
                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

โปรแกรมเทีย่ว Geo park UNESCO มรดกโลก อทุยาน

ธรณีสตลู 4 วนั 3 คนื 

สามารถเดนิทางได.้.. ต ัง้แตว่นันี ้ ถงึ 30 พ.ย.63 

 

วนัแรก  สนามบนิหาดใหญ-่สตลู 

08.30 น. คณะเดนิทางถงึสนามบนิหาดใหญ ่มทีมีงานทัวรค์อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ   

  สะดวกแกท่า่นน าทา่นสูต่ัวเมอืงสตลู 

09.00 น. น าคณะเดนิทางสู ่จังหวัดสตลู 

11.00 น. คณะเดนิทางถงึ สตลู น าคณะออกเดนิทางตอ่ สู ่ต.ตันหยงโป เพือ่ทอ่งทะเลแหวก มหศัจรรยส์นั 

  หลงัมงักรสตลู  

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที ่1 )  

13.00 น. ลอ่งเรอืสูเ่กาะกวาง Pulau Rusa สมัผัสความมหัศจรรยข์องหาดหอยรอ้ยปี และ ดา้นหลังเกาะจะ

เป็นหาดหนิลา้นปี ณ.หาดหนิเหล็ก  (Iron Stone Beach) จนไดร้ับการขนานนามในหมูเ่กาะ

เหลา่นี้วา่ ดนิแดนมหศัจรรยเ์มอืงสตลู (Miracle Island Satun)ชมหมูบ่า้นวถิชีาว

เกาะ กระทอ่มหลงัคาจาก ฟากไมไ้ผ ่บนัไดสามข ัน้ ซึง่เป็นวถิคีนเลดัง้เดมิเกาะสดุทา้ยของทอ้ง

ทะเลอันดามัน ณ เกาะหวัมนั  Pulau Ubi แวะถา่ยภาพความมหัศจรรยข์อง หาดสนัหลงัมงักร 

(Dragon Beach) น าทา่นเดนิบนหลงัมังกร ชมความมหัศจรรยข์องหาดเปลอืกหอยทีม่อีายนัุบรอ้ย

ปี ดว้ยระยะทางกวา่ 5 กโิลเมตรจากเกาะหวัมนั Pulau Ubi สูเ่กาะสาม Pulau Tiga   

14.30 น. เดนิทางกลับสูท่า่เทยีบเรอืบา้นตันหยงโปเพลดิเพลนิกับการเลอืกซือ้ของฝากทีข่ ึน้ชือ่ของหมูบ่า้น 

อาทเิชน่ กะปิทีโ่ดง่ดังของสตลู อาหารทะเลแหง้ ซฟีู๊ ดส าเร็จรปู เป็นตน้ หลงัจากนัน้ 

18.00 น. คณะเดนิทางถงึ จ.สตลู รับประทานอาหารเย็น  (อสิระ ) หลังรับประทานอาหารน าคณะเขา้ทีพั่ก

โรงแรม ซซี ีรสีอรท์ หรอืโรงแรมเทยีบเทา่ พักผอ่นตามอัธยาศัย 

 

วนัทีส่อง  ปราสาทหนิพนัยอด-เกาะหลเีป๊ะ 

07.00 น. อรณุสวัสดิย์ามเชา้    รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่2 )ณ รา้นอาหารของรสีอรท์  

08.00 น. เดนิทางถงึจดุลงเรอืที(่อา่วต าหมดุ) แหลมแตะ๊ปนั บา้นปากบารา และเตรยีมความพรอ้มกอ่นลงเรอื 

08.30 น.       ออกเดนิทางสูป่ราสาทหนิพันยอด ระหวา่งทางแวะชมทวิทัศน์ความงามของจันผาพันปี สาหรา่ยแดง 
09.00 น.        ถงึหนา้เขตหมูเ่กาะเขาใหญ-่ลอ่งเรอืคายคั ลอดถ ้าโล๊ะผา่ง ของโจรสลัด หรอืเรยีกอกีชือ่ถ ้าพบรัก 

ค าว่าโล๊ะฝาง เป็นภาษาจนีฮกเกยีน แปลว่าลด
ใบลง และโจสลัดจะใชเ้ป็น 2 ค าหลักๆคือโล๊ะ

ดงิ กับโล๊ะฝาง ตอนออกปลน้และเรยีกอกีชือ่ว่า
ถา้พบรักเพราะมาจากการมาถ่ายท าหนังเรือ่งดัง
อุปกาฬาเหล็อง ของท่านมุย้ หม่อมเจา้ชาตร ี

เฉลมิยคุล มาถา่ยท าเมือ่ปี พ.ศ.2523                                                                                                  
10.00 น.      เขา้ชม ประตมิากรรมทีธ่รรมชาตสิรรสรา้งความ               

