ทัวร์นครศรี–หลีเป๊ะ–สตูล–สงขลา-หาดใหญ่ 5วัน 4คืน
หาดทรายรี-ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์-เรือรบหลวงชุมพร
วัดพระมหาธาตุวรวิหาร-ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
สตูล-อุทยานแห่งชาติตะรุเตา-เกาะไข่-ร่องนา้ จาบัง-เกาะหินงาม
หาดทรายขาว-อ่าวสอง-ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ
แหลมสมหิ ลา-เกาะยอ–พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มติ ิ แมจิค อาย-ช้อปปิ้งตลาดกิมหยง
การเดินทาง

วันแรก
05.00 น.
เที่ยง

19.00 น.

16 – 20 กุมภาพันธ์ 2561
1 – 5 มีนาคม 2561
1 – 5 เมษายน 2561
13 – 17 เมษายน 2561
28 – 2 พฤษภาคม 2561
13 – 17 ตุลาคม 2561
1 – 5 ธันวาคม 2561
29 – 2 มกราคม 2562
28 – 1 มกราคม 2562
กรุ งเทพ – นครศรีธรรมราช

ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา

8,499
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ออกเดินทางโดยรถโค้ช ปรับอากาศ เดินทางล่องใต้ สู่ จุดหมาย จ.นครศรี ธรรมราช บริการ
อาหารกล่องบนรถ มือ้ ที่ 1
บริการอาหารกลางวัน มือ้ ที่ 2 ร้านอาหาร จ.ชุมพร จากนั้นเดินทางต่อ แวะหาดทรายรี จ.ชุมพร นมัสการศาลกรม
หลวงชุ มพรเขตอุดมศักดิ์ พร้อมถ่ายรู ปกับ เรื อรบหลวงชุ มพร ที่ปลดระวางแล้ว ได้เวลาอันสมควร
เดินทางต่อสู่ อ.ไชยา จ.สุ ราษฎร์ ธานี กราบนมัสการ พระบรมธาตุไชยา วัดพระบรมธาตุไชยา เป็ นอารามหลวงชั้น
เอก ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยูท่ ี่ 50 หมู่ 3 ตาบลเวียง อาเภอไชยา จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี เดิมเป็ นวัดราษฎร์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลปั จจุบนั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาติให้ยก
ฐานะขึ้นเป็ นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 มีนามว่า พระธาตุไชยา และ
ต่อมาทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาติให้เลื่อนฐานะเป็ น วัดพระธาตุไชยา ขึ้นเป็ นพระ
อารามหลวงชั้นเอก ชนิ ดราชวรวิหาร และพระราชทานนามใหม่วา่ พระบรมธาตุไชยา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2500
เดินทางถึง จ.นครศรี ธรรมราช บริการอาหารมือ้ ค่า มือ้ ที่ 3 ร้านชาวเรื อ จากนั้นเข้าที่พกั โรงแรม ทวินโลตัส
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วันทีส่ อง

นครศรีธรรมราช – สตูล

07.00 น.

