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วันที่1
05.40 น.

07.40 น.
09.15 น.

กลางวัน

DOM48

สนามบิ นดอนเมือง – สนามบิ นตรัง – ถา้ เลเขากอบ – วังเทพเทโร ชมหอนาฬิ กา –
วงเวียนพะยูน – วิ หารคริ สจักรตรัง - ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ผูโ้ ดยสารภายในประเทศขาออก ชัน้ 3
เคาน์ เตอร์สายการบิ นแอร์เอเชี ย พบมัคคุเทศก์ให้การตอนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
(เดินทางพร้อมด้วยหัวหน้าทัวร์ จากกรุงเทพ)
เดินทางสู่ จ.ตรัง โดยเครือ่ งบิน สายการบิ นแอร์เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD3241
เดินทางถึง สนามบิ นตรัง หลังจากรับกระเป๋ าเรียบร้อยแล้ว จากนัน้ นาท่านเดินทางท่องเที่ยวโดยรถตู้
ปรับอากาศ
ชม วิ หารคริ สตจักรตรัง โบสถ์สเี หลืองคลาสิคสีเหลืองสดใสมีสถาปั ตยกรรมที่แตกต่างจาก
โบสถ์ค ริสต์ท่เี คยเห็น เป็ นโบสถ์คริสต์ท่ที รงคุณ ค่าทางประวัติศ าสตร์ อายุกว่า 100 ปี เป็ น 1 ใน 20
โบราณสถานของจังหวัดตรังทีน่ กั ท่องเทีย่ วควรแวะเยีย่ มชม
นาท่านสักการะ ศาลเจ้ าท่ ามกงเยี่ย ซึ่งเป็ นสิง่ ที่ชาวตรังส่วนใหญ่ให้ความเคารพและนับถือ
อย่างสูง เป็ นทีร่ ่าลือถึงความศักดิ ์สิทธิ ์ของท่าน ไหว้เพื่อเป็ นศิรมิ งคลและขอพรพระท่ามกงเยีย่

รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ ที1่ )
ชม หอนาฬิ กาตรัง ตัง้ โดดเด่นอยูก่ ลางสีแ่ ยกไฟแดง เป็ นสถาปั ตยกรรมทีโ่ ดดเด่นมีเอกลักษณ์
และถือว่าเป็ นหอนาฬิกาที่สูงทีส่ ุดในประเทศไทย สร้างมาประมาณ 50 กว่าปี ถือว่าเป็ นสัญลักษณ์หนึ่ง
ของจังหวัดตรังก็ว่าได้ เวลามีเทศกาลสาคัญ ณ หอนาฬิกาแห่งนี้ ก็มกี ารประดับประดาไฟ หรือประดับ
ประดาธงต่างๆ เพื่อความสวยงามและเข้ากับเทศกาลนัน้ ๆ
ชม วงเวียนพะยูน ถือได้ว่าเป็ นวงเวียนทีบ่ ่งบอกถึงสัญลักษณ์ของจังหวัดตรัง เพราะ “พะยูน”
ในจังหวัดตรังมีจานวนมากและทางจังหวัดก็ได้อนุ รกั ษ์ปลาพะยูนซึง่ เป็ นสัตว์ทเ่ี ลีย้ งลูกด้วยนมไม่ให้สูญ
พันธ์ วงเวียนปลาพะยูนแห่งนี้ ตอนกลางคืนจะมีแสงไฟประดับประดาสลับสีกนั ไป จนทาให้เกิดความ
สวยงามในยามค่าคืน
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บ่าย นาท่านเดินทางสู่ ถา้ เลเขากอบ ตัง้ อยู่ อาเภอ
ห้ ว ยยอด จั ง ห วั ด ต รัง เป็ น สถาน ที่ ท่ องเที่ ย ว
ธรรมชาติ ภายในถ้ ามีห ิน งอกหิน ย้อ ย ระยะทาง 4
กิโลเมตร ถ้ าเลเขากอบ มีท างน้ า ใต้ ดิน ไหลผ่ า น
ต้องใช้เรือล่องตามลาน้าเข้าไปข้างใน เพื่อชมหินงอก
หิ น ย้ อ ยอัน งดงาม ซึ่ ง ยัง มีก ารก่ อ ตั ว ของหิ น อยู่
ภายในถ้ า หนึ่ ง ในความอั ศ จรรย์ ท่ี ไ ด้ ร ับ ให้ เ ป็ น
Unseen Thailand คือ ในถ้ าสุ ด ท้ายซึ่งไม่ส ามารถ
เดินชมได้เพราะต้องล่องเรือชมถ้าโดยการนอนราบ
ไปกับ เรือ เป็ นระยะทางประมาณ 800 เมตร แม้จะ
เป็ นเพีย งระยะทางสัน้ เป็ นช่ ว งแห่ ง การลุ้น ระทึก
สร้ า งความตื่ นเต้ น และแอบห วาดเสี ย วให้ กั บ
นักท่องเทีย่ วได้ไม่น้อย นอกจากนี้ภายในถ้าแห่งนี้ยงั มีโถงถ้ามากมายหลายถ้าเช่น ถ้าคนธรรพ์ ถ้าราก
ไทร ถ้าเจ้าสาว ถ้าลอด หรือ ถ้ามังกร นับเป็ นหนึ่งในอันซีนทริปทีไ่ ม่ควรพลาดหากมาเยือนจังหวัดตรัง

