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วนัแรกของการเดนิทาง(1)        กรงุเทพฯ-ตรงั-เกาะลบิง-ตามหาพะยนู(แหง่เดยีวในเมอืงไทย) 
   สสุานพระยาลบิง-นัง่3ลอ้ชมหมูบ่า้น-ทานซฟีูด้-หาดทุง่หญา้คา-สะพานหนิ UNSEEN-บาตปูเูตะ๊  
06.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ  เคาท์เตอร์แอร์เอเซียAIRASIA  
07.40 น. เดินทางสู่ จังหวดัตรัง โดยสายการบินแอร์เอเซีย air asia  เทีย่วบินที ่fd……..  
09.15 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือหำดยำว (ระยะทำง48ก.ม.ใชเ้วลำเดินทำง50นำที) พร้อมลงเรือหวัโทงสู่ เกาะลิบง เป็นเกำะ

ใหญ่ชำยฝ่ังขนำดพื้นท่ี 40 ตำรำงกิโลเมตร เป็นเกำะท่ีแทบจะเป็น
แผ่นดิน ไม่ใช่เกำะ เพรำะเวลำน ้ ำลงมำกๆ น ้ ำท่ีกั้นแผ่นดินกบัเกำะก็
แห้งเหือดจนเกำะกบัแผ่นดินกลบักลำยเป็นผืนเดียวกนั เกำะลิบงจึง
เป็นเกำะท่ีมีชำวบำ้นอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก ท ำสวนยำงและสวนมะพร้ำว
ขนำดใหญ่ เป็นอำชีพหลัก  จะมีนกทะเลอพยพหนีหนำวจำก
ต่ำงประเทศมำมำกในรำวเดือนพฤศจิกำยนถึงส้ินปี มำรวมกลุ่มอำศยั

อยูเ่ป็นจ ำนวนมำกมำยหลำยฝูงหลำยชนิด ฝูงหน่ึงมีนกทะเลนบัไดห้ลำยร้อยหลำยพนัตวั 
และเป็นหน่ึงในไม่กีแ่ห่งของไทยทีเ่ป็นบ้านหลังใหญ่ของ พะยูน ซ่ึงเป็นสัตวป่์ำสงวนและ
อยูใ่นบญัชีไซเตส คือ หำ้มคำ้โดยเด็ดขำด เน่ืองจำกใกลจ้ะสูญพนัธ์ุเพรำะลดจ ำนวนลงทุก
ที ตอนน้ีทั้งประเทศไทยเหลือ พะยูนอยู่รำวๆ 200 ตวัเท่ำนั้น ถือว่ำเป็นสัตวห์ำดูยำกอีก
ชนิดหน่ึงเลยทีเดียว เม่ือข้ึนจำกท่ำเทียบเรือบำ้นพร้ำวหรือหมู่บำ้นโคกสะทอ้น น าท่าน
เที่ยวชมพร้อมสักการะสุสานพระยาลิบงผู้ ดูแลและปกครองเกาะเมืองเก่าแห่งน้ี เส้นทำง

