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โปรแกรม ท่าขีเ้หลก็-ตองจี อนิเล 3 วนั 2 คนื (ไปเคร่ือง-กลบัเคร่ือง) 

 

วนัแรก  แม่สาย –ท่าขีเ้หลก็ – เฮโฮ – พระธาตุสุระมณ-ีวดัเมีย๊ะเซ็งตอง- (นอนตองจี) 

09.00 น.  รับคณะทีห่น้าด่านอ. แม่สาย จ. เชียงราย นาํคณะผา่นพิธีการตรวจคนเขา้สู่ประเทศพม่า แวะวดั

 สายเมอืง เป็นวดัไทยใหญ่ (ไหว้ขอพรครูบาแสงหล้า) ชมพระเจ้า

 อนิสาน ซ่ึงทาํจากไมไ้ผน่าํมาสานเป็นพระพทุธรูป ลงรัก ปิดทอง 

 ดว้ยฝีมือช่างชาวพม่า 

11.00 น.แวะรับประทานอาหารลางวนั (1) ท่ีร้านอาหารท่าข้ีเหลก็ เพื่อ

 เดินทางต่อไปยงัสนามบินท่าข้ีเหลก็  

12.30 น. นาํคณะ Check in ท่ีสนามบินท่าข้ีเหลก็ เคร่ืองออกเดินทางสู่สนามบินเฮโฮ  

15.00 น. เดินทางถึงสนามบินเฮโฮ จากนั้นนาํท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองตอง

 ย ี(โดยรถยนต)์ เมืองตองย ีเป็นเมืองหลวงแห่งรัฐฉานตั้งอยูบ่นยอด

 เขาตองย ีจากนั้นนาํท่านข้ึนไป วดัเมีย๊ะเช็งตอง ไหวพ้ระธาตุและชม

 ทศันียภาพเมืองตองย ีเกบ็ภาพสวยๆ ของเมืองบนภูเขา นาํท่านไป

 นมสัการ พระธาตุสุระมณ ีหรือเจดียส์มจิตอธิษฐาน ซ่ึงเลียนแบบมา

 จาก เมืองพกุาม สวยงามมาก  

18.00 น.  เขา้เช็คอินทโ์รงแรมโรงแรม Taunggi Hotel หรือเทียบเท่า (ระดบั 3 

 ดาว) และรับประทานอาหารเยน็ (2) ท่ีร้านอาหาร Cocacola Restaurrant 

 หลงัจากนั้นใหค้ณะพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
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วนัทีส่อง  อนิเล – วดัฉ่วยยานเป-นมสัการพระบัวเขม็- วดังาเปียจอง-สวนลอยนํา้ (นอนอนิเล) 

06.30 น. รับประทานอาหารเชา้ (3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม check out  

08.00 น. แลว้นาํท่านเดินทางสู่ทะเลสาบอินเลย ออกเดินทางไปเมืองยองฉ่วย  

 ระหวา่งทาง นาํคณะชม วดัฉ่วย ยานเป ซ่ึงแปลวา่สมปรารถนามีอาย ุ

 115 ปี สร้างโดยเจา้ฟ้าไทยใหญ่ จากนั้นนาํท่านเดินทางท่าเรือ และ ลง

 เรือเพื่อเดินทางไปสู่ทะเลสาบอนิเลนําท่านลงเรือยนต์ (ลาํละ 5 – 6 ท่าน 

 ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที)  ระหวา่งนัง่เรือ ชมวถีิชีวติของชาวอินตา สัมผสั

 กบัวถีิชีวติของชนเผา่ต่างๆ หลงัจากนั้นนาํท่านไปนมสัการ พระบัวเข็มพระ

 พุทธรุปศักดิ์สิทธ์ิ แกะสลกัจากไม ้จนัทร์ อายนุบัพนัปี เดิมมีขนาดเพียง 5 ซ.