มหัศจรรย ์ของแทน่ปราสาทหนิเปรยีบดังในเทพ
นยิาย 

10.30 น.         ล่องเรอืคายคั มุง้หนา้สู่หาดทรายหอยและ
สายลมเพื่อหยุด  พัก รับประทานอาหารเที่ยง
แบบชลิล ์ (มือ้ที ่3)  ชลิล ์กับอาหารทีเ่ป็น

เอกลักษณ์ของคนพืน้บา้นในแถบ อ.ละงู จ.สตลู        
 

11.00 น.        ล่องเรือออกจากปราสาทหนิพันยอด มุง้หนา้สู่

บ่อน ้าน ้าจดืใตท้ะเลและมุมถ่ายรูปทีม่ธีรรมชาติ
สมบูรณ์ งดงามและเงียบสงบเหมาส าหรับ

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                               
พักผอ่นหยอ่นใจหลังจากรับประทานอาหารมือ้เทีย่ง อิม่เอม เดนิลัดเลาะเขา้สูยุ่คหนิ ขา้มกาลเวลา 
เราจะพาท่านไปพบกับ แหล่งฟอสซลิ มหายุคซโีน โซอกิ (CENOZOIC ERA) เป็นชว่งของ 65 
ลา้นปีก่อนจนถงึปัจจุบัน ยุคแคมเบรยีน และยุคออรโ์ดวเิซยีน คน้หาลานฟอสซลิแลนดด์นิแดนยุค 

500 กวา่ลา้นปี ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในประเทศไทย พรอ้มกับจดุไฮไลท ์หวัใจมรกต ของทรปินี้ 
11.30 น.       ออกเดนิกลับสูฝั่ง ผ่านววิธรรมชาตขิองหมู่เกาะเขาใหญ่และทรัพยากรสองฝ่ังคลองทีอุ่ดมสมบูรณ์    

และฟังต านานประวัตศิาสตรต์ านานส าเภาเภตรา จากมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ 
13.00 น.   สมควรแกเ่วลาน าคณะ น าคณะลงเรอื Speed Boat (จอย) มุ่งหนา้สูเ่กาะหลเีป๊ะ สัมผัสธรรมชาติ

อันอดุมสมบรูณ์ของทอ้งทะเลอันดามัน  

15.00 น.  คณะเดนิทางถงึ เกาะหลเีป๊ะ น าทา่นเช็คอนิเขา้สูท่ีพั่ก ชารนีา่ ฮลิล ์บชี รสีอรท์ ใหท้า่นไดอ้สิระ
กับการเล่นน ้าชายหาดบนเกาะหลีเป๊ะ น ้าทะเลสฟ้ีาครามสดใส  ชมพระ

อาทติยต์กยามเย็นซึง่สวยงามมาก  
19.30 น.  รับประทานอาหารค ่า (มือ้ที ่ 4 ) เซตโต๊ะ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  

หลังจากอิม่อรอ่ยกับอาหารมือ้ค ่า ใหท้า่นไดด้ืม่ด ่ากับบรรยากาศยามค ่าคนื
ของเกาะหลเีป๊ะ ...พักผอ่น ตามอัธยาศยั  

 

วนัทีส่าม   ด าน า้ตามเกาะ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้  (มือ้ที ่5 ) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.30 น. น าคณะลงเรือหางยาว (จอย) น าท่านด าน ้ าดูปะการังน ้ าตื้นหลากสีสัน

ปะการังเขากวางปะการังสมอง หรอืปะการังอ่อน ณ รอ่งน า้จาบงั ประดุจ
ดั่งสวรรคแ์หง่โลกใตน้ ้า ชมฝงูปลานานาชนดิ เลน่น ้าทะเลสฟ้ีาครามทีค่่อยๆ 

ไลโ่ทนมาจนเป็นสมีรกต   

11.30 น. คณะเดินทางถึง หาดทรายขาว เกาะราว  ีบริการอาหารกลางวัน  
(มือ้ที ่6 ) ขา้วกล่อง  หลังอาหารกลางวันน าท่านพักผ่อนนอนเล่นบน
ชายหาด ตามอัธยาศัย   สมัผัสหาดทรายขาวเนียนดจุแป้ง น ้าทะเลสเีขยีวมรกตซึง่หาด ูไดย้ากมาก  

บา่ย น าคณะออกเดนิทางจากเกาะราว ีไปด าน ้าดปูะการังที ่อา่วสอง เกาะอา
ดงั จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เกาะหนิงาม ชมหาดหนิงาม อันเกดิจาก

