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ถาภูผาเพชร ปราสาทหินพันยอด ถาเลสเตโกดอน

อุทยานธรณีโลก ... สตูล

อาทิตย์ที่ 25 – พุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
อาทิตย์ที่

9 – พุธที่ 12 ธันวาคม

1) วันแรกของการเดินทาง

2561
กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สตูล

06.00 น.
สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ประตูทางเข้า 12
(กรุณานาบัตรประชาชนติดตัวไปด้วย ) เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
บริการแซนด์วิชและเครื่องดื่ม
07.45 น.
เดินทางสู่ อาเภอหาดใหญ่ โดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ SL 702
09.15 น.
ถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ นาท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศสู่ อาเภอมะนัง
อาหารกลางวันที่ ....
นาชม ถาภูผาเพชร สถานทีท่ ่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งซึ่งได้รับการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรณีแห่งแรกของไทย เป็นถาทีอ่ ยู่
บนภูเขา ภายในถามีหินงอกหินย้อยที่มีขนาดรูปร่างแตกต่างกันสวยงามมาก ทางเข้าเป็นช่องเล็กพอลอดตัวเข้าไปได้แต่ด้าน
ในถาโล่งโปร่งสบายมีอากาศถ่ายเทสะดวก เดินเที่ยวชมโดยมีเจ้าหน้าที่ของทางอุทยานเป็นผู้นา
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่อาเภอเมืองสตูล
อาหารค่า …..
ที่พัก .. โรงแรมรอยัลฮิลล์ ปากบารา ( พัก 2 คืน)
ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461
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2) วันที่สองของการเดินทาง

ปราสาทหินพันยอด

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า ลงเรือเดินทางไปชม ทะเลแหวก หรือ สันหลังมังกร ฟังเรื่องเล่าหน้าผาหลุดหนี ชมแหล่งฟอสซิลในยุคแคมเบียนซึ่ง
มีการค้นพบในเขตของจังหวัดสตูลมีอายุเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย
อาหารกลางวันที่เกาะ (เมนูอาหารพืนบ้าน)
บ่าย พายเรือคายักลอดถาพบรักเข้าสู่ ปราสาทหินพันยอด เกาะเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
15.30 น.
เดินทางกลับสู่ฝั่ง นาท่านเข้าทีพ่ ัก ... พักผ่อนตามอัธยาศัย
อาหารค่าที่ ร้านลานข้าว

3) วันที่สามของการเดินทาง

หาดห้าสี ถาเลสเตโกดอน

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม หินสีอายุ 500 ล้านปี บริเวณหาดห้าสี อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราใกล้ด่านตรวจเขาโต๊ะหงาย
ความสวยงามที่ธรรมชาติบรรจงสร้างอย่างน่าอัศจรรย์ หินสีแต่ละสีจะมีอายุและเกิดจากแร่ธาตุที่แตกต่างเมื่อมาอยู่รวมกัน
ทาให้มีความสวยงาม (กรุณาอย่านาหินกลับบ้านนะคะ) ถ่ายภาพสวยๆเก็บไว้ อัปรูปลงโซเชียลอวดชาวโลกดีกว่าจะได้มี
สถานที่ท่องเที่ยวไว้ให้กนั นานๆ!!! จากนันนาท่านเดินทางสูอ่ าเภอทุ่งหว้า ชม พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดาบรรพ์ เป็นสถานที่เก็บ
รักษาฟอสซิลที่พบในท้องที่ของอาเภอทุ่งหว้าและจังหวัดสตูล พิพิธภัณฑ์ฯแห่งนีสร้างขึนหลังพบฟอสซิลช้างสเตโกดอน
ชินแรก เมื่อปีพ.ศ. 2551 เป็นกระดูกฟันกรามของช้างสเตโกดอน ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี เสด็จมายังอาเภอทุ่งหว้า ทาง อบต.ได้รับเสด็จและได้จัดนิทรรศการถวายรายงานการค้นพบฟอสซิลของช้าง
ซึ่งพระองค์ทรงเล็งเห็นความสาคัญจึงทรงให้อนุรักษ์สิ่งเหล่านีไว้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ต่อไป
อาหารกลางวันที่ ร้านโสแดง
หลังอาหารเดินทางเข้าสู่ ถาเลสเตโกดอน นาท่าน ลงเรือคายัก (มีเจ้าหน้าที่พายให้นั่งลาละ 2 ท่าน) ย้อนอดีตนับล้านปี
พบการผจญภัยและตะลึงกับความสวยงามของถาดึกดาบรรพ์แห่งนีซึ่งมีความยาวถึง 4 กิโลเมตร จัดเป็นถาเลที่ยาวที่สุด
ในประเทศไทย ความสวยงามภายในถาซึ่งจะมีพวกแร่แคลไซด์ที่ส่องประกายระยิบระยับยามต้องแสงไฟ หินงอกหินย้อย
รูปทรงแปลกตา อาจพบซากฟอสซิลของพืชและสัตว์ที่มีอายุหลายร้อยล้านปี เนื่องจากบางช่วงอาจต้องลงเดิน (ระยะเวลา
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ในการนั่งเรือเข้าชมภายในถาใช้เวลาประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง) ก่อนออกจากถาพบความประทับใจส่งท้ายของการมาเที่ยว
ถาเลแห่งนีกับคาพูดที่ว่า “ตามหาหัวใจที่ปลายอุโมงค์” ถึงปากถาเปลี่ยนเป็นเรือหางยาวเดินทางสู่ท่าเทียบเรือบ้านท่าอ้อย
เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้เดินทางสู่อาเภอเมืองสตูล
อาหารค่าที่ ......
ที่พัก... โรงแรมสินเกียรติบรุ ี
4) วันที่สี่ของการเดินทาง