 ม. แต่ดว้ยศรัทธาเล่ือมใสของพุทธศาสนิกชน ไดม้าปิดทองจนมีขนาดใหญ่

 หวา่เดิมถึง 6 เท่า หลงัจากนั้นนาํคณะล่องเรือต่อไปยงัศูนย์ทอผ้าพืน้เมือง

 ของชาวอนิตา ชมการทอผ้าไหม ผา้ฝ้าย ต่างๆท่ีสวยงามยิง่ท่ีหมู่บ้านอนิปอ

 ค่อน 

12.00 น. นาํคณะรับประทานอาหารกลางวนั (4) ณ ร้านอาหาร Mr Toe Restaurant 

บ่าย  หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จ นาํคณะเดินทางไปหมู่บ้านผลติบุหร่ี 

 หมู่บ้านตีมีด ซ้ึงผลติโดยชาวพืน้เมืองดั้งเดิมของทะเลสาปอนิเล จากนั้นนาํ

 คณะไปยงัวดังาเปียจอง (วดัท่ีเคยมีแมวกระโดดลอดห่วง ปัจจุบนัไม่มีแลว้) 

 เป็นสาํนกัสงฆท่ี์รวบรวมพระพุทธรูปสาํคญัๆ ในรัฐฉานไวเ้ป็นจาํนวนมาก

 เป็นวดัท่ีไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นโบราณสถาน ประกอบดว้ยเสาไมส้ัก 

 654 ตน้ สร้างในปี ค.ศ.1205 สมยัพระเจา้มินดง นําท่านน่ังเรือชม

 การเกษตรพืน้เมืองและสวนลอยน้า้  (Floating Garden) ท่ีปลูกผกัมากมาย 

 เช่น พริก ผกักาด มะเขือเทศ เป็นตน้ 

เยน็  นาํท่านรับประทานอาหารเยน็ (5) ท่ีร้านอาหารในโรงแรม Huppin 

 Koungtai Hotel หรือเทียบเท่า (ระดบั 4 ดาว) จากนั้นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บริษัท ไอเชียงราย จาํกดั เลขที ่185/8 หมู่ 4 ต.ริมกก อ.เมอืงเชียงราย จ. เชียงราย 57100 โทร (081) 8854644 แฟกซ์ (053)152141 

อเีมลล์: booking@ichiangrai.com  เวปไซค์: www.ichiangrai.com  / www.ichiangrai.co.th (ใบอนุญาตเลขที ่21/00512) 



 
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) 
 

วนัทีส่าม  ทะเลสาบอนิเล – เฮโฮ  – ท่าขีเ้หลก็ – เชียงราย 

06.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ (6) รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของ

 โรงแรม   

07.00 น. เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรมท่ีพกั นาํท่านแวะเดินเท่ียวตลาดเช้า เลือก

 ซ้ือสินคา้ของฝากมากมาย เป็นตลาดท่ีมีสินคา้หลากหลายชนิด 

 มีชนเผา่พื้นเมืองจากหลายพื้นท่ีมาจบัจ่ายซ้ือของกนั  

10.30 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินท่าข้ีเหลก็ 

11.30 น. ถึงสนามบินท่าขีเ้หลก็ นาํท่านรับประทานอาหารเท่ียงท่ีร้านอาหารท่า

 ข้ีเหล็ก (7) หลงัอาหารเท่ียง นํา คณะชมวดัโมนิน หรือวดัพระเจ้าละ

 แข่ง ท่ีท่าข้ีเหล็ก จากนั้นใหเ้วลาท่านในการชอ้ปป้ิงในตลาดการคา้

 ชายแดนท่าข้ีเหล็ก 

16.30 น.  นาํท่านขา้มแดนกลบัสู่เมืองไทยท่ีด่าน อ.แม่สาย โดยสวสัดิภาพ

 พร้อมเก็บภาพประทบัใจ 

……………………………………….  

