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ชมทุ่งดอกมสัตาร์ด กว้างสุดสายตา 1 ปี มคีร้ังเดยีวเท่าน้ัน 
ชมน ้าตกเก้ามงักร เกดิจากการกดัเซาะตามธรรมชาติ อลงัการกว่า 10 ช้ัน 
ชมน ้าตกร้อยสายหม่าหลงิเหอ สถานทีเ่ทีย่วยอดนิยม ทีใ่ช้เวลากดัเซาะกว่าล้านๆปี 
ชมน ้าตกหวงกัว่ซู่  น ้าตกใหญ่ทีสุ่ดของจีน และเป็นอนัดบั 3 ของโลก 
ชมถ า้วงัมงักร  ถ า้ทีย่าวทีสุ่ดของประเทศจีน  
น่ังรถไฟความเร็วสูง    บินสบายโดย สายการบินไทย  

ก าหนดการเดนิทาง     22 – 26 กมุภาพนัธ์  2563 /  4 – 8 มีนาคม 2563 

มนต์เสน่ห์ยูนนาน – กุ้ยโจว 

คุนหมงิ โหลวผงิ ซ่ิงยี ่หวงกัว่ซู่ 5วนั4คืน 
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วันแรก (1)       กรุงเทพฯ – คุนหมงิ  – อ าเภอป่าหิน 

08.30 น. พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ (ประตท่ีู 3 ) เคาเตอร์ 
D     สายการบิน THAI AIRWAYS  INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอํานวย
ความสะดวกแก่ทา่น  

10.55 น. ออกเดินทางสูน่ครคนุหมิงโดยเท่ียวบินท่ี TG612  
   รับประทานอาหารกลางวันบนเคร่ือง 
14.05 น. ถึงทา่อากาศยานเมืองคนุหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในมณฑลยนูนาน ตัง้อยูท่างตะวนัตก

เฉียงใต้ของสาธารณะรัฐบาลจีน มีขนาดใหญ่ท่ีสดุเป็นอนัดบั 6 จากทัง้หมด 27 มณฑล มีประชากร 33 
ล้านคน โดยเป็นชนกลุม่น้อยถึง 24 เผา่ ครอบคลมุพืน้ท่ีถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูส่งูเหนือ
ระดบันํา้ทะเล 6,200 ฟุต  หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่อ าเภอป่าหิน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
พักอ าเภอป่าหิน YINRUILIN HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือ เทียบเท่า 

 

วันที่สอง (2)  อ าเภอป่าหิน–โหลวผิง– น า้ตกเก้ามังกร (รวมรถแบตเตอร่ี)– ทุ่งดอกมัสตาร์ด–เมืองซิ่งย่ี  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดินทางสู ่อ าเภอโหลวผิง ( ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัว่โมง ) บนพรมแดนติดตอ่กบัด้านตะวนัตก
ของมณฑลกุ้ยโจว มีประชากรประมาณ 5 แสนคน เป็นถ่ิน
ฐานดัง้เดิมของชนเผา่อ๋ี ปูอี้ ม้ง ฯลฯ  หลอผิงเป็นอําเภอท่ี

ขึน้ช่ือวา่เป็นแหลง่ปลกู ผกันํา้มนั-โหยวไช่ฮวานําทา่น
เดินทางตอ่ไปยงั น า้ตกเก้ามังกรหรือจ่ิวหลงซึง่อยูห่า่งออก
ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 22 กม.หรือเวลา
ประมาณ 45 นาทีนํา้ตกเก้ามงักรมีลกัษณะทางธรณีวิทยา
โดดเดน่อนัเกิดจากการกดัเซาะของนํา้เป็นเวลายาวนาน

