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 3 วัน 2 คืน (ไปรถ-กลับรถ)
วันแรก แม่ สาย-เชียงตุง-วัดมหาเมีย้ ะมุนิ-เชียงตุง (นอนเชียงตุง)
08.00 น. คณะพร้อมกันที่ด่าน อ.แม่สาย ทําพิธีการข้ามแดนไปยัง อ. ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า ขึ้นรถ
บัสหรื อรถตู ้ (ขึ้นอยูก่ บั จํานวนคน) ของพม่า เดิน
ทางผ่านเมืองโก เมืองเล็น เมืองท่าเดื่อ ลัดเลาะไป
ตามแม่น้ าํ เล็นเรื่ อย ๆ ถนนซึ่งเป็ นบริ ษทั ของคน
ไทยสร้าง ผ่านเมืองแพรก (หรื อเมืองพยาก) ผาสะ
แกง และดอยปางควาย ซึ่งเป็ นจุดสู งสุ ดของ
เส้นทางนี้และเป็ นแหล่งพักรถมีสินค้าประเภท
ผลไม้และของฝากตามฤดูกาลขาย
12.00 น. ถึงเชียงตุง เมืองทีม่ คี าํ ขวัญประจําเมืองว่ า เมืองเจ็ดเชียง เก้าหนอง สิ บสองประตู แวะ
รับประทานอาหารกลางวัน (1) ที่ ร้านอาหาร
13.00 น. นําท่านเข้าเช็คอินท์ โรงแรมโกลเด้นส์เวิร์ด หรื อโรงแรมนิวเชียงตุง หรื อเทียบเท่า
14.00 น. นําท่านไปนมัสการวัดมหาเมีย๊ ะมุนิ ซึ่งเป็ นวัดเจ้ าหลวงคู่เมืองเชียง ตุง ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2470 โดย เจ้าก้อนแก้วอินแถลง เจ้าเมืองเชียงตุง จากนั้นชมวัดพระแก้ว
วัดหัวข่ วงเป็ นวัดหลวงและโรงเรียนสอนพระปริยตั ิธรรม ส่ วนใหญ่พระวิหารของแต่ละวัด
จะเป็ นหลังคาทรงพระยาธาตุ ศิลปะของมัณฑะเลย์และพิพิธภัณฑ์ชาวไทยใหญ่
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15.30 น. นําท่านเดินทางขึ้นไปที่วดั พระธาตุจอมคํา วัดจอมสั กวัดพระยืนชี้นิว้ ทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดในรัฐฉาน
จากนั้นขึ้นไปวัดจอมนชมต้ นไม้ ยางยักษ์ ขนาด 10 คนโอบ อายุ 250 ปี เป็ นต้นไม้คู่เมืองเชียง
ตุงปลูกโดยพระอลองพญา คนเชียงตุงเรี ยกว่า ต้นหมายเมือง

17.00 น. นําท่านออกไปเที่ยวชมความงามธรรมชาติของทะเลสาบหนองตุง พร้ อมกับดื่มชา ทาน
ของว่ าง
18.30 น. รับประทานอาหารคํ่า (2) ที่ร้านอาหารในเชียงตุง

19.30 น. นําท่านเดินเข้าที่พกั หรื อจะเลือกเดินเล่นชมแสงสี ยามคํ่าคืนของเชียงตุง ตาม
อัธยาศัย
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วันทีส่ อง เชียงตุง-ตลาด-พระเกร็ดนาค-วัดป่ าแดง-วัดอินทร์ (นอนเชียงตุง)
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (3) ที่โรงแรม จากนั้นเดินเที่ยวตลาด
เมืองเชียงตุง เป็ นตลาดทีใ่ หญ่ มากมีสินค้ าทุกประเภทขาย
สามารถใช้เงินไทยและสื่ อสารกับพ่อค้าแม่คา้ ด้วยภาษาไทย
ชิมกาแฟโบราณ ปาท่องโก๋ ยกั ษ์ โรตีโอ่งพม่า หรื อ ก๋ วยเตี๋ยว
เนื้อทุบ ขนมจีนไทยใหญ่ตามอัธยาศัย
10.00 น. นําท่านไหว้ พระเกร็ดนาคทีว่ ดั ยางกวง เดินเที่ยววิถีชีวติ
ชนเผ่ า ในหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา จากนั้นนําท่านเดินทาง
ไป ถ่ายรู ปทีศ่ าสนพิมานทีห่ นองคํา ไหว้ สุสานเจ้ าฟ้าเชียงตุง ถ่ายรู ปกับประตูป่าแดง ประตู
เมืองเชียงตุง ซึ่งยังสมบูรณ์อยู่ เหลือประตูเดียว เยีย่ มชมวัดป่ าแดง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (4) ที่ร้านอาหาร และพาท่านเยีย่ มชมการเครื่องเขิน ซึ่ง เป็ นช่าง
เครื่ องเขินที่เหลืออยูใ่ นเชียงตุงเพียงครอบครัวเดียว