นาท่านเดินทางสู่ วังเทพทาโร หรือ วังมังกร 88 ตัว เป็ นที่จดั แสดงงานศิลปะจากเศษไม้และ
รากไม้เทพทาโร บนเนื้อทีก่ ว่า 25 ไร่ เป็ นทีต่ งั ้ ของวังมังกรงานศิลปะทีน่ ายจรูญ แก้วละเอียด เนรมิต
นาเอาเศษซากไม้และรากไม้เทพทาโร หรือ ไม้จวง มาสร้างเป็ นมังกรหลายขนาด โดยการนาซากไม้มา
สร้างมังกรตัง้ แต่ตวั แรกจนถึงตัวที่ 88 โดยมังกรตัวที่ 87 เป็ นมังกรแม่คอื มังกรน้ าให้น้ ากับโลกมนุ ษย์
เพื่อไม่ให้เกิดภัยแล้ง ไม่ให้เกิดอุกภัย ส่วนมังกรตัวที่ 88 เป็ นมังกรเพศผู้ เป็ นมังกรไม้ท่สี ร้างทีข่ น้ึ ใหญ่
ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ท่สี ุดในโลกก็ว่าได้ มังกรตัวนี้บ่งบอกถึงพลังอานาจของแผ่นดิน อิสระให้
ท่านได้เก็บภาพและเดินเล่นภายในวังมังกรได้ตามอัธยาศัย
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เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มือ้ ที2่ )
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Siritrang Boutique (สิ ริตรัง บูทีค) หรือระดับเดียวกัน
วันที่2
เช้า
09.00 น.
09.30 น.
10.30 น.

ดาน้าทะเลตรัง (เกาะมุก – ถา้ มรกต – เกาะกระดาน – เกาะเชือก) – พัทลุง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ ที3่ )
นาท่านเดินทางไปยังท่าเรือ เพื่อออกเดินทางไปดาน้าดูปะการัง
เรือออกจากท่าเรือ ชมบรรยากาศของท้องทะเลตรัง ที่รายล้อมด้วย เกาะต่างๆ มากมาย มุ่งหน้าสู่เกาะ
มุก หนึ่งใน Unseen in Thailand
เดินทางถึง เกาะมุก ลอยตัวเข้าสู่ ถา้ มรกต ซึง่ ปากทางเข้าถ้าเป็ นโพรงเล็กๆ เราจะลงน้ า ใส่ชูชพี ต่อ
แถวกันเข้าไป ระยะทาง 80 เมตร บริเวณปากทางเข้าถ้ามีแสงจากภายนอกสะท้อนกับน้ าภายในถ้าทา
ให้เห็นน้ าเป็ นสีเขียวมรกต ดูแปลกตาและสวยงามเป็ นอย่างยิง่ เมื่อพ้นปากถ้าออกมาอีกด้านหนึ่ง จะ
เห็นหาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชัน ด้านบนเป็ นท้องฟ้ า ลักษณะเหมือนปล่องภูเขาไฟ
นับเป็ นความมหัศจรรย์ทธ่ี รรมชาติได้สร้างไว้
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11.30 น.
12.30 น.

