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สตูล – ตรัง 
อันซนีธรรมชาติ “เขาจมป่า” เสน่หว์ิถชุีมชนบ้านน า้ราบ   
และอัศจรรยธ์รณีโลก “ถ า้เลสเตโกดอน” 
ลิม้ลองเมนู CHEF’S TABLE ทีใ่ห้คุณค่ากบัเมนูทีค่งอัตลักษณท์้องถ่ินอยา่งลงตัว 

วันที ่21 – 24 เมษายน พ.ศ.2566 (4 วัน 3 คืน) 
(ปราสาทหนิพันยอด – สะพานข้ามกาลเวลา – ถ า้เลสเตโกดอน – พพิธิภัณฑช์้าง
ดึกด าบรรพ ์– เขาจมป่า – ชุมชนบ้านน ้าราบ – น ้าตกกะช่อง – เมืองเก่าตรัง) 

 
วันศุกรท์ี ่21 เมษายน 2566         กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สตูล –  ปราสาทหนิพนัยอด     (1) 

 
06.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบนิดอนเมือง สายการบินไทยแอรเ์อเชีย   เจา้หนา้ที่สขุนิยมทวัรค์อยใหก้ารตอ้นรบัและ

อ านวยความสะดวก  
08.10 น.     ออกเดินทางสู่ อ าเภอหาดใหญ ่ โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชีย เที่ยวบินที่ FD 3116 
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09.40 น. เดินทางถงึ สนามบินนานาชาตหิาดใหญ่ (น่ังคันละ 6 -7 ท่าน)  น าท่านเดินทางโดยรถตูป้รบัอากาศสู่ อ.
เมือง จ.สตูล (ระยะทาง 94 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
14.00 น.  น าท่านเขา้สู่ที่พกั SEESEA RESORT **** หรือเทยีบเท่า (พกัที่นี่ 2 คืน) 

จากนัน้ใหท้่านเปล่ียนชดุเพื่อลงเรือ ล่องผ่านอ่าวปากปารา ชมความงดงามของธรรมชาติ แวะถา่ยภาพ สัน
หลังมังกร (จะปรากฏในบางชว่งเวลา) แลว้น าท่าน “พายคายัค” (โดยทีมงานทอ้งถิ่นพายพาท่านเขา้ไปชม
ดา้นใน) ลอด ชมหนิงอกหนิย้อย มุ่งหนา้สู่ ปราสาทหนิพันยอด ตัง้อยู่ที่เกาะเขาใหญ่ อทุยานแห่งชาติหมู่
เกาะเภตรา  เป็นสดุยอดอนัซีนไทยแลนดเ์ป็นพืน้ท่ีธรณีวิทยา มกีารพบฟอสซิลอายมุากกวา่ 480 ลา้นปี การ
เขา้ชมปราสาทหินพนัยอดจะตอ้งดรูะดบัน า้ทะเลขึน้-ลง จากนัน้ล่องเรือสู่ อ่าวโตะบ๊ะ แหล่งซากดกึด าบรรพ์
นอติลอยด ์ท่ีสมบรูณส์วยงาม เป็นตวัอยา่งสวย ๆ ที่หาชมไดย้าก นอติลอยดน์ัน้เป็นสตัวจ์ าพวกหอย กลุ่ม
เดียวกบัหมกึทะเล มีอายชุว่งออรโ์ดวิเชยีนตอนกลาง-ตอนปลาย (470-444 ลา้นปี) รว่มตามหาหวัใจสีครามที่
ปลายอโุมงค ์ถ่ายรูปวิวสดุขอบฟ้าตดักบัความงดงามของทะเลอนัดามนั จากนัน้เดินทางกลบัท่ีพกั 
 รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหารของรีสอรท์ 
 
 
 
 
 
 
 

วันเสารท์ี ่22 เมษายน 2566 สะพานข้ามกาลเวลา – ถ า้เลสเตโกดอน – พิพิธภัณฑช์้างดกึด าบรรพ ์  (2)                                         