จำกท่ำเรือบำ้นพร้ำวไปยงับำ้นบำตูปูเต๊ะ มีร่องรอยกุโบร์(สุสำน)โบรำณตั้งอยูอ่ยำ่งเรียบง่ำย ไม่มีกำรสร้ำงเป็นศำลำ
บูชำ เน่ืองจำกตำมหลกัค ำสอนของศำสนำอิสลำมห้ำมกำรต่อเติมเพิ่มแต่งสุสำน เพื่อป้องกนัไม่ให้ผูค้นบูชำกรำบไหว้
ส่ิงอืนใดนอกจำกพระเจำ้องคเ์ดียว ณ สุสำนเก่ำแห่งน้ี ชำวบำ้นในพื้นท่ีเช่ือกนัวำ่เป็นสุสำนของบุคคลส ำคญัท่ำนหน่ึง
ของเกำะลิบง นัน่คือ โต๊ฮำวำ หรือโต๊ะปังกำหวำ ซ่ึงตั้งอยูใ่นสวนยำง สภำพเป็นเนินดินเต้ียๆ กวำ้งยำวประมำณ 1x3 
เมตร มีเสำหลกัไม่เค่ียมปักหวัทำ้ย ใกลเ้นินดินมีตน้กระทอ้นตน้ใหญ่ หลุมศพดงักล่ำวมีอำยุประมำณกว่ำ100ปี และ
ใกลก้นันั้นมีร่องรอยแนวคูคลองอยู่เช่นกนั ส ำหรับกำรท่องเท่ียวของเกำะลิบงมีสถำนท่ีท่องเท่ียวสวยงำมและยงัคง
เป็นธรรมชำติไม่ว่ำจะเป็นหำดท่ีสวยงำม หอชมปลำพะยูน สะพำน
หลีกภัย สุสำนพระยำลิบง สะพำนหิน ทุ่งหญ้ำคำท่ีมีควำมสวยงำม
ระยะทำงประมำณ2กิโลเมตรและมีไฮไลท์คือจุดชมวิวเขำตูปูเต๊ะ ท่ีมี
ควำมสูงชนัสำมำรถมองเห็นวิวทิวทศัน์โยรอบเกำะลิบงแบบพำโนรำ
มำ360องศำรวมทั้งสำมำรถมองเห็นพะยนูเล่นน ้ำทะเลอีกดว้ย 

เท่ียง             บริกำรอำหำรม้ือเท่ียง ณ ร้ำนอำหำรซีฟู้ด SEAFOOD บนเกำะ  
บ่ำย เดินเท่ียวชมบรรยำกำศของชุมชนบนเกำะลิบง ท่ำนจะไดช้มชีวิตควำมเป็นอยูข่อง
หมู่บำ้นชำวประมงบนเกำะลิบง ถ่ำยรูปกบัสะพำนหลีกภยั และหอชมพะยูนของหมู่บำ้น
ชำวประมง สะพานหลีกภัย หอคอยชมพะยูน สะพำนหลีกภยัก็คือตวัสะพำนท่ียืน่ออกไปใน
ทะเล และท่ีปลำยสะพำนก็จะเป็นตวัหอคอยสูงตระหง่ำนท่ีใช้เป็นจุดชมวิถีชีวิตสัตวน์ ้ ำ 
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่เหล่ำบรรดำพะยนูทั้งหลำย ท่ีจะคอยแวะเวยีนมำกินหญำ้ทะเลบริเวณรอบ  
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น าท่านเทีย่วชมหาดทุ่งหญ้าคา และสะพานหินของเกาะลิบง หำดทุ่งหญำ้คำเป็นอีกหำด
ท่ีนักท่องเท่ียวนิยมแวะไปเยี่ยมชมควำมงำมของผืนหำดทรำยยำว เน้ือละเอียด 
บรรยำกำศเงียบสงบ น ้ ำใสเล่นน ้ ำได ้พร้อมถ่ำยรูปคู่กบัสะพำนหิน Unseen in Thailand 
Kohlibong ส ะพำนหิน เป็น อีกห น่ึ งผลงำน

ประติมำกรรมช้ินเอกท่ีสร้ำงสรรค์ด้วยธรรมชำติ เผยโฉมให้เห็นหินขนำด
ใหญ่เป็นแนวยำวท่ียกตวัมำจำกใตโ้ลกยื่นออกไปในทะเล หลงัจำกถูกน ้ ำกดั
เซำะเป็นเวลำนำนจนเกิดเป็นส่วนเวำ้แหว่งเกิดเป็นโพรงตรงกลำง มีลกัษณะ
เหมือนเป็นสะพำนท่ีท ำมำจำกหิน ชำวบำ้นจึงเรียกท่ีแห่งน้ีวำ่สะพำนหิน 