ออกเดินทางมุง่ สู่ เกาะกระดาน และอิม่ อร่อยกับอาหารเทีย่ งบนเรือ แบบบุฟเฟต์ (มือ้ ที่ 4)
นาเรือจอดหน้ าหาด เกาะกระดาน จุดที่ 1 สัมผัสกับหาดทรายขาวละเอียดเหมือนแป้ ง และน้ าใสจน
มองเห็นพืน้ ได้ ทีน่ ่ใี ห้ท่านได้เล่นน้า หรือขึน้ ไปถ่ายรูปทีร่ มิ หาด

13.30 น.
15.00 น.

นาเรือพาไป ดาน้าต่อกันทีเ่ กาะกระดาน จุดที่ 2 พร้อมหยอกล้อกับหมูป่ ลาและปะการังชนิด ต่างๆ
เดินทางถึง เกาะเชือก ซึ่งเป็ นเป็ นเกาะหินเล็กๆ ไม่มหี าดทราย 2 เกาะ ระหว่าง 2 เกาะนี้ เมื่อก่อน มี
ปะการังอ่อน หลากสีอยู่มากมาย และมีกระแสน้ าเชีย่ ว จึงต้องจับเพื่อผูกเชือกไว้ แต่ปัจจุบนั เราไปพาไป
ดูปะการังแข็ง ปะการังเขากวาง และปลานีโม่ ซึง่ เวลาน้าลงท่านจะดูได้อย่างใกล้ๆ เลย
เดินทางกลับสู่ท่าเรือปากเมง

16.00 น.

ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหาร (มือ้ ที5่ )
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Siritrang Boutique (สิ ริตรัง บูทีค) หรือระดับเดียวกัน
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เช้า
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วนอุทยานน้าพุร้อนกันตัง – สถานี รถไฟกันตัง – ชุมชนบ้านย่านซื่อ –
สนามบิ นตรัง - สนามบิ นดอนเมือง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ ที6่ )
นาท่านเดินทางสู่ วนอุทยานน้าพุร้อนกันตัง บ่อน้ าร้อนธรรมชาติใต้ผวิ ดินมาสู่การพัฒนาเป็ น
แหล่งท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพในปั จจุบนั อันเป็ นทีร่ จู้ กั ในหมูช่ าวตรังและนักท่องเทีย่ วทัวไปเป็
่
นอย่างดี โดย
ได้ ร ับ การจัด ตัง้ ให้ เ ป็ นวนอุ ท ยาน เมื่อ วัน ที่ 9
มิถุ นายน พ.ศ. 2549 สภาพทัว่ ไป วนอุ ทยานฯ
แห่ งนี้ตงั ้ อยู่ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าเขาหวาง
ป่ าควนแคง และป่ าน้ าราบ มีเนื้อที่ประมาณ 500
ไร่ มีล ัก ษณะภู ม ิป ระเทศเป็ นพื้น ที่ร าบเชิง เขา
ผสมผสานกั บ สภาพ ป่ าเป็ นดงดิ บ ชื้ น และ
บางส่วนเป็ นป่ าพรุท่มี นี ้ าท่วมขังตลอดปี อีกทัง้ มี
พื้น ที่บางส่ว นเป็ นพรุน้ าร้อ นมีน้ าไหลผุ ดจากใต้
ดิ น ตลอดเวลา พื ช พรรณ และสั ต ว์ ป่ า จัด ว่ า
ค่อนข้างมีสภาพป่ าทีส่ มบูรณ์
น าท่ า นเดิน ทางสู่ สถานี รถไฟกัน ตั ง
ตัง้ อยู่บนถนนหน้าค่าย ตาบลกันตังอาเภอกันตัง
จัง หวัด ตรัง เป็ นสถานี ร ถไฟสุ ด ทาง ของทาง
รถไฟสายใต้ ฝั ง่ ทะเล อันดามัน สถานีรถไฟกันตัง
ในอดีตใช้เป็ นที่รบั ส่งสินค้ากับต่ างประเทศ เป็ น
อาคารไม้ ช ั ้น เดี ย วทรงปั ้ น หยา ทาสี เ หลื อ ง
มัสตาร์ดสลับน้ าตาลมีการตกแต่งประดับมุมเสา
ด้วย ลวดลาย ไม้ฉลุคงเอกลักษณ์เดิมตัง้ แต่สมัย
รัชกาลที่ 6 ปั จจุบนั ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นโบราณสถานโดยกรมศิลปากรแล้ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มือ้ ที7่ )
น าท่ านเดิน ทางสู่ ชุ ม ชนบ้ านย่ า นซื่ อ
ตาบลย่านซื่อ หรือ อีก ชื่อหนึ่งคือ ชุมชนปากกัด
ตีนถีบ เป็ นชุมชนริมแม่น้ าตรัง มีป่าจากที่ใหญ่
ที่สุ ด ในจังหวัด ตรัง อีก ทัง้ เป็ น แหล่ งเรีย นรู้งาน
ฝี ม ือ จากต้น จาก เช่ น การสานตะกร้า การสาน
กระเช้ า การท าหมาตั ก น้ า (ภาชนะทรงครึ่ง
วงกลม ใช้เป็ นภาชนะใส่น้ าและขนมหวาน) เป็ น
ภูมปิ ั ญญาชาวบ้านทีส่ ร้างรายได้ให้ชุมชน
นาท่านแวะร้านของฝากเลือกซื้อ ของฝากขึ้นชื่อจังหวัดตรัง ไม่ว่าจะเป็ น ขนมเค้ก มะพร้าว
น้าหอม ขนมจีบเมืองตรัง ขนมเปี๊ ยะ กะปิ เป็ นต้น
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ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นตรัง
นาท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเครือ่ งบิน สายการบิ นแอร์เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD3244
เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
****************************************************

