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วนัท่ี1  สนามบินดอนเมือง – สนามบินตรงั – ถ า้เลเขากอบ – วงัเทพเทโร ชมหอนาฬิกา –  
                         วงเวียนพะยนู – วิหารคริสจกัรตรงั - ศาลเจ้าท่ามกงเย่ีย  

05.40 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ผูโ้ดยสารภายในประเทศขาออก ชัน้ 3  
เคาน์เตอรส์ายการบินแอรเ์อเชีย พบมคัคุเทศก์ให้การตอนรบัและอ านวยความสะดวกในการเชค็อิน 
(เดนิทางพรอ้มดว้ยหวัหน้าทวัร ์จากกรงุเทพ) 

07.40 น. เดนิทางสู่ จ.ตรงั โดยเครือ่งบนิ สายการบินแอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่FD3241 
09.15 น. เดนิทางถงึ สนามบินตรงั หลงัจากรบักระเป๋าเรยีบรอ้ยแล้ว จากนัน้น าท่านเดนิทางท่องเที่ยวโดยรถตู้

ปรบัอากาศ 
ชม วิหารคริสตจกัรตรงั  โบสถ์สเีหลอืงคลาสคิสเีหลอืงสดใสมสีถาปัตยกรรมที่แตกต่างจาก

โบสถ์ครสิต์ที่เคยเห็น เป็นโบสถ์ครสิต์ที่ทรงคุณค่าทางประวตัิศาสตร์ อายุกว่า 100 ปี เป็น 1 ใน 20 
โบราณสถานของจงัหวดัตรงัทีน่กัท่องเทีย่วควรแวะเยีย่มชม 

น าท่านสกัการะ ศาลเจ้าท่ามกงเย่ีย  ซึ่งเป็นสิง่ที่ชาวตรงัส่วนใหญ่ให้ความเคารพและนับถือ
อยา่งสงู เป็นทีร่ ่าลอืถงึความศกัดิส์ทิธิข์องท่าน ไหวเ้พื่อเป็นศริมิงคลและขอพรพระท่ามกงเยีย่  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที1่) 

ชม หอนาฬิกาตรงั  ตัง้โดดเด่นอยูก่ลางสีแ่ยกไฟแดง เป็นสถาปัตยกรรมทีโ่ดดเด่นมเีอกลกัษณ์
และถอืว่าเป็นหอนาฬกิาที่สูงทีสุ่ดในประเทศไทย สรา้งมาประมาณ 50 กว่าปี ถอืว่าเป็นสญัลกัษณ์หนึ่ง
ของจงัหวดัตรงักว็่าได้ เวลามเีทศกาลส าคญั ณ หอนาฬิกาแห่งนี้ ก็มกีารประดบัประดาไฟ หรอืประดบั
ประดาธงต่างๆ เพื่อความสวยงามและเขา้กบัเทศกาลนัน้ๆ 

ชม วงเวียนพะยูน  ถอืไดว้่าเป็นวงเวยีนทีบ่่งบอกถงึสญัลกัษณ์ของจงัหวดัตรงั เพราะ “พะยนู” 
ในจงัหวดัตรงัมจี านวนมากและทางจงัหวดักไ็ดอ้นุรกัษ์ปลาพะยนูซึง่เป็นสตัวท์ีเ่ลีย้งลูกด้วยนมไม่ใหสู้ญ
พนัธ์ วงเวยีนปลาพะยูนแห่งนี้ ตอนกลางคนืจะมแีสงไฟประดบัประดาสลบัสกีนัไป จนท าให้เกิดความ
สวยงามในยามค ่าคนื 
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บ่าย  น าท่านเดนิทางสู่ ถ า้เลเขากอบ ตัง้อยู ่อ าเภอ
ห้ วยยอด  จังหวัดต รัง  เป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว
ธรรมชาติ ภายในถ ้ามหีินงอกหินย้อย ระยะทาง 4 
กิโลเมตร ถ ้าเลเขากอบ  มีทางน ้ าใต้ดินไหลผ่าน 
ตอ้งใชเ้รอืล่องตามล าน ้าเขา้ไปขา้งใน เพื่อชมหนิงอก
หินย้อยอันงดงาม ซึ่งยังมีการก่อตัวของหินอยู่
ภายในถ ้ า หนึ่ งในความอัศจรรย์ที่ ได้ร ับให้เป็น 
Unseen Thailand  คือ ในถ ้าสุดท้ายซึ่งไม่สามารถ 
เดนิชมได้เพราะต้องล่องเรอืชมถ ้าโดยการนอนราบ
ไปกับเรอืเป็นระยะทางประมาณ 800 เมตร แม้จะ
เป็นเพียงระยะทางสัน้ เป็นช่วงแห่งการลุ้นระทึก 
สร้างความตื่ น เต้นและแอบหวาดเสียวให้กับ
นกัท่องเทีย่วไดไ้มน้่อย นอกจากนี้ภายในถ ้าแห่งนี้ยงัมโีถงถ ้ามากมายหลายถ ้าเช่น ถ ้าคนธรรพ ์  ถ ้าราก
ไทร ถ ้าเจา้สาว  ถ ้าลอด หรอื ถ ้ามงักร นบัเป็นหน่ึงในอนัซนีทรปิทีไ่มค่วรพลาดหากมาเยอืนจงัหวดัตรงั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดนิทางสู่ วงัเทพทาโร หรอื วงัมงักร 88 ตวั เป็นที่จดัแสดงงานศิลปะจากเศษไมแ้ละ