 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ที่หอ้งอาหารของรีสอรท์ 
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จากนัน้เดินทางสู่ ถ า้เลสเตโกดอน น าทา่นลงเรือคายกั (มีเจา้หนา้ที่พายให ้ นั่งล าละ 2 ท่าน) ยอ้นอดีตนบัลา้น
ปี  พบการผจญภยัและตะลงึกบัความสวยงามของถ า้ดกึด าบรรพแ์ห่งนี ้ ซึ่งมีความยาวถึง 4 กิโลเมตร จดัเป็น
ถ า้เลที่ยาวที่สดุ ในประเทศไทย ความสวยงามภายในถ า้ซึง่จะมพีวกแรแ่คลไซดท์ี่ส่องประกายระยิบระยบัยาม
ตอ้งแสงไฟ หินงอกหินยอ้ยรูปทรงแปลกตา และอาจพบซากฟอสซิลของพืชและสตัวท์ี่มีอายหุลายรอ้ยลา้นปี
เนื่องจากบางช่วงอาจตอ้งลงเดิน (ระยะเวลาในการนั่งเรือเขา้ชมภายในถ า้ใชเ้วลาประมาณ 2.30-3 ชั่วโมง)  
 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น  
บ่าย ชม พพิิธภัณฑช์้างดึกด าบรรพ ์ เป็นสถานท่ีเก็บรกัษาฟอสซิลที่พบใน

ทอ้งที่ของอ าเภอทุ่งหวา้และจงัหวดัสตลู พิพิธภณัฑฯ์แห่งนีส้รา้งขึน้หลงัพบ
ฟอสซิลชา้งสเตโกดอนชิน้แรก เมื่อปีพ.ศ.2551 เป็นกระดกูฟันกรามของ
ชา้งสเตโกดอน ต่อมาในปี พ.ศ.2552 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯสยาม 
บรมราชกมุารี เสดจ็มายงัอ าเภอทุ่งหวา้ ทางอบต.ไดร้บัเสดจ็และไดจ้ดั
นิทรรศการถวายรายงานการคน้พบฟอสซิลของชา้งซึง่พระองคท์รงเล็งเห็น
ความส าคญัจึงทรงใหอ้นรุกัษ์ส่ิงเหล่านีไ้วใ้หล้กูหลานไดเ้รียนรูต้่อไป  
น าท่านขา้มกาลเวลาที่“สะพานข้ามกาลเวลา” หรือ “เขตข้ามกาลเวลา” โดยมีลกัษณะเด่นเป็นหนา้ผารมิ
ทะเลท่ีสงูชนั ชว่งหน่ึงของหนา้ผามีสีสนัของชัน้หินท่ีแตกตา่ง อนัเกิดจาก
รอยเลื่อนของเปลือกโลกต่างยคุ มีการพบรอยสมัผสัของหิน 2 ยคุ คือ หิน
ทรายสีแดงยคุแคมเบรียน (อายปุระมาณ 541– 485 ลา้นปี ) และ หินปนูยคุ
ออรโ์ดวิเชยีน (อายปุระมาณ 485-444 ลา้นปี) โดยรอยสมัผสัของหินทัง้สอง
ยคุดงักล่าว เป็นรอยสมัผสัที่เกิดจากรอยเล่ือนของเปลือกโลก (Fault 
Contact) ที่มีความชดัเจนมากและหาดไูดย้าก เสมือนหน่ึงวา่เราสามารถ
กา้วย่างขา้มกาลเวลาจากยคุแคมเบรียนไปสู่ยคุออรโ์ดวเิชยีนไดเ้พียงกา้ว
เดียว  

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น  
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หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบัที่พกั 
 
วันอาทติยท์ี ่23 เมษายน 2566 ปากบารา – ตรัง – เขาจมป่า – อุโมงคป่์าโกงกาง – ทะเลแหวก – กะชอ่งฮลิล ์  (3) 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ที่หอ้งอาหารของรีสอรท์ 

ออกเดินทางสู่ เขาจมป่า ทีบ่้านน ้าราบ จังหวัดตรัง (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 
ชั่วโมง) เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่เป็น Unseen ของจงัหวดัตรงั น าท่านล่องเรือ ชมความงดงามของ 
อุโมงคป่์าโกงกาง อนัอดุมสมบรูณ ์ชมทะเลแหวก (จะปรากฏในบางชว่งเวลา) จากนัน้เตรียมรา่งกายให้
พรอ้ม เดินขึน้เขา ชมความงดงามของ เขาจมป่า สาเหตทุี่ถกูเรียกว่า เขาจมป่า เพราะเกิด จากเขาลกูที่อยู่
บรเิวณนีไ้ดถ้กูปกคลมุไปดว้ย ป่าโกงกาง พบกบัววิของป่าโกงกางขนาดใหญ่ที่ทอดยาวไปจรดกบัภเูขาและ
ทะเล เป็นววิแบบพาโนรามา โดยมีไฮไลทเ์ป็นววิความสวยงามของ เกาะรูปหวัใจ (การเดินขึน้เขาบางช่วงจะมี
ความชนัและจะตอ้งมีการปีนขึน้บนัได ท่านที่มีปัญหาสขุภาพไม่สามารถเดินขึน้เขาได ้สามารถนั่งพกัผ่อน
ภายในเรือได)้ 