ก่อให้เกิดชัน้นํา้ตกลดหลัน่กวา่ 10 ชัน้และสงูต่ํากว้างแคบ
ตา่งกนัและระหวา่งชัน้มีแอ่งนํา้ตืน้ลกึหลายระดบัวดัได้จาก
ความเข้มของสนํีา้ซึง่บางคนประมาณวา่เทียบได้กบันํา้ตก
ทีลซูอบ้านเรานําทา่นขึน้กระเช้าเพื่อให้ท่านได้ชม
ทศันียภาพมมุสงูเหนือนํา้ตกและแตเ่ต็มอ่ิมกบับรรยากาศ
ระหวา่งทางท่ีคอ่ยๆเดินลดัเลาะลงมาตามขัน้บนัไดซึง่จะวน
เป็นวงกลมออกมา 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
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นําทา่นชมดินแดนความงดงามของทุ่งดอกมัสตาร์ด สเีหลอืงอร่ามไปทัว่ขนุเขา กลายเป็นความภาคภมิูใจที่
ต้องการอยากให้คนทัว่โลกได้รู้จกัถ้าพดูถึงความยิ่งใหญ่ของทุง่ดอกมสัตาร์ดท่ีเมืองโหลวผิงแล้ว ก็ต้องบอก
ยิ่งใหญ่สดุลกูหลูกูตาทีเดียว ทัง้ท้องทุง่ไร่นา ขนุเขา จะแลดเูป็นสเีหลอืงไปหมด ด้วยเนือ้แท้ของทุง่ ดอก
มสัตาร์ด 
หรือ ดอกอ๊ิวใช่ฮวั นัน้คือดอกนํา้มนัท่ีนําไปสกดัเป็นนํา้มนั
พืชท่ีใช้บริโภคในเมืองโหลวผิงและเมืองใกล้เคียง สว่นยอด
อ่อนก็นําไปทําอาหารได้ รสชาติก็ ใกล้เคียงกบัผกักวางตุ้ง 
ช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ถึงเดือนมีนาคม จะเป็นช่วงฤดกูาล
เพาะปลกูอ๊ิวใชฮ่วั และเป็นชว่งท่ีกําลงัผลดิอกบาน จน
กลายเป็นคงวามงดงามท่ีคนจีนเองยงันิยมชมชอบ จาก
อุตสาหกรรมทางเกษตรได้กลายมาเป็นอุตสาหกรรมการ
ทอ่งเท่ียว ท่ีสามารถดงึดดูให้นกัทอ่งเท่ียวแหไ่ปชมความงามของทุง่ดอกมสัตาร์ด  
จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่อ าเภอซิ่งย่ี ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30นาที  )  ตัง้อยูใ่นทิศตะวนัตก
เฉียงใต้ของมณฑลกุ้ยโจว ประชากรของซิงยี่  สว่นใหญ่เป็นเผา่ ฮนั ,แม้ว  , ยี่ , ฮุย  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พักซิงย่ี GUOLONGYAGE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า 

 

วันที่สาม(3)   ป่าภเูขาหมื่นยอด–น า้ตกหม่าหลิงเหอ(รวมรถราง) – อันซุ่น 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นชมความงามของภเูขาหม่ืนยอด หรือ ว่านฟง  
หลินเป็นภาพพาโนรามาอนัมโหฬาร และยิ่งใหญ่ของ 

ภเูขาหินปนูรูปโดม  รูปกรวย รูปปิรามิดท่ีปรากฏเป็นภูเขา
หินปนูยาวพรืดสลบัซบัซ้อนแนน่ขนดัไปสดุสายตา     ยอด
เขาเรียงรายนับพันนับหม่ืนยอด ท่ามกลางไร่น่า แม่นํา้ 
และหมู่ บ้านผสมผสานกัน  ชมความงามและความ
มหศัจรรย์ของภูเขาปีระมิดและขุนเขานบัหม่ืนยอดท่ีธรรมชาติ ได้สร้างสรรค์ได้อย่างลงตวั เพื่อรอ การมา
เยือนของนกัเดินทางพร้อมให้ทา่นได้เก็บภาพอนัสวยงาม 
 

 

 

 
 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 นําทา่นเดินทางไปยงัสะพานเป่ยผานเจียง(หา่งจากเมืองซิ่งยี ่ ประมาณ 60 กิโลเมตร) โดยสารลิฟท์เพื่อขึน้ไป

