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ยะลา เบตง 3 วนั 2 คืน 
วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินหาดใหญ่ – จ.ปัตตานี – วดัช้างให้ – มสัยดิกลางปัตตานี – ศาลเจ้าแม่ลิม้กอ

เหน่ียว – จ.ยะลา – วดัคูหาภิมุข – อ.เบตง – อโุมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ – ถนน Street Art – พกัเบตง 2 คืน 

เชา้ เจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยให้การตอ้นรับคณะ ท่ีสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ หรือสถานีขนส่งอาเขต หรือสถานี
รถไฟ  ออกเดินทางสู่ จงัหวดัปัตตานี (ใชเ้วลาราวๆ 1.40 ชัว่โมง) 
 
 
 
 
 
 

 
 ไหว้หลวงปู่ทวด ขอพรมงคลชีวติ วดัช้างให้ 

เป็นวดัเก่าแก่สร้างมาแลว้กวา่ 300 ปี วดัชา้งให้ ถือวา่เป็นวดัตน้ต ารับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจา้อาวาส
องคแ์รกของวดัและอฐัของท่านก็ถูกบรรจุไวท่ี้วดัแห่งน้ี วดัชา้งใหจึ้งกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวข้ึนช่ือและเป็นอีก
หน่ึงสัญลกัษณ์ของจงัหวดัปัตตานี คนทัว่ไปรู้จกักนัมากท่ีสุดของความศรัทธาต่อหลวงปู่ทวดก็คือเร่ืองพุทธคุณ 
"แคลว้คลาด" และ "เมตตามหานิยม" 

 
ถ่ายรูปสุดคูล ณ มัสยดิกลาง ทชัมาฮาลเมืองไทย 
ถูกออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามมีความโดดเด่นและยงัเป็นศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของผูน้ับถือ
ศาสนาอิสลามในภาคใตท่ี้ส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึง รูปทรงภายนอกของมสัยดิมีตน้แบบมาจากทชัมาฮาล ถือไดว้า่เป็น
มสัยดิท่ีสวยงามท่ีสุดในประเทศไทย 
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ไหว้ศาลเจ้าแม่ลิม้กอเหน่ียว ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองปัตตานี 
ความศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ ตั้งอยู่ในตวัเมืองปัตตานี เป็นท่ีประดิษฐานองค์เจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว 
เป็นศูนยร์วมจิตใจและศูนยร์วมศรัทธาของชาวไทยเช้ือสายจีนในปัตตานี ในต่างจงัหวดั และในต่างประเทศ ศาล
เจา้แห่งน้ีมีช่ือเรียกวา่ “ศาลเจา้เล่งจูเกียงหรือช่ือท่ีชาวบา้นเรียก “ศาลเจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว”  ส าหรับองคเ์จา้แม่ล้ิม
กอเหน่ียว ท่านเป็นเทพเจา้แห่งความเมตตาโชคลาภ คา้ขาย ซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากราบไหวข้องพรเพื่อเป็นศิริมงคลกบั
ชีวติ 

เทีย่ง เปิปพศิดารร้านดังต้องลอง! ณ ร้านน ารส ปัตตานี ราดหน้า สูตรดั้งเดิม 

 
บ่าย ไหว้พระนอน แลผาหน้าถ า้ ณ วดัคูหาภิมุข (วดัหน้าถ า้)  

วดัส าคญัมากของเมืองยะลา เป็นหน่ึงในสามปูชนียสถานท่ีส าคญัของภาคใต ้เช่นเดียวกบัพระบรมธาตุเมือง
นครศรีธรรมราช และพระบรมธาตุไชยาท่ีสุราษฎร์ธานี แสดงความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธในบริเวณน้ีมาตั้งแต่
สมยัอาณาจกัรศรีวิชยั ภายในวดัมีถ ้ าใหญ่ ประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่  พระพุทธรูปเก่าแก่หลาย
องค ์นอกจากน้ียงัมีหินงอกหินยอ้ยสวยงาม 

