
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
�ชมทุ่งดอกมัสตาร์ด กว้างสุดสายตา 

�ชมนํ�าตกเก้ามังกร เกดิจากการกดัเซาะตามธรรมชาติ อลงัการกว่า 

�ชมนํ�าตกร้อยสายหม่าหลงิเหอ สถานที!เที!ยวยอดนิยม ที!ใช้เวลากดัเซาะกว่าล้านๆ

�เขาหมื!นยอด ชมความงดงามของภูเขาน้อยใหญ่ กว่า 

 

กาํหนดการเดนิทาง  22 – 26 กมุภาพนัธ์  

วันแรก (1)กรุงเทพฯ – คุนหมิง  – อาํเภอ

08.30 น. �พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 
D     สายการบิน THAI AIRWAYS  INTERNATIONAL 
ความสะดวกแก่ทา่น  

10.55 น. �ออกเดนิทางสูน่ครคนุหมิงโดยเที4ยวบนิที4 

มนต์เสน่ห์ยูนนาน

คุนหมิง โหลวผงิ ซิ!งยี! 

1 

 

กว้างสุดสายตา 1 ปี มีครั�งเดียวเท่านั�น 

เกดิจากการกดัเซาะตามธรรมชาติ อลงัการกว่า 10 ชั�น 

สถานที!เที!ยวยอดนิยม ที!ใช้เวลากดัเซาะกว่าล้านๆ

ชมความงดงามของภูเขาน้อยใหญ่ กว่า 192 ลูก 

กมุภาพนัธ์  2563 /  4 – 8 มีนาคม2563 

อาํเภอป่าหนิ 

พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 
THAI AIRWAYS  INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้าหน้าที4ของบริษัทฯ คอยอํานวย

ออกเดนิทางสูน่ครคนุหมิงโดยเที4ยวบนิที4 TG612  

มนต์เสน่ห์ยูนนาน– กุ้ยโจว 

คุนหมิง โหลวผงิ ซิ!งยี! 5วนั4คนื

สถานที!เที!ยวยอดนิยม ที!ใช้เวลากดัเซาะกว่าล้านๆ ปี 

พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (ประตทีู4 3 ) เคาเตอร์ 
โดยมีเจ้าหน้าที4ของบริษัทฯ คอยอํานวย

 

คนื 
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  �รับประทานอาหารกลางวันบนเครื(อง 
14.05 น. ถึงทา่อากาศยานเมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที4ใหญ่ที4สดุในมณฑลยนูนาน ตั Hงอยู่ทางตะวนัตก

เฉียงใต้ของสาธารณะรัฐบาลจีน มีขนาดใหญ่ที4สดุเป็นอนัดบั 6 จากทั Hงหมด 27 มณฑล มีประชากร 33 
ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า ครอบคลุมพื Hนที4ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือ
ระดบันํ Hาทะเล 6,200 ฟตุ  หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั Hนนําทา่นเดนิทางสู ่อาํเภอป่าหนิ 

คํ(า �รับประทานอาหารคํ(า ณ ภัตตาคาร   
พักอาํเภอป่าหนิYINRUILIN HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือ เทียบเท่า 

 

วันที(สอง (2)  อาํเภอป่าหิน–โหลวผิง– นํ ;าตกเก้ามังกร (รวมรถแบตเตอรี( )– ทุ่งดอกมัสตาร์ด–เมืองซิ(งยี(  

เช้า   �รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่  อําเภอโหลวผิง(  ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั4วโมง ) บนพรมแดนติดต่อกับด้านตะวันตก
ของมณฑลกุ้ยโจว มีประชากรประมาณ 5 แสนคน เป็นถิ4น
ฐานดั Hงเดิมของชนเผ่าอีR ปู้ อี ม้ง ฯลฯ  หลอผิงเป็นอําเภอที4

