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บ้านน ้าเช่ียว ..เสน่ห์...ชุมชน 2 ศาสนา 3 วฒันธรรม 
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ตราด 2 วนั 1 คืน 
ชุมชน 3 วัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกัน และมีวิถีชีวิตที่อิงอาศัยอยู่กับธรรมชาติในคลองน า้เช่ียว ป่าชายเลน และทะเลอ่าวไทย 

กลายเป็นเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมอันกลมกลืนและอบอุ่น  

วันพฤหัสบดีที่ 03 ม.ิย.64 กรุงเทพฯ – จ.ตราด  
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด –วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว บ้านน ้าเช่ียว 

05.30 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดจอดรถ ป๊ัมน ้ำมนัปตท ดินแดง-วิภำวดีรังสิต โดยมีเจำ้หนำ้ที่ของบริษทัคอยให้กำรตอ้นรับ 
06.00 น. ออกเดินทำงสู่ จงัหวดัตรำด ดินแดนแห่งพระพุทธเจำ้หลวง รัชกำลที่ 5 โดยรถตูป้รับอำกำศ  

(ใชเ้วลำประมำณ 5 ชม.)  บริการอาหารว่าง และน ้าด่ืมบนรถ 
 
 
 
 
 
 
 

11.00 น. สักการะส่ิงศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองตราด ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 
ศำลน้ีมีลกัษณะแปลกจำกศำลหลกัเมืองอื่น ๆ  คือ ตวัอำคำร ก่อสร้ำงในลกัษณะเป็นเก๋งจีน ศำลเจำ้พ่อหลกัเมือง
ตรำดเป็นศูนยร์วมจิตใจของทั้งคนไทยและคนจีนที่อำศยัอยูใ่นจงัหวดัมำแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  
ที่ชำวเมืองตรำดเคำรพนบัถือ และกรำบไหวบู้ชำกนัมำอยำ่งยำวนำน ซ่ึงศำลหลกัเมืองตรำดน้ีไดถู้กสร้ำงขึ้นโดย
สมเด็จพระเจำ้ตำกสิน ที่โปรดให้สร้ำงขึ้นตำมหลกัควำมเช่ือของจีน เพ่ือช่วยปกป้อง และคุม้ภยัเมืองตรำดให้พน้
จำกภยัอนัตรำย โดยศำลเจำ้พ่อหลกัเมืองน้ีก็ไดเ้ป็นส่ิงยึดเน่ียวจิตใจของชำวเมืองตรำดมำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ร้านสุขใจก๋วยเต๋ียวกั้ง ช่ือดังของจังหวัดตราด – มาถึงตราดต้องได้กิน! 
ต านานก๋วยเต๋ียวกั้งเมืองตราด ขายมากว่า 40 ปี 

บ่ำย เดินทำงถึง ชุมชนท่องเที่ยว บำ้นน ้ำเช่ียว สัมผสักบัวิถีชีวิตอศัจรรยข์องชำวประมงสองฝ่ังคลอง 
 เจำ้หนำ้ที่ชุมชนคอยตอ้นรับคณะ ณ ลำนอเนกประสงคข์องชุมชน 
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ชุมชนท่องเที่ยว บำ้นน ้ำเช่ียว ชุมชนตน้แบบ ชุมชน ๓ วฒันธรรม ๒ ศำสนำ บนวิถีควำมแตกต่ำงทำงวฒันธรรม 
เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวฒันธรรมที่เรียบง่ำย แต่อดัแน่น ดว้ยมนตเ์สน่ห์ และเป็นหมู่บ้านที่ได้รับเลือก 
“ หมู่บ้าน OVC” ( OTOP Village Champion ) จาก กระทรวงมหาดไทย และอีกหลาย ๆ รางวัล เป็นตัวการันตี 
ชุมชนบำ้นน ้ำเช่ียวแห่งน้ีถือว่ำมีประวติัยำวนำน มีควำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรม และศำสนำ ซ่ึงในชุมชนน้ีส่วน
ใหญ่จะมี 2 ศำสนำ 3 วฒันธรรม คือ ไทยพุทธ มุสลิม และคนไทยเช้ือสำยจีน  ทีอ่ยูร่่วมกนัอยำ่งสมำนฉันทแ์ละ
สงบสุขมำกว่ำ 200 ปีแลว้ 

