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โปรแกรมทัวร์เชียงรายได้สุขใจ 2 วัน 1 คืน 

วันแรก 
08.15 น. รับคณะท่ีสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย   
09.00 น. น าท่านเิินทางปยยังิยยแม่สลยง เยี่ยมชมหมู่บ้านอีก้อสามแยก 
 ถึงหมู่บ้านสันติคีรี ิยยแม่สลยง ศึกษายระวัติิยยแม่สลยงท่ี
 ยนุสรณ์สถานยิีตทหารจีนคณะชาติภาคเหนืย ยระเทศปทย ชม
 สุสานนายพลต้วน  เดินชมตลาดและเลือกซ้ือสินค้าพื้นเมือง 
12.00 น. รับยระทานยาหารกลางวันสปตล์ยูนาน (1) 
13.00 น.  น าท่านเิินทางปยยังดอยตุง ชมพระต าหนักดอยตุงชมสวนแม่ฟ้า
 หลวง และหอแห่งแรง บันดาลใจ 
15.00 น. เิินทางปยยัง ย. แม่สาย ชมบรรยากาศและทัศนียภาพ 2 
 ประเทศที่จุดชมวิวพระธาตุ ดอยเวา กราบสักการะ
 อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกา
 ทศรส และพระพี่นางสุพรรณกัลยา เก็บรูปแมงเวายักษ์
 (แมงป่องช้าง) แวะช๊อปปิง้ตลาดดอยเวา 
18.00 น. รับยระทานยาหารเย็น (2) ท่ีร้านยาหาร ย. เมืยง จ. เชียงราย 
19.00 น. น าท่านเิินชมตลาดไนท์บาร์ซ่า 
20.00 น. น าท่านเข้าที่พักโรงแรมในตัวเมืยงเชียงราย  
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วันที่ สอง 
07.30 น. รับยระทานยาหารเช้า (3) 
08.30 น. น าท่านเิินทางปยเย่ียมชมวัดร่องขุ่น (White Temple) 
 ยันสวยงาม 
09.30 น. น าท่านปยยัง ย. เชียงแสน  (ใช้เวลาเิินทาง 1 ชม.) 
10.30 น. น าท่าน ชมหอฝ่ินอุทยานสามเหล่ียมทองค า จากนั้นน า
 ท่านปยปหว้พระพุทธนวล้านตื้อพร้อมกับชมทัศนียภาพ
 แม่น้ าโขง  
12.00 น. รับยระทานยาหารเท่ียง (4) ท่ีร้านยาหาร ย. เชียงแสน 
13.00 น. น าท่านปย นมัสการวัดพระธาตุผาเงา  จากนั้นเิินทาง
 ต่ยปยวัดพระธาตุจอมกิตติ  และวัดเจดีย์หลวง ชมเมืยงเก่า
 โยนกนคร (เมืยงเชียงแสน) 
14.30 น.  ยยกเิินทาง ปยยัง ย. เมืยง จ. เชียงราย 
15.30 น.  น าท่านนมัสการพระหยกเชียงราย ที่วัดพระแก้ว และ 
 เิินทางต่ย ปยนมัสการวัดพระสิงห์   
17.30 น.  น าท่านเิินทางปยสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 
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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 ค่าทิยมัคคุเทศก์ท้ยงถิ่นและคนขับรถ 
ค่าท่ีพัก 2 คืน (1 ห้ยง พัก 2 ท่าน) ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีิ 
ค่ายาหาร (4 มื้ย) ตามระบุในโยรแกรม   ค่าเครื่ยงิื่มนยกเหนืยรายการระบุ    

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ที่ระบุในโยรแกรม 
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 
(กรณีต้ยงการเยกสารใบเสร็จรับเงิน) 

มัคคุเทศก์ท้ยงถ่ิน (คนปทย)  
ค่ายระกันภัยยุบัติเหตุการเิินทาง วงเงิน 1,000,000 (เงื่ยนปข
ตามกรมธรรม์) 

 

 
การช าระเงิน 
1. ส ารยงท่ีนั่งก่ยนเิินทาง 15 วัน พร้ยมช าระมัิจ า 50 % ส่วนท่ีเหลืยช าระก่ยนวันเิินทาง 7 วัน 
2. ยกเลิกการเิินทาง 10 – 15 วัน หัก 50 % ขยงมัิจ า 
3. ยกเลิกในวันเิินทาง บริษัทฯ ขยงสงวนสิทธิ์ท่ีจะปม่คืนคา่มัิจ าทั้งหมิตามเงื่ยนปขการจยง  
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ธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ 
ชื่ยบัญชี: บริษัท ปยเชียงราย จ ากัิ 
ยระเภท: บัญชียยมทรัพย์ 
สาขา: บ้านิู่ 
บัญชีเลขที:่ 984-0-05540-5 
และส่งส าเนาการโยนเงิน (pay-in) กลับมาที่ booking@ichiangrai.com ปว้เย็นหลักฐาน  
หมายเหตุ 
* บริษัทฯ จะปมร่ับผิิชยบในกรณีที่กยงตรวจคนเข้าเมืยง ห้ามผู้เิินทาง เนื่ยงจากมีสิ่งผิิกฎหมาย หรืย
ส่ิงขยงห้ามน าเข้ายระเทศ เยกสารเิินทางปม่ถูกตย้ง หรืย ความยระพฤติส่ยปยในทางเส่ืยมเสีย หรืย ิ้วย
เหตุผลใิ ๆ ก็ตามที่กยงตรวจคนเข้าเมืยงพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ปม่ยาจคืนเงินให้ท่านปิ้ ปม่ว่าจ านวน
ทั้งหมิ หรืย บางส่วน 
* บริษัทขยสงวนสิทธิ์ที่จะปม่รบัผิิชยบต่ยค่าใช้จ่ายใิๆ ที่ยาจเพิ่มขึ้นในกรณี เกิิ เหตุสุิวิสัย ยาทิ เกิิ
การล่าช้าขยงสายการบิน เยลี่ยนแยลงเวลาขยงสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, ยุบัติเหตุ
ร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัิหยุิงาน, ยัญหาทางการเมืยง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งขยง
สูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซ่ึงเย็นเหตุยันเกิิขึ้นเหนืยการควบคุมขยงบรษิัท 
* บริษัทฯ ขยสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรืยเยลีย่นแยลงรายการทัวร,์ ก าหนิวันเิินทาง, สายการบิน, และ
ราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจ าเย็นที่เกิิ ขึน้ โิยปม่ต้ยงแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ยังคงรักษา
ผลยระโยชนข์ยงลูกค้าเย็นส าคัญ 
* คณะผู้จัิการเิินทางจะปม่รับผิิชยบใิๆ ทั้งสิ้น หากผู้เิินทางถูกยฏิเสธการเขา้ – ยยกเมืยง ทั้งนี้
ขึ้นยยู่กับิุลพินิจขยงเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้ายยกเมืยงเย็นส าคัญ 
*  กรณที่านยฏิเสธ หรืยงิการใช้บริการรายการใิรายการหน่ึง ยาทิ ปม่เที่ยวบางรายการ ปม่ทานยาหาร
บางมื้ย  หรืยปมเ่ิินทางพรย้มคณะ ถืยว่าท่านสละสิทธิ์ และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปม่คืนค่าบริการปม่ว่า
กรณีใิๆ ทั้งสิ้น 


