
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ก ำหนดกำรเดนิทำง      2-6 พฤศจิกำยน / 21-25 พฤศจิกำยน  

1-5 ธันวำคม / 6-10 ธันวำคม  
    19-23 ธันวำคม / 28 ธันวำคม 61 – 1 มกรำคม 62 

วันที่แรก     กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภมูิ) 

23.55  น.    พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมิูชัน้ 4 ประตท่ีู10เคาน์เตอร์ W สายการบิน Shandong Airline (SC) 
                   โดยเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารการเดินทางให้แก่ทา่น 

วันที่สอง     กรุงเทพฯ – คุนหมิง– ตงชวน – แผ่นดินสีแดงตงชวน   – ไร่สตรอว์เบอร์รี  

03.00  น.   ออกเดินทางสูค่นุหมิง โดยสายการบิน Shandong Airline เท่ียวบินท่ี SC8886                                               
05.55  น.    ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ ฉางสุ้ ยเมือง คุนหมิง เมือง  หลวงของมณฑลยูนนาน ตัง้อยู่ทางทิศ

ตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ตัง้อยู่บนท่ีราบสงูยูนนาน-กุ้ยโจวริมทะเลสาบเตียนฉือ มีทัศนียภาพ
ทางธรรมชาติท่ีสวยสดงดงาม และมีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี อุณหภมิูถัวเฉลีย่ทัง้ปีอยูท่ี่ 16.5 องศา 

ตงชวน ภเูขาหิมะเจ้ียวจ่ือ ป่าหิน 5วนั3คืน  

ท่องเท่ียวมณฑลยนูนาน ดินแดนชนเผา่หลากอารยธรรม 

ดินสีแดงตงชวนสวรรคข์องนกัถ่ายภาพ  ขึ้นภเูขาเจ้ียวจือ  ชมอทุยานป่าหิน 



 

ได้ช่ือสมญานามว่าเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น า
ทา่นสูภ่ตัตาคาร 

เช้ำ               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมสนามบิน 
น าท่านเดินทางสู ่เมืองตงซวน เมืองแห่งแผน่ดินสีแดงเป็นเมืองชนบทท่ีมีความสงบ ความสวยงามท่ี
เต็มไปด้วยธรรมชาติ ให้ทา่นด่ืมด ่ากบับรรยากาศท่ีแสนสวยบนเขาพร้อมเก็บภาพอนัสวยสดงดงาม  

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเขา 
น าท่านเท่ียวชม แผ่นดินสีแดงตงชวน  เป็นทิวเขา
สลบัซับซ้อนและนาขัน้บันไดท่ีกว้างสุดสายตา ผิวดิน
ของภูเขาบริเวณนีมี้ธาตุเหล็ก และแร่ธาตุอ่ืนๆท่ีอุดม
สมบูรณ์ เม่ือเจอออกซิเจนได้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
กลายเป็นสีแดง เม่ือกระทบกับแสงแดดเป็นภาพท่ี
งดงามมากๆ ตงชวนยงัเป็นดินแดนบริสทุธ์ิท่ีรู้จักกันใน
หมู่นกัถ่ายรูปจีนและชาวตา่งชาติตา่งยกยอ่งให้เป็นจุดท่ีมีภมิูทศัน์สวยงามท่ีสดุอีกแหง่ของประเทศจีน 

 
จากนัน้น าท่านแวะชม ชิมสตรอว์เบอร์รีสดๆจากต้น ท่ี ไร่สตรอว์
เบอร์รี เดินเท่ียวชม ถ่ายรูปสวย ๆ พร้อมทัง้เก็บผลสดกินกนัให้หน าใจ  

  ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 
พักที่เมืองตงชวน  FENG YI Hotel หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

 

