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     เที่ยวเตม็ ไม่มีอสิระ 
     พกัดรีะดบั 4 ดาว 
     บินตรงจากเชียงใหม่ 
     อาหารครบทุกมื้อ 
     ราคารวมวซ่ีาหน้าด่าน 
      กรุ๊ปเลก็ เพยีง 15 ท่าน 

 

 

 
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเพยีง 12,888 บาท 

 

เดนิทางวนัที ่26 – 28 กรกฎาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAY 1: เชียงใหม่ – 12 ปันนา – สวนป่าดงดิบ – ชมโชว์นกยูง – 
ถนนคนเดินเมืองใหม่เก้าจอม 12 เชียง – ตลาดน า้ – โรงแรม (-/L/D) 
DAY 2: ตลาดเช้าไทลื้อ – หมู่บ้านไทลื้อ – พิพธิภณัฑ์ชนชาตไิทลื้อ – 
วดัป่าเจ - สวนสนุก Wanda - ชอปป้ิงห้าง Wanda – น า้พุดนตรี - 
ถนนคนเดิน (ริมน า้โขง) 
– โรงแรม (B/L/D) 
DAY 3: สนามบิน 12 ปันนา – เชียงใหม่ (B/-/-) 
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DAY 1 
07.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินเชียงใหม่ 
09.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเชียงรุ้ง (DR5024) 
11.50 น. เดินทางถึงสนามบินเชียงรุ้ง (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่า
ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 
12.30 น. ไกดท์อ้งถ่ินตอ้นรับทุกท่าน ณ สนามบิน 
เทีย่ง   รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (หม่ีจอหงวน) 
 - สวนป่าดงดิบ 
 - ชมโชว์นกยูง 
 - ถนนคนเดินเมืองใหม่เก้าจอม 12 เชียง 
 - ตลาดน า้ 
ค า่   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่ัก  IBIS STYLE HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
 
  

DAY 2 
เช้า   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 - ตลาดเช้าไทลื้อ 
 - หมู่บ้านไทลื้อ 
 - พิพิธภณัฑ์ชนชาตไิทลื้อ 
เทีย่ง   รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  
 - วดัป่าเจ 
 - สวนสนุก Wanda 
 - ชอปป้ิงห้าง Wanda 
 - น า้พุดนตรี 
 - ถนนคนเดิน (ริมน า้โขง) 
ค า่   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่ัก  IBIS STYLE HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
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อตัราค่าบริการ 
ช่วงเวลาเดนิทาง ราคาท่านละ (บาท) พกัเดีย่วช าระเพิม่ 

26 – 28 กรกฎาคม 2562 12,888 2,000 บาท 

**ทัวร์น้ีไม่มีราคาเด็ก เด็กช าระค่าทัวร์เท่ากับผู้ใหญ่** 

อัตราค่าบริการนี้รวม  
 1. ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั (เชียงใหม่ –โฮจิมินห์ เวยีดนาม) 

2.  ค่าที่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
 3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 4. ไกดท์อ้งถ่ิน อ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง  
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดนิทาง  
 6. ค่าธรรมเนียมท าวซ่ีาหนา้ด่าน เขา้ประเทศจีน 4 วนัท าการ 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น ้ าหนกัเกินกวา่ที่สายการบินก าหนด 20 กก. ต่อท่าน 
2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่า ซกั

รีดค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษีน ้ ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 

DAY 3 
เช้า   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
06.00 น. เดินทางสู่สนามบินเชียงรุ้ง 
06.30 น. ท าการเช็คอนิเดินทางกลบัประเทศไทย 
08.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ (DR5023) 
08.40 น. คณะเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่  

                โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 
 
  

 

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิ
ต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตุ

สุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัท
ฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ร่วม
เดินทางเป็นส าคญั และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงิน** 
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 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
6. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 600 บาท ตลอดทริป 

 
เง่ือนไขการให้บริการ 

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา 

2. การช าระค่าบริการ 
2.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000. – บาท  
2.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 
3.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 45 วนัทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าท่านละ5,000 บาท 

   3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
   3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

3.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
3.5 ยกเวน้กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมี

การการันตีมดัจ าที่นัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 
   3.6 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในและต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่
ระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
   3.7 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
หมายเหตุ 

1. จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า ผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป 
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
3. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทาง

เพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 
4. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ
เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
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5. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่วบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบ
เหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบติัเหตุที่เกิดจากความประมาทของตวันกัทอ่งเที่ยวเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้
เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
 