 เดินทางเขา้สู่ อ.เบตง "เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน" 
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อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย 
วิศวกรรมชั้นยอดหน่ึงในแดนสยาม ท่ีขุดทอดโคง้ให้รถวิ่งไป-มาก่อสร้างดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาว
ตลอดอุโมงค์ ประมาณ 268 เมตร กวา้ง 9 เมตร สูง 7 เมตร ผิวจราจรคู่ กวา้ง 7 เมตร ทางเทา้เดินกวา้งขา้งละ 1 
เมตร ความเร็วรถสามารถวิ่งได ้60 กิโลเมตรต่อชัว่โมง เบตงไดก่้อสร้างอุโมงคแ์ห่งน้ีข้ึนเพื่อแกไ้ขปัญหาในการ
ขนส่งระหวา่งชุมชนเมืองในปัจจุบนักบัชุมชนเมืองใหม่ ซ่ึงภายในอุโมงคมี์การติดไฟสวยงาม 
สตรีทอาร์ท สุดชิคเมืองเบตง 
รู้จกัประวติัศาสตร์เมืองเบตง ผา่นก าแพงสตรีทอาร์ต 13 แห่งทัว่เมือง ซ่ึงเป็นท่ีท่ีศิลปินกวา่ 30 คนจากโปรเจกต์ 
ATM Spray ไดเ้ดินทางมาพ่นก าแพงลาย Street Art ตามตรอกซอกซอยต่าง ๆ โดยงานทุกช้ินท่ีเหล่าศิลปินไดรั้บ
โจทยม์า สะทอ้นความเป็นเมืองเบตงท่ีเป็นศูนยร์วมวฒันธรรมไทย-จีน-มุสลิมเขา้ไวด้ว้ยกนั 

18.00 น. เมนูไก่เบตง มาแล้วต้องลอง รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารต้าเหยนิ ร้านดังเก่าแก่ของเบตงระดับต านาน  
น าท่านเขา้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม แกรนดแ์มนดาริน เบตง ระดบั 4 ดาว  

 

วนัทีส่อง  สกายวอล์ค ทะเลหมอกอยัเยอร์เวง - สะพานแขวน " แตปูซู " – สวนดอกไม้เบตง – อโุมงค์ปิยะ

มติร ชมต้นไม้พนัปี – บ่อน า้ร้อนเบตง – ป้ายใต้สุดสยาม – วดัพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอมิเบตง – ตลาดเบตง 
 

04.00 น. เตรียมพร้อมร่างกาย และออกเดินทางสู่ skywalk อยัเวงค ์กม. 32  

 
05.30 น. Unseen! สัมผสัทะเลหมอกในมุมมองแบบสุด ณ สกายวอล์กทะเลหมอกอยัเยอร์เวง ยาวทีสุ่ดในอาเซียน 
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ชมทะเลหมอกและสัมผสัแสงแรกของวนัท่ี จุดชมทะเลหมอกอยัเยอร์เวง ท่ีสามารถชมความงามของทะเลหมอก
ได้รอบทิศทางในมุมมอง 360 องศา และสัมผสักับจุดชุมวิวหรือสกายวอล์ก บนความสูง 2 ,038 ฟุตจาก
ระดบัน ้าทะเล สูงท่ีสุดในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา 
จากนั้นรับประทานอาหารเช้า ณ บริเวณตลาดอัยเวงค์ บริการเมนู โจ๊ก ไข่ลวก โรตีเบตง กาแฟ หรือ โอวัลติน
ร้อนๆ 

 
แวะเช็คอนิและถ่ายภาพสวยๆยามเช้าที ่สะพานแตปูซู สะพานแขวนไม้ข้ามแม่น า้ปัตตานี  
ชาวบา้นบริเวณน้ียงัคงใชส้ัญจรไปมาตามปกติ เดินชมวิวริมแม่น ้ าปัตตานี ท่ามกลางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์  มี
ความสดช่ืนเบาๆ นอกจากน้ีตรงจุดน้ียงัเป็นสถานท่ีล่องแก่ง อีกดว้ย 