ขึ Hนชื4อว่าเป็นแหล่งปลูก ผักนํ Hามัน-โหยวไช่ฮวานําท่าน
เดนิทางตอ่ไปยงันํ ;าตกเก้ามังกรหรือจิ4วหลงซึ4งอยู่ห่างออก
ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 22 กม.หรือเวลา
ประมาณ 45 นาทีนํ Hาตกเก้ามงักรมีลกัษณะทางธรณีวิทยา
โดดเด่นอันเกิดจากการกัดเซาะของนํ Hาเป็นเวลายาวนาน

ก่อให้เกิดชั Hนนํ Hาตกลดหลั4นกว่า 10 ชั Hนและสงูตํ4ากว้างแคบ
ตา่งกนัและระหวา่งชั Hนมีแอ่งนํ Hาตื Hนลึกหลายระดบัวดัได้จาก
ความเข้มของสีนํ Hาซึ4งบางคนประมาณว่าเทียบได้กบันํ Hาตก
ทีลูซอบ้านเรา นําท่านขึ Hนกระ เ ช้า เ พื4 อใ ห้ท่านไ ด้ช ม
ทศันียภาพมุมสูงเหนือนํ Hาตกและแต่เต็มอิ4มกับบรรยากาศ
ระหวา่งทางที4คอ่ยๆเดนิลดัเลาะลงมาตามขั Hนบนัไดซึ4งจะวน
เป็นวงกลมออกมา 

เที(ยง   �รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําท่านชมดินแดนความงดงามของทุ่งดอกมัสตาร์ด สี
เหลืองอร่ามไปทั4วขุนเขา กลายเป็นความภาคภูมิใจที4
ต้องการอยากให้คนทั4วโลกได้รู้จักถ้าพูดถึงความยิ4งใหญ่
ของทุ่งดอกมสัตาร์ดที4เมืองโหลวผิงแล้ว ก็ต้องบอกยิ4งใหญ่
สุดลูกหูลูกตาทีเดียว ทั Hงท้องทุ่งไร่นา ขุนเขา จะแลดูเป็นสี
เหลืองไปหมด ด้วยเนื Hอแท้ของทุง่ ดอกมสัตาร์ด 
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หรือ ดอกอิXวใช่ฮวั นั Hนคือดอกนํ Hามนัที4นําไปสกดัเป็นนํ Hามนั
พืชที4ใช้บริโภคในเมืองโหลวผิงและเมืองใกล้เคียง ส่วนยอด
อ่อนก็นําไปทําอาหารได้ รสชาติก็ ใกล้เคียงกบัผกักวางตุ้ง 
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม จะเป็นช่วงฤดูกาล
เพาะปลูกอิXวใช่ฮัว และเป็นช่วงที4กําลังผลิดอกบาน จน
กลายเป็นคงวามงดงามที4คนจีนเองยังนิยมชมชอบ จาก
อุตสาหกรรมทางเกษตรได้กลายมาเป็นอุตสาหกรรมการ
ทอ่งเที4ยว ที4สามารถดงึดดูให้นกัทอ่งเที4ยวแหไ่ปชมความงามของทุง่ดอกมสัตาร์ด  
จากนั Hนนําท่านเดินทางสู่ อําเภอซิ(งยี(( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั4วโมง 30นาที  )  ตั Hงอยู่ในทิศตะวนัตก
เฉียงใต้ของมณฑลกุ้ยโจว ประชากรของซิงยี4 สว่นใหญ่เป็นเผา่ ฮนั ,แม้ว  , ยี4 , ฮยุ  

คํ(า �รับประทานอาหารคํ(า ณ ภัตตาคาร  
พักซิงยี(兴义国龙雅阁大酒店 (Argyle Grand Hotel Xingyi) ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที(สาม (3)  นํ ;าตกหม่าหลิงเหอ(รวมรถราง)–ว่านฟงหลิน–ทะเลสาบเขาหมื(นยอด 

เช้า    �รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านเดินทางไปยังสะพานเป่ยผานเจียง(ห่างจากเมืองซิ4 ง
ยี4  ประมาณ 60 กิโลเมตร) โดยสารลิฟท์เพื4อขึ Hนไปชม  หุบเหว