วันที่สำม        ตงชวน – ภเูขำหิมะเจีย้วจื่อ– คุณหมิง   

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
จากนัน้น าท่านออกเดินทางสู่ ภูเขำหิมะเจีย้วจือ แหล่ง
ท่องเท่ียวแห่งใหม่   ค าว่า เจีย้วจือ ในภาษาจีนหมายถึง
เกีย้ว เพราะรูปร่างภูเขาเหมือนเกีย้วจีน  น าท่านนัง่กระเช้า
ขึน้สู่ด้านบนของภูเขา ท่ีระดับความสูง 4,223 เมตร เหนือ
ระดบัน า้ทะเล ในช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - 
มีนาคมมีหิมะปกคลมุทัง้ภูเขา   ระหว่างทางท่านจะได้พบ



 

สิ่งมหศัจรรย์มากมาย อาทิเช่น หิมะท่ีเกาะบนต้นไม้ และน า้ตกบนหน้าผาท่ีจับตัวเป็นน า้แข็ง ล าธาร
รูปทรงตา่ง ๆ เป็นต้น ในฤดูใบไม้ผลแิละฤดรู้อน ระหวา่งเดือนพฤษภาคม-กนัยายน ดอกไม้นานาพรรณ 
พร้อมท่ีจะบานสะพร่ังมากกวา่ 30 ชนิด โดยเฉพาะกุหลาบพนัปีนบัหม่ืนต้นทยอยบานตัง้แต่เชิงเขาถึง
ยอดเขา  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่ำย   จากนัน้น าทา่นเดินทางกลบัคนุหมิง(ระยะทาง 140 กม.ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่โมง)เมืองเอกของมณฑล

และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในมณฑลยูนนาน ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
มีขนา ดใหญ่ท่ีสดุเป็นอนัดบั 6 จากทัง้หมด 27 มณฑล มีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุม่น้อยถึง 
24 เผ่า ครอบคลมุพืน้ท่ีถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูส่งูเหนือระดบัน า้ทะเล 6,200 ฟุต คนุหมิงได้ช่ือ
วา่เป็นเมืองแหง่ฤดใูบไม้ผล ิท าให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี จึงท าให้มีทศันียภาพสวยงามมากมาย 
จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” และมีชนกลุม่น้อยอาศยัอยู่กว่า 26 กลุม่ และสิ่งท่ีมีเสน่ห์
ดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวก็คือธรรมชาติและภมิูอากาศท่ีไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป   

ค ่ำ   รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 
พักที่เมืองคนุหมงิ Longway Hotel หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

 

วันที่ส่ี             คุนหมิง –ป่ำหิน – ถ ำ้จิ่วเซียง  

เช้ำ   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าทา่นเดินทางสูอ่ าเภอป่าหิน ชมป่ำหนิท่ีใหญ่ท่ีสดุของโลก มีอาณาเขตกว้างขวางถึง 40,000 ไร่ ซึง่
สมยัก่อนเป็นเพียงหินปนูท่ีอยูใ่ต้ผืนน า้ แตเ่ม่ือเปลอืกโลกเกิดการดนัตวัสงูขึน้ จึงกลายเป็น ป่าหิน ท่ีผดุ
ขึน้เหนือพืน้ดินและการกดัเซาะของสายฝนท่ีตกลงมา ท าให้หินมีรูปทรงแตกตา่งกนัไป น าทา่นชมความ

งามและความมหศัจรรย์ของ“อุทยำนป่ำหิน” (รวมรถแบบเตอร่ี)  ต่ืนตาต่ืนใจกบัหินหลากชนิดท่ีมี
รูปร่างพิสดาร ชมหินรูปตา่งๆ ท่ีมีมาตัง้แตโ่บราณกาลกวา่ 200-300 ล้านปี และนบัได้วา่เป็น  “ ป่าหินท่ีใ  
หญ่ท่ีสดุของโลก ” ซึง่สมยัก่อนเป็นเพียงหินปนูท่ีอยูใ่ต้ผืนน า้ เม่ือเวลาผา่นไปความเปลีย่นแปลงทาง
ธรรมชาติ ได้ท าให้เปลอืกโลกเกิดการดนัตวัสงูขึน้จึงกลายเป็น “ ป่าหิน ” ท่ีผุดขึน้เหนือพืน้ดินและแทบ
ไม่นา่เช่ือเลยวา่การกดัเซาะของสายฝนท่ีตกลงมาจะสามารถท าให้หินท่ีวา่แกร่งแปรเปลีย่นรูปร่างไป 