 
สวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ ณ สวนหม่ืนบุปผา 
มีดอกไมน้านาพนัธ์ุบานสะพร่ัง คอยเช้ือเชิญผูม้าเยอืน ไดแ้ก่ แอสเตอร์ ไฮเดรนเยยี เบญจมาศ กุหลาบ พีคอ๊ก เยอ
บีร่า ลิลล่ี แกลดิโอลสั ตุม้หูนางฟ้า และอีกหลายสายพนัธ์ุอนัมีเสน่ห์ สมช่ือ สวนหม่ืนบุปผา 
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อุโมงค์ปิยะมิตร ชมต้นไม้พันปี 
อุโมงค์ดินท่ีอดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา สร้างข้ึน ส าหรับเป็นฐานปฏิบติัการต่อสู้ทางการเมือง แต่
ต่อมาได้กลบัมาร่วมพฒันาชาติไทย อุโมงค์น้ีถูกสร้างแบบคดเค้ียวเขา้ไปในภูเขายาวประมาณ 1 กิโลเมตร มี
ทางเขา้ออกหลายทางใช้เป็นท่ีหลบภยัทางอากาศและสะสมเสบียง บริเวณทางเขา้มีรูปป้ันเจา้แม่กวนอิมขนาด
ใหญ่ใหไ้ดไ้หวส้ักการะขอพร  เดินมาอีกนิดจะเห็นซุม้ประตูพร้อมป้ายช่ือ เตม็ไปดว้ยกล่ินอายของวฒันธรรมจีน  
ไฮไลทข์องการเท่ียวอุโมงคปิ์ยะมิตร คือตน้ไทรสวยงามแปลกตา ท่ีมีโพรงขนาดใหญ่จ านวน 2 โพรง บริเวณล า
ตน้ใหเ้ราไดเ้ดินเขา้ไปได ้

เทีย่ง ลิม้รสกบัอาหารท้องถิ่นแสนอร่อย เมนูหมี่เบตง  

 
บ่าย แช่เท้าผ่อนคลายความเม่ือยล้า ณ บ่อน า้ร้อนเบตง 

บ่อน ้ าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีพื้นท่ีประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน ้ าร้อนผุดข้ึนมาจากใตดิ้น ประกอบดว้ยแร่ธาตุ
ต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของน ้าอยูท่ี่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซ่ึงตรงจุดท่ีมีน ้าเดือดน้ี สามารถตม้ไข่ไก่ไดจ้นสุก
ภายใน 10 นาที โดยได้ปรับปรุงภูมิทศัน์โดยรอบบ่อน ้ าร้อน ให้มีความสวยงาม แต่ยงัคงความเป็นธรรมชาติ 
เพื่อใหเ้หมาะส าหรับการมาพกัผอ่นหยอ่นใจ 
จุดเช็คอนิ ป้ายใต้สุดสยาม 
ตั้งอยู่บริเวณชายแดนปลายสุดถนนทางหลวงหมายเลข 410 ห่างจากตวัเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นแนวเขต
แดนระหวา่งอ าเภอเบตง กบัรัฐเปรัคประเทศมาเลเซีย 

 
ขอพรไหว้เจ้าแม่กวนอมิ ณ วดัพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอมิเบตง  
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สถานท่ีตั้งศาลเจา้อนัเป็นท่ีประดิษฐานของเทพส าคญั ๆ หลายองค ์ทั้งเจา้แม่กวนอิม ท่านแป๊ะกง ท่านกวงกง  มี
สถาปัตยกรรมของเจดีย ์7 ชั้น ท่ีสวยงาม บริเวณวดั ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขา สามารถมองเห็นทศันียภาพอนังดงามของ
เมืองเบตงไดอี้กดว้ย 

 ตลาดถนนคนเดินเบตง อิสระอาหารเยน็ 
 ไดเ้วลานดัหมาย น าคณะกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั  
 

วนัทีส่าม  อ.เบตง – หอนาฬิกาเบตง – ตู้ไปรษณย์ียกัษ์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดโลก – วดัพทุธาวาส – จ.สงขลา สนามบิน

หาดใหญ่  - กรุงเทพฯ 
 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พร้อมคืนห้องพกั 

  
เชา้ แวะถ่ายรูปหอนาฬิกา และตู้ไปรษณย์ียกัษ์ แลนด์มาร์กเมืองเบตงทีต้่องมาเช็คอนิ ถ่ายรูปก่อนอ าลา 