นํ ;าตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ  ซึ4งเป็นสถานที4ท่องเที4ยวระดบัโลก
ของจีน แม่นํ Hาหม่าหลิงเหอ ใช้เวลาล้านๆ ปีกัดเซาะส่วนหนึ4งของ
ภูเขาหมื4นยอดจนกลายเป็นหุบเหวขนาดมโหฬารที4มีความลึกอยู่
ร ะ ดับ ร า ว 200-400 เ ม ต ร .  ต ล อ ด ค ว า ม ย า ว ข อ ง หุบ เ ห ว นี Hมี
สาย   นํ Hาตกลงมาจากหน้าผาทั Hงสองข้างหน้านํ Hาหลากสายนํ Hาจะ
แสนตระการตาหน้านํ Hาน้อยมีนํ Hาตกเล็กๆ ไหลสู่หุบเหวนี Hเรียงร้อย
เหมือนสร้อยไข่มกุเส้นเล็กๆ  ที4เพิ4งเปิดให้โลกภายนอกสมัผสัเมื4อไม่
นานมานี H ชมหุบเหวระดบัมโหฬาร มีนํ Hาตกนบัร้อยๆสาย จนได้รับ
สมญาวา่ “หบุเหวร้อยสายหมา่หลิงเหอ”    

เที(ยง    �รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท่านชมความงามของภูเขาหมื4นยอด หรือ ว่านฟงหลินเป็น
ภาพพาโนรามาอันมโหฬารและยิ4งใหญ่ของภูเขาหินปูนรูป
โดม  รูปกรวย รูปปิรามิดที4ปรากฏเป็นภูเขาหินปูนยาวพรืด
สลบัซบัซ้อนแน่นขนดัไปสดุสายตา     ยอดเขาเรียงรายนบัพนันบั
หมื4นยอด ท่ามกลางไร่น่า แม่นํ Hา และหมู่บ้านผสมผสานกัน ชม
ความงามและความมหศัจรรย์ของภเูขาปีระมิดและขนุเขานบัหมื4น
ยอดที4ธรรมชาติ ได้สร้างสรรค์ได้อย่างลงตวั เพื4อรอการมาเยือนของนกัเดินทางพร้อมให้ท่านได้เก็บภาพ
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อนัสวยงาม จากนั Hนนําท่านสู่ ทะเลสาบเขาหมื(นยอด (ว่านเฟิง
ห)ู อา่งเก็บนํ Hาขนาดใหญ่ริมเทือกเขาวา่นเฟิงหลิน สร้างมาเพื4อเก็บ
กักนํ Hานํามาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า และทําชลประทานเพื4อการ
เพาะปลกู มีเนื Hอที4ในการเก็บกกันํ Hา 176 ตารางกิโลเมตร กว้าง 1.5 
กิโลเมตร ยาว 126 กิโลเมตร ใหญ่กว่าซีหู 76 เท่าตัว เป็น
ทะเลสาบจากกําลงัมนุษย์ที4สร้างขึ Hนบนที4ราบสูงที4ลือชื4อแห่งหนึ4ง
ของจีน สามารถล่องเรือชมทะเลสาบและสองฝั4ง รวมทั Hงเทือกเขา
วา่นเฟิงหลิน ซึ4งมีบรรยากาศคล้ายกบัลอ่งในแมนํ่ Hาแยงซี ตื4นตากบัความมโหฬารของขนุเขาสองฝั4งแมนํ่ Hา 

คํ(า  �รับประทานอาหารคํ(า ณ ภัตตาคาร  
พักซิงยี(兴义国龙雅阁大酒店 (Argyle Grand Hotel Xingyi) ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที(สี( (4)  โหลวผิง- ชมดอกมัสตาร์ด-นั( งรถกลับคุนหมิง-เดนิถนนคนเดนิ 

