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ทัวรน์ครศร–ีหลีเปะ๊–สตลู–สงขลา-หาดใหญ ่

5วนั 4คืน 
หาดทรายรี-ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์-เรือรบหลวงชุมพร 

วัดพระมหาธาตุวรวิหาร-ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช 

สตูล-อุทยานแห่งชาติตะรุเตา-เกาะไข่-ร่องน ้าจาบัง-เกาะหินงาม 

หาดทรายขาว-อ่าวสอง-ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ 

แหลมสมิหลา-เกาะยอ–พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ  แมจิค อาย 

ช้อปปิ้งตลาดกิมหยง 

 

การเดินทาง 4 – 8  มีนาคม 2562 ราคา 8,900 บาท 

  20 – 24  มีนาคม 2562 ราคา 8,900 บาท 
  12 – 16 เมษายน 2562 ราคา 8,900 บาท 
  13 – 17 เมษายน 2562 ราคา 8,900 บาท 
 

วนัแรก กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช 

05.00 น. พร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย ออกเดินทางโดยรถโคช้ ปรับอากาศ เดินทางล่องใต ้ สู่จุดหมาย จ.นครศรีธรรมราช บริการ

อาหารกล่องบนรถ มือ้ที ่1  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั มือ้ที ่ 2  ร้านอาหาร จ.ชุมพร จากนั้นเดินทางต่อ แวะหาดทรายรี จ.ชุมพร นมสัการศาลกรม

หลวงชุมพรเขตอดุมศักดิ์ พร้อมถ่ายรูปกบั เรือรบหลวงชุมพร ท่ีปลดระวางแลว้ ไดเ้วลาอนัสมควร 

 เดินทางต่อสู่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี  กราบนมสัการ พระบรมธาตุไชยา วดัพระบรมธาตุไชยา เป็นอารามหลวงชั้น

เอก ชนิดราชวรวหิาร ตั้งอยูท่ี่ 50 หมู่ 3 ต าบลเวยีง อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เดิมเป็นวดัราษฎร์ 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลปัจจุบนัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาติใหย้ก

ฐานะข้ึนเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามญั เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 มีนามวา่ พระธาตุไชยา และ

ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาติให้เล่ือนฐานะเป็น วดัพระธาตุไชยา ข้ึนเป็นพระ

อารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวหิาร และพระราชทานนามใหม่วา่พระบรมธาตุไชยา เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 

2500  

19.00 น. เดินทางถึง จ.นครศรีธรรมราช บริการอาหารมือ้ค ่า มือ้ที ่3 ร้านชาวเรือ จากนั้นเขา้ท่ีพกั โรงแรม ทวนิโลตัส 

 

วนัทีส่อง นครศรีธรรมราช – สตูล 
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07.00 น. บริการอาหารเช้า มือ้ที ่4 หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้น เดินทาง สู่วดัพระมหาธาตุวรวหิาร บูชาพระบรมธาตุเจดีย์

ยอดทองค า ร่วมท าพิธีแห่ผา้ข้ึนพระธาตุ ชมสถาปัตยกรรมของวิหารต่างๆ ในบริเวณวดั รับฟังต านานทา้วจตุคาม-

รามเทพ ชมโบราณวตุัล ้ าค่าท่ีมีผูน้  ามาถวายเป็นเคร่ืองสักการะบูชาพระองค์สัมมาสัมพทธเจา้  สักการะบูชาดวง

วิญญานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ สถูป วิหารธรรมศาลา  ได้เวลาอันสมควร น าท่านช้อปป้ิงสินค้า

หตัถกรรม ผา้ทอ 12 นกักษตัริย ์เคร่ืองเงิน เคร่ืองถม สามกษตัริย ์ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัและราคาถูก ท่ี ถ.ท่าชา้ง จากนั้น 

น าท่านสักการะศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช แหล่งก าเนิดวตัถุมงคลจตุคาม-รามเทพ อนัเล่ืองช่ือตามพิธีกรรม

ของขนุพนัธ์รักษร์าชเดช   

เท่ียง น าคณะบริการอาหารกลางวัน มือ้ที ่ 5  ท่ีร้านขนมจีนเมืองคอน อนัเล่ืองช่ือท่ีสุดร้านหน่ึงในภาคใต ้ ชิมขนมจีน น ้า

แกงประเภทต่างๆ ขนมหวาน ขา้วแกงปักษใ์ต ้ ชิมมงัคุคคดั รสชาดหวานกรอบอร่อย(บางเดือนอาจไม่มี) ชิม

จ าปาดะทอด ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางสู่ จ.สูตล 

เยน็ บริการอาหารมือ้เยน็ มือ้ที ่6  หลงัอาหาร ใหท้่านได ้ชิม โรตี,ชาชกั ตามอธัยาศยั จากนั้นเขา้ท่ีพกั  

 โรงแรม เดอะวนั 

วนัทีส่าม สตูล – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ –ร่องน า้จาบัง –  เกาะหินงาม  –  หาดทรายขาว –  อ่าวสอง  –  ถนนคนเดินเกาะหลเีป๊ะ 

