ตงชวน เจีย้ วจื่อซาน เหนียงเหนียงซาน 4วัน3คืน

กาหนดการเดินทาง

25-28 เมษายน / 17 – 20 พฤษภาคม 2562
6 – 9 มิถุนายน / 20-23 มิถุนายน 2562
13 – 16 กรกฎาคม / 26 – 29 กรกฎาคม / 9 – 12 สิงหาคม 2562
5 – 8 กันยายน / 19-22 กันยายน 2562
11 – 14 ตุลาคม / 23 – 26 ตุลาคม 2562

1

วันแรก
05.30 น.
07.50 น.
11.40 น.

เที่ยง

ค่า

กรุงเทพฯ – คุนหมิง–ตงชวน – ไร่ สตรอว์ เบอร์ รี– แผ่ นดินสีแดง
พร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชนั ้ 4 ประตูที่ 9-10เคาน์เตอร์ U สายการบิน China eastern
Airlines
โดยเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื่ องเอกสารการเดินทางให้ แก่ทา่ น
ออกเดินทางสูค่ นุ หมิง โดย เที่ยวบินที่ MU2584
ถึง ท่า อากาศยานนานาชาติ ฉางสุ้ย เมื อ ง คุ นหมิ ง เมื อ ง หลวงของมณฑลยูนนาน ตัง้ อยู่ท างทิ ศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ของประเทศจีน ตังอยู
้ ่บนที่ราบสูงยูนนาน-กุ้ยโจวริ มทะเลสาบเตียนฉือ มีทศั นียภาพ
ทางธรรมชาติที่สวยสดงดงาม และมีอากาศเย็นสบายตลอดทังปี
้ อุณหภูมิเฉลีย่ ทังปี
้ อยูท่ ี่ 16.5 องศา
ได้ ชื่อสมญานามว่าเมืองแห่งฤดูใบไม้ ผลิ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้ อยแล้ ว นํา
ท่านสูภ่ ตั ตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา
นําท่านเดินทางสูต่ งชวน ( ใช้ เวลาประมาณ 4 ชัว่ โมง )
นําท่านแวะชม ชิมสตรอว์เบอร์ รีสดๆจากต้ น ที่ ไร่ สตรอว์ เบอร์ รี
เดินเที่ยวชม ถ่ายรูปสวย ๆ พร้ อมทังเก็
้ บผลสดกินกันให้ หนําใจ
จากนันชม
้ แผ่ นดินสีแดงตงชวน เป็ นทิวเขาสลับซับซ้ อนและนา
ขันบั
้ นไดที่กว้ างสุดสายตา ผิวดินของภูเขาบริ เวณนี ้มีธาตุเหล็ก และแร่ ธาตุอื่นๆที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อเจอ
ออกซิเจนได้ เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกลายเป็ นสีแดง ตัดยามที่ดินสีแดงตงชวนกับพืชพันธุ์ ที่ชาวบ้ าน
ปลูกเปลีย่ นไปตามฤดูกาล มีทงสี
ั ้ เหลือง ขาว เขียว ส้ ม สลับกัน และเมื่อกระทบกับแสงแดดเป็ นภาพที่
งดงามมากๆ ยังเป็ นดินแดนบริ สทุ ธิ์ที่ร้ ูจกั กันในหมู่นกั ถ่ายรูปจีนและชาวต่างชาติตา่ งยกย่องให้ เป็ นจุดที่
มีภมู ิทศั น์สวยงามที่สดุ อีกแห่งของประเทศจีน

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ตงชวน Fengyi Hotel หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