เช้า      �รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที4ใหญ่ที4สุดในมณฑลยูนนาน ระหว่างทางชม
ทศันียภาพอนังดงามของธรรมชาตใินมณฑลยนูนาน
ตลอดสองข้างทาง ระหว่างทางผ่านชม ทุ่งดอก
มสัตาร์ด หรือ ดอกอิXวใช่ฮวั ช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ถึง
เดือนมีนาคม จะเป็นช่วงฤดกูาลเพาะปลูกอิXวใช่ฮัว 
และเป็นชว่งที4กําลงัผลิดอกบาน จนกลายเป็นคงวาม
งดงามที4คนจีนเองยงันิยมชมชอบ จากอตุสาหกรรม
ทาง เกษตรไ ด้กลายม าเ ป็นอุตสาหกรรมการ
ทอ่งเที4ยว ที4สามารถดงึดดูให้นกัทอ่งเที4ยวแหไ่ปชมความงามของทุง่ดอกมสัตาร์ด 

เที(ยง         �รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
ถึงเมืองคุนหมิงได้ชื4อว่าเป็นเมืองแห่งฤดใูบไม้ผลิ 
ทําให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั Hงปี จึงทําให้มี 
ทศันียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า 
“นครแหง่ฤดใูบไม้ผลิ” และมีชนกลุ่มน้อยอาศยัอยู่
กว่า 26 กลุ่ม และสิ4งที4มีเสน่ห์ดงึดดูนกัท่องเที4ยวก็
คือธรรมชาติและภูมิอากาศที4ไม้ร้อนหรือหนาว
จนเกินไปจากนั Hนให้ท่านอิสระช็อปปิHงถนนคน

เดินสินค้าย่านใจกลางเมือง สินค้าที4นิยมซื Hอฝาก
คือ เห็ดหอมแห้ง, บ๊วยรสตา่ง, สาหร่าย,ท้อดอง
หรือท้อแห้ง ของที4ระลกึตา่งๆ ฯลฯ 

คํ(า  �รับประทานอาหารคํ(า ณ ภัตตาคาร  
พักคุนหมิง维纳斯皇家酒店 (Venus Royal Hot Spring Hotel)ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
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วันที(ห้า  (5)  วดัหยวนทง-เขาหยวนทง ชมซากุระ- กทม 

เช้า    �รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ วั ดหยวนทง วัด ห ล ว ง เ ก่ า แ ก่
คู่บ้านคู่เมืองและใหญ่ที4สุดแห่งเมืองคุนหมิง และมี
ประวตั ิยาวนานกวา่ 1,200 ปี แตล่ะวนัจะมีผู้มาสกัการะ
หรือเที4ยวชมมากมาย ภายในศาลมีรูปเจ้าแม่กวนอิม 24 
พระหัตถ์ ให้ท่านได้นมัสการพระพุทธชินราชจําลองซึ4ง 
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเกรียงศกัดิ` ชมะนันท์ ได้อัญเชิญ
มาประดิษฐานไว้ ณ วัดแห่ง นี H ซึ4งพระพุทธรูปเป็น
สญัลกัษณ์ เพื4อเชื4อมสมัพนัธไมตรีระหว่าง ไทย-จีน  นํา
ท่านชม สวนซากุระ  ตั Hงอยุ่บริ เวณภูเขาเหยียนทง 
ด้านหลงัวดัหยวนทง ให้ท่านอิสระถ่ายรูป ชมความงาม
ของดอกซากรุะ  

เที(ยง    �รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  นําทา่นเดนิทางสู ่ ท่าอากาศยานฉางสุ่ย 

15.20 น.   �บนิลดัฟ้ากลบักรุงเทพฯ  โดยเที(ยวบินที(  TG613 
16.35น.   ถึง  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 

������ขอบคุณท่านที(ใช้บริการ������ 
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อตัราคา่บรกิาร ผูใ้หญ ่(พกั 2 ทา่น/หอ้ง) พกัเดี�ยวเพิ�ม/ทา่น 

 
เดนิทางขั �นตํ�า 20 ทา่น 

 

 
29,900 บาท 

 
4,800  บาท 

 
อัตรานี ;รวม �คา่ตัRวเครื4องบนิไปกลบั (ตัRวกรุ๊ป)  � คา่นํ Hาหนกักระเป๋าไมเ่กิน  20กก. 