ให้ท่านได้สัมผัสอธัยาศัย น ้าใจ การต้อนรับแบบฉันท์ญาติพี่น้องผองเพื่อน ได้สนุกกับการลงมือท า ลองผิดลองถกู 
จับปลา งมหอยปากเป็ด และมีส่วนร่วมไปกับกิจวัตรประจ าวันของชาวบ้าน 

 
*ศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลน ล่องเรือชมธรรมชาติ กิจกรรมปลูกป่า ด าน ้างมหอยปากเป็ด  
น ำท่ำนลอ่งเรือชมป่ำชำยเลนชมธรรมชำติ 2 ขำ้งทำง  พร้อมกบักำรไดช่้วยอนุรักษธ์รรมชำติดว้ยกำรปลูกป่ำคนละ
ตน้ เป็นอีกหน่ึงกิจกรรมดีๆ ที่สร้ำงสรรคแ์ละสนุกไปพร้อมๆ กนั ถอืว่ำให้ท่ำนไดม้ำร่วมสร้ำงป่ำชุมชนให้คงอยู่ 
คือควำมมุ่งมัน่ของคน ชุมชนบำ้นน ้ำเช่ียว  
เส้นทำงศึกษำธรรมชำติของที่น่ีนั้น สร้ำงทอดยำวน ำชมส่ิงที่น่ำสนใจ เช่น ระบบนิเวศป่ำชำยเลน ปู ปลำตีน ลิง
แสม ส่ิงเหล่ำน้ีสำมำรถหำชมไดต้ำมสองขำ้งทำงริมฝ่ังคลองของป่ำชำยเลนและยงัมีหอดูนกที่สูงกว่ำ ๑๒ เมตร 
ให้นกัท่องเที่ยวขึ้นชมดูนก 
และพำท่ำนลอ่งเรือไปยงัปำกอำ่ว พร้อมกบักิจกรรมไฮไลท!์ ด ำน ้ำลงไปงมหอยปำกเป็ด (หอยที่เกบ็มา ทางชุมชน
จะน าหอยที่หามาได้ไปท าเป็นเมนูอาหารท้องถ่ินสูตรเฉพาะของชาวบ้านชุมชนบ้านน า้เช่ียว) 
หอยปากเป็ด มีลักษณะเปลือกสีน า้ตาลของหอยจะมีลักษณ์แบน ๆ คล้ายปากเป็ด ล าตัวยาวใส ๆ 
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*ชมการสาธิตท าขนมตังเมกรอบ 
ขนมตงัเมกรอบ เมื่อกอ่นเรียก "ขนมน ้ำตำลชกั" (หรือ "ขนมไม"้) รูปร่ำงคลำ้ยแท่งไมแ้ห้ง สีน ้ำตำลออ่น รสชำติ
หวำน มนั กรอบ สินคำ้ OTOP ขึ้นช่ือของจ.ตรำด ใครไดชิ้มก็ลว้นติดใจ 
โดยวิธีกำรท ำคือน ำน ้ำตำล มะพร้ำว และแบะแซ มำเคี่ยวในกระทะให้ไดท้ี่เป็นกอ้นสีน ้ำตำล หลงัจำกนั้นน ำมำ
ขึ้นรูปให้เป็นรูปทรงคลำ้ยแท่งไมเ้ล็ก ๆ สีน ้ำตำลอ่อน มีรสชำติหวำนมนัอร่อย 