วันที่สอง
เช้ า

ตงชวน – ภูเขาหิมะเจีย้ วจื่อ – เซียนเวย – ผ่ านชมสะพานสูงเป่ ยผานเจียง
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
จากนัน้ นํ า ท่า นออกเดิน ทางสู่ ภูเขาหิม ะเจีย้ วจือ แหล่ง ท่อ งเที่ย วแห่ง ใหม่ คํ า ว่า เจี ย้ วจื อ ใน
ภาษาจีนหมายถึงเกีย้ ว เพราะรู ปร่ างภูเขาเหมือนเกี ้ยวจีน นําท่านนัง่ กระเช้ าขึ ้นสูด่ ้ านบนของภูเขา ที่
ระดับความสูง 4,223 เมตร เหนือระดับนํ ้าทะเล
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ในฤดูใบไม้ ผลิและฤดูร้อน ระหว่างเดือนเมษายน-ตุลาคม ดอกไม้ นานาพรรณ พร้ อมที่จะบานสะพรั่ ง
มากกว่า 30 ชนิด โดยเฉพาะกุหลาบพันปี นับหมื่นต้ นทยอยบานตังแต่
้ เชิงเขาถึงยอดเขา

ในช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มีนาคมมีหิมะปกคลุมทังภู
้ เขา ระหว่างทางท่านจะได้ พบ
สิ่งมหัศจรรย์มากมาย อาทิเช่น หิมะที่เกาะบนต้ นไม้ และนํ ้าตกบนหน้ าผาที่จับตัวเป็ นนํ ้าแข็ง ลําธาร
รูปทรงต่าง ๆ เป็ นต้ น

เที่ยง

ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองเซียนเวย ระหว่างทางผ่านชม สะพานสูงเป่ ยผานเจียง เป็ นสะพานขึงแห่งหนึ่ง
ในประเทศจีน เปิ ดใช้ ในปลายปี ค.ศ. 2016 สะพานเป่ ยผานเจียงเป็ นสะพานข้ ามระหว่างช่องเขาข้ าม
แม่นํ ้าหนี่จู หรื อแม่นํ ้าเป่ ยผาน ได้ ชื่อว่าเป็ นสะพานขึงที่มีความสูงที่สดุ ในโลก ด้ วยความสูง 565 เมตร
สะพานเป่ ยผานเจียง มีความยาว 1.328 กิโลเมตร มีช่องทางการจราจรแบ่งออกเป็ น 4 ช่อง ตัวสะพาน
มีสายเคเบิลขึงโยงกับหอคอย 2 หอ ทําหน้ าที่พยุงสะพาน โดยมี ค่าความเบี่ยงเบน 5 มิ ลลิเมตร เชื่อม
ระหว่างเมืองซ่วนเหว่ย ในมณฑลยูนนาน กับเมืองฉุยเฉิง ในมณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันตกเฉียงตอนใต้
ของจีน ช่วยในการย่นระยะเวลาการเดินทางได้ ถึง 4 ชัว่ โมง
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่เซียนเวย Mei Huan Hotel หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
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วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

เซียนเวย – หมู่บ้านเผ่ าหยี – อุทยานภูเขาเทพธิดาเหนียงเหนียงซาน
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นําท่านชม หมู่บ้านเผ่ าหยี หมู่บ้านชาวเขาในเขตเซียนเวย ท่ามกลางขุนเขาที่ราบสูง ชมทัศนียภาพ
ธรรมชาติอนั งดงาม ที่ประกอบด้ วย เทือกเขาป่ าไม้ เขียวขจีแนวทิวเขาที่สลับซ้ อนกันเป็ นชันๆ
้ ยอดที่สงู
พุง่ เสียดฟ้า นาขันบั
้ นได จากนันท่
้ านเดินทางสู่ อุทยานบึงแห่ งชาติภเู ขาเหนียงเหนียงซาน ( ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2ชัว่ โมง) ระหว่างทางผ่านชมสะพานผู่ล่ ีเทอ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ อุทยานภูเขาเทพธิดาเหนียงเหนียงซาน เป็ น
สิง่ ที่เกิดจากธรรมชาติหลายร้ อยพันปี ประกอบไปด้ วยแก
รนด์แคนยอน นํ ้าตก สะพานธรรมชาติ หนองบึง พืชมอส พืช
ไม้ พมุ่ ป่ าชายเลน เป็ นเขตอุทยานแห่งชาติใหญ่ที่สดุ ในตอน
ใต้ ของจีน สูงจากระดับนํ ้าทะเล 2,319 เมตร กว้ างใหญ่ กว่า
30,000 ไร่