รากไมเ้ทพทาโร  บนเนื้อทีก่ว่า 25 ไร่  เป็นทีต่ ัง้ของวงัมงักรงานศลิปะทีน่ายจรญู  แก้วละเอยีด เนรมติ
น าเอาเศษซากไมแ้ละรากไมเ้ทพทาโร หรอื ไมจ้วง มาสรา้งเป็นมงักรหลายขนาด  โดยการน าซากไมม้า
สรา้งมงักรตัง้แต่ตวัแรกจนถงึตวัที่ 88 โดยมงักรตวัที่ 87 เป็นมงักรแม่คอืมงักรน ้าให้น ้ากบัโลกมนุษย ์
เพื่อไม่ให้เกดิภยัแล้ง ไม่ใหเ้กดิอุกภยั ส่วนมงักรตวัที ่88 เป็นมงักรเพศผู้ เป็นมงักรไมท้ี่สรา้งทีข่ ึน้ใหญ่
ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ มงักรตวันี้บ่งบอกถงึพลงัอ านาจของแผ่นดนิ อสิระให้
ท่านไดเ้กบ็ภาพและเดนิเล่นภายในวงัมงักรไดต้ามอธัยาศยั  
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เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร (มือ้ที2่) 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Siritrang Boutique (สิริตรงั บทีูค)  หรือระดบัเดียวกนั 
  
วนัท่ี2  ด าน ้าทะเลตรงั  (เกาะมุก – ถ า้มรกต – เกาะกระดาน – เกาะเชือก) – พทัลงุ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที3่) 
09.00 น.  น าท่านเดนิทางไปยงัท่าเรอื เพื่อออกเดนิทางไปด าน ้าดปูะการงั 
09.30 น.  เรอืออกจากท่าเรอื ชมบรรยากาศของท้องทะเลตรงั ที่รายลอ้มดว้ย เกาะต่างๆ มากมาย มุ่งหน้าสู่เกาะ

มกุ หนึ่งใน Unseen in Thailand 
10.30 น.  เดนิทางถงึ เกาะมุก ลอยตวัเขา้สู่ ถ า้มรกต ซึง่ปากทางเขา้ถ ้าเป็นโพรงเลก็ๆ เราจะลงน ้า ใส่ชูชพี ต่อ

แถวกนัเขา้ไป ระยะทาง 80 เมตร บรเิวณปากทางเขา้ถ ้ามแีสงจากภายนอกสะทอ้นกบัน ้าภายในถ ้าท า
ให้เหน็น ้าเป็นสเีขยีวมรกต ดูแปลกตาและสวยงามเป็นอย่างยิง่ เมื่อพ้นปากถ ้าออกมาอกีด้านหนึ่ง จะ
เหน็หาดทรายขาวสะอาดลอ้มรอบดว้ยหน้าผาสูงชนั ดา้นบนเป็นทอ้งฟ้า ลกัษณะเหมอืนปล่องภูเขาไฟ 
นบัเป็นความมหศัจรรยท์ีธ่รรมชาตไิดส้รา้งไว้ 
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11.30 น.  ออกเดนิทางมุง่สู่ เกาะกระดาน และอิม่อรอ่ยกบัอาหารเทีย่งบนเรอื แบบบุฟเฟต ์(มือ้ที ่4) 
12.30 น.  น าเรอืจอดหน้าหาด เกาะกระดาน จุดที่ 1 สมัผสักบัหาดทรายขาวละเอียดเหมอืนแป้ง และน ้าใสจน

มองเหน็พืน้ได ้ทีน่ี่ใหท้่านไดเ้ล่นน ้า หรอืขึน้ไปถ่ายรปูทีร่มิหาด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.30 น.  น าเรอืพาไป ด าน ้าต่อกนัทีเ่กาะกระดาน จดุที ่2 พรอ้มหยอกลอ้กบัหมูป่ลาและปะการงัชนิด  ต่างๆ 
15.00 น.  เดนิทางถงึ เกาะเชอืก ซึ่งเป็นเป็นเกาะหนิเลก็ๆ ไม่มหีาดทราย 2 เกาะ ระหว่าง 2 เกาะนี้ เมื่อก่อน มี