06.30 น. บริการอาหารเช้า มือ้ที ่7  หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา 

08.00 น. ออกเดินทางโดย speed boat น าคณะสู่เกาะตะรุเตา อญัมณีแห่งธรรมชาติท่ีเป็นท่ีใฝ่ฝันของนกัท่องเท่ียว ศูนยร์วม
ของความงามท่ีธรรมชาติสร้างสรรคท์ั้งบนเกาะและใตน้ ้าหาดทรายขาวสวยและหาดหินท่ีสวยงามเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั น าท่านนมสัการศาลเจ้าพ่อตะรุเตา จากนั้นน าท่านสู่ เกาะไข่ ร่องน า้จาบัง เกาะท่ีเตม็ไปดว้ยปะการังอ่อน
เจด็สีท่ีงดงาม(ตอ้งตรวจสอบสภาพความแรงของกระแสน ้ าอาจงดหากไม่มีสภาพความปลอดภยัส าหรับการ
ท่องเท่ียว) 

10.00 น. เดินทางต่อไปยงั เกาะหินงาม เกาะท่ีไร้หาดทราย มีหาดหินเรียงร้อยกนัเป็นหม่ืนเป็นแสนกอ้นยามน ้ าทะเลซดัข้ึนมา 
หินเหล่าน้ีจะเปียกชุ่มเปล่งประกายสีด าเขม้สะทอ้นรับกบัแสงตะวนั 

12.00 น. ออกเดินทางต่อสู่หาดทรายขาว เกาะราวี ท่ีมีหาดทรายขาวสวยละเอียด น ้ าทะเลใสเงียบสงบ ร่มร่ืน     น าท่าน แวะ
บริการอาหารเทีย่ง มือ้ที ่8  

13.30 น. หลงัจากอ่ิมแลว้ น าท่านไปยงั อ่าวสอง สัมผสักบัปะการังและหมู่ปลาหลากหลายชนิด เดินทางข้ึนเกาะหลีเป๊ะ พบ
กบัถนนคนเดินบนเกาะ ไดเ้วลาสมควรอ าลาเกาะหลีเป๊ะ เดินทางสู่หาดใหญ่ 

19.30 น. บริการอาหารค ่า มือ้ที ่9 ร้านอาหารทะเลไทย อ.หาดใหญ่ จากนั้นเขา้ท่ีพกั โรงแรม  ว ีแอล  

วนัทีส่ี่ หาดใหญ่ – สงขลา - แหลมสมิหลา – เกาะยอ - พพิธิภัณฑ์ภาพ 3 มิติ  แมจิค อาย - ช้อปป้ิงตลาดกมิหยง 

07.00 น. บริการอาหารเช้ามือ้ที1่0 หอ้งอาหารของโรงแรมน าสัมภาระออกจากท่ีพกัเดินทางต่อสู่ แหลมสมิหลา หาดสมิหลา 

ชายทะเลเมืองสงขลาซ่ึงเปรียบเสมือนห้องรับแขกธรรมชาติ ท่ีตอ้นรับผูม้าเยือน เป็นชายหาดสวยงามน่าเดินเล่น

ทรายขาวละเอียด น ้าไม่ลึกมาก เล่นน ้าไดดี้ ตลอดแนวจดัเป็นสถานท่ีพกัผอ่นทางวิง่ออกก าลงักาย จุดชมววิท่ีมี

ทิวทศัน์ของเกาะหนู เกาะแมวเป็นฉากหลงั มีปฏิมากรรมรูปนางเงือกนัง่อยูบ่นโขดหิน อนัเป็นสัญลกัษณ์ของสมิ

หลา จากนั้นน าท่านสู่ เกาะยอ เลือกซ้ือของฝาก อาหารทะเลตากแหง้ เช่น ปลาหมึกตากแหง้,ปลาแดดเดียว,กุง้แหง้

,ปลาแหง้,เมด็มะม่วงหิมพานต ์,ผา้ทอเกาะยอ และเส้ือผา้บาติกท่ีข้ึนช่ือ 
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เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั มือ้ที่ 11 หลงัอาหารเท่ียวชม พพิธิภัณฑ์ภาพสามมิติ แมจิค อาย (Magic Eye Museum) 

ภายในพิพิธภณัฑมี์พื้นท่ีกวา่ 2,000 ตารางเมตร เป็นอาคาร 2 ชั้น แบ่งเป็นห้องแสดงภาพวาดต่าง ๆ เช่น ห้องภาพ

ลวงตา, หอ้งใตส้มุทร, หอ้งสัตว,์ หอ้งศิลปินเก่า, หอ้งโลกน ้าแขง็, หอ้งศิลปะแนวเหนือจริง (โลกจินตนาการ), หอ้ง

ภาพท่ีใหค้วามสนุกสนาน  และหอ้งภาพท่ีใหค้วามต่ืนเตน้ หวาดเสียว เป็นตน้ โดยการวาดบนผนงัและพื้นกวา่ 100 

ภาพ จากจิตรกรมืออาชีพจากประเทศเกาหลีท่ีสร้างสรรคง์านศิลปะภาพวาด 3 มิติ ท่ีมีช่ือเสียงและมีผลงานจดัแสดง