 

อตัราค่าบริการ สําหรับจํานวน 16 ท่านขึน้ไป  

ท่านละ 21,400 บาท    

พกัเดี่ยวเพิม่ 5,000 บาท (2 คืน) 
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อตัรานีร้วม อตัรานีไ้ม่รวม 

ตัว๋เคร่ืองบินท่าข้ีเหล็ก-เฮโฮ (ไป-กลบั) นํ้าหนกั ไม่เกิน 20 

กิโล/ท่าน 
ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทวัร์ลีดเดอร์ไทย และคนขบัรถ 

ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามท่ีระบุในรายการ ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด 

ค่าธรรมเนียมผา่นแดนไทย – พม่า ค่าเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการระบุ    

ค่าท่ีพกั 2 คืน  (1 หอ้ง พกั 2 ท่าน) ค่าธรรมเนียมผา่นแดนกรณีเป็นชาวต่างชาติ 

ค่าอาหาร (7 ม้ือ)ตามระบุในโปรแกรม) 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (กรณี

ตอ้งการเอกสารใบเสร็จรับเงิน) 

มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และทวัร์ลีดเดอร์ไทย  

ค่าวซ่ีาพม่า  

ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตามระบุ  

ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท 

(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

 

เอกสารประกอบการเดินทาง 

พาสปอร์สท่ีเหลืออายกุารใชง้านเกิน 6 เดือนข้ึนไป และมีหนา้เหลือให้สแตมป์ เกิน 2 หนา้ข้ึนไป 

(เอกสารส่งก่อนการเดินทางอย่างน้อย 1 เดือน) 

 

การชําระเงิน 

1. สาํรองท่ีนัง่ก่อนเดินทาง พร้อมชาํระมดัจาํ 50 % ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนวนัเดินทาง 15 วนั 

2. ยกเลิกการเดินทาง 10 – 15 วนั หกั 50 % ของมดัจาํ 

3. ยกเลิกในวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ามดัจาํทั้งหมดตามเง่ือนไขการจอง  

4. กรณีบริษทัฯ ทาํเร่ืองวซ่ีา เอกสารทุกอยา่งเรียบร้อยแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ามดัจาํทั้งหมดตามเง่ือนไข

การจอง 
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ธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ 

ช่ือบญัชี: บริษทั ไอเชียงราย จาํกดั 

ประเภท: บญัชีออมทรัพย  ์

สาขา: บา้นดู่ 

บญัชีเลขท่ี: 984-0-05540-5 

และส่งสาํเนาการโอนเงิน (pay-in) กลบัมาท่ี booking@ichiangrai.com ไวเ้ป็นหลกัฐาน  

 

หมายเหตุ 

* บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มนาํเขา้

ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้

เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จาํนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน 

* บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีอาจเพ่ิมข้ึนในกรณี เกิดเหตุสุดวสิยั อาทิ เกิดการล่าชา้ของสายการบิน 

เปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเท่ียวบินจากสายการบิน, อุบติัเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนดัหยดุงาน, 

ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ซ่ึงเป็นเหตุอนัเกิดข้ึนเหนือการควบคุมของ

บริษทั 

* บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงรายการทวัร์, กาํหนดวนัเดินทาง, สายการบิน, และราคาทวัร์ ตามความ

เหมาะสม และความจาํเป็นท่ีเกิดข้ึน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทั้งน้ียงัคงรักษาผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 

* คณะผูจ้ดัการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธการเขา้ – ออกเมือง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของ

เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้ออกเมืองเป็นสาํคญั 

*  กรณีท่านปฏิเสธ หรืองดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการไม่ทานอาหารบางม้ือ  หรือไม่เดินทาง

พร้อมคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิตองจ-ีอนิเล (พม่า) 

เงนิทีใ่ช้ - สามารถใชส้กลุเงินดอลล่าร์ หรือเงินจ๊าด (เงินจ๊าดสามารถแลกกบัไกดท์อ้งถ่ินค่ะ) 

อากาศ- 14-20 องศา  

เวลา –  ชา้กวา่ไทยไป 30 นาที (คร่ึงชัว่โมง) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บริษัท ไอเชียงราย จาํกดั เลขที ่185/8 หมู่ 4 ต.ริมกก อ.เมอืงเชียงราย จ. เชียงราย 57100 โทร (081) 8854644 แฟกซ์ (053)152141 

อเีมลล์: booking@ichiangrai.com  เวปไซค์: www.ichiangrai.com  / www.ichiangrai.co.th (ใบอนุญาตเลขที ่21/00512) 