14.00 น. พาท่านไปยังวัดอินทร์ ซึ่งจะมีบ่อนํา้ ศักดิ์สิทธิ์ กลาง
โบสถ์ ว่ ากันว่ าศักดิ์สิทธิ์มาก และเป็ น วัดที่สวยงามและ
เก่าแก่อีกวัดหนึ่ง
18.30 น. รับประทานอาหารคํ่า (5) และพักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันทีส่ าม เชียงตุง-แม่ สาย
08.00 น รับประทานอาหารเช้า (6) ที่โรงแรม และเช็คเอ้าท์ จากนั้นเดินทางไปเชียงตุง ระหว่างทาง
แวะซือ้ ของพืน้ เมือง ผลไม้ สด ตรงดอยปางควาย
12.00 น. ถึงเมืองท่าเดื่อ และรับประทานอาหารกลางวัน (7)
ที่ ร้านอาหาร
13.00 น. นําท่านเดินทางต่อไปยัง ท่าขี้เหล็ก
16.00 น. นําท่านถึงท่าขี้เหล็ก แวะไหว้พระธาตุชเวดากอง
(องค์ จําลองจากย่ างกุ้ง) และให้เวลาช๊อปปิ้ งทีต่ ลาด
ท่ าล้อ ซื้อสิ นค้าและของฝาก พอสมควรแก่เวลา
เดินทางกลับ อ.แม่สาย ประเทศไทย โดยสวัสดิ์ภาพ

 …………………………………………………. 
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อัตราค่ าบริการ สํ าหรับจํานวน 8 ท่ านขึน้ ไป
ท่ านละ 6,500 บาท
พักเดี่ยวเพิม่ 2,000 บาท
อัตรานีร้ วม
ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย – พม่า
ค่าที่พกั 2 คืน (1 ห้อง พัก 2 ท่าน)
ค่าอาหาร (7 มื้อ) ตามระบุในโปรแกรม
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น

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

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

เอกสารประกอบการเดินทาง
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ใบ (บัตรตัวจริ งนํามาวันเดินทาง)
- รู ปถ่ายสี หน้าตรง 1 นิ้ว จํานวน 3 ใบ
- เด็ก ให้เตรี ยมสําเนาบัตรสู ติบตั ร 1 ใบ
ส่ งเอกสารทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
การชําระเงิน

1. สํารองที่นง่ั ก่อนเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 50 % ส่วนที่เหลือชําระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
2. ยกเลิกการเดินทาง 10 – 15 วัน หัก 50 % ของมัดจํา
3. ยกเลิกในวันเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่ามัดจําทั้งหมดตามเงื่อนไขการจอง
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ธนาคาร: ธนาคารกรุ งเทพ
ชื่อบัญชี: บริ ษทั ไอเชียงราย จํากัด
ประเภท: บัญชีออมทรัพย์
สาขา: บ้านดู่
บัญชีเลขที่: 984-0-05540-5
และส่งสําเนาการโอนเงิน (pay-in) กลับมาที่ booking@ichiangrai.com ไว้เป็ นหลักฐาน

หมายเหตุ

* บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีส่ิ งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้าม
นําเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรื อ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย หรื อ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กอง
ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทั้งหมด หรื อ บางส่ วน
* บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณี เกิดเหตุสุดวิสยั อาทิ เกิดการล่าช้าของ
สายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน , อุบตั ิเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ,
การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่ งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่ งเป็ นเหตุอนั
เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริ ษทั
* บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ , กําหนดวันเดินทาง, สายการบิน, และราคาทัวร์ ตาม
ความเหมาะสม และความจําเป็ นที่เกิดขึ้น โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ยงั คงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ น
สําคัญ
* คณะผูจ้ ดั การเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็ นสําคัญ
* กรณี ท่านปฏิเสธ หรื องดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการไม่ทานอาหารบางมื้อ หรื อไม่
เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น

รายละเอียดเพิม่ เติมเชียงตุง

เชียงตุง- เงินที่ใช้ สามารถใช้เงินไทยได้เลยค่ะ
อากาศ – 15-27 องศา
เวลา – ช้ากว่าประเทศไทย 30นาที (ครึ่ งชัว่ โมง)
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