อัตราค่าบริ การ
กาหนดการเดิ นทาง
ผูใ้ หญ / ท่าน (พัก2-3ท่าน)
เดือน มีนาคม 2565
16-18 มีนาคม 2565
9,900.19-21 มีนาคม 2565
10,900.23-25 มีนาคม 2565
10,900.26-28 มีนาคม 2565
10,900.เดือน เมษายน 2565
2-4 เมษายน 2565
11,900.6-8 เมษายน 2565
11,900.8-10 เมษายน 2565
11,900.16-18 เมษายน 2565
16,000.20-22 เมษายน 2565
10,900.23-25 เมษายน 2565
11,900.27-29 เมษายน 2565
10,900.30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2565
12,900.เดือน พฤษภาคม 2565
4-6 พฤษภาคม 2565
10,900.7-9 พฤษภาคม 2565
10,900.11-13 พฤษภาคม 2565
9,900.14-16 พฤษภาคม 2565
11,900.18-20 พฤษภาคม 2565
9,900.21-23 พฤษภาคม 2565
11,900.25-27 พฤษภาคม 2565
9,900.28-30 พฤษภาคม 2565
11,900.-
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* กรณี พ ัก 3 ท่ า น/ห้อ ง ทางโรงแรมจะทาการเสริม เตีย งได้เ ท่ า นั ้น *
การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสารจานวน 8 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว บริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงราคา
*ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์นาเทีย่ วท่านละ 300 บาท /ทริป/ต่อท่าน*
เนื่ อ งจากราคาข้า งต้ น ใช้ ส ายการบิน ต้ น ทุ น ต่า (Low Cost) หลัง จากจองที่นั ง่ แล้ว จะต้ อ งทาการซื้อ ภายใน
24 ชัว่ โมง ตัว๋ ที่ซ้ือ แล้ว ไม่ ส ามารถเลื่อ นวัน เดิน ทาง หรือ เปลี่ย นผู้ เ ดิน ทาง หรือ ขอคืน เงิน ได้
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
 ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ขา้ งต้น
 ค่าพาหนะ (รถตู)้ ตลอดเส้นทาง ตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีท่พี กั 3 ท่าน เป็ นการนอน
เตียงเสริม 1 ท่าน
 ค่าไกด์นาเทีย่ วคอยบริการ และ อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์) กรณีตอ้ งการซือ้ ประกัน
เพิม่ เพื่อคุม้ ครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
 น้าหนักกระเป๋ าถือขึน้ เครือ่ งได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม (ต่อคน)
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
 ค่าน้าหนักกระเป๋ าโหลดใต้ทอ้ งเครือ่ ง (สายการบิ นคิ ดค่าน้าหนัก495 บาท /20กิ โลกรัม)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิ
บาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครือ่ งดื่มทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายที่เพิม่ ขึน้ ของนักท่องเที่ยวที่มไิ ด้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั เิ หตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลีย่ นแปลง หรือการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
 ค่าทิ ปคนขับรถ และไกด์นาเที่ยว ท่านละ 300 บาท
เงื่อนไขการชาระค่าบริ การ
1. ผูเ้ ดิ นทางต้ องชาระมัดจาค่าทัวร์ จานวน 5,000 /ท่ าน พร้อมสาเนาบัตรประชาชน เพื่อสารองที่ นัง่
2. ผู้เดิ นทางต้ องชาระเงิ นค่ าบริ การส่ วนที่ เหลื อทัง้ หมดก่อนวันเดิ นทางอย่างน้ อย 21 วัน กรณีผเู้ ดินทางไม่
ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด ให้ถอื ว่าผูเ้ ดินทางสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นนั ้ ๆ
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การติดต่อใดๆ กับทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษทั ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึงเสาร์ เวลา 8.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.00 น. – 15.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ทร่ี ฐั บาลประกาศในปี นนั ้ ๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษทั

เงื่อนไขการยกเลิ กการเดิ นทาง
1. กรณีผู้เดินทางต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษท
ั เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษทั ไม่รบั ยกเลิกผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. การคืนเงินมีเงือ
่ นไขดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจานวน โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง เช่น ค่า
ตั ๋วเครือ่ งบินทีอ่ อกไปแล้ว ค่าทีพ่ กั ค่าร้านอาหาร ค่ายานพาหนะ หรือค่าใช้จา่ ยอื่นๆทีเ่ กิดขึน้
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% ของค่าทัวร์ท่ลี ูกค้าชาระแล้ว โดยหักค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ ตามจริง เช่น ค่าตั ๋วเครื่องบินที่ออกไปแล้ว ค่าที่พกั ค่าร้านอาหาร ค่ายานพาหนะ หรือค่าใช้จ่าย
อื่นๆทีเ่ กิดขึน้
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 - 14 วัน ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าระแล้วทัง้ หมด
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์น้สี าหรับผูม้ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ วเท่านัน้
2. ทางบริษัท ขอสงวนสิท ธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดิน ทางตามความเหมาะสม เพื่อ ให้ ส อดคล้อ งกับ
สถานการณ์ ภูมอิ ากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดิน ทาง ทัง้ นี้ บริษัท จะค านึ งถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
3. ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิม่ ขึน้ ของนักท่องเที่ยวที่มไิ ด้
เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความ
เจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ
สุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
4. มัค คุ เทศก์ พนัก งาน หรือ ตัว แทนของทางบริษัท ไม่ม ีอ านาจในการให้ค าสัญ ญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่ ม ี
เอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั กากับเท่านัน้
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