จำกนั้นไปเท่ียวกนัต่อท่ี “เขำบำตูปูเต๊ะ” ข้ึนไปบนยอดเขำท่ีเป็นจุดชมวิวดูพะยูนอีกจุด
หน่ึง ทำงข้ึนไปก็เหน่ือยสักหน่อย แต่รับรองว่ำคุ้มเหน่ือยแน่นอน บนจุดชมวิวจะ
สำมำรถเห็นพะยนูไดช้ดัเจน เพรำะมองลงไป น ้ ำทะเลใสมำก ววิสวยมำก เกำะลิบง ถือ
เป็นแหล่งพะยนูฝูงใหญ่กวำ่ 150 ตวัและมีแหล่งหญำ้ทะเลกวำ่ 12,000 ไร่ ท่ีเป็นอำหำร
ของพะยนู ซ่ึงล่ำสุดทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง ไดเ้วลำน ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่ฝ่ัง 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ร้ำนอำหำรในเมืองตรัง / อิสระกบักำรพกัผอ่น ท่องรำตรีเมืองตรังตำมอธัยำศยั 
พกัท่ี: โรงแรม รัชฎาโฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  

วนัทีส่องของการเดนิทาง(2)   ทอ่งทะเลตรงั-ทา่เรอืหาดปากเมง-ดา้น า้ทะเลตรงั-เกาะกระดาน 
                                    เกาะมกุ-ถ า้มรกต UNSEEN-เกาะเชอืก-เมืองตรงั  
เชำ้ บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ ห้องอำหำร / พร้อมกนัท่ีลอบบ้ีโรงแรม น ำสมำชิกออกเดินทำงสู่ท่ำเรือตรัง  
 เรือเร็ว SPEEDBOAT ออกเดินทำงสู่เกำะมุก ช่ืนชมควำมมหศัจรรยภ์ำยในถ ้ำทะเล Unseen in Thailand ร่วมกนั

คน้หำท่ีมำของช่ือ ถ ้ ำมรกตUNSEEN ตั้งอยู่ท่ีเกำะมุกซ่ึงเป็นเป็นเกำะใหญ่อีกเกำะหน่ึงในน่ำนน ้ ำตรัง เป็นถ ้ ำ
มหศัจรรยก์ลำงทะเล ท่ีมีช่ือเสียงของ จ.ตรัง นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทำงไปเท่ียวทะเลตรัง จะไม่พลำด
กบักำรเดินทำงเข้ำชมถ ้ ำมรกต ซ่ึงถือว่ำเป็น Unseen in Thailand จำกปำกทำง เข้ำถ ้ ำเป็นโพรง
เล็กๆ สูงพ้นระดับน ้ ำพอเรือลอดได้ หรือต้องว่ำยน ้ ำเข้ำไปถ้ำหำกน ้ ำมำก ระยะทำง 80 เมตร 
บริเวณปำกทำง เขำ้ถ ้ำแสง จำกภำยนอกจะสะทอ้นกบัน ้ำ 
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ภำยในถ ้ ำท ำให้เห็นน ้ ำเป็นสีเขียวมรกต ดูแปลกตำและสวยงำมตำมธรรมชำติอยำ่งยิ่ง เม่ือพน้ปำกถ ้ ำออก มำอีกดำ้น

