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สตูล อัศจรรยอ์ุทยานธรณีโลก 
ถ า้ภูผาเพชร – น ้าตกวังสายทอง – ปราสาทหนิพันยอด  – 
ถ า้เลสเตโกดอน – หนิสีอายุ 500 ล้านปี – พิพิธภัณฑช์า้ง
ดึกด าบรรพ ์– พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล – อุทยาน
แห่งชาติทะเลบัน 
วันท่ี 25 – 28 มีนาคม พ.ศ.2564 (4 วัน 3 คืน) 
 
 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
วันแรกของการเดินทาง          กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สตูล – ถ า้ภูผาเพชร – น า้ตกวังสายทอง – ปากบารา (1) 

 
05.30 น. พรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทยสมายล ์  เจา้หนา้ที่สขุนิยม

ทวัรค์อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  
07.00 น.     ออกเดินทางสู่ อ าเภอหาดใหญ ่ โดย สายการบินไทยสมายล ์เที่ยวบินที ่WE 269 
08.25 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติหาดใหญ ่(นั่งคันละ 6 ท่าน)  น าท่านเดินทางโดยรถตูป้รบัอากาศสู่ อ าเภอ 

มะนัง จ.สตูล (ระยะทาง 125 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 
11.30 น.   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภูตน้น า้รีสอรท์ 
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บ่าย เดินทางสู่ ถ า้ภูผาเพชร หนึ่งในพืน้ที่แหล่งธรณีวิทยาของ จ.สตลู เป็นอทุยานธรณีโลก (SATUN UNESCO 
GLOBAL GEOPARK) มีเนือ้ที่โดยประมาณ 50 ไร ่เป็นถ า้ที่ใหญ่เป็นอนัดบั 1 ของประเทศไทย และ ใหญ่เป็น
อนัดบั 4 ของโลก เที่ยวชมความหศัจรรยข์องถ า้  ภายในเป็น
โพรงมีคหูาขนาดกวา้งขวางโอ่โถง เพดานถ า้สงูโปรง่ เดิมเรียกว่า
ถ า้ลอด หรือถ า้เพชร ต่อมาตัง้ชื่อใหม่ ว่าถ า้ภูผาเพชรเนื่องจาก
ภายในถ า้มีลกัษณะหินงอก หินยอ้ย แวววาว ประดจุเพชรเม่ือ
กระทบกบัแสงไฟ ชมความสวยงามของประติมากรรมที่
ธรรมชาติสรา้งสรรคขึ์น้ อาทิ เสาค า้สรุิยนั, สายน า้เพชร, หอ้งหวั
พญานาค สู่จุดไฮไลทข์องถ า้ภูผาเพชร คือ ลานแสงมรกต จุดท่ีแสงตกกระทบกบัหินรูปพญาครุฑอย่างงดงาม 

(กรุณาสวมใส่รองเทา้ที่สะดวกในการเดินขึน้เขา ทางเขา้ถ า้จะตอ้งเดินขึน้บนัไดประมาณ 350 ขัน้) 
 น าท่านสู่ น ้าตกวังสายทอง ใหท้่านไดส้ัมผสักับความอดุมสมบูรณข์องพนัธไ์มน้านาชนิด หรือจะลงเล่นน า้ 

บริเวณน า้ตกวงัสายทองตามอธัยาศยั 
 ไดเ้วลาสมควรออกเดินทางสู่ อ.ปากบารา (ระยะทาง 42 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) 
เย็น   รบัประทานอาหารค ่า ณ ร้านริมเลซีฟู๊ ด 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั SEESEA RESORT **** หรือเทียบเท่า (พกัท่ีน่ี 3 คืน) 

 
วันที่สองของการเดินทาง  ปราสาทหินพันยอด – อา่วโต๊ะบ๊ะ – สันหลังมังกร – อา่วหินงาม อ่าวตะโละมินแต  

– อา่วโล๊ะการะ และอ่าวมะขาม      (2)                                         

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ที่หอ้งอาหารของรีสอรท์  
08.30 น. เดินทางสู่ ท่าเรือแหลมเตะปัน ปากปารา เปล่ียนการเดินทางโดย