 
เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ชมุชนบา้นน า้ราบ 
บ่าย น าท่านเขา้สู่ที่พกั KACHONG HILLS TENTED RESORT เป็นท่ีพกัสไตลร์ีสอรท์ท่ีหอ้งพกัเกือบทัง้หมดเป็น

เต็นทห์รูติดแอร ์ท่ามกลางธรรมชาติและไรก่าแฟแห่งเขากะช่อง จ.ตรงั แหล่งต านานกาแฟของคนตรงั อีกทัง้ยงั
เป็นพืน้ท่ีประวตัิศาสตร ์โดยเป็นสถานท่ีซึ่งในหลวง 3 รชักาล คือ รชักาลที่ 6, รชักาลที่ 7 และรชักาลที่ 9 เสด็จฯ 
มาเยือนในอดีต  
(หอ้งพกัมีใหเ้ลือก 2 แบบ ไดแ้ก่ MARQUEE TENTS และ EXCLUSIVE EXPLORER TENT ** ขอสงวน
สิทธ์ิในการส ารองหอ้งพกัตามล าดบัการจอง) 
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ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารลกูลม ในรูปแบบ CHEF’S TABLE โดยรา้นนีม้เีมนอูาหารท่ี

เป็นอตัลกัษณท์อ้งถิ่น รงัสรรคค์วามอรอ่ยโดย เชฟระดบัต านาน ลิม้ลองความอรอ่ยของเมนทูอ้งถิ่นแสนเก๋ อาทิ 
ไก่ตรงัยา่งโอ่ง เมี่ยงหมยูา่งใบกาแฟ แกงฟักเหลือง กรูต๊องปลาเคม็สีเสียด (ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง
เมนบูางรายการ ตามความเหมาะสมของวตัถุดิบ) 

 
วันจันทรท์ี ่24 เมษายน 2566 น ้าตกกะชอ่ง – เมอืงเก่าตรัง – KUANITO PATISSERIE – กรุงเทพฯ    (4) 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ 

หลงัอาหารอิสระกบัการพกัผ่อนภายในท่ีพกัทา่มกลางธรรมชาตแิละหบุเขาอนัเขียวขจี หรือน าทา่นเยือน น ้าตก
กะช่อง ภายในสวนพฤกษศาสตรเ์ขาช่อง สมัผสัความงดงามของสายน า้ตกที่ไหลทอดตวัอยู่ท่ามกลางป่าเขียว
ขจี หากยงัมเีวลาน าท่านเยือน น า้ตกโตนปลิว น า้ตกชัน้บนสดุมพีระปรมาภิไธยของในหลวงรชัการท่ี 6 ใน
หลวงรชักาลที่ 9 และพระราชินใีนรชักาลที่ 9 ขณะเสด็จน า้ตกกะช่อง 
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11.00 น.  ออกเดินทางสู่ ตวัเมืองตรัง   รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหารโกชอ้ย    
บ่าย น าท่าน น่ังรถตุก๊ตุ๊กชมเมืองตรัง เพื่อสมัผสับรรยากาศ วิถีชิวีตและความ

เป็นอยู่ของคนตรงัขนานแท ้ชมยา่นตกึเก่า แวะชมิของอรอ่ยเมอืงตรงั รวมถึง
สถานท่ีส าคญั อยา่ง สวนสาธารณะพระยารษัฎา บา้นนายชวน วงเวยีนปลา
พะยนู  วิหารครสิตศ์าสนา  
น าท่านเดินทางสู่ KUANITO PATISSERIE ชมงานดีไซน ์Art & Craft บอก
เล่าเรื่องราวดีๆ ผ่านส่ิงที่เรามี ส่ิงที่เราท า ทกุสิง่ลว้นมีคณุค่าในบทบาทแห่งตน
ของแตง่บา้น เสือ้ผา้ ของที่ระลกึพืน้ถิ่น 

16.00 น.  เดินทางสู่ สนามบนินานาชาตติรัง 
18.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ดว้ย สายการบินไทยแอรเ์อเชีย เที่ยวบินที ่FD 3246 
20.00 น.  เดินทางถงึ สนามบนิดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
 

Happiness is here and now 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
อัตราค่าบริการรวม 