บริการอาหารเช้ า มือ้ ที่ 4 ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น เดินทาง สู่ วดั พระมหาธาตุวรวิหาร บูชาพระบรมธาตุเจดีย ์
ยอดทองคา ร่ วมทาพิธีแห่ ผา้ ขึ้นพระธาตุ ชมสถาปั ตยกรรมของวิหารต่างๆ ในบริ เวณวัด รับฟั งตานานท้าวจตุคามรามเทพ ชมโบราณวัตุล้ าค่าที่ มีผนู ้ ามาถวายเป็ นเครื่ องสักการะบูชาพระองค์สัมมาสัมพทธเจ้า สักการะบูชาดวง
วิญ ญานสมเด็ จ พระเจ้า ตากสิ น มหาราช ณ สถู ป วิห ารธรรมศาลา ได้เวลาอัน สมควร น าท่ า นช้ อ ปปิ้ งสิ น ค้า
หัตถกรรม ผ้าทอ 12 นักกษัตริ ย ์ เครื่ องเงิน เครื่ องถม สามกษัตริ ย ์ ที่มี ชื่อเสี ยงโด่งดังและราคาถูก ที่ ถ.ท่าช้าง จากนั้น
นาท่านสักการะศาลหลักเมืองนครศรี ธรรมราช แหล่งกาเนิ ดวัตถุ มงคลจตุคาม-รามเทพ อันเลื่องชื่ อตามพิธีกรรม
ของขุนพันธ์รักษ์ราชเดช
นาคณะบริการอาหารกลางวัน มือ้ ที่ 5 ที่ร้านขนมจีนเมืองคอน อันเลื่องชื่อที่สุดร้านหนึ่งในภาคใต้ ชิมขนมจีน น้ า
แกงประเภทต่างๆ ขนมหวาน ข้าวแกงปักษ์ใต้ ชิมมังคุคคัด รสชาดหวานกรอบอร่ อย(บางเดือนอาจไม่มี) ชิม
จาปาดะทอด ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ จ.สู ตล
บริการอาหารมือ้ เย็น มือ้ ที่ 6 หลังอาหาร ให้ท่านได้ ชิม โรตี,ชาชัก ตามอัธยาศัย จากนั้นเข้าที่พกั

เที่ยง

เย็น

โรงแรม เดอะวัน
วันทีส่ าม

สตูล – เกาะตะรุ เตา – เกาะไข่ –ร่ องนา้ จาบัง – เกาะหินงาม – หาดทรายขาว – อ่าวสอง – ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ ะ

06.30 น.
08.00 น.

บริการอาหารเช้ า มือ้ ที่ 7 ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรื อปากบารา
ออกเดินทางโดย speed boat นาคณะสู่ เกาะตะรุ เตา อัญมณี แห่งธรรมชาติที่เป็ นที่ใฝ่ ฝันของนักท่องเที่ยว ศูนย์รวม
ของความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ท้ งั บนเกาะและใต้น้ าหาดทรายขาวสวยและหาดหิ นที่สวยงามเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว นาท่านนมัสการศาลเจ้ าพ่ อตะรุ เตา จากนั้นนาท่านสู่ เกาะไข่ ร่ องนา้ จาบัง เกาะที่เต็มไปด้วยปะการังอ่อน
เจ็ดสี ที่งดงาม(ต้องตรวจสอบสภาพความแรงของกระแสน้ าอาจงดหากไม่มีสภาพความปลอดภัยสาหรับการ
ท่องเที่ยว)
เดินทางต่อไปยัง เกาะหินงาม เกาะที่ไร้หาดทราย มีหาดหิ นเรี ยงร้อยกันเป็ นหมื่นเป็ นแสนก้อนยามน้ าทะเลซัดขึ้นมา
หิ นเหล่านี้จะเปี ยกชุ่มเปล่งประกายสี ดาเข้มสะท้อนรับกับแสงตะวัน
ออกเดินทางต่อสู่ หาดทรายขาว เกาะราวี ที่มีหาดทรายขาวสวยละเอียด น้ าทะเลใสเงียบสงบ ร่ มรื่ น นาท่าน แวะ
บริการอาหารเทีย่ ง มือ้ ที่ 8
หลังจากอิ่มแล้ว นาท่านไปยัง อ่ าวสอง สัมผัสกับปะการังและหมู่ปลาหลากหลายชนิ ด เดินทางขึ้นเกาะหลีเป๊ ะ พบ
กับถนนคนเดินบนเกาะ ได้เวลาสมควรอาลาเกาะหลีเป๊ ะ เดินทางสู่ หาดใหญ่
บริการอาหารค่า มือ้ ที่ 9 ร้านอาหารทะเลไทย อ.หาดใหญ่ จากนั้นเข้าที่พกั โรงแรม วี แอล

10.00 น.
12.00 น.
13.30 น.
19.30 น.
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วันทีส่ ี่

หาดใหญ่ – สงขลา - แหลมสมิหลา – เกาะยอ - พิพธิ ภัณฑ์ ภาพ 3 มิติ แมจิค อาย - ช้ อปปิ้ งตลาดกิมหยง

07.00 น.