เรือหางยาว (ล าละ 12 ท่าน) 
09.00 น. ล่องเรือผ่านอ่าวปากปารา แวะถ่ายภาพ สันหลังมังกร จากนัน้น า

ท่าน “พายคายคั” (มีเจา้หนา้ที่พายให)้  ลอดถ า้พระ ถ า้โจรสลัด ชม
หินงอกหินย้อย  
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เดินทางถึง ปราสาทหินพันยอด ตัง้อยู่ที่เกาะเขาใหญ่ อทุยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา  เป็นสดุยอดอนัซีนไทย  
แลนด ์แลนดม์ารค์แห่งใหม่ เป็นพืน้ที่ธรณีวิทยา มีการพบฟอสซิลอายมุากกว่า 480 ลา้นปีการเขา้ชมปราสาท
หินพนัยอด จะตอ้งดรูะดบัน า้ทะเลขึน้-ลง และจ าเป็น ตอ้งเปล่ียนจากเรือหางยาวเป็นเรือคายคัซึ่งจะมีทีมงาน
ทอ้งถิ่นพายพาท่านเขา้ไปชมดา้นใน จากนัน้ล่องเรือสู่ อ่าวโตะบ๊ะ ชมแหล่งฟอสซิล ตามหาหัวใจสีครามที่
ปลายอโุมงค ์ถ่ายรูปวิวสดุขอบฟ้า 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนัแบบ ปิคนิค 
  แวะถ่ายภาพ อ่าวหินงาม อ่าวตะโละมินแต จากนัน้เดินทางสู่ อ่าวโล๊ะการะ และอา่วมะขาม (น า้พใุตท้ะเล) 

15.30 น.  เดินทางกลบัสู่ฝ่ัง น าท่านเขา้ที่พกั  พกัผ่อนตามอธัยาศัย 
18.00 น.   รบัประทานอาหารเย็น ณ ร้านภูตะวันซีฟู้ด 

ที่พกั SEESEA RESORT **** หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สามของการเดินทาง  หาดห้าสี – พิพิธภัณฑช้์างดึกด าบรรพ ์– ถ า้เลสเตโกดอน  – หาดใหญ ่      (3)  

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ที่หอ้งอาหารของรีสอรท์ 
 น าท่านชม หินสีอายุ  500 ล้านปี บริเวณหาดหา้สี อยู่ในเขต

อทุยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราใกลด้่านตรวจเขาโต๊ะหงาย ความ
สวยงามที่ธรรมชาติบรรจงสรา้งอย่างน่าอศัจรรย ์หินสีแต่ละสีจะมี
อายแุละเกิดจากแร่ธาตทุี่แตกต่างเม่ือมาอยู่รวมกนัท าใหมี้ความ
สวยงาม   
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จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ อ าเภอทุ่งหว้า ชม พิพิธภณัฑช้์างดึกด าบรรพ ์ เป็นสถานที่เก็บรกัษาฟอสซิลที่พบ
ในทอ้งที่ของอ าเภอทุ่งหวา้และจงัหวดัสตูล พิพิธภัณฑฯ์แห่งนีส้รา้งขึน้หลงัพบฟอสซิลชา้งสเตโกดอนชิน้แรก 
เม่ือปีพ.ศ.2551 เป็นกระดกูฟันกรามของชา้งสเตโกดอน ต่อมาในปี พ.ศ.2552 สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จมายงัอ าเภอทุ่งหวา้ ทางอบต.ไดร้บัเสด็จและไดจ้ดันิทรรศการถวายรายงานการ
คน้พบฟอสซิลของชา้งซึ่งพระองคท์รงเล็งเห็นความส าคัญจึงทรงใหอ้นรุกัษ์ส่ิงเหล่านีไ้วใ้หล้กูหลานไดเ้รียนรู ้
ต่อไป 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านโสแดงซีฟู๊ ด 
บ่าย เดินทางสู่ ถ า้เลสเตโกดอน น าท่านลงเรือคายกั (มีเจา้หนา้ที่พายให ้ นั่งล าละ 2 ท่าน) ยอ้นอดีตนบัลา้นปี  พบ