ค่าพาหนะเดินทาง รถตูป้รบัอากาศในระหว่างน าเที่ยวตามที่ระบใุนรายการ  
ค่าที่พกั 3 คืน พกัหอ้งละ 2 ทา่น 
ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 

Happy price (ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน) 
รับขั้นต ่า  

จ านวน 12 ท่าน 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

หอ้งพกัเริ่มตน้ MARQUEE TENTS 
19,900 บาท 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

หอ้งพกัแบบ  EXCLUSIVE EXPLORER TENT 
23,700 บาท 

เด็ก (2 – 9  ปี)  พกัรว่มกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสรมิเตียง 19,400 บาท 

เด็ก (2 – 9  ปี)  พกัรว่มกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่เสรมิเตียง 18,900 บาท 

พกัหอ้งเด่ียวช าระเพิ่ม ท่านละ 
หอ้งพกั MARQUEE TENTS ที่กะช่องฮิลล ์

  3,000 บาท 

ตั๋วเครื่องบิน ช าระเพิ่ม เริ่มตน้ ท่านละ   4,900 บาท 
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ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบใุนรายการ   
 ประกนัอบุตัิเหตใุนวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม ์

มคัคเุทศกอ์ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
ค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% / คา่ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ทศันาจร สายการบินไทยแอรเ์อเชีย เสน้ทาง กรุงเทพ-หาดใหญ่//ตรงั-กรุงเทพ 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / คา่ซกัรดี / ค่าโทรศพัท ์
ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์
 

หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงอตัราคา่บรกิารในกรณีท่ีมจี านวนผูร้ว่มเดินทางนอ้ยกวา่

ที่ก าหนดขา้งตน้ (ผูใ้หญ่)  
2. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการน าเท่ียว สายการบิน โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณีที่เกิดเหตุ

จ าเป็น สดุวิสยั อนัเนื่องมาจากการล่าชา้ของสายการบิน เหตกุารณป์ระทว้งหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ 
โดยทัง้นีจ้ะรกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หม้ากที่สดุ  

3. บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ การประทว้ง และอื่นๆท่ีอยู่
นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษิัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิที่เกดิขึน้ทางตรง  

4. เน่ืองจากการน าเท่ียวนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายใหแ้ก่ตวัแทนในต่างประเทศ บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินท่ี
ท่านช าระมาแลว้ กรณีท่ีท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิ ในบรกิารท่ีทางทวัรจ์ดัไวใ้ห ้เวน้แต่ไดต้กลงล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง
และไดร้บัการยินยอมอย่างถกูตอ้งจากทางบรษิัทฯเสียก่อน  

5. บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ย กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเขา้ออกประเทศ 
6. บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการพิจารณาผูร้ว่มเดินทางเป็นกรณีพิเศษดงันี ้ 

6.1 ท่านที่สงสยัวา่อาจจะลกัลอบเขา้เมือง 
6.2 ท่านที่ก าลงัตัง้ครรภ ์อนัเนื่องจากความปลอดภยัความตวัทา่น  (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์  
6.3 เด็กทารกที่อายตุ  ่ากวา่ 2 ขวบ เพราะอาจสง่เสียงรบกวนผูร้ว่มเดินทางท่านอื่นๆ  

(โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์ 
6.4 ท่านที่ตอ้งใชร้ถเข็นในการท่องเที่ยวเดินทาง (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่กอ่นสมคัรทวัร)์ 

7. ท่านที่จะออกบตัรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อต่อไป หรือกลบั จากทวัรข์อใหต้รวจสอบ และยืนยนัการเดินทาง
ของกรุ๊ปทวัรน์ัน้กบัเจา้ที่ของบรษิทัฯ ก่อนทกุครัง้  

8. อตัราคา่บรกิารทวัรอ์าจปรบัเปล่ียนขึน้ได ้จากการปรบัราคาน า้มนัของสายการบิน 
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9. รูปภาพในโปรแกรมทวัรใ์ชส้  าหรบัโฆษณาเทา่นัน้   
 

 บรษิัท สขุนิยมทวัร ์ จ ากดั ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
การเปล่ียนแปลงของสายการบิน สภาพการเมือง ภยัธรรมชาติ และเหตสุดุวิสยั โดยยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั หาก
มีเหตจุ าเป็นทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยั เช่น การถกูหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเขา้
ประเทศ เนื่องจากการพิจารณาของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง 
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเทีย่วเลขที ่11/07369 

 


