
อุทยานธรณีโลก .... สตูล  |  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) พุธที่ 26 กุมภาพันธ ์2563            กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สตูล 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

05.30 น. สมาชิกทกุท่านพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ผู้โดยสารขาออก ประตูท่ี 3 
  (กรุณาน าบตัรประชาชนติดตวัไปดว้ย) เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

07.00 น.    เดินทางสู ่อ าเภอหาดใหญ่  โดย สายการบินไทยสมายล์ WE 269 
บริการอาหารเช้าบนเคร่ือง(ข้าวมนัไก่+น า้ดื่ม) 
08.25 น. ถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ น าท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศสู ่อ าเภอมะนงั ชม น ำ้ตกวังสำยทอง 
อาหารกลางวนัที่ วงัสายทองรีสอร์ท 
น าชม ถ ำ้ภูผำเพชร สถานทีท่อ่งเที่ยวอีกแห่งหนึ่งซึง่ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรณีแห่งแรกของไทย เป็นถ า้ทีอ่ยู่ 
บนภเูขา ภายในถ า้มีหินงอกหนิย้อยที่มีขนาดรูปร่างแตกต่างกนัสวยงามมาก ทางเข้าเป็นช่องเล็กพอลอดตวัเข้าไปได้แต่ด้าน 
ในถ า้โลง่โปร่งสบายมีอากาศถ่ายเทสะดวก เดินเที่ยวชมโดยมีเจ้าหน้าที่ของทางอทุยานเป็นผู้น า  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสูอ่ าเภอเมืองสตลู 
อาหารค ่า ร้านน้องณี    
ที่พกั... โรงแรมสินเกียรติบรีุ 
  

 
 

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 

                           

 ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

                    ถ้ำภูผาเพชร  ปราสาทหินพันยอด  ถ้ำเลสเตโกดอน 
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พุธที่ 26 - เสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 
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2)  พฤหัสบดีที ่27 กุมภาพันธ์ 2563                    ถำ้เลสเตโกดอน          

 

อาหารเช้าที่ร้านโรตีอาซีป 
น าท่านเดินทางสูอ่ าเภอทุ่งหว้า ชม พิพิธภัณฑ์ช้ำงดึกด ำบรรพ์ เป็นสถานที่เก็บ รักษาฟอสซิลที่พบในท้องที่ของอ าเภอทุ่ง
หว้าและจงัหวดัสตลู พิพิธภณัฑ์ฯแห่งนีส้ร้างขึน้หลงัพบฟอสซิลช้างสเตโกดอนชิน้แรก เม่ือปีพ.ศ. 2551 เป็นกระดกูฟันกราม
ของช้างสเตโกดอน ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารี เสด็จมายงัอ าเภอทุ่งหว้าทาง 
อบต.ได้รับเสด็จและได้จดันิทรรศการถวายรายงานการค้นพบฟอสซิลของช้างซึง่พระองค์ทรงเล็งเห็นความส าคญัจึงทรงให้
อนรัุกษ์สิ่งเหลา่นีไ้ว้ให้ลกูหลานได้เรียนรู้ต่อไป 
อาหารกลางวนัที่ ร้านโสแดง 
หลงัอาหารเดินทางเข้าสู ่ถ ำ้เลสเตโกดอน  น าท่านลงเรือคายกั (มีเจ้าหน้าที่พายให้นัง่ล าละ 2 ท่าน) ย้อนอดีตนบัล้านปีพบ
การผจญภยัและตะลงึกบัความสวยงามยิ่งใหญ่ของถ า้ดกึด าบรรพ์แห่งนีซ้ึง่มีความยาวถึง 4 กิโลเมตร จดัเป็นถ ้าเลทีย่าวทีส่ดุ 
ในประเทศไทย ภายในถ า้มีหินงอกหินย้อยรูปทรงแปลกตา ซึง่จะมีสว่นประกอบของแร่แคลไซด์ที่สอ่งประกายระยิบระยบัยาม
ต้องแสงไฟ ซากฟอสซิลของพชืและสตัว์ที่มีอายหุลายร้อยล้านปี และเนื่องจากบางช่วงอาจต้องลงเดิน (ระยะเวลาในการนัง่
เรือเข้าชมภายในถ า้ใช้เวลาประมาณ 2 - 3 ชัว่โมง) ก่อนออกจากถ า้พบความประทบัใจสง่ท้ายของการมาเที่ยวถ า้เลแห่งนีก้บั
ค าพดูที่ว่า “ตามหาหวัใจทีป่ลายอโุมงค์”  ถึงปากถ า้เปลี่ยนเป็นเรือหางยาวเดินทางสูท่่าเทียบเรือบ้านท่าอ้อย  
เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ เดินทางสู่อ าเภอละง ู 
อาหารค ่าที่ ...... 
ที่พกั โรงแรมรอยลัฮลิล์ ปากบารา ( พกั 2 คืน)       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3) เสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563                         ปราสาทหินพัน  ยอดหาดห้าสี   
 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
09.00 น. น าท่านลงเรือเดินทางไปชม ทะเลแหวก หรือ สนัหลงัมงักร ฟังเร่ืองเลา่หน้าผาหลดุหนี ้ ชมแหลง่ฟอสซิลใน
ยคุแคมเบีย้นซึง่มีการค้นพบในเขตของจงัหวดัสตลูมีอายเุก่าแก่ที่สดุของประเทศไทย 
อาหารกลางวนัที่เกาะ (เมนอูาหารพืน้บ้าน) 
ชม ปราสาทหนิพนัยอด มหศัจรรย์ที่ถกูสร้างสรรค์จากธรรมชาติยอดหินแหลมๆจ านวนมากถกูน า้ฝนลมกดัเซาะจนแลดรูาว
กบัยอดปราสาทจ านวนมากโอบล้อมผืนน า้ทะเลไว้ สมควรแกเ่วลาเดินทางกลบัสูฝ่ั่ง... พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
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17.00 น. น าท่านชมความสวยงามของพระอาทิตย์ยามเย็นก่อนตกลงสูท่ะเลที่ สะพำนข้ำมกำลเวลำ ตัง้อยู่ในเขตอทุยาน
แห่งชาติหมู่เกาะเภตราใกล้ด่านตรวจเขาโต๊ะหงาย ข้ามกาลเวลาอย่างไรตอ้งไปหาค าตอบกนั? 
อาหารค ่าที่ ร้านลานข้าว    
 

4) เสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563           สตูล – หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ 
 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านชม พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติสตลู (คฤหาสน์กเูด็น) ศนูย์รวมวฒันธรรมของเมืองสตลู ลกัษณะอาคารเป็นตกึ 2 ชัน้ 
แบบตะวนัตกประตหูน้าต่างรูปโค้งสถาปัตยกรรมแบบโรมนั   หลงัคามีช่องลมด้านบนตกแต่งรูปดาวซึง่เป็นสถาปัตยกรรม 
แบบมสุลิมผสมผสานกันอย่างลงตวั สร้างขึน้ในสมยัของพระยาภวูนารถภกัดีเป็นผู้ ว่าราชการเมืองสตลู อายมุากกว่า 10 ปี 
จดัเป็นอาคารเก่าแก่ที่สดุในจงัหวดั จากนัน้ชมความสมบรูณ์ของป่าชายเลนที่ ศนูย์อนรัุกษ์ทพัยากรป่าชายเลน 24 ตะมะลงั 
อาหารกลางวนัที่ ... บ้านบากนัเคย เป็นหมู่บ้านท ากะปิ...อร่อยมาก 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่อ าเภอหาดใหญ่เลือกซือ้สินค้าของฝากที่ตลาดกิมหยง  
อาหารค ่าที่ ร้านข้าวต้มนายยาว /  ร้านเนินขมุทอง 
หลงัอาหารเดินทางสูส่นามบินนานาชาติหาดใหญ่ ตรวจเช็คสมัภาระให้ครบถ้วนก่อนท าการเช็คอิน 
19.30 น. เดินทางกลบัสูก่รุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทยสมายล์ WE 264 

20.55 น. ถึง ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ รับสมัภาระตรวจเช็คให้ถกูต้องครบถ้วน       
- เดินทางกลบัถึงบ้านด้วยความสนกุสนานและประทบัใจ 

หมำยเหตุ       ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อุทยานธรณีโลก .... สตูล  |  4 

 

อัตราค่าบริการ (สมาชิก 6 – 7 ท่าน / 1 ตู้)  

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ  20,800.- บาท 

@ เด็ก       ท่านละ  15,600.- บาท (พกัเสริมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
@ พกัเด่ียว  เพิ่ม   2,700.- บาท 

 

อัตรานี้รวม 
 

    1.  ค่าตัว๋สายการบินไทยสมายล์ ไป-กลบั กรุงเทพฯ(สวรรณภมูิ) – หาดใหญ่ 
         (น า้หนกักระเป๋าโหลดท่านละ 20 กก. ถือขึน้เคร่ืองไม่เกิน 7 กก.) 

2.  รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ  
    3.  ที่พกัตามรายการ (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
    4.  อาหารจดัเลีย้ง พร้อมอาหารว่าง เคร่ืองดื่มและผลไม้ 
    5.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
    6.  ทนุประกนัอบุตัิเหตอุาย ุ6 เดือน – 75 ปี ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
         -  วงเงินค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัิเหตทุ่านละ  500,000  บาท  
             -  ผู้ เอาประกนัภยั อาย ุ76 ปีขึน้ไป ความคุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั 

    7.  มคัคเุทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชยัทวัร์ 
    8.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  

อัตรานี้ไม่รวม 
 

     1.  ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือจากรายการ  
    2.  ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  เชน่  ค่าโทรศพัท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซกัรีด 
 
 

เงื่อนไขการจอง  ยืนยนัการเดินทางโดยช าระค่าบริการและสง่ส าเนาบตัรประชาชน 

ภายใน  วนัที่ 5 กมุภาพนัธ์ 2563 
การยกเลิก  1. ยกเลิกการเดินทาง หลงัวนัที่ 12 กมุภาพนัธ์ 2563 หกัค่าบริการ 50 % 

   2. ยกเลิกในวนัเดินทาง น้อยกว่า 7 วนั หกัค่าบริการ 100 % 

 

            ติดต่อ  :    ต๋อม / จูน / เตย้ / อี๊ด   โทร. 0 2212 8431  ต่อ  115 - 119                 
            Line ID : @chaitour         E-mail : domestic@chaitour.co.th        โทรสาร. 0 2211 0119   
   

     จนัทร์ – ศกุร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

 www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