การผจญภยัและตะลึงกบัความสวยงามของถ า้ดึกด าบรรพแ์ห่ง
นี ้ ซึ่งมีความยาวถึง 4 กิโลเมตร จดัเป็นถ า้เลที่ยาวที่สดุ ใน
ประเทศไทย ความสวยงามภายในถ า้ซึ่งจะมีพวกแรแ่คลไซดท์ี่
ส่องประกายระยิบระยบัยามตอ้งแสงไฟ หินงอกหินยอ้ยรูปทรง
แปลกตา และอาจพบซากฟอสซิลของพืชและสตัวท์ี่มี อายุ
หลายรอ้ยลา้นปี เนื่องจากบางช่วงอาจตอ้งลงเดิน (ระยะเวลา
ในการนั่งเรือเขา้ชมภายในถ า้ใชเ้วลาประมาณ 2.30-3 ชั่วโมง)  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของรีสอรท์ 
ที่พกั SEESEA RESORT **** หรือเทียบเท่า 

 
วันที่ส่ีของการเดินทาง  อุทยานแห่งชาติทะเลบัน – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล – หาดใหญ่ – กรุงเทพ (4) 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ที่หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหารเชา้ น าท่านเดินทางไป อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ค าว่า 
"ทะเลบนั" เพีย้นมาจากค าว่า "เลิดเรอบนั" เป็น  ภาษามลายแูปลว่า
ทะเลยบุหรือทะเลอนัเกิดจากการยุบตวัของแผ่นดิน พืน้ที่ส่วนใหญ่
เป็นภูเขาสลบัซบัซอ้นอดุมไปดว้ยพืชพรรณป่าไมท้ี่ขึน้อย่างหนาแน่น
นอกจากนีย้งัมีสตัวต์่าง ๆ เช่น เลียงผา ชา้ง สมเสร็จ หมปู่า ลิ งชะนี 
เป็นตน้  บึงทะเลบนั อาณาจกัรแห่งบึงน า้จืดกลางโอบกอดของหบุเขา
ดนู่าอศัจรรย ์ขนาบดว้ยเทือกเขาจีนและเขาวงัประ  ในบึงอดุมไปดว้ย
ปลาน า้จืดและหอยหลากชนิด และรอบบึงมี "ตน้บากง" ขึน้อยู่อย่าง
หนาแน่น ผูช้ื่นชอบการดนูกก็ไม่ควรพลาดเพราะมีนกหลายชนิดใหช้ม
กนัเต็มอิ่มเช่น นกแอ่นฟ้าเคราขาว นกปรอดคอลาย นกกางเขนน า้
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หลงัแดง นกหวัขวาน เป็นตน้ และจะมีเสียงทกัทาย "เขียดว๊าก" ไม่ตอ้งตกใจไปถ้าในยามสงดัจะไดย้ินเสียงรอ้ง
ประหลาดคลา้ยลกูสนุขั ซึ่งไม่ใช่ลกูสนุขัแต่อย่างใด หากคือ "เขียดว๊าก" หรือ หมาน า้ สตัวซ์ึ่งเปรียบเสมือน
สญัลกัษณแ์ห่งบึงทะเลบนั 
 จากนัน้ชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล (คฤหาสนก์ูเด็น) ศนูยร์วมวฒันธรรมของเมืองสตลู ลกัษณะ
อาคารเป็นตึก 2 ชัน้  แบบตะวนัตกประตหูนา้ต่างรูปโคง้สถาปัตยกรรม
แบบโรมนั   หลงัคามีช่องลมดา้นบนตกแต่งรูปดาวซึ่งเป็น
สถาปัตยกรรมแบบมสุลิมผสมผสานกนัอย่างลงตวั สรา้งขึน้ในสมยั
ของพระยาภูวนารถภกัดีเป็นผูว่้าราชการเมืองสตูล อายมุากกว่า 100 
ปี จดัเป็นอาคารเก่าแก่ที่สดุในจงัหวัด  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านพริกไทย 
บ่าย เลือกซือ้ของฝากขึน้ชื่อจากสตลู อาทิ อาหารทะเลแหง้ ขนมบุหงาปูดะ ขนมผกูรกั น า้พริกกุง้เสียบ ฯลฯ 

