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โปรแกรมศึกษาดูงาน  »  สตูล  »  สงขลา 
สันหลังมังกร(ทะเลแหวก)-อุทยานแห่งชาติตะรุเตา-อ่าวพันเตมะละกา-อ่าวตะโละวาว-ผาชะโด-เกาะจาบัง   

ถ ้าเลสเตโกดอน-แหลมสมหิลา-หาดชลาทัศน-์ประดษิฐานเจดีย-์เขาตังกวน    (4วนั 2คืน) 

       
 
 

วันแรกของการเดนิทาง                                                                      นครราชสมีา-สตลู 

__.__ น. คณะพร้อมกนั ณ จดุนดัหมาย เจ้าหน้าท่ีเมืองแปะพาเท่ียวคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
__.__ น. ออกเดนิทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสองชัน้ VIP บริการอาหารวา่งและเคร่ืองดื่มบนรถ 

วันทีส่องการเดนิทาง   สนัหลงัมงักร(ทะเลแหวก)-อทุยานแหง่ชาตติะรเุตา-อา่วพนัเตมะละกา-อา่วตะโละวาว 

  ผาชะโด-เกาะจาบงั   

07.00 น. อรุณสวสัดิ์ยามเช้าท่ีสดใส จังหวดัสตลู “สตูลสงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธ์” ให้ท่านปฏิบตัิภารกิจ
สว่นตวั พร้อมบริการอาหารเช้า(มือ้1) ณ โรงแรม  

09.30 น. น าท่านชม สนัหลงัมงักร(ทะเลแหวก) สถานท่ีท่องเท่ียว Unseen เป็นสนัหาดทรายคล้ายทะเลแหวก
กลางทะเล แตเ่ป็นเปลือกหอยนบัล้านล้านตวัท่ีถกูคล่ืนซดัมาทบัถมกนั  

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (มือ้2) ณ ร้านอาหาร 
13.00 น. น าท่านชม อทุยานแห่งชาติตะรุเตา ให้เป็นมรดกแห่งอาเซียน ความงดงามและสมบรูณ์ทางธรรมชาติ

ทัง้ใต้น า้ และบนฝ่ัง จากนัน้ชม อ่าวพันเตมะละกา อ่าวท่ีมีพืน้ท่ีราบมากท่ีสุดบนเกาะตะรุเตา หาด
ทรายขาวละเอียดทอดยาวสลบักับทิวสนทะเล อ่าวตะโละอดุงั เป็นแหล่งด าน า้ชมปะการังหลากสีสนั 
อ่าวตะโละวาว จุดชมทิวทศัน์ ผาชะโด มีวิวทิวทัศน์ของท้องทะเล ทิวสน และเกาะจาบงั เป็นเกาะท่ี
เหมาะกบัการด าน า้ตืน้และด าน า้ลกึมาก 

16.00 น.   น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั (พกัห้องละ 2 ทา่น)  หรือเทียบเทา่ พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
18.30 น. บริการอาหารเย็น (มือ้3) ณ ร้านอาหาร      
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วันทีส่ามของการเดนิทาง                                          ถ า้เลสเตโกดอน-แหลมสมหิลา-หาดชลาทศัน ์

07.00 น. อรุณสวสัดิย์ามเช้า บริการอาหารเช้า (มือ้4) ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม  
09.30 น. น าท่านชม ถ า้เลสเตโกดอน ถ า้ทะเลท่ีมีความยาวท่ีสดุในประเทศไทย พบฟอสซิลของช้างสเตโกดอน

ในถ า้แหง่นีแ้ละพบหินรูปร่างแปลกตา และตามผนงัถ า้เราก็ยงัพอเห็นฟอสซิลของสาหร่ายทะเลน 
12.00 น.      บริการอาหารกลางวนั (มือ้5) ณ ร้านอาหาร  
13.30 น. น าท่าน แหลมสมิหลามีโขดหินขนาดย่อมย่ืนลงทะเล หาดทรายขาวละเอียดมากท่ีเรียกวา่ "ทรายแก้ว" 