เย็น รับประทานอาหารเยน็ เมนูอาหารทะเลพื้นถิ่น ณ ลานอเนกประสงค์ของชุมชน  
พร้อมชมศิลปะกำรแสดงอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชำวไทยมุสลิมที่ช่ือ ลิเกฮลูู หรือ ดีเกฮูล ู
เข้าที่พักแบบ โฮมสเตย์บ้านน ้าเช่ียว (มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย และมาตรฐานโฮมสเตย์อาเซ่ียน) 
 

วันศุกร์ที่ 04 มิ.ย.64  จ.ตราด  – กรุงเทพฯ  
กิจกรรมภายในชุมชน บ้านน ้าเช่ียว – หาดทรายด า – อนุสรณ์สถานยุทธนาวี - แวะซ้ือของฝาก  

07.00 น. รับประทำนอำหำรเชำ้แบบทอ้งถิ่น (ขำ้วตม้กุง้ หรือขำ้วผดัทะล, โรต,ี ชำหรือกำแฟ) และออกเดินทำง 

 
08.30 น.*เยี่ยมชม 3 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 3 วัฒนธรรม  

มัสยิส 200 ปี  “มสัยิดอลักุบรอ” ถือเป็นมสัยิดแห่งแรกของภำคตะวนัออก มีอำย ุ๒๐๐ กว่ำปี มีมำตั้งแต่สมยัรัชกำล
ที่ ๓ มสัยิดแห่งน้ีถูกก่อตั้งขึ้นพร้อมกบัคนที่อพยพเขำ้มำและไดม้ีกำรปรับปรุงพฒันำขึ้นเร่ือยๆ  
“ศาลเจ้าพ่อน ้าเช่ียว” หรือศำลเจำ้พ่อเซ็งจุย้โจว้ซือ ของชำวไทยเช้ือสำยจีน เน่ืองจำกบริเวณนั้นท ำอำชีพประมง 
จึงตั้งศำลเจำ้ และอญัเชิญเทพเจำ้เซ็งจุย้โจว้ซือมำประทบั ณ ศำลเจำ้พ่อน ้ำเช่ียว เพ่ือสักกำระบูชำและเป็นที่ยึด
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เหน่ียวทำงใจ กรำบไหวบู้ชำมำจวบจนถึงปัจจุบนัน้ี “เซ็งจุย้” แปลว่ำ “น ้ำใส” น ำมำไวห้นำ้สรรพนำม คือ “โจ้
วซือ” แปลว่ำ “หลวงปู่ ” หรือ “ปรมำจำรย”์ รวมกนัคือ “เซ็งจุย้โจว้ซือ” แปลว่ำ “ปรมำจำรยน์ ้ำใส” 
และ “วัดน ้าเช่ียว” ของชำวไทยพุทธ ศูนยร์วมจิตใจของชำวพุทธบำ้นน ้ำเช่ียว ที่มีพระบรมสำรีริกธำตุและพระ
ประจ ำวนัเกิด ปำงต่ำงๆให้ไดม้ำกรำบไหวบู้ชำ ที่น่ียงัไดรั้บกำรคดัเลือกจำกส ำนกัพระพุทธศำสนำแห่งชำติให้
เป็นวดัพฒันำตวัอยำ่งประจ ำปี 

*สูดโอโซน 360 องศา กลางสะพานวัดใจ ดวงตาบ้านน ้าเช่ียว 
ที่เรียกว่ำสะพำนวดัใจเพรำะเป็นสะพำนที่สูงมำก กว่ำ 8 เมตร ที่ตอ้งท ำสูงเพ่ือให้เรือประมงนั้นลอดผ่ำนสะพำน
ได ้ และที่ส ำคญัคือสะพำนน ้ำเช่ียวยงัเช่ือมต่อระหว่ำงสองฝ่ังหมู่บำ้นที่ปลูกเรียงรำยตำมแนวชำยฝ่ังของคลองน ้ำ
เช่ียวขนำดใหญ่ที่ไหลผ่ำนกลำงหมู่บำ้น เป็นล ำคลองสีเขียวเขม้ใสสะอำด เมื่อท่ำนไดข้ึ้นไปยืนบนสะพำนแลว้จะ
สำมำรถมองเห็นบรรยำกำศของชุมชนบำ้นน ้ำเช่ียวไดถ้ึง 360 องศำ 