บริการอาหารเช้ ามือ้ ที1่ 0 ห้องอาหารของโรงแรมนาสัมภาระออกจากที่พกั เดินทางต่อสู่ แหลมสมิหลา หาดสมิหลา
ชายทะเลเมืองสงขลาซึ่ งเปรี ยบเสมือนห้องรับแขกธรรมชาติ ที่ตอ้ นรับผูม้ าเยือน เป็ นชายหาดสวยงามน่าเดินเล่น
ทรายขาวละเอียด น้ าไม่ลึกมาก เล่นน้ าได้ดี ตลอดแนวจัดเป็ นสถานที่พกั ผ่อนทางวิง่ ออกกาลังกาย จุดชมวิวที่มี
ทิวทัศน์ของเกาะหนู เกาะแมวเป็ นฉากหลัง มีปฏิมากรรมรู ปนางเงือกนัง่ อยูบ่ นโขดหิ น อันเป็ นสัญลักษณ์ของสมิ
หลา จากนั้นนาท่านสู่ เกาะยอ เลือกซื้ อของฝาก อาหารทะเลตากแห้ง เช่น ปลาหมึกตากแห้ง,ปลาแดดเดียว,กุง้ แห้ง
,ปลาแห้ง,เม็ดมะม่วงหิ มพานต์ ,ผ้าทอเกาะยอ และเสื้ อผ้าบาติกที่ข้ ึนชื่อ
บริการอาหารกลางวัน มือ้ ที่ 11 หลังอาหารเที่ยวชม พิพธิ ภัณฑ์ ภาพสามมิติ แมจิค อาย (Magic Eye Museum)
ภายในพิพิธภัณฑ์มีพ้นื ที่กว่า 2,000 ตารางเมตร เป็ นอาคาร 2 ชั้น แบ่งเป็ นห้องแสดงภาพวาดต่าง ๆ เช่น ห้องภาพ
ลวงตา, ห้องใต้สมุทร, ห้องสัตว์, ห้องศิลปิ นเก่า, ห้องโลกน้ าแข็ง, ห้องศิลปะแนวเหนือจริ ง (โลกจินตนาการ), ห้อง
ภาพที่ให้ความสนุกสนาน และห้องภาพที่ให้ความตื่นเต้น หวาดเสี ยว เป็ นต้น โดยการวาดบนผนังและพื้นกว่า 100
ภาพ จากจิตรกรมืออาชีพจากประเทศเกาหลีที่สร้างสรรค์งานศิลปะภาพวาด 3 มิติ ที่มีชื่อเสี ยงและมีผลงานจัดแสดง
พิพิธภัณฑ์3มิติอื่นๆ จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง ตลาดกิมหยง อิสระท่านเลือกซื้ อของฝากมากมาย อาทิ เช่น ผ้าปั กต่างๆ,
ผลไม้สด,ผลไม้อบแห้ง,ถัว่ อบแห้ง,เห็ดหอมอบแห้ง และ อื่นๆอีกมากมาย จนได้เวลาอันสมควร เดินทางกลับ
กรุ งเทพฯ (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

เทีย่ ง

วันที่ห้า

กรุ งเทพฯ

เช้า

เดินทางถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจ

หมายเหตุ ** โปรแกรมการเดินทางอาจปรับเปลีย่ นได้ ตามความเหมาะสมเพือ่ สอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพอากาศ และ
เวลา ณ วันทีเ่ ดินทางจริงของประเทศทีเ่ ดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ วส่ วนใหญ่
เป็ นสาคัญ
*** การเดินทางในแต่ ล ะครั้ งจะต้ องมีจานวนผู้เดินทาง 26 ท่ านขึ้นไป ถ้ าผู้เดินทางไม่ ครบตามจานวนดังกล่ าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเลือ่ นการเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงราคา
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กาหนดการเดินทาง
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2561
1 – 5 มีนาคม 2561
1 – 5 เมษายน 2561
13 – 17 เมษายน 2561
28 – 2 พฤษภาคม 2561
13 – 17 ตุลาคม 2561
1 – 5 ธันวาคม 2561
29 – 2 มกราคม 2562
28 – 1 มกราคม 2562