สตูล – หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ

อาหารเช้าที่ร้านโรตีอาซีฟ
นาท่านชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล (คฤหาสน์กูเด็น) ศูนย์รวมวัฒนธรรมของเมืองสตูล ลักษณะอาคารเป็นตึก 2 ชัน
แบบตะวันตกประตูหน้าต่างรูปโค้งสถาปัตยกรรมแบบโรมัน หลังคามีช่องลมด้านบนตกแต่งรูปดาวซึ่งเป็นสถาปัตยกรรม
แบบมุสลิมผสมผสานกันอย่างลงตัว สร้างขึนในสมัยของพระยาภูวนารถภักดีเป็นผู้ว่าราชการเมืองสตูล อายุมากกว่า 10 ปี
จัดเป็นอาคารเก่าแก่ที่สุดในจังหวัด
อาหารกลางวันที่ ... บ้านบากันเคย เป็นหมู่บ้านทากะปิ...อร่อยมาก
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่อาเภอหาดใหญ่ เลือกซือของฝากที่ตลาด กิมหยง และขนมร้านโกไข่
อาหารเย็นที่ ร้านสบันงา
หลังอาหารเดินทางสู่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ ตรวจเช็คสัมภาระก่อนทาการเช็คอิน
19.10 น.
เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ SL 719
20.35 น.
ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ รับสัมภาระตรวจเช็คให้ถูกต้องครบถ้วน
- เดินทางกลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ
หมายเหตุ

กาหนดการนีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม
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อัตราค่าบริการ (สมาชิก 6 – 7 ท่าน / 1 ตู้)
@
@
@

ผู้ใหญ่ ท่านละ
เด็ก
ท่านละ
พักเดี่ยว เพิ่ม

20,800.- บาท
15,600.- บาท (พักเสริมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
2,600.- บาท

อัตรานีรวม

1. ค่าตั๋วสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ไป-กลับ กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – หาดใหญ่
(นาหนักกระเป๋าโหลดท่านละ 10 กก. ถือขึนเครื่องไม่เกิน 7 กก.)
*** กรณีต้องการออกตั๋วเอง หักค่าตั๋ว 5,000 บาท
2. รถตูป้ รับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
3. ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
4. อาหารจัดเลียง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
6. ทุนประกันอุบัติเหตุอายุ 6 เดือน – 75 ปี ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุท่านละ 500,000 บาท
- ผู้เอาประกันภัย อายุ 76 ปีขึนไป ความคุ้มครอง 50 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย

7. มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์
8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตรานีไม่รวม

1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด

วันที่ 24 ตุลาคม 2561
1. ยกเลิกการเดินทาง หลังวันที่ 30 ตุลาคม 2561 หักค่าบริการ 30 %
2. ยกเลิกในวันเดินทาง น้อยกว่า 7 วัน หักค่าบริการ 100 %

เงื่อนไขการจอง
การยกเลิก

ติดต่อ :

ยืนยันการเดินทางพร้อมชาระค่าบริการภายใน

ต๋อม / จูน / เต้ย / เชาว์ / อี๊ด

Line ID : @chaitour
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