ชม นา้ ตกเฟยเทียน ผานํ ้าตกที่สงู กว่า 500 เมตร นับหลายสิบสาย
เป็ นภาพที่สวยงาม และหาชมได้ ยากจากทีอ่ ื่นๆ ชมสะพานสวรรค์
เกิดจากการเคลือ่ นตัวของเปลือกโลก ทําให้ เกิดหลุมขนาดใหญ่ มี
ความยาวกว่า 100เมตร ลึก 70 เมตร มองดูแล้ วเหมือนสะพานที่
เชื่อมระหว่างสองภูเขา
จากนันนํ
้ าท่านขึ ้นชม แกรนด์ แคนยอน
แม่ นา้ ลิ่วเชอเหอ ที่สวยวิจิตระการตาอย่างยิ่ง ชมหน้ าผาที่สงู ถึง
1,000 เมตร เมฆหมอกลอยกลางหน้ าผา ชมยอดเขาหมื่นนับลูก
และสะพานหลุมฟ้าธรรมชาติที่มหัศจรรย์ นําท่านนมัสการเจ้ าแม่
กวนอิม ภายใน ถา้ เจ้ าแม่ กวนอิม เพื่อความเป็ นสิริมงคล นํา
ท่าน ล่ องเรือลานา้ เจียงหยวน ซึง่ มีภเู ขาหินปูนขนาบอยูส่ องฝาก
ฝั่ ง เป็ นภูมิทศั น์อนั น่างดงาม และมหัศจรรย์
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
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พักที่ผานโจว Tao Yuan Hotel หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
วันที่ส่ ี
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ผานโจว – หมู่บ้านถั่วเล่ อ – อุทยานภูเขาเทพธิดาเหนียงเหนียงซาน
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นําท่านเดินทางสู่ เดินทางสู่ เมืองผานโจว หรื อ เมืองฮอกอร์ ตังอยู
้ ่ในมณฑลกุ้ยโจว เมืองที่มีอากาศ
เย็นสบายตลอดทังปี
้ อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 20 องศา เป็ นเมืองที่สําคัญทางด้ านการท่องเที่ยว
และคมนาคม
หมู่บ้านถั่วเล่ อ (แปะก๊ วยพันปี ) ชมต้ นแปะก๊ วยโบราณกว่า 1,200 ต้ น ส่วนใหญ่มีอายุกว่า 300 ปี ขึ ้น
ไป และต้ นที่มีอายุมากที่สดุ คือ 1,500 ปี มีความสูงถึง 10 เมตร ชาวบ้ านตังชื
้ ่อให้ วา่ "คุณทวด"
เนื่องจากเป็ นราชาแห่งต้ นแปะก๊ วยโบราณ คนในหมู่บ้านแห่งนี ้อยูก่ บั ต้ นแปะก๊ วยด้ วยความรักความ
ผูกพัน หมู่บ้านถัว่ เล่อได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ น หมู่บ้านที่มีระบบนิเวศที่ดีระดับชาติ
ในช่วงฤดูใบไม้ ร่วง กลางเดือนพฤศจิกายน- ต้ นธันวาคม
ใบไม้ บนต้ นจะเปลีย่ นเป็ นสีเหลืองทองงดงามตระการตา
ขึ ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางกลับคุนหมิง(ระยะทาง 140 กม.ใช้
เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง)เมืองเอกของมณฑลและเป็ นเมืองที่
ใหญ่ที่สดุ ในมณฑลยูนนาน ตังอยู
้ ท่ างตะวันตกเฉียงใต้ ของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน มีขนา ดใหญ่ที่สดุ เป็ นอันดับ 6 จาก
ทังหมด
้
27 มณฑล มีประชากร 33 ล้ านคน โดยเป็ นชนกลุม่
น้ อยถึ ง 24 เผ่า ครอบคลุมพื ้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร
อยูส่ งู เหนือระดับนํ ้าทะเล 6,200 ฟุต คุนหมิงได้ ชื่อว่าเป็ น
เมืองแห่งฤดูใบไม้ ผลิ ทําให้ มีอากาศเย็นสบายตลอดทังปี
้ จึงทําให้ มีทศั นียภาพสวยงามมากมาย จนได้
สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ ผลิ” และมีชนกลุม่ น้ อยอาศัยอยูก่ ว่า 26 กลุม่ และสิง่ ที่มีเสน่ห์ดงึ ดูด
นักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม่ร้อนหรื อหนาวจนเกินไป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเที่ยว อุทยานนา้ ตกคุนหมิง ที่สร้ างตังแต่
้ ปี ค.ศ.2013 ลงทุน 1,100 ล้ านหยวน (ประมาณ
5,500 ล้ านบาท) เพื่อนํานํ ้าแม่นํ ้าหนิวหลันเจียงเข้ าสูท่ ะเลสาบเตียนฉือ นํ ้าตกกว้ าง 400 เมตร สูง 12.5
เมตร
นํา
ท่
า
น
สู่
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ค่า
22.50 น.
00.05+1 น.