 

เส้นทางท่ีดวูนเวียน และเร้นลบัประดจุเขาวงกตท่ีดรูาวไม่สิน้สดุ ชวนให้นา่ติดตามชมยิ่งนกั อาทิ หิน

นางคอย, เจ้าแม่กวนอิม, สระล้างดาบ ฯลฯ   
 

 

 

 

 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่ำย  น าทา่นเดินทางสูจ่ิ่วเซียง อยูห่า่งจากคนุหมิง เมืองหลวงของมณฑลยนูาน 90 กิโลเมตรและหา่งจากป่า

หินงาม 30 กิโลเมตร เพื่อชมถ า้จ่ิวเซียง     เป็นถ า้มหศัจรรย์ของจีนท่ีสวยงามมากและเป็น 1 ใน 10 
สถานท่ีส าคญัทางธรรมชาติของมณฑลยนูาน ถ า้นีเ้กิดจากการกดัเซาะของภเูขาไฟโบราณ จนเกิดเป็น

โพรงถ า้ขนาดยาว 3-4 กิโลเมตรช่วงแรกจะเดินผา่นไปทางเส้นทางท่ีขนานไปกบัภเูขาสงู เข้าชมความ
งามภายในถ า้จ่ิวเซียง ท่ีประกอบด้วยหินงอกหินย้อยท่ีสวยงามรู  ปร่างแปลกตาเต็มไปด้วยสสีนั
สวยงาม ซึง่ประกอบเสมือนเป็นโลกใต้ดินได้อยา่งนา่อศัจรรย์ ชมธารน า้  ตกถ า้เลก็ๆอยูภ่ายใน อาทิ ถ า้

ช้างเผือก, ถ า้ค้างคาว, วงัเทพธิดา, ถ า้เทวดา, ถ า้นา ขัน้บนัได ฯลฯ สิง่ท่ีนา่ประทบัใจที่สดุภายในถ า้นีก็้
คือตอนกลางของถ า้จะมีล าน า้ทัง้สายลงมาจากหน้าผาตกลงมาเป็นน า้ตก 2 สาย เรียกกนัวา่ น า้ตกผวั
เมีย เป็นน า้ตกใหญ่และตกอยูก่ลางระหวา่งถ า้เป็นภาพท่ีสวยงามยิ่งนกั สมกบัค ากลอนท่ีวา่ “บนดินชม
ป่าหินงาม ใต้ดินชมจ่ิวเซียง” น าทา่นชมถ ำ้จิ่วเซียง    เป็น
ถ า้มหศัจรรย์ท่ีสวยงามมาก ถ า้นีเ้กิดจากการกดัเซาะของ

ภเูขาไฟโบราณ จนเกิดเป็นโพรงถ า้ขนาดยาว 3-4 กิโลเมตร 
ภายในถ า้มีน า้ตก 2 สาย เรียกกนัวา่ น า้ตกผวัเมีย เป็น
น า้ตกใหญ่และอยูก่ลางระหวา่งถ า้เป็นภาพท่ีสวยงามมาก
ทางเข้าประต ู มีสงิโตคูย่ืนอยูห่น้าประตู พร้อมกบัโคมแดง 

จะมีแผนท่ีเส้นทางเดินของจิวเซียงด้วยและมีค าเตือนตา่งๆเก่ียวกบัความปลอดภยั   ถ า้จ่ิวเซียง เป็นถ า้
หินงอกหินย้อยท่ีสวยงามตระการตามาก 

ค ่ำ   รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร   
พักที่ Tong Ce Dai Xin Hotel หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

 

วันที่ห้ำ      คุนหมิง – อุทยำนน ำ้ตก – เขำซีซำน  – กรุงเทพฯ  

เช้ำ   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 



 