มีป่าสนร่มร่ืน จากหาดสมิหลาสามารถมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของ เกาะหนูเกาะแมวจากนัน้ชม 
หาดชลาทศัน์ มีหาดทรายท่ีขาวสะอาดเล่นน า้ได้ตลอดแนว มีถนนชลาทศัน์เลียบแนวชายหาดและมี
แนวต้นสนให้ความร่มร่ืนยาวตลอดหาด 

16.00 น. น าทา่นเดนิทางเข้าสู่พกั (ห้องละ 2 ทา่น) หรือเทียบเทา่ พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มือ้6) ณ ร้านอาหาร 

วันทีส่ีข่องการเดนิทาง                                               ประดษิฐานเจดยี-์เขาตงักวน-นครราชสมีา 

07.00 น. อรุณสวสัดิ์ยามเช้าท่ีสดใสบริการอาหารเช้า(มือ้7) ณ ห้องอาหาร โรงแรม เก็บสมัภาระเตรียมตวัเช็ค
เอ้าท์ 

09.00 น. น าท่านสกัการ ประดิษฐานเจดีย์ พระธาตคุู่เมืองสงขลาบนยอดเขาตงักวน มีลกัษณะเป็นเนินเขาสูง 
ซึง่นกัทอ่งเท่ียวจะมองเห็นทิวทศัน์เมืองสงขลาได้โดยรอบ 

12.00 น.      บริการอาหารกลางวนั (มือ้8) ณ ร้านอาหาร 
18.00 น.      บริการอาหารเย็น (มือ้9) ณ ร้านอาหาร 
 __.__ น.  น าคณะทกุทา่นบ้านโดยสวสัดภิาพแล้วท่านจะประทบัใจมิรู้ลืม 
 
 
 
 

  หมายเหต ุ

อตัราคา่บริการทา่นละ   บาท จ้านวนผู้ใหญ่ขั นต ้า 50 ท่าน 
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อตัราคา่บรกิารนี รวม 

 คา่รถโค้ชปรับอากาศ  2 ชัน้ VIP  
 คา่ท่ีพกั 2 คืน (สตลู,สงขลา) 
 คา่อาหารตามรายการะบ ุ8 มือ้  
 คา่เรือน าเท่ียว 
 คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 คา่ของวา่งและเคร่ืองดื่มบนรถ 
 คา่มคัคเุทศก์และผู้ชว่ยบริการ 
 คา่คาราโอเกะงานเลีย้งสงัสรรค์ 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทาง  1,000,000  บาท คา่รักษาพยาบาล วงเงิน 500,000 บาท(ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

อตัราคา่บรกิารนี ไมร่วม 
 คา่มินิบาร์ภายในโรงแรม 
 คา่ซกัรีด 
 คา่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
 คา่อาหารนอกเหนือจากรายการก าหนด 

บรกิารพเิศษสา้หรบัทา่น 

 ปา้ยคณะ  
 หมวกกนัแดด 
 จดัหาท่ีดงูานแก่ทา่น 
 กิจกรรมนนัทนาการตลอดเส้นทาง 
 ดแูลเอกสารเบิกจา่ยหนว่ยงานราชการ 

สิง่ทีค่วรตดิตวัไปดว้ย 

 ยารักษาโรค 
 รองเท้าสวมใสส่บาย 
 อปุกรณ์กนัแดด 
 กล้องถ่ายรูป 

เงือ่นไขการจองทวัร ์

 โอนเงินมดัจ าลว่งหน้า 30% ก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 30  วนั สว่นท่ีเหลือทัง้หมดช าระในวนัเดนิทาง 
 โอนเงินมดัจ าการเดนิทาง ธนาคารกรุงไทย ช่ือบญัชี นายวีรพงษ์  บญุยอ เลขท่ีบญัชี 4910084789 
 กรุณาสง่ช่ือ – นามสกลุ เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน เพ่ือท าประกนัภยัเดนิทาง 
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