ปะการงัอ่อน หลากสอียู่มากมาย และมกีระแสน ้าเชีย่ว จงึต้องจบัเพื่อผูกเชอืกไว ้แต่ปัจจบุนัเราไปพาไป
ดปูะการงัแขง็ ปะการงัเขากวาง และปลานีโม ่ซึง่เวลาน ้าลงท่านจะดไูดอ้ยา่งใกล้ๆ  เลย 

16.00 น.  เดนิทางกลบัสู่ท่าเรอืปากเมง  

 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร  (มือ้ที5่) 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Siritrang Boutique (สิริตรงั บทีูค)  หรือระดบัเดียวกนั 
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วนัท่ี3 วนอทุยานน ้าพรุ้อนกนัตงั – สถานีรถไฟกนัตงั – ชุมชนบ้านย่านซ่ือ –  
                         สนามบินตรงั - สนามบินดอนเมือง 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที6่) 

น าท่านเดนิทางสู่ วนอทุยานน ้าพรุ้อนกนัตงั บ่อน ้ารอ้นธรรมชาตใิต้ผวิดนิมาสู่การพฒันาเป็น  
แหล่งท่องเทีย่วเชงิสุขภาพในปัจจบุนั อนัเป็นทีรู่จ้กัในหมูช่าวตรงัและนกัท่องเทีย่วทัว่ไปเป็นอยา่งด ีโดย
ได้ร ับการจัดตัง้ให้เป็นวนอุทยาน เมื่อวันที่ 9 
มถุินายน พ.ศ. 2549 สภาพทัว่ไป วนอุทยานฯ 
แห่งนี้ตัง้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหวาง 
ป่าควนแคง และป่าน ้าราบ มเีนื้อที่ประมาณ 500 
ไร่ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา
ผสมผสานกับสภาพ ป่าเป็นดงดิบชื้น  และ
บางส่วนเป็นป่าพรุที่มนี ้าท่วมขงัตลอดปี อกีทัง้มี
พื้นที่บางส่วนเป็นพรุน ้าร้อนมีน ้าไหลผุดจากใต้
ดินตลอดเวลา พืชพรรณและสัตว์ป่า จัดว่า
ค่อนขา้งมสีภาพป่าทีส่มบรูณ์ 

น าท่านเดินทางสู่  สถานีรถไฟกันตัง 
ตัง้อยู่บนถนนหน้าค่าย ต าบลกนัตงัอ าเภอกนัตงั
จงัหวัด   ตรงัเป็นสถานีรถไฟสุดทาง ของทาง
รถไฟสายใต ้ฝัง่ทะเล อนัดามนั สถานีรถไฟกนัตงั 
ในอดตีใช้เป็นที่รบัส่งสนิค้ากบัต่างประเทศ เป็น
อาคารไม้ชั ้น เดียวทรงปั้นหยา ทาสีเหลือ ง
มสัตารด์สลบัน ้าตาลมกีารตกแต่งประดบัมุมเสา
ดว้ย ลวดลาย ไมฉ้ลุคงเอกลกัษณ์เดมิตัง้แต่สมยั
รชักาลที ่6 ปัจจบุนัไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นโบราณสถานโดยกรมศลิปากรแลว้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที7่)   
น าท่านเดินทางสู่ ชุมชนบ้านย่านซ่ือ 

ต าบลย่านซื่อ หรอือีกชื่อหนึ่งคือ ชุมชนปากกัด
ตีนถีบ  เป็นชุมชนรมิแม่น ้าตรงั มป่ีาจากที่ใหญ่
ที่สุดในจงัหวัดตรงั อีกทัง้เป็นแหล่งเรยีนรู้งาน
ฝีมือจากต้นจาก เช่น การสานตะกร้า การสาน
กระเช้า การท าหมาตักน ้ า (ภาชนะทรงครึ่ง
วงกลม ใช้เป็นภาชนะใส่น ้าและขนมหวาน) เป็น
ภมูปัิญญาชาวบา้นทีส่รา้งรายไดใ้หชุ้มชน 

  น าท่านแวะร้านของฝากเลอืกซื้อของฝากขึ้นชื่อจงัหวดัตรงั ไม่ว่าจะเป็น ขนมเค้ก  มะพร้าว
น ้าหอม ขนมจบีเมอืงตรงั ขนมเป๊ียะ กะปิเป็นตน้ 
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ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินตรงั 
16.20 น. น าท่านเดนิทางกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยเครือ่งบนิ สายการบินแอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่FD3244 
17.40 น. เดนิทางกลบัถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 
 

**************************************************** 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ / ท่าน (พกั2-3ท่าน) พกัเด่ียวเพ่ิม 

