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โปรแกรมทัวร์เชียงราย Amazing  3 วัน 2 คืน 

วันแรก 
08.30 น. รับท่านที่สนามบินเชียงราย  
09.00 น. น าท่านไหว้สักการะอนุสาวรีย์พญามังรายเพื่อเป็นสิริมงคล กับ
 ตัวเอง  
10.00 น. น าท่านเดินทางไปวัดพระแก้ว (ไหว้พระหยกเชียงราย) วัด
 คู่บ้านคู่เมืองของเชียงราย 
11.00 น. น าท่านไปสักการะอัฐิพญามังราย ที่วัดดอยจอมทอง 
12.00 น.น าท่านทานอาหารเท่ียง (1) ณ ร้านอาหาร 
13.30 น. น าท่านชม ไรแ่ม่ฟ้าหลวง  อุทยานศิลปะและวัฒนธรรมอันร่ืนรมณ์ด้วยหมู่ไม้นานาพันธุ์ 
14.30 น. น าท่านกราบรอยพระบาท ร.9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานประทับรอย
 พระบาทลงแผ่นปูนพลาสเตอร์ ณ ฐานปฏิบัติการดอยพญาพิทักดิ์ บนสันดอยยาว อ าเภอเทิง 
 จังหวัดเชียงราย เมื่อวันท่ี 27 ก.พ. 2525 เพื่อเป็นท่ีระลึกในวีรกรรมทหารกล้าท่ีร่วมกัน
 ปราบปรามกลุ่มขบวนการ ผกค. และได้อัญเชิญมาประดิษฐานในค่ายเม็งรายมหาราช 
15.30 น. น าท่านเดนิทางไปพิพิธภัณฑ์อูปค า ศูนย์อนุรักษ์มรดกอันล  าค่าของอาณาจักรล้านนา
 โบราณ และความหลากหลายของเสื อผ้า และอาภรณ์ของชนชาติไตเผ่าต่าง ในอาณาจักร
 ล้านนา ชมเครื่องใช้ในราชส านักล้านนา เครื่องใช้ในราชส านักคุ้มเจ้าต่างๆ ในล้านนา เช่น 
 คุ้มเจ้าแพร่ คุ้มเจ้าเชียงใหม่ คุ้มเจ้าน่าน ฯลฯ ผ้าโบราณอายุ 200 ปี 
17.00 น. น าท่านเข้า check-in โรงแรม อ. เมือง จ. เชียงราย 
18.00  น. น าท่านรับประทานอาหารค่ า (2) ณ ร้านอาหาร 
19.00 น.  น าไปชมตลาดไนท์บาร์ซ่า เชียงราย  ได้เวลาพอสมควร น าท่านเข้าท่ีพัก โรงแรม อ. เมือง 
 จ. เชียงราย พักผ่อนตามอัธยาศัย 
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วันที่สอง 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (3) ท่ีโรงแรม 
08.30 น. น าท่านไป ชมความงามของพระต าหนักสมเด็จย่า ท่ี
 ประทับและทรงงานของสมเด็จย่า และชมความงามของ
 ดอกไม้ทีส่วนแม่ฟ้าหลวง และชมหอแห่งแรงบันดาลใจ 
12.00 น. น าท่านรับประทานอาหารเท่ียง (4) ท่ีร้านอาหาร 
13.00 น. น าท่านเดินทางไปชมความงามสามเหล่ียมทองค า
 ดินแดนสามประเทศ ไทย พม่า ลาว อันโด่งดังไปท่ัวโลก 
 ไหว้พระพุทธนวล้านตื้อพร้อมกับชมทัศนียภาพแม่น้ าโขง  
14.00 น. น าท่านไปวัดเจดีย์หลวง ชมเมืองเก่าโยนกนคร (เมือง
 เชียงแสน)  
15.00 น. น าท่านไปไหวพ้ระธาตุจอมกิตติอันศักดิ์สิทธิ ์ 
16.30 น. น าท่านเดินทางกลับ อ. เมือง จ. เชียงราย  
18.00 น. น าท่านรับประทานอาหารค่ า (5) สไตล์ขันโตก ณ สบัน
 งานขันโตก ชมการแสดงฟ้อนร าอันสวยงาม 
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วันที่สาม 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (6) ท่ีโรงแรม 
08.30 น. น าท่านไปวัดร่องขุ่น (White Temple) โดยฝีมือของ
 ท่าน อ. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ชมโบสถ์ขาวลวดลายปูน
 ป้ันวิจิตรงดงาม ชมภาพวาดในผาผนังในโบสถ์ และชม
 ห้องแสดงผลงานภาพเขียนของอาจารย์เฉลิมชัย 
10.00 น. น าท่านไปชม พพิิธภัณฑ์บ้านด า พิพิธภัณฑ์ศิลปะ
 พื นบ้านขนาดใหญ่ บนเนื อท่ีกว่า 100  ไร่ ได้แก่ อาคารสถาปัตยกรรมแบบกาแล กว่า 40 
 หลัง รวมถึงบ้านสถูปรูปทรงแปลกตา ซึ่งเกิดจากความคิด
 สร้างสรรค์ของ อ. ถวัลย์ ดัชนี  ศิลปินผู้เป็นเจ้าของ โดย
 ตกแต่งภายในเน้นจัด แสดงผลงานศิลปะล  าค่า อาจนับได้
 ถึงหมื่นๆ ชิ น ทั งงานฝีมือที่รุ่มรวยอารยะแบบสล่าเหนือ 
เช่น  เครือ่งไม้แกะสลัก เครื่องเขินโบราณ เครื่องเงินล  าค่า ฯลฯ 
 ข้าวของจากจีน ญี่ปุ่น อินเดีย ทิเบต กระทั่ง ยุโรป จนถึง
 บรรดาหนังสัตว์ป่านานาชนิด เช่น หนังหมี หนังควายป่า หนังเสือ มากมาย   
12.00 น. น าท่านรับประทานอาหารเท่ียง (7) ท่ีร้านอาหาร 
13.00 น. น าท่านเดินทางไป อ. แม่สาย ไปสักการะ พระธาตุดอยเวา ไหว้อนุสาวรีย์สมเด็จพระ
 นเรศวร พระเอกาทศรถ และพระสุพรรณกัลยา และชมวิว พรมแดนไทย – พม่า จากนั นให้
 อิสระท่านช๊อปป้ิง ตลาดดอยเวา อ. แม่สาย  
16.00 น. น าท่านเดินทางกลับ อ. เมือง จ. เชียงราย  
17.00 น. น าท่านเดินทางถึงสนามบินเชียงราย 
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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 ค่าทิปมคัคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขบัรถ 
ค่าที่พัก 2 คืน (1 ห้อง พัก 2 ท่าน) ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด 
ค่าอาหาร (7 มื อ) ตามระบุในโปรแกรม   ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ    