น าทา่นเท่ียว อุทยำนน ำ้ตกคุนหมงิ ท่ีสร้างตัง้แตปี่ ค.ศ.2013 ลงทนุ 1,100 ล้านหยวน (ประมาณ 
5,500 ล้านบาท) เพื่อน าน า้แม่น า้หนิวหลนัเจียงเข้าสูท่ะเลสาบเตียนฉือ น า้ตกกว้าง 400 เมตร สงู12.5 
เมตร 
 
 
 
 
 
น า
ทา่นสู ่ร้ำนบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบรำณจีน ให้ทา่นนวดฝ่าเท้าเพื่อสขุภาพผอ่นคลาย
ความเม่ือยล้ากบัยานวดขนาดพิเศษสตูรเดียวไม่ซ า้ใครพร้อมชมครีมเป่าซูถ่งัหรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ “ครีม
บวัหิมะ” สรรพคณุเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผพุองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามญัประจ าบ้าน 
จากนัน้น าทา่นสูร้่ำนยำงพำรำ เลอืกผลติภณัฑ์ท่ีจดัได้วา่เป็นOTOPของจีน 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูอำหำรกวำงตุ้ง 
บา่ย   น าท่านชม เขำซีซำน หรือประตูมังกร เป็นสว่นหนึ่ง

ของวัดในลทัธิเต๋า สร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843 น า
ท่านลอดผ่านประตังกร ท่ีเช่ือกันว่าเป็นประตูแห่ง
ความสิ นิม งคล ผู้ ท่ี ลอดผ่านประตู นี จ้ ะพบแต่
ความส าเร็จโชคดี จากนัน้แวะชม หยก ท่ีมีคุณภาพ
และมี ช่ือเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซือ้ 

ก าไลหยก แหวนหยก หรือ ผีเซียะสตัว์ มงคลท่ีมีช่ือเสียง จากนัน้น าทา่นสูย่า่นการค้าถนนคนเดินคุนห
มิง เลอืกซือ้สนิค้าท่ีถกูใจมากมายหลากหลายชนิด 

ค ่ำ   รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร  เมนูสุกีเ้ห็ด 
สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

00.55  น.  เดินทางสูก่รุงเทพฯสายการบินโดยเท่ียวบินท่ี SC8885  
01.40  น.   ถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ..พร้อมความประทบัใจ 

ขอบคุณท่ำนที่ใช้บริกำร 
 

 

หมำยเหต ุในโปรแกรมทัวร์ กำหนดให้มีกำรเข้ำร้ำน บัวหิมะ,ยำงพำรำ, หยก เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องระบลุงใน

โปรแกรมทัวร์ เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่ำนทรำบว่ำ ร้ำนทุกร้ำนจำเป็นต้อง

รบกวนทุกท่ำนแวะชมซึ่งจะใช้เวลำร้ำนละประมำณ 60 นำท ีซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับควำมพอใจของลูกค้ำเป็น

หลัก ไม่มีกำรบังคับใดๆทัง้สิน้ 



 

    อัตรำค่ำบริกำร ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ำน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่ำน 18,800 บำท 2,800 บำท 

28 ธันวำคม 61 – 1 มกรำคม 62 21,800 บำท 4,800 บำท 

 
อัตรำนีร้วม   ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)  ค่าน า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

  ค่าที่พกัโรงแรม (2ท่าน/ห้อง)    ค่าภาษีสนามบนิทกุแห่ง  
   ค่าวีซ่ากรุ๊ป         บตัรเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ   ค่าประกนัอบุติัเหตทุกุที่นั่งๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
อัตรำนีไ้ม่รวม    ค่าใช้จ่ายสว่นตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 

   ค่าทิปไกด์และคนขบัรถท้องถิ่น     ตลอดทัง้ทริป 150หยวน/ท่าน                              
   ค่าน า้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเท่ียว ( ถ้ามี ) 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 20 ท่ำนออกเดนิทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. เม่ือทา่นออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ทา่น      สละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ  
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
4. การยกเลกิ 

4.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริง 
4.2 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 30 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือกรุ๊ปที่มี
กำรกำรันตีค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่
อำจขอคืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือค่ำทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมำยเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 



 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้
จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวน
สทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
11. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ  ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 
 