ชม  หุบเหวน า้ตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ ซึง่เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวระดบัโลกของจีน  
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แม่นํา้หม่าหลงิเหอ ใช้เวลาล้านๆ ปีกดัเซาะสว่นหนึง่ของ
ภเูขาหม่ืนยอดจนกลายเป็นหบุเหวขนาดมโหฬารท่ีมีความ
ลกึอยูร่ะดบัราว200-400 เมตร. ตลอดความยาวของหบุเหว
นีมี้สาย   นํา้ตกลงมาจากหน้าผาทัง้สองข้างหน้านํา้หลาก
สายนํา้จะแสนตระการตาหน้านํา้น้อยมีนํา้ตกเล็กๆ ไหลสู่

หบุเหวนีเ้รียงร้อยเหมือนสร้อยไขม่กุเส้นเลก็ๆ  ท่ีเพิ่งเปิดให้
โลกภายนอกสมัผสัเม่ือไม่นานมานี ้ชมหบุเหวระดบัมโหฬาร 
มีนํา้ตกนบัร้อยๆสาย จนได้รับสมญาวา่ “หบุเหวร้อยสาย
หม่าหลงิเหอ”   
จากนัน้นําทา่นสู ่เมืองอันซุ่น ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 
ชั่วโมง ) ศูนย์กลางของการท่องเท่ียวเป็นเมืองท่ีมีแหล่ง
ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นภเูขานํา้ตกขนาดใหญ่และถํา้ท่ีอยูโ่ดยรอบเมืองซึ่งเป็นแหลง่
ทอ่งเท่ียวยอดนิยมมากท่ีสดุในกุ้ยโจวอีกด้วย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พักอันซุ่น YINHEGUOJI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า 

 

วันที่ส่ี (4)    น า้ตกหวงกัวซู่  (รวมบันไดเล่ือน + รถแบตเตอร่ี)–ถ า้วังมังกร (ล่องเรือ+รถแบตเตอร่ี) 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นสูน่ า้ตกหวงก่ัวซู่  ได้รับการขนานนามวา่เป็นนํา้ตกท่ี
ใหญ่ท่ีสดุของประเทศจีน ซึง่เป็นนํา้ตกใหญ่อนัดบัท่ี 3 ในโลก 
เป็นนํา้ตกท่ีมีนํา้ไหลเช่ียวกรากประกอบด้วยกลุม่นํา้ตกชัน้
ใหญ่ๆ ถึง 18 ชัน้ มีถํา้ใต้ดินกวา่ 100 ถํา้ประกอบด้วย 3 
อศัจรรย์คือเป็นนํา้ตกท่ีใหญ่ท่ีสดุในเอเซียวิวสวยมหศัจรรย์ชม
ได้ทัง้ด้านหน้าและด้านหลงัฟองของนํา้ใสกระจายดจุดงัสาํลี
ยามกลางวนัจะเกิดสรุ้ีงและสายหมอกบางๆ ในยามเย็นนํา้ตก
มีหลายชัน้จะเป็นนํา้ตกซ้อนนํา้ตกสาํหรับตวันํา้ตกนัน้มีความ
สงู 74 เมตร (เทียบกบัตกึก็จะมีความสงูประมาณ 20 ชัน้) 
กว้าง 81 เมตร อนัตระการตาและจุดเดน่ของนํา้ตกหวงกัว่ซูคื่อ
เป็นนํา้ตกท่ีสามารถชมวิวได้ทัง้จากทัง้ด้านหน้าและด้านหลงั
นํา้ตก  ถ้านกัทอ่งเท่ียวยืนอยูใ่นบริเวณท่ีหา่งไกลประมาณ 5-60 เมตรก็จะมีความรู้สกึเปียกได้ถํา้ท่ีอยู่
ด้านหลงัของนํา้ตกนีจ้ะอยูร่ะดบักลางๆของนํา้ตกและมีความยาวกวา่ 100 เมตร มีลกัษณะคูข่นานไปกบั
นํา้ตกภายในถํา้มีช่องหน้าตา่งประมาณ 6 ช่องไม่เพียงแตม่องเห็นนํา้ตกท่ีไหลเช่ียวลงสูพ่ืน้ข้างลา่งเทา่นัน้แต่
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ยงัสามารถเอามือไปจบันํา้ตกได้ นอกจากนัน้นํา้ตกแหง่นีย้งัเคยเป็นสถานท่ีถ่ายทําภาพยนต์สดุฮิตท่ีมีช่ือเร่ือง
วา่ "ไซอ๋ิว" ซึง่เป็นภาพยนต์ท่ีมีช่ือเสยีงของประเทศจีนอีกด้วย 
 