พิพิธภณัฑ3์มิติอ่ืนๆ จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดกมิหยง อิสระท่านเลือกซ้ือของฝากมากมาย อาทิ เช่น ผา้ปักต่างๆ,

ผลไมส้ด,ผลไมอ้บแหง้,ถัว่อบแหง้,เห็ดหอมอบแหง้ และ อ่ืนๆอีกมากมาย  จนไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางกลบั

กรุงเทพฯ (อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย) 

วนัที่ห้า กรุงเทพฯ 

เชา้ เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ ดว้ยความประทบัใจ 

 

หมายเหตุ ** โปรแกรมการเดินทางอาจปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสมเพือ่สอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพอากาศ และ
เวลา ณ วนัทีเ่ดินทางจริงของประเทศทีเ่ดินทาง ทั้งนีบ้ริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่
เป็นส าคัญ 

 *** การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีจ านวนผู้เดินทาง 26 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวนดังกล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือ่นการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 

2 – 3 ท่าน 

ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 1 

เด็กมีเตียง 

(อายุต ่ากว่า 12 ปี) 

ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 

เด็กมีเตียง 

(อายุต ่ากว่า 12 ปี) 

ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 

เด็กไม่มีเตียง 

(อายุต ่ากว่า 12 ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิม่ 

4 – 8 มีนาคม 2562  8,900 8,900 8,900 8,900 1,800 

20 – 24 มีนาคม 2562 8,900 8,900 8,900 8,900 1,800 

12 – 16 เมษายน 2562 8,900 8,900 8,900 8,900 1,800 

13 – 17 เมษายน 2562  8,900 8,900 8,900 8,900 1,800 

  
อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่ารถปรับอากาศ รับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 – 3 ท่าน/ห้อง ระดบั 3 – 4 ดาว มาตรฐาน 3 คืน 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารรวม 11 ม้ือ ตามท่ีระบุในราย (หากท่านชอมทานอาหารชนิดใดเป็นพิเศษ  หรือมีเด็กควรน าอาหารท่ีชอบติดตวั

ไปดว้ย) 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือจากการจดัเล้ียง / ค่าโทรศพัท ์
/ ค่าโทรศพัทท์างไกล / ค่าอินเตอร์เน็ต / ค่าซกัซีด / มินิบาร์  

 ค่าทิปคนขบัรถและมคัคุเทศก ์ท่านละ 300 บาท / ทริป / ท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีขอใบเสร็จถูกตอ้งเพื่อน าไปหกัค่าใชจ่้าย 

การจองและช าระเงิน  
1. ช าระเงินมัดจ า ท่านละ 4,000 บาท ภายใน 24 ช่ัวโมงหลงัการจอง 
2. ค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 
 (กรณีนักท่องเที่ยวไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธ์ิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ)  

หากท่านสมาชิกไดท้  าการโอนเงินแลว้กรุณาส่งหลกัฐานการโอนเงิน ระบุช่ือ – นามสกุล ผูจ้อง พร้อมทั้งท่ีอยู ่หมายเลข
โทรศพัท ์/ โปรแกรมท่ีจอง / วนัเดินทาง / จ  านวนสมาชิก และส าเนาหนงัสือเดินทางของท่านและสมาชิกในกลุ่ม มายงั E-
Mail / LINE ID 
 

ระเบียบการและข้อตกลงการส ารองที่น่ัง 
1. กรณีท่านไม่สามารถเดินทางไปกบัคณะทวัร์ไม่วา่ดว้ยเหตุผลปะการใดก็ตาม กรุณาแจง้ใหท้างบริษทั ฯ ทราบล่วงหนา้

อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ จ าเป็นตอ้งเก็บค่าใชจ่้ายในส่วนท่ีท่านมดัจ าไวต้ามระยะเวลาและ
จ านวน ดงัน้ี 

   ยกเลิกการเดินทางระหวา่ง 15 – 29 วนั สงวนสิทธ์ิไม่มีการคืนมดัจ า 
   ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
2. เม่ือท่านส ารองท่ีนัง่ในทวัร์เรียบร้อยแลว้ ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ ถือศีลกินเจ 

มงัสวรัิติ กรุณาแจง้ใหพ้นกังานขายทวัร์ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง 
 
หมายเหตุ  

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ
จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุ
สุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จหากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้
นกัท่องเท่ียวทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง  

4. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  
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5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

6. ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสมทั้งน้ีทางบริษทัฯจะยดึถือผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

หมายเหตุ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้นและไม่รับผดิชอบต่อเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้นอก เหนือ
จากความควบคุมของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ทีจ่ะไม่คืนค่าบริการทั้งหมด 
 

  ติดต่อสอบถามและจองทีน่ั่ง  ได้ที ่ Tnews Organize  T. 084-295-1942 
หรือ  E-Mail: tnews08@yahoo.com      

แวะชมโปรแกรมทวัร์ท่องเทีย่วเส้นทางอืน่ ๆ ได้ที่   www.teenews.net 
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