ร้ านบัวหิมะและศูนย์ นวดแพทย์ แผนโบราณจีน ให้ ทา่ นนวดฝ่ าเท้ าเพื่อสุขภาพผ่อนคลายความ
เมื่อยล้ ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซํ ้าใครพร้ อมชมครี มเป่ าซูถ่ งั หรื อที่ร้ ูจกั กันดีในชื่อ “ครี มบัว
หิมะ” สรรพคุณเป็ นเลิศในด้ านรักษาแผลไฟไหม้ ผพุ องและแมลงกัดต่อยเป็ นยาสามัญประจําบ้ าน
จากนันนํ
้ าท่านสูร่ ้ านยางพารา เลือกผลิตภัณฑ์ที่จดั ได้ วา่ เป็ นOTOPของจีน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูสุกเี ้ ห็ด
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูส่ นามบิน
เดินทางสูก่ รุงเทพฯสายการบินโดยเที่ยวบินที่ MU2583
ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ..พร้ อมความประทับใจ
ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริการ

หมายเหตุ ในโปรแกรมทัวร์ กาหนดให้ มีการเข้ าร้ าน บัวหิมะ,ยางพารา เป็ นต้ น ซึ่งจาเป็ นต้ องระบุลงใน
โปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กับนักท่ องเที่ยวทุกท่ านทราบว่ า ร้ านทุกร้ านจาเป็ นต้ อง
รบกวนทุกท่ านแวะชมซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 60 นาที ซือ้ หรือไม่ ซอื ้ ขึน้ อยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ น
หลัก ไม่ มีการบังคับใดๆทัง้ สิน้
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อัตราค่ าบริการ

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ าน/ห้ อง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

19,800 บาท

3,800 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้ องละ 2 ท่ าน

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ป)
 ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.
 ค่าที่พกั โรงแรม (2ท่าน/ห้ อง)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าวีซ่ากรุ๊ป
 บัตรเข้ าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 อาหารครบทุกมื ้อตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นั่งๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานีไ้ ม่ รวม  ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้ น.
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้ องถิ่น ตลอดทั ้งทริ ป 150หยวน/ท่าน
 ค่านํ ้าหนักเกิน 20 ก.ก.
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )
อัตรานีร้ วม

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทังหมด
้
ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 21 วัน
คณะทัวร์ ครบ 20 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่า
ท่าน สละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ
3. กรณี ที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทัง้ ที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิ ให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น
4. การยกเลิก
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายตามจริ ง
4.2 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มี
การการันตีค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรือค่ าทัวร์ ทัง้ หมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ
หมายเหตุ
1. จํ านวนผู้เดิ นทางขัน้ ตํ่า ผู้ใหญ่ 20 ท่า นขึน้ ไป เที่ ยวบิน, ราคา และรายการอาจมี การเปลี่ย นแปลงได้ ต ามความ
เหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ

7

4. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรื อกรณีที่ทา่ นถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้
จากไทย และต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7 . ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ ว
10. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เมื่ อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือ ว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไข
ข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
13.ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ก่อ นทุกครั ง้ มิฉะนันทาง
้
บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
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