�คา่ที4พกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)   �คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่  
  �คา่วีซา่ท่องเที4ยวกรุ๊ป (หนงัสือเดนิทางไทย) � บตัรเข้าชมสถานที4ตา่ง ๆ ตามรายการ  

�อาหารครบทกุมื Hอตามรายการ     
�คา่ประกนัอบุตัเิหตทุกุที4นั4งๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

อัตรานี ;ไม่รวม �คา่ใช้จา่ยส่วนตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเครื4องดื4มนอกรายการ  เป็นต้น. 
�คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถิ4น ตลอดทั Hงทริป 200 หยวนจีน/ทา่น 
�คา่นํ Hาหนกัเกิน  20  ก.ก.  
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ4ม 7 % และ ภาษีนกัท่องเที4ยว ( ถ้ามี ) 

เงื(อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครั Hงแรก มดัจําทา่นละ 10,000 บาท หรือทั Hงหมด สว่นที4เหลือชําระก่อนเดนิทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดนิทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. การยกเลิก 

2.1 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ Hนไป เก็บคา่ใช้จา่ยตามจริง 
2.2 ยกเลิกการเดนิทางน้อยกวา่ 30วนั เก็บคา่ใช้จา่ยทั Hงหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที(เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที(ต้องการันตีมัดจาํกับสายการบินหรือกรุ๊ปที(มีการ
การันตีค่ามัดจาํที(พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอ
คืนเงนิได้  รวมถึงเที(ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงนิมัดจาํ หรือค่าทัวร์ ทั ;งหมดเนื(องจากค่าตัbวเป็นการเหมาจ่ายในเที(ยวบินนั;นๆ 

 
หมายเหตุ 

1. จํานวนผู้ เดินทางขั Hนตํ4าผู้ ใหญ่ 25ท่านขึ Hนไป เที4ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี4ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ̀ิที4จะเปลี4ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี H เมื4อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเที4ยวสามารถเปลี4ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็น
สําคญั 

4. บริษัทฯไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ที4เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติปฏิวตัิและอื4นๆที4อยู่นอกเหนือ
การ 
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ4มเติมที4เกิดขึ Hนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, 

การสญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
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5. ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั Hงสิ Hนหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การประท้วง,การนดัหยดุงาน,
การก่อจลาจล หรือกรณีที4ทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที4ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที4กรม
แรงงานทั Hงจากไทย และตา่งประเทศซึ4งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที4ยวในสถานที4ที4ระบุในโปรแกรมได้อันเนื4องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบนิจะไมมี่การคืนเงินใดๆทั Hงสิ Hนแตท่ั Hงนี Hทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที4ยวสถานที4อื4นๆมา
ให้โดยขอสงวนสิทธ̀ิการจดัหานี Hโดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7. ราคานี HคิดตามราคาตัRวเครื4องบินในปัจจบุนัหากราคาตัRวเครื4องบินปรับสงูขึ Hน บริษัทฯสงวนสิทธ̀ิที4จะปรับราคา
ตัRวเครื4องบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

8.  หนงัสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจุดประสงค์เดินทางเพื4อ
ทอ่งเที4ยวเทา่นั Hน 

9. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั Hงสิ Hน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที4ยวบางรายการ,ไม่
ทานอาหารบางมื Hอ เพราะค่าใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดนิทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั Hงสิ Hน หากเกิดสิ4งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตทีุ4เกิด
จากความประมาทของตวันกัทอ่งเที4ยวเอง 
11. เนื4องจากตัRวเครื4องบินเป็นตัRวราคาพิเศษ เมื4อออกตัRวไปแล้วในกรณีที4ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่า
ด้วยเหตผุลใดก็ตาม ตัRวเครื4องบนิไมส่ามารถนํามาเลื4อนวนัหรือคืนเงินได้  
12. เมื4อทา่นตกลงชําระเงินไมว่า่ทั Hงหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื4อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ที4ได้ระบไุว้แล้วทั Hงหมด 

13.ในกรณีที4ลกูค้าต้องออกตัRวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที4ของบริษัท ฯก่อนทกุครั Hง  มิฉะนั Hนทาง
บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทั Hงสิ Hน 