หน่ึงจะเห็นหำดทรำยขำวสะอำดลอ้มรอบดว้ยหนำ้ผำสูงชนั& ถ ้ ำมรกรตน้ีจะเขำ้ออกไดเ้ฉพำะ ช่วง น ้ ำลงเท่ำนั้น น ำ
ท่ำนด ำน ้ ำชมปะกำรังเกำะกระดำน ซ่ึงเป็นเกำะท่ีสวยงำมท่ีสุดในทะเลตรัง  อยู่ในควำมรับผิดชอบของอุทยำน
แห่งชำติหำดเจำ้ไหม เกำะกระดำน เป็นเกำะท่ีมีควำมกวำ้งมำก มีชำยหำดท่ีมีทรำยขำวละเอียด ชำยหำดกวำ้งใหญ่
สวยงำมน่ำเล่นน ้ ำ น ้ ำทะเลใสจนมองเห็น แนวปะกำรัง น ้ ำต้ืน ตลอดจนฝูงปลำหลำกหลำยพันธ์ุ ทุกวนัจะมี
นกัท่องเท่ียวมำแวะจอดเรือเล่นน ้ ำ อำบแดดชมควำมงำมของหำดทรำยเป็น จ ำนวนมำก  นอกจำกน้ียงัเป็นเกำะท่ีอุดม
ไปด้วยส่ิงแวดล้อมทำงธรรมชำติ ไม่ว่ำจะเป็นต้นไมห้รือชั้นหินท่ีสวยงำมแปลกตำแปลกใจ มำกมำย เป็นเกำะท่ี
สวยงำมในทำงธรรมชำติ และเกำะแห่งน้ี เป็นเกำะแรกท่ีจดังำนววิำร์ใตส้มุทรของจงัหวดัตรัง  

เท่ียง บริกำรอำหำรม้ือเท่ียงแบบปิกนิกบนชำยหำด พร้อมผลไม ้ของหวำน บริกำร  
บ่ำย น ำท่ำนด ำน ้ำชมปะกำรังเกำะเชือก ซ่ึงเป็นเกำะหินปูนสองเกำะ ติดกนั เป็นเกำะแห่งควำมสมบูรณ์ของกำรด ำน ้ ำต้ืน ซ่ึง

มีประกำรังแข็ง ประกำรังเขำกวำงขนำดใหญ่ ประกำรังอ่อนหลำยหลำกสี รวมไปถึงดอกไม ้กลัปังหำ ตลอดจนปลำ
สวยงำมมำกมำยหลำกหลำยชนิด ใหท้่ำนไดอ่ิ้มกบักำรด ำน ้ำต้ืน น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่ท่ีพกั 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ร้ำนอำหำรในเมืองตรัง / อิสระกบักำรพกัผอ่น ท่องรำตรีเมืองตรังตำมอธัยำศยั 
พกัท่ี: โรงแรม รัชฎาโฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  

วนัทีส่ามของการเดนิทาง(3)   ถ า้เลเขากอบUNSEEN-สนามบนิตรงั-กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง) 
เชำ้ บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมท่ีพกั   

น ำคณะออกเดินทำงไปยงั ถ  าเลเขากอบ UNSEEN  ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ อ.หว้ยยอดเป็น
สถำนท่ีท่องเท่ียวธรรมชำติ ส ำหรับผูท่ี้ชอบ กำรผจญภยั เพรำะถ ้ำแห่งน้ีมีทำงน ้ ำ ใต้
ดินไหล ผ่ำน ต้องใช้เรือล่องตามล าน ้าเข้าไปข้างใน  เพื่อ ไปชมหินงอกหินยอ้ยอนั
งดงำม ซ่ึงยงัมีกำร ก่อตวั ของหินอยู ่ภำยในสลบัซบัซอ้นมีถ ้ำต่ำงๆ หลำย สิบถ ้ำ แต่ท่ี
เปิดให้เท่ียวชมดว้ยกำรล่องเรือมี เพียง 5 ถ ้ ำ น าท่านลงเรือไฟเบอร์ล่องธาราใต้พิภพ 

พบความมหัศจรรย์ของโลกใต้หล้า กำรผจญภยัเล็กๆ ในถ ้ำเลเขำกอบ เพื่อชมหน่ึงควำม 
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อศัจรรยข์องธรรมชำติของถ ้ำบนแผ่นดิน แต่ตอ้งนัง่เรือลอดไปตำมล ำธำรใตภู้เขำ เอนตวัรำบชมควำมงำมของหลอด