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุในโปรแกรม 
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 
(กรณีต้องการเอกสารใบเสร็จรับเงิน) 

มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (คนไทย)  
ค่าประกันภยัอุบัตเิหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม์) 

 

 
การช าระเงิน 
1. ส ารองท่ีนั่งก่อนเดินทาง 15 วัน พร้อมช าระมัดจ า 50 % ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนวันเดินทาง 7 วัน 
2. ยกเลิกการเดินทาง 10 – 15 วัน หัก 50 % ของมัดจ า 
3. ยกเลิกในวันเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนคา่มัดจ าทั งหมดตามเงื่อนไขการจอง  
 
ธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ 
ชื่อบัญชี: บริษัท ไอเชียงราย จ ากัด 
ประเภท: บัญชีออมทรัพย์ 
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สาขา: บ้านดู่ 
บัญชีเลขท่ี: 984-0-05540-5 
และส่งส าเนาการโอนเงิน (pay-in) กลับมาที่ booking@ichiangrai.com ไว้เป็นหลักฐาน  
 

หมายเหตุ 
* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย 
หรือสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อม
เสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทั งหมด หรือ บางส่วน 
* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจเพิ่มขึ นในกรณี เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ 
เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเท่ียวบินจากสายการบิน, 
อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การ
โจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ นเหนือการควบคุมของบริษัท 
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, ก าหนดวันเดินทาง, สายการบิน, 
และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจ าเป็นท่ีเกิดขึ น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั งนี 
ยังคงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
* คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง 
ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นส าคัญ 
*  กรณีท่านปฏิเสธ หรืองดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่ทาน
อาหารบางมื อ  หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืน
ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น 