ผู้ใหญ่
พักห้ องละ
2 – 3 ท่าน
8,499
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999

อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 1
ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1
เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียง
(อายุต่ากว่ า 12 ปี ) (อายุต่ากว่ า 12 ปี )
8,499
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999

8,499
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
7,999

ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1
เด็กไม่ มีเตียง
(อายุต่ากว่ า 12 ปี )
7,999
6,499
6,499
6,499
6,499
6,499
6,499
6,499
6,499

พักเดี่ยว
เพิม่
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800

อัตราค่ าบริการนี้รวม
 ค่ารถปรับอากาศ รับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าโรงแรมที่พกั 2 – 3 ท่าน/ห้อง ระดับ 3 – 4 ดาว มาตรฐาน 3 คืน
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารรวม 11 มื้อ ตามที่ระบุในราย (หากท่านชอมทานอาหารชนิดใดเป็ นพิเศษ หรื อมีเด็กควรนาอาหารที่ชอบติดตัว
ไปด้วย)
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากที่รายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากการจัดเลี้ยง / ค่าโทรศัพท์
/ ค่าโทรศัพท์ทางไกล / ค่าอินเตอร์ เน็ต / ค่าซักซี ด / มินิบาร์
 ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ ท่านละ 300 บาท / ทริ ป / ท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ขอใบเสร็ จถูกต้องเพื่อนาไปหักค่าใช้จ่าย
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การจองและชาระเงิน
1. ชาระเงินมัดจา ท่านละ 4,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจอง
2. ค่ าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 21 วัน
(กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็ คของท่ านถูกปฏิเสธการ
จ่ ายเงินไม่ ว่ากรณีใดๆ ให้ ถือว่ านักท่องเทีย่ วสละสิ ทธิ์การเดินทางในทัวร์ น้ันๆ)
หากท่านสมาชิกได้ทาการโอนเงินแล้วกรุ ณาส่ งหลักฐานการโอนเงิน ระบุชื่อ – นามสกุล ผูจ้ อง พร้อมทั้งที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ – แฟกซ์ติดต่อ / โปรแกรมที่จอง / วันเดินทาง / จานวนสมาชิก และสาเนาหนังสื อเดินทางของท่านและสมาชิก
ในกลุ่ม มายัง เบอร์แฟกซ์ / E-Mail / LINE
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ ไลน์ ต้องทาในวันเวลาทาการของบริ ษทั ดังนี้
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตกฤษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆ ถือเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษทั
ระเบียบการและข้ อตกลงการสารองที่นั่ง
1. กรณี ท่านไม่สามารถเดินทางไปกับคณะทัวร์ ไม่วา่ ด้วยเหตุผลปะการใดก็ตาม กรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ฯ ทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่ วนที่ท่านมัดจาไว้ตามระยะเวลาและ
จานวน ดังนี้
ยกเลิกการเดินทางระหว่าง 15 – 29 วัน สงวนสิ ทธิ์ ไม่มีการคืนมัดจา
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. เมื่อท่านสารองที่นงั่ ในทัวร์ เรี ยบร้อยแล้ว ในกรณี ที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรื อ ถือศีลกินเจ
มังสวิรัติ กรุ ณาแจ้งให้พนักงานขายทัวร์ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุ
สุ ดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2. เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จหากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้
นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
4. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริ ษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ
5. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ
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ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
6. กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯจะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่ าวข้ างต้ นและไม่ รับผิดชอบต่ อเหตุการณ์ ทเี่ กิดขึน้ นอก เหนือ
จากความควบคุมของบริษัทฯ
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ทีจ่ ะไม่ คืนค่ าบริการทั้งหมด

โดม ฮอลิเดย์ ใบอนุญาต ประกอบธุรกิจ นาเที่ยว เลขที่ 11/01051
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