ธรรมชาตสิรา้งมา(หา้มน าเก็บออกมา) เมือ่คลืน่ซัดกระทบหนิ จะเกดิความ
แวววาวของหนิที่กระทบแสงแดดและคลืน่ทะเล สวยงามมาก จากนัน้น า
ทา่น   อสิระกับการพักผอ่นตามอัธยาศัย ไดเ้วลาพอสมควร สมควรแก่เวลา

เดนิทางกลับไปยังเกาะหลเีป๊ะ 

19.30 น.  รับประทานอาหารค ่า (อสิระ )ณ รา้นอาหารของรสีอรท์ ใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศัย  

 

 

วนัทีส่ ี ่     เกาะหลเีป๊ะ-สนามบนิหาดใหญ ่

07.00 น. อรณุสวัสดิย์ามเชา้    รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่7 )ณ รา้นอาหารของรสีอรท์  

09.00 น.  ใหท้า่นไดพั้กผอ่นบนเกาะหลเีป๊ะตามอัธยาศัย   กอ่นเดนิทางกลับ  
09.30 น.  น าทา่นเดนิทางกลับดว้ยเรอื Speed Boat (จอย)สูท่า่เรอืปากบารา  

11.30 น. คณะเดนิทางถงึทา่เทยีบเรอืปากบารา คณะเดนิทางสูส่นามบนิหาดใหญโ่ดยรถตู ้(จอย) 
13.30 น. (เวลาโดยประมาณ) คณะเดนิทางถงึสนามบนิหาดใหญ่ คณะเหนิฟ้ากลับภมูลิ าเนาโดยสวัสดภิาพ 

พรอ้มความประทับใจ  
 

เวลาและสถานทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม  

โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 

        อตัราคา่บรกิาร ทา่นละ 8,900   บาท (ข ัน้ต า่ 4 ทา่น) 
 
 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                               
อตัรานีร้วม 

 รวมคา่รถน าเทีย่วตามโปรแกรม  

 รวมคา่ทีพั่ก 3 คนื 

 รวมคา่อาหาร   7  มือ้ 

 รวมคา่เรอืน าเทีย่วด าน ้า พรอ้มเจา้หนา้ทีด่แูล 1 วัน (จอย) 
 รวมคา่เรอืน าเทีย่วหาดสนัหลังมงักรและเรอืลอ่งปราสาทหนิพันยอด 

 รวมคา่เรอืสปีดโบท้ไป-กลับ (จอย)  
 รวมคา่ธรรมเนียมตา่งๆ (ยกเวน้ชาวตา่งชาตเิพิม่ทา่นละ 200 บาท) 

 รวมคา่ประกันอบุัตเิหตกุารเดนิทาง ทนุประกัน 1,000,000  บาท รายละเอยีดตามกรมธรรม ์

 รวมคา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ระหวา่งเดนิทาง 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 ไมร่วมคา่ตั๋วเครือ่งบนิ  
 ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7 และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิทกุรปูแบบ) 

 ไมร่วมคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีล่กูคา้เรยีกสัง่เอง 
 ไมร่วมคา่มนิบิาร ์

 ไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขับรถ 

 ไมร่วมคา่มัคคเุทศกน์ าเทีย่ว

เง ือ่นไขการจอง และการยกเลกิ 

1. กรุณาศกึษารายละเอยีดโปรแกรมการเดนิทางทอ่งเทีย่ว เงือ่นไข การใหบ้รกิาร และหมายเหต ุกอ่นท าการจองทวัร ์
2. เมือ่ก าหนดวันเดนิทางแลว้ ตอ้งวางมัดจ า 30% ภายใน 3 วันหลงัจากยนืยันวันเดนิทางและสว่นทีเ่หลอืช าระหมดกอ่น   
      การเดนิทาง 7 วัน  
3. เนื่องจากเป็นราคาพเิศษ ในกรณียกเลกิการเดนิทางหลงัจากวางมัดจ า จะถกูรบิเงนิมดัจ างวดแรก 
4. ในกรณียกเลกิการเดนิทางกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิทัง้หมด 
5. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรแ์ละจะไม่รบัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่    
 การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสายการบนิ, อุบัตเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืส ิง่ของสญูหายตาม
 สถานทีเ่กดิเหนือ อ านาจควบคมุของบรษัิท 
6. เมือ่ทา่นถอนตวักอ่นการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุ ถอืว่าทา่นสละสทิธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้งคา่ใชจ้่ายคนืไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้   
7. ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เป็นตน้ 
8. ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบัตเิหตทุีเ่กดิจาก
ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 
9. เมือ่ตกลงช าระเงนิเพือ่การเดนิทางกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้ยอมรับในเงือ่นไข และขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 
 

 


