทานอาหารเสร็ จ นําคณะเดินทางไปหมู่บ้านผลิตบุหรี่
หมู่บ้านตีมีด ซึ้งผลิตโดยชาวพืน้ เมืองดั้งเดิมของทะเลสาปอินเล จากนั้นนํา
คณะไปยังวัดงาเปี ยจอง (วัดที่เคยมีแมวกระโดดลอดห่วง ปัจจุบนั ไม่มีแล้ว)
เป็ นสํานักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธรู ปสําคัญๆ ในรัฐฉานไว้เป็ นจํานวนมาก
เป็ นวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็ นโบราณสถาน ประกอบด้วยเสาไม้สัก
654 ต้น สร้างในปี ค.ศ.1205 สมัยพระเจ้ามินดง นําท่ านนั่งเรือชม
การเกษตรพืน้ เมืองและสวนลอยน้ า้
(Floating Garden) ที่ปลูกผักมากมาย
เช่น พริ ก ผักกาด มะเขือเทศ เป็ นต้น
เย็น นําท่านรับประทานอาหารเย็น (5) ที่ร้านอาหารในโรงแรม Huppin
Koungtai Hotel หรื อเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันทีส่ าม ทะเลสาบอินเล – เฮโฮ – ท่ าขีเ้ หล็ก – เชียงราย

06.00 น. อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า (6) รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ
โรงแรม
07.00 น. เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พกั นําท่านแวะเดินเที่ยวตลาดเช้ า เลือก
ซื้ อสิ นค้าของฝากมากมาย เป็ นตลาดที่มีสินค้าหลากหลายชนิด
มีชนเผ่าพื้นเมืองจากหลายพื้นที่มาจับจ่ายซื้อของกัน
10.30 น. เหิ รฟ้ าสู่ สนามบินท่าขี้เหล็ก
11.30 น. ถึงสนามบินท่ าขีเ้ หล็ก นําท่านรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารท่า
ขี้เหล็ก (7) หลังอาหารเที่ยง นํา คณะชมวัดโมนิน หรือวัดพระเจ้ าละ
แข่ ง ที่ท่าขี้เหล็ก จากนั้นให้เวลาท่านในการช้อปปิ้ งในตลาดการค้า
ชายแดนท่าขี้เหล็ก
16.30 น. นําท่านข้ามแดนกลับสู่ เมืองไทยที่ด่าน อ.แม่สาย โดยสวัสดิภาพ
พร้อมเก็บภาพประทับใจ
………………………………………. 
อัตราค่ าบริการ สํ าหรับจํานวน 16 ท่ านขึน้ ไป
ท่ านละ 21,400 บาท
พักเดี่ยวเพิม่ 5,000 บาท (2 คืน)
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อัตรานีร้ วม
ตัว๋ เครื่ องบินท่าขี้เหล็ก-เฮโฮ (ไป-กลับ) นํ้าหนัก ไม่เกิน 20
กิโล/ท่าน
ยานพาหนะรับ – ส่ ง ตามที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย – พม่า
ค่าที่พกั 2 คืน (1 ห้อง พัก 2 ท่าน)
ค่าอาหาร (7 มื้อ)ตามระบุในโปรแกรม)

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

มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และทัวร์ ลีดเดอร์ ไทย
ค่าวีซ่าพม่า
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามระบุ
ค่าประกันภัยอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เอกสารประกอบการเดินทาง
พาสปอร์ สที่เหลืออายุการใช้งานเกิน 6 เดือนขึ้นไป และมีหน้าเหลือให้สแตมป์ เกิน 2 หน้าขึ้นไป

(เอกสารส่ งก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 1 เดือน)

การชํ าระเงิน
1. สํารองที่นงั่ ก่อนเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 50 % ส่ วนที่เหลือชําระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
2. ยกเลิกการเดินทาง 10 – 15 วัน หัก 50 % ของมัดจํา
3. ยกเลิกในวันเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่ามัดจําทั้งหมดตามเงื่อนไขการจอง
4. กรณี บริ ษทั ฯ ทําเรื่ องวีซ่า เอกสารทุกอย่างเรี ยบร้อยแล้ว ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่ามัดจําทั้งหมดตามเงื่อนไข
การจอง
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ธนาคาร: ธนาคารกรุ งเทพ
ชื่อบัญชี: บริ ษทั ไอเชียงราย จํากัด
ประเภท: บัญชีออมทรัพย์
สาขา: บ้านดู่
บัญชีเลขที่: 984-0-05540-5
และส่ งสําเนาการโอนเงิน (pay-in) กลับมาที่ booking@ichiangrai.com ไว้เป็ นหลักฐาน
หมายเหตุ
* บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนําเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย หรื อ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้า
เมืองพิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทั้งหมด หรื อ บางส่วน
* บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณี เกิดเหตุสุดวิสยั อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน
เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบตั ิเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน,
ปั ญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่ งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็ นเหตุอนั เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของ
บริ ษทั
* บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กําหนดวันเดินทาง, สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความ
เหมาะสม และความจําเป็ นที่เกิดขึ้น โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ยงั คงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
* คณะผูจ้ ดั การเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็ นสําคัญ
* กรณี ท่านปฏิเสธ หรื องดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการไม่ทานอาหารบางมื้อ หรื อไม่เดินทาง
พร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
รายละเอียดเพิม่ เติมตองจี-อินเล (พม่ า)
เงินทีใ่ ช้ - สามารถใช้สกุลเงินดอลล่าร์ หรื อเงินจ๊าด (เงินจ๊าดสามารถแลกกับไกด์ทอ้ งถิ่นค่ะ)
อากาศ- 14-20 องศา
เวลา – ช้ากว่าไทยไป 30 นาที (ครึ่ งชัว่ โมง)
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