หินยอ้ยและหินคด ประติมำกรรมธรรมชำติซ่ึงหำชมไดย้ำกยิ่งในท่ีอ่ืนๆ ระยะทำงประมำณ 4 กม. มีโถงถ ้ ำหลำยแห่ง 
เช่น ถ ้ ำคนธรรพ์ ถ ้ ำรำกไทร ถ ้ ำเจำ้สำว และถ ้ ำทอ้งพระโรง (ใช้ระยะเวลำในกำรอยู่ในถ ้ ำประมำณ 1 ชั่วโมง) ท่ำน
สำมำรถเลือกชมผลิตภณัฑ์ หน่ึงต ำบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ของต ำบลเขำกอบ อำทิ ไมแ้กะสลกัเทพธำโร ซ่ึงเป็น
ไมห้อมท่ีข้ึนช่ือของจงัหวดัตรัง บริเวณถ ้ำเลเขำกอบ จำกนั้นเดินทำงกลบัสู่ตวัเมืองตรัง  

เท่ียง บริกำรอำหำรม้ือเท่ียง ณ ร้ำนอำหำร  / น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน 
15.40 น. เดินทางกลบัสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง  โดยสายการบินแอร์เอเซีย air asia  เทีย่วบินที ่fd…… 

17.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  
***กรณีท่ำนจองล่ำชำ้ ไฟลท์เตม็ เรำจะเปล่ียนสำยกำรบิน และเวลำกลบัเป็นไฟลท์ใกลคี้ยง(ถำ้มี) จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำ*** 
 UNSEEN TRANG 3 DAYS  

หมำยเหตุ กำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสถำนท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตำมควำมเหมะสม  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถำนกำรณ์ใน
กำรเดินทำง กำรจรำจร สภำพภูมิอำกำศ และสถำนกำรณ์ซ่ึงเกิดข้ึนในขณะนั้น เพื่อควำมสะดวกและควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง 
โดยทำง World traveler agency co.,ltd. จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั   
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โปรแกรมUNSEEN1 ทะเลตรงั-เกาะลบิง-ตามลา่หาพยนู3วัน2คืน  
*กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 04-12 สัปดาห์ เพ่ือควาสมสะดวกในการจองต๋ัว
เครื่องบิน และโรงแรม*เนือ่งจากช่วงฤดูท่องเที่ยวต๋ัวและที่พักจะเต็มเกือบทุกสัปดาห์* 

วันออกเดินทาง 
 

พักโรงแรม 
3ดาว*** 

HOP INN HOTEL 
หรือ3ดาวใกล้เคียง 
 

พักโรงแรม 
4ดาว**** 

รัฎาโฮเต็ลแอนด์ 
คอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ 
 

พักท่านเดียวต่อ1
ห้อง 

จ่ายเพิ่ม 

คริสมาสต์ 25-27ธ.ค. 24,900 25,900 5,000 

หยุดปีใหม่ 30ธ.ค.-01ม.ค. 24,900 25,900 5,000 

หยุดปีใหม่ 31ธ.ค.-02ม.ค. 24,900 25,900 5,000 

หยุดปีใหม่ 01-03 ม.ค. 24,900 25,900 5,000 
เดือนมกราคม 
08-10ม.ค./15-17ม.ค. 
22-24ม.ค./29-31ม.ค. 

19,900 20,900 4,000 

เดือนกมุภาพนัธ์ 02-04ก.พ. 
05-07ก.พ./12-14ก.พ. 
19-21ก.พ./26-28ก.พ. 

19,900 20,900 4,000 

เดือนมนีาคม 
05-07มี.ค./12-14ม.ีค. 
19-21มี.ค./26-28ม.ีค. 