 
*เรียนรู้ภูมิปัญญาโบราณ หัตถกรรมพื้นบ้านที่โดดเด่นของชุมชน หมวกงอบใบจาก (งอบน า้เช่ียว) 
จำกภูมิปัญญำสู่วิสำหกิจชุมชน เป็นหัตถกรรมพ้ืนบำ้นที่เป็นเอกลกัษณอ์นัเกิดจำกภูมิปัญญำของบรรพบุรุษชำว
ตรำด ที่ไดสื้บทอดสู่อนุชนรุ่นหลงั   ใส่เพื่อกนัแดดกนัฝนหรือตบแต่งบำ้นเรือน  งอบน ้ำเช่ียวมีเอกลกัษณไ์ม่

เหมือนกบังอบของที่อื่นๆ เรียกไดว่้ำ มีที่น่ีที่เดียว หำจำกที่อื่นไมไ่ดแ้น่นอน ฟรี! หมวกงอบ 1 ใบทุกท่าน 
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*กิจกรรม การท าขนมข้าวเกรียบยาหน้า ที่เดียวในโลก เอกลักษณ์เฉพาะในวัฒนธรรมมสุลิม 
เป็นขนมโบรำณของชำวมุสลิมทีอ่ำศยัอยูใ่นชุมชนแห่งน้ี“ ขนมยำหนำ้” มีเฉพำะทีบ่ำ้นน ้ำเช่ียวเท่ำนั้น โดยอำศยั
วตัถุดิบที่มีอยูใ่นพ้ืนที่ซ่ึงเป็นวิถีวฒันธรรมแทจ้ริงและดั้งเดิมของชุมชน โดยท่ำนจะไดเ้ลือกว่ำอยำกไดห้นำ้อะไร 
และชอบรสชำติแบบไหน 

เที่ยง  รับประทานอาหารเทีย่ง เมนูอาหารทะเลพื้นถิ่น ณ ชุมชน 

 
บ่าย หาดทรายด า มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ แห่งเดียวในสยาม 

หน่ึงในหำดทรำยด ำที่เป็นส่ิงมหัศจรรยข์องโลก ซ่ึงในโลกน้ีจะมีหำดทรำยสีด ำ เพียงแค่ 5 แห่งเท่ำนั้น โดยหำด
ทรำยสีด ำน้ีตั้งอยู่ที่อ  ำเภอแหลมงอบ จงัหวดัตรำด หำดแห่งน้ีจะมีทรำยที่เป็นสีด ำสนิท ถือว่ำเป็นปรำกฎกำรณ์
ธรรมชำติที่จะมีให้เห็นแค่เฉพำะในช่วงที่น ้ ำลดเท่ำนั้น ชำวบำ้นตรำดจะมีควำมเช่ือว่ำหำดทรำยสีด ำน้ีสำมำรถ
รักษำโรคภยัไขเ้จ็บได ้เลยมีนกัท่องเที่ยวนิยมมำนอนบนหำดทรำย เพื่อหวงัจะมีสุขภำพที่ดี 
อนุสรณ์สถานยุทธนาวี 
มีลกัษณะเป็นอนุสำวรียก์รมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัด์ิหันพระพกัตร์ไปยงัดำ้นยทุธนำวีเกำะชำ้ง และดำ้นล่ำง
อนุสำวรียก์็ยงัเป็นพิพิธภณัฑ ์ที่น่ียงัจดัให้เป็นสวนให้ผูค้นนัง่พกัผ่อนหยอ่นใจ  ชมวิวทิวทศัน์ที่สวยงำมประมำณ
ว่ำติดทะเล มองเห็นหมู่เกำะต่ำงๆ โดยเฉพำะเกำะชำ้ง 
ไดเ้วลาอนัสมควร ออกเดินทาง กลบักรุงเทพฯ ระหว่างทาง แวะซ้ือของฝากก่อนกลบักรุงเทพฯ 