 

 

 

 
 

 
 

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นสูถ่ า้วังมังกรถํา้หินปนู ถํา้นีมี้ความยาวประมาณ 
4,000 เมตร มีลกัษณะเป็นธารนํา้และทะเลสาบ 

อยูใ่ต้ภเูขา 20 ลกู ชาวท้องถ่ินมีความเช่ือวา่เป็นท่ีอยูข่อง
มงักรทัง้ 9 ตวั พาทา่นนัง่เรือพายลอดเข้าไปชมชมความ
งดงามของหินงอกหินย้อย โดยลอ่งเรือไปตามลาํธาภายใน
ถํา้วงัมงักร สายนํา้ภายในถํา้คดเคีย้วทําให้ดูลกึลบั โถงถํา้ 

บางแหง่ใหญ่โต โอ่อ่า แตโ่ถงถํา้บางแหง่ก็แคบเลก็พอลาํเรือ
ผา่น ได้เพียงหนึง่ลาํเทา่นัน้   ระหวา่งลอ่งเรือทา่นสามารถ
จินตนาการจิตรกรรมฝาผนงัท่ีสรรสร้างโดยธรรมชาติงดงาม
อยา่งลงตวั ทา่นจะได้ชมท้องพระโรงขนาดใหญ่ หินท่ีมี
ลกัษณะเหมือนเจ้าแม่กวนอิม  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พักอันซุ่น YINHEGUOJI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า 

วันที่ห้า  (5)  อันซุ่น (รถไฟความเร็วสูง) – คุนหมิง –กรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
       นําทา่นสูส่ถานีรถไฟความเร็วสงูเมืองอนัซูน่ 
... น.       ขบวนท่ี  ....    นําทา่นเดินทางสูเ่มืองคนุหมิง  
... น. ถึงเมืองคุนหมิงเมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในมณฑลยนูนานได้ช่ือวา่เป็นเมืองแหง่ฤดใูบไม้ผล ิ ทํา

ให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี จึงทําให้มี ทศันียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามวา่ “นครแหง่ฤดู
ใบไม้ผล”ิ และมีชนกลุม่น้อยอาศยัอยูก่วา่ 26 กลุม่ และสิง่ท่ีมีเสนห์่ดงึดูดนกัทอ่งเท่ียวก็คือธรรมชาติและ
ภมิูอากาศท่ีไม้ร้อนหรือหนาว 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 นําทา่นเดินทางสู ่ ท่าอากาศยานฉางสุ่ย 

15.20 น. บินลดัฟา้กลบักรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ TG613 
16.35น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 
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ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
 

 

อตัราคา่บรกิาร ผูใ้หญ ่(พกั 2 ทา่น/หอ้ง) พกัเดีย่วเพิม่/ทา่น 

 

เดนิทางขัน้ต ่า 20 ทา่น 
 

 

29,900 บาท 

 

4,800  บาท 

 
อัตรานีร้วม คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    คา่นํา้หนกักระเป๋าไม่เกิน  20กก. 

คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)   คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
  คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวกรุ๊ป (หนงัสอืเดินทางไทย)  บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ     
คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

อัตรานีไ้ม่รวม คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน ตลอดทัง้ทริป 200 หยวนจีน/ทา่น 
คา่นํา้หนกัเกิน  20  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจําทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืชําระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. การยกเลกิ 

2.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริง 

2.2 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 30วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ

การันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอ
คืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 
หมายเหตุ 

1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ต่ําผู้ ใหญ่ 25ท่านขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็น
สาํคญั 

4. บริษัทฯไม่รับผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ
การ 
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ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกทําร้าย, 

การสญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน,การประท้วง,การนดัหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมา
ให้โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนัหากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคา
ตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

8.  หนงัสอืเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแล้วในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่า
ด้วยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถนํามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินได้  
12. เม่ือทา่นตกลงชําระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 