19,900 20,900 4,000 

เดือนเมษายน 
02-04เม.ย./06-08เม.ย. 19,900 20,900 4,000 

สงกรานต์ 09-11เม.ย. 24,900 25,900 5,000 

สงกรานต์ 10-12เม.ย. 24,900 25,900 5,000 

สงกรานต์ 12-14เม.ย. 24,900 25,900 5,000 

สงกรานต์ 13-15 เม.ย. 24,900 25,900 5,000 

สงกรานต์ 14-16 เม.ย. 24,900 25,900 5,000 

สงกรานต์ 15-17 เม.ย. 24,900 25,900 5,000 

สงกรานต์ 16-18 เม.ย. 24,900 25,900 5,000 

23-25เม.ย. 19,900 20,900 4,000 

แรงงาน 30เม.ย.-02พ.ค. 24,900 25,900 5,000 
พฤษภาคม 07-09/14-16 
21-23พ.ค./28-30พ.ค. 19,900 20,900 4,000 

***หากวันเดินทางไม่ตรงกับที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่  
***หากท่านส ารองล่าช้า โรงแรม+ต๋วเครื่องบิน โปรโมชั่นเต็ม ราคาอาจจะเพิ่ม อีกท่านละ 1,000-
4,000 บาท ทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนส ารองที่นั่ง จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
**จัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัว สามารถเลือกวันเดินทางเอง ได้เลยครับ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่** 
**ราคาที่เสนอด้านบน คิดราคาท่ี 8ท่าน ออกเดินทาง*** 
**เมนูอาหาร และร้านอาหาร ทัวร์เราคัดร้าน และเมนูมาตรฐานดี บริการ 
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โดยช าระมัดจ าเป็นเงินสด15,000(ช่วงปกติ)หรือช าระทั งหมด 
โดยช าระมัดจ าเป็นเงินสด 20,000 (ช่วงวันหยุด/ปีใหม่/สงกรานต์)หรือช าระทั งหมด  
***หากสนใจสายด่วน คุณป๊อป Tel.096-7878-294 *ตอบค าถามได้เลยไม่ต้องรอ**  
***หรือ@ID LINE มาที ่ POP2217 สอบถามได้ตลอด     
อตัราค่าบริการนีร้วม 

คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยการบนิไทยสไมล ์(เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  

• คา่รถตูป้รับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ  

• คา่ทีพ่ักตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ และราคาโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เทา่ตัว หากวันเขา้พักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟรห์รอืงาน
ประชมุตา่งๆ อันเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรับเปลีย่นทีพ่ัก โดยค านงึถงึความเหมาะสมเป็นหลัก  

• คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทกุมือ้ดังระบใุนรายการทัวร ์

• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ และคา่ยานพาหนะทกุชนดิส าหรับน าเทีย่ว ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

• คา่รถน าเทีย่วดังระบุในโปรแกรมการเดนิทาง 

• คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและคา่ประกันภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอัตราเรยีกเก็บ ณ วันทีท่ าการจอง คา่ประกันชวีติกรณีอบัุตเิหตใุน
ระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลกรณีอบัุตเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ทา่นละ 100,000 บาท (ตาม
เงือ่นไขกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่สั่งพเิศษนอก 

• คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทางในการจัดท าเอง) 

• คา่ทปิไกด ์และคนขับรถ ทา่นละ 400 บาท   

• คา่ธรรมเนยีมน ้ามันทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกีในภายหลัง // คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่างสายการบนิก าหนดไว ้

• เง่ือนไขการช าระเงนิ 

• กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 15,000-20,000 บาทก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 
Passport   และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระน้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 10 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ต่อเมือ่ไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 8 ท่าน ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้
ทัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การ
จลาจล การปฏวัิต ิทรัพยส์นิสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื จากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

• เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

• เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

• ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบการบรกิาร ทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด หรอืตา่งประเทศ และจะส ารองต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืพาหนะ
อยา่งหนึง่อยา่งใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นนี ้เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทาง
ของบรษัิท ฉะนัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ FINAL 100% โดยมเีอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางสง่ไปถงึทา่นเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ทา่นจงึสามารส ารอง
ยานพาหนะได ้

• ต๋ัวเครือ่งบนิทีใ่ชใ้นการเดนิทางไม่สามารถ Refund หรอืเลือ่นวันกลับ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางได ้กรณีท่านจะกลับก่อนหรอืเลือ่นวันเดนิทางกลับ 

กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีก่่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ท่านจะตอ้งซือ้ต๋ัวใหม่เองในกรณีไม่เดนิทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่่านซือ้จากทางบรษัิท 

เนือ่งจากเป็นคณุสมบัตรของตั๋วทีอ่อกมาจากทางสายการบนิ 

• โปรแกรมการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลง หรอืตัดออกไดต้ามความเหมะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสถานการณ์ระหวา่ง

การเดนิทาง สภาพภมูอิากาศไมเ่อือ้อ านวย /การจราจรตดิขัดจนเป็นเหตทุ าใหเ้สยีเวลาในการทอ่งเทีย่วโปรแกรมอืน่/ ปิดถนน / ฝนตกหนัก /น ้าทว่ม /  

หมิะตกหนักปิดผวิทางการจราจร/ รถโคช้หมดเวลาวิง่ ซึง่คนขับตอ้งพักผอ่น ตามกฎหมายของยโุรปไม่ใหว้ิง่เกนิวันละ12ช.ม. เพือ่ความปลอดภัยของหมู่

คณะ/ มกีารนัดชมุนุมประทว้ง / ถนนปิดซอ่มแซมจนท าใหร้ถตดิเป็นเวลานาน / ตามโบสถห์รอืวหิาร มกีารจัดพธิทีางศาสนา ซึง่ไมเ่ปิดใหเ้ขา้ชม / เกดิ

อบัุตเิหตบุนทอ้งถนนจนท าใหร้ถตดิเป็นเวลานาน / การตอ่ควิเขา้สถานทีท่อ่งเทีย่วทีใ่ชเ้วลานานเกนิไป/ ลกูทัวรใ์นคณะบางทา่นหลง หรอืไมม่าตรงเวลา

นัดหมายของหัวหนา้ทัวร ์จนท าใหเ้สยีโปรแกรมทอ่งเทีย่วจุดอืน่ และสถานการณ์เฉพาะหนา้อืน่ๆ ทีท่ าใหท้า่นไมส่ามารเดนิทางไปถงึสถานทีท่อ่งเทีย่วได ้

อยา่งปลอดภัยและสะดวก  โดย จะค านงึถงึผลประโยชนข์องหมูค่ณะโดยรวม และความปลอดภัย เป็นสิง่ส าคัญ   

• ภาพประกอบใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้ 

• เรือ่งทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ และอาหารที ่Request บนเครือ่งบนิ ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิททัวร ์เนือ่งจากเป็นระบบของทางสายการบนิ แตท่างเราจะ

พยายามท าตามทีท่า่น Request มา แตจ่ะไดห้รอืไมไ่ดต้ามทีท่า่นตอ้งการขึน้อยูก่ับทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา 

• กรณีรา้นอาหารไมเ่ปิดบรกิารในวันทีท่า่นเดนิทางไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรา้นอาหาร เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง และไมเ่สยี

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วัน – คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด หรอืคล่อมวันหยุดยาว และวันหยุดส าคัญประเทศไทย ทีต่อ้ง

การันต ีและมัดจ ากับสายการบนิ หรอื กรุป๊ทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรง หรอืโดยการผา่นตัวแทน.นประเทศ ทา่นไมอ่าจขอคนืเงนิได ้     

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันขึน้ไป –  เก็บคา่ใชจ้่าย 50%   //ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  1-14 วัน – เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % ตอ่ทา่น 
 UNSEEN TRANG 3 DAYS  

หมำยเหตุ กำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสถำนท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตำมควำมเหมะสม  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถำนกำรณ์ใน
กำรเดินทำง กำรจรำจร สภำพภูมิอำกำศ และสถำนกำรณ์ซ่ึงเกิดข้ึนในขณะนั้น เพื่อควำมสะดวกและควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง 
โดยทำง World traveler agency co.,ltd. จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั   