ไดเ้วลาสมควรเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ ่
17.15 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ดว้ย สายการบินไทยสมายล ์เที่ยวบินที่ WE 266 
18.55 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

 Happiness is here and now 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อัตราค่าบริการรวม 

ค่าพาหนะเดินทาง รถตูป้รบัอากาศวีไอพี ในระหว่างน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ  
ค่าที่พกั 3 คืน ระดบั 3-4 ดาว พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุในรายการ   

 ประกนัอบุตัิเหตใุนวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม ์
 มคัคเุทศกอ์  านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

Happy price 
ขั้นต ่า  

 จ านวน 12 ท่าน 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  16,500.-  บาท 

เด็ก (2 – 9  ปี)  พกัรว่มกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 16,500.-  บาท 

เด็ก (2 – 9  ปี)  พกัรว่มกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง 16,000.-  บาท 

พกัหอ้งเด่ียวช าระเพิ่ม ท่านละ   3,000.-  บาท 
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 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ สายการบินไทยสมายล ์เส้นทาง กรุงเทพฯ – หาดใหญ ่– กรุงเทพฯ 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์

ค่าทิปหวัหนา้ทัวร ์

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการในกรณีท่ีมีจ านวนผูร้่วมเดินทางนอ้ยกว่า

ที่ก าหนดขา้งตน้ (ผูใ้หญ่)  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการน าเท่ียว สายการบิน โรงแรม ตามความเหมาะสม กรณีที่เกิดเหตุ

จ าเป็น สดุวิสยั อนัเนื่องมาจากการล่าชา้ของสายการบิน เหตกุารณป์ระทว้งหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ 
โดยทัง้นีจ้ะรกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หม้ากที่สดุ  

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ การประทว้ง และอื่นๆที่อยู่
นอกเหนอืการควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรง  

4. เน่ืองจากการน าเท่ียวนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายใหแ้ก่ตวัแทนในต่างประเทศ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินท่ี
ท่านช าระมาแลว้ กรณีท่ีท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิ ในบริการท่ีทางทวัรจ์ดัไวใ้ห ้เวน้แต่ไดต้กลงล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง
และไดร้บัการยินยอมอย่างถกูตอ้งจากทางบริษัทฯเสียก่อน  

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเขา้ออกประเทศ 
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการพิจารณาผูร้ว่มเดินทางเป็นกรณีพิเศษดงันี ้ 

6.1 ท่านที่สงสยัว่าอาจจะลกัลอบเขา้เมือง 
6.2 ท่านที่ก าลงัตัง้ครรภ ์อนัเนื่องจากความปลอดภยัความตวัท่าน  (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์  
6.3 เด็กทารกที่อายตุ ่ากว่า 2 ขวบ เพราะอาจส่งเสียงรบกวนผูร้ว่มเดินทางท่านอื่นๆ  

(โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์ 
6.4 ท่านที่ตอ้งใชร้ถเข็นในการท่องเที่ยวเดินทาง (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์ 

7. ท่านที่จะออกบตัรโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ เพ่ือต่อไป หรือกลบั จากทวัรข์อใหต้รวจสอบ และยืนยนัการเดินทาง
ของกรุ๊ปทวัรน์ัน้กบัเจา้ที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้  

8. อตัราค่าบริการทัวรอ์าจปรบัเปล่ียนขึน้ได ้จากการปรบัราคาน า้มนัของสายการบิน 
9. รูปภาพในโปรแกรมทัวรใ์ชส้ าหรบัโฆษณาเท่านัน้   

 
บริษัท สุขนิยมทัวร ์จ ากัด ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม ทั้งนีขึ้น้อยู่

กบัการเปล่ียนแปลงของสายการบิน สภาพการเมือง ภยัธรรมชาต ิและเหตสุดุวิสยั โดยยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 
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หากมีเหตุจ าเป็นทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกหา้มออกนอกประเทศหรือ
หา้มเขา้ประเทศ เนื่องจากการพิจารณาของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง 

 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/07369 

  