21.00  เดินทำงถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------- 

รำยกำรท่องเที่ยวและกิจกรรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญั 

ส่ิงท่ีควรน าติดตัวไปด้วย - กลอ้งถ่ำยรูป, ชุดล ำลอง, รองเทำ้แตะ, อุปกรณ์กนัแดด หมวก แว่นตำ, ยำ
ประจ ำตวั 

\ 
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ขอขอบคณุภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเที่ยวไทย 
เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ  
ศาลเจา้พ่อหลกัเมืองตราด  www.facebook.com/TratCityPillarShrine, www.thai.tourismthailand.org 
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว บา้นน ้าเช่ียว www.facebook.com/NamchieoCommunity, www.namchieo.go.th,  
www.facebook.com/tattratoffice 
หาดทรายด า https://www.facebook.com/หาดทรายด าหน่ึงเดียวในสยาม-1554727001457614 
อนุสรณ์สถานยทุธนาวีที่เกาะชา้ง https://thai.tourismthailand.org/Attraction/อนุสรณ์สถานยทุธนาวีที่เกาะชา้ง 
https://www.facebook.com/pg/ตราด-103268264386526/posts/ 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะโควิด 19 
*สมำชิกตอ้งใส่หนำ้กำกอนำมยัตลอดกำรเดินทำง  
*ก่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง  ทำงบริษทัจะมีมำตรกำร วดัไข ้ และลำ้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 

 

อัตราค่าบริการ วันเดินทาง 03-04 มิถนุายน 64 

 
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม    
1. ค่ารถตูป้รับอากาศ และทีมงาน คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
2. ค่าที่พกั 1 คืน ณ โฮมสเตยบ์า้นน ้าเช่ียว (บา้นพกัทางชุมชนจะเป็นผูจ้ดั พกับา้นหลงัละ 4-8 ท่าน)  
3. ค่าเขา้สถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามรายการที่ระบุ 
5. ประกนัอุบตัิเหตุตามกรมธรรม ์ 
(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายตุ า่กว่า 1 ปี 
หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้าย) 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการ
ช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัให้ทุกกรณี)  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

ค่าบริการท่านละ (บาท) / ไม่มีราคาเด็ก 

2,590.- 
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1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทวัร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจาก
การเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน ค่ากิจกรรมผจญภยัต่างๆ  เป็นตน้ 
2. ค่าทิปทีมงาน ท่านละ 200 บาท 
 
วิธีการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัที่เดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์
ไอดี/อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เมื่อเจา้หนา้ที่ไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยืนยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3.ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน เพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่นัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้ทาง
ธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัที่นัง่ให้ลูกคา้ท่านอืน่ที่รออยู ่การช าระไม่ครบ 
ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเงื่อนไขการ
ยกเลิก 
 

การยกเลิกการเดินทาง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เป็นเหตุสุดวิสัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนดัหยดุงาน การปฏิวตัิ หรืออื่นๆ ลูกคา้สามารถปรับเปลี่ยนวนัเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได ้
2. ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

หมายเหตุ  
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได ้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึง
บริษทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ให้ดีที่สุด 
3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบตัิเหตุ
ต่างๆ  สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอื่น การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
ทางตรงหรือทางออ้ม  
4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบั  
5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายที่บริษทัจ่ายไป
แลว้ เป็นตน้    
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6. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นว่าผูเ้ดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อ
ผูเ้ดินทางอื่นๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบตัิหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่ (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของ
เจา้หนา้ที่ (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ให้ความประพฤตดิงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง
รวมไปถึงการยบัยั้ง และปฏิเสธให้บริการ 

 
   