สักการะ “พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ”แห่งวดัพุทธาธิวาส เจดีย์ใหญ่ใต้สุดแดนปลายด้ามขวาน 
วดัสวยท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองเบตง โดยองคเ์จดียต์ั้งอยูบ่นเนินเขา มีบรรยากาศร่มร่ืนทศันียภาพงดงาม มองเห็นภูเขา
ท่ีรายลอ้มเมืองเบตงอยู่เบ้ืองหน้า วดัพุทธาธิวาส มีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีพุทธศาสนิกชนนิยมมาสักการะบูชา 3 ส่ิงคือ 
พระมหาธาตุเจดีย ์พระพุทธธรรมประกาศ พระพุทธธรรมกายมงคลปยุรเกศานนทสุ์พพิธาน และวิหารหลวงปู่
ทวดเหยยีบน ้าทะเลจืด 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่งเมนูอาหารไทย-จีนชุดโต๊ะ ณ ร้านอาหารธารา Signature เมืองยะลา  
ทีเ่ปิดมายาวนานกว่า 30ปี 

บ่าย เดินทางสู่ อ. จงัหวดัสงขลา สนามบินหาดใหญ่ (หากไฟล์ทดึก แวะตลาดกิมหยง) โดยเท่ียวบิน ..... สู่กรุงเทพฯ 
...... น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------- 

รายการท่องเท่ียวและกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

ส่ิงทีค่วรน าติดตัวไปด้วย - กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด หมวก แวน่ตา, รองเทา้สวมใส่สบาย, ยาประจ าตวั 
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ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมลูอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเท่ียวไทย 
เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ 

ศาลเจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว https://www.facebook.com/Lengchukiang 
วดัคูหาภิมุข (วดัหนา้ถ ้า) www.m-culture.go.th/, https://thai.tourismthailand.org/ 
อุโมงคเ์บตงมงคลฤทธ์ิ, สวนหม่ืนบุปผา, อุโมงคปิ์ยะมิตร, บ่อน ้าร้อนเบตง, วดัพุทธาธิวาส  http://betongcity.go.th/, 
https://thailandtourismdirectory.go.th/ 
สะพานแขวนแตปูซู www.iyerweng.go.th/ 
วดัพระโพธิสัตวเ์จา้แม่กวนอิมเบตง https://hi-in.facebook.com/teawwat 
 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะโควดิ 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 

 

อตัราค่าบริการ เดนิทางได้ทุกวนั เดือนพฤษภาคม – ธันวาคม 2564 
จ านวนผู้
เดินทาง 

ราคาส าหรับ 

2-3 ท่าน 
ราคาส าหรับ 

4-5 ท่าน 
ราคาส าหรับ 

6-7 ท่าน 
ราคาส าหรับ 

8-9 ท่าน 
พกัเดี่ยว 

จ่ายเพิม่ท่านละ 

ราคาต่อท่าน 

ท่านละ 14,599.- 9,599.- 7,599.- 6,599.- 1,800.- 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม    
1. ค่ารถตูป้รับอากาศ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
2. ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
3. ค่าท่ีพกั 2 คืน พร้อมอาหารเชา้ (หอ้งละ 2-3ท่าน) 
4. ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว ตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามรายการท่ีระบุ 
6. ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความ
คุ้มครองเหลือ 50% อายตุ  า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถกูฆาตกรรมหรือถูกท าร้าย) 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการ
ช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  

https://www.facebook.com/Lengchukiang
http://www.m-culture.go.th/
https://thai.tourismthailand.org/
https://thailandtourismdirectory.go.th/
http://www.iyerweng.go.th/
https://hi-in.facebook.com/teawwat
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าเดินทาง (ตัว๋เคร่ืองบิน, รถไฟ, รถบสั) จาก.......ถึงหาดใหญ่ หรือยะลา  
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจาก
การเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน ค่ากิจกรรมผจญภยัต่างๆ  เป็นตน้ 
3. ค่าทปิไกด์และพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท 
 

วธีิการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัท่ีเดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์
ไอดี/อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3. ช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน เพื่อเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้  าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้
ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ให้ลูกคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่การช าระไม่
ครบ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไข
การยกเลิก 
 

การยกเลกิการเดินทาง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเป็นเหตุสุดวสิัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนดัหยดุงาน การปฏิวติั หรืออ่ืนๆ ลูกคา้สามารถปรับเปล่ียนวนัเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได ้
2. ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 
 

หมายเหตุ       
1. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึง
บริษทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ให้ดีท่ีสุด 
2. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผดิชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุ
ต่างๆ  สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน
ทางตรงหรือทางออ้ม  
3. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบั  
4. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่
สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทั
จ่ายไปแลว้ เป็นตน้    
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5.ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อ
ผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของ
เจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง
รวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 
 

 