เดือน มีนาคม 2565 
16-18 มีนาคม 2565 9,900.- 2,000.- 
19-21 มีนาคม 2565 10,900.- 2,000.- 
23-25 มีนาคม 2565 10,900.- 2,000.- 
26-28 มีนาคม 2565 10,900.- 2,000.- 

เดือน เมษายน 2565 
2-4 เมษายน 2565 11,900.- 2,000.- 
6-8 เมษายน 2565 11,900.- 2,000.- 
8-10 เมษายน 2565 11,900.- 2,000.- 
16-18 เมษายน 2565 16,000.- 2,000.- 
20-22 เมษายน 2565 10,900.- 2,000.- 
23-25 เมษายน 2565 11,900.- 2,000.- 
27-29 เมษายน 2565 10,900.- 2,000.- 

30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2565 12,900.- 2,000.- 
เดือน พฤษภาคม 2565 

4-6 พฤษภาคม 2565 10,900.- 2,000.- 
7-9 พฤษภาคม 2565 10,900.- 2,000.- 
11-13 พฤษภาคม 2565 9,900.- 2,000.- 
14-16 พฤษภาคม 2565 11,900.- 2,000.- 
18-20 พฤษภาคม 2565 9,900.- 2,000.- 
21-23 พฤษภาคม 2565 11,900.- 2,000.- 
25-27 พฤษภาคม 2565 9,900.- 2,000.- 
28-30 พฤษภาคม 2565 11,900.- 2,000.- 
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* กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงได้เท่านั ้น *  
การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 8 ท่าน ต่อ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
*ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมค่าทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วท่านละ 300 บาท /ทรปิ/ต่อท่าน* 

เนื่ องจากราคาข้างต้นใช้สายการบินต้นทุนต ่า  (Low Cost) หลังจากจองที่นัง่แล้วจะต้องท าการซื้อภายใน  
24 ชัว่โมง ตัว๋ที่ซื้อแล้วไม่สามารถเลื่อนวันเดินทาง หรือเปลี่ยนผู้เดินทาง หรือขอคืนเงินได้  

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัพรอ้มค่าภาษสีนามบนิรายการทวัรข์า้งต้น  
 ค่าพาหนะ (รถตู)้ ตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ  
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 
 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พกัห้องละ 2 -3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่พกั 3 ท่าน เป็นการนอน
เตยีงเสรมิ 1 ท่าน 
 ค่าไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกนั
เพิม่เพื่อคุม้ครองสุขภาพกรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
 น ้าหนกักระเป๋าถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั (ต่อคน) 
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่ง (สายการบินคิดค่าน ้าหนัก495 บาท /20กิโลกรมั)  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิิ
บารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
  ค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิด้เกิดจากความผดิของทางบรษิัท เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏวิตั ิอุบตัเิหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการ
บรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
  ค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์ าเท่ียว ท่านละ 300 บาท  
 
เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
1. ผูเ้ดินทางต้องช าระมดัจ าค่าทวัร ์จ านวน 5,000 /ท่าน   พร้อมส าเนาบตัรประชาชน เพ่ือส ารองท่ีนัง่ 
2. ผู้เดินทางต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณีผูเ้ดนิทางไม่

ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ใหถ้อืว่าผูเ้ดนิทางสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรน์ัน้ๆ 
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3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี้ วนั
จนัทร ์ถงึเสาร ์เวลา 8.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 8.00 น. – 15.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ
วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบรษิทั 
 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีผู้เดนิทางต้องการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทาง ต้องแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษิทัเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษิทัไมร่บัยกเลกิผ่านทางโทรศพัทไ์มว่่ากรณใีดๆ 
2. การคนืเงนิมเีงือ่นไขดงันี้ 

2.1 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 30 วนั ขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรเ์ตม็จ านวน โดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ เช่น ค่า
ตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกไปแลว้ ค่าทีพ่กั ค่ารา้นอาหาร ค่ายานพาหนะ หรอืค่าใชจ้า่ยอื่นๆทีเ่กดิขึน้  

2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 15 - 29 วนั คนืเงนิค่าทวัร ์50% ของค่าทวัรท์ี่ลูกคา้ช าระแล้ว โดยหกัค่าใช้จ่ายที่
เกดิขึน้ตามจรงิ เช่น ค่าตัว๋เครื่องบนิที่ออกไปแล้ว ค่าที่พกั ค่ารา้นอาหาร ค่ายานพาหนะ หรอืค่าใช้จ่าย
อื่นๆทีเ่กดิขึน้  

2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 0 - 14 วนั ไมค่นืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจรงิของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี้ บรษิัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัของนกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

3. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิด้
เกิดจากความผดิของทางบรษิัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตัิ  อุบตัิเหตุ ความ
เจบ็ป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุ
สุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 

4. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษิัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบรษิัท  เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเท่านัน้  

 


