
  

 

 
วันแรก     กรุงเทพฯ-สตูล 

16.00 น. พร้อมกันทีส่วนลุมพนิีวันฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬาต้อนรับท่านโดย เจ้าหน้าที่  
17.00 น.    ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ  พร้อมหอ้งสุขภัณฑ์ เดินทางมุ่งหน้าสู่ ภาคใต้ของประเทศ ฟังเรื่องราวที่

น่าสนใจจาก มคัคุเทศก์ บริการอาหารคำ่(1)ที่ ภัตตาคาร นิวรสทิพย์(เซทเมนู) 

วันที่สอง      สตูล-อุทยานหมู่เกาะเภตรา-เขตข้ามกาลเวลาเขาโต๊ะหงายชายหาดห้าสี-เกาะบุโหลน                                                                   

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ ยามเช้า ณ จังหวัดตรัง ให้ท่านทำธุระส่วนตัว จากนั้นบริการอาหารเช้า (2) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  
08.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปากบารา อ.ละงู จ.สตูล  
10.00 น.  เดินทางถึง ปากบารา อ.ละงู จ.สตูล เดินทางสู ่อุทยานหมูเ่กาะเภตรา ชม หาดห้าสี  ชม

ความสวยงามของหินหลากสีสัน ความสวยงามที่ธรรมชาติ
บรรจงสร้างอย่างน่าอัศจรรย์ หาดห้าสี อยู่ใกล้ด่านตรวจเขา
โต๊ะหงาย พื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา 
เป็นหาดทรายเล็กๆ ที่มีหินก้อนกลมมนอยู่ปะปนกันบน
ชายหาด ในช่วงที่น้ำลงหินสีเหล่านี้จึงจะโผล่ขึ้นมาจนเกือบเต็มทั้งชายหาด หินที่มีสีสัน
เหล่านี้ประกอบด้วย สีแดงเป็นหินทรายในชว่งยุคแคมเบรียน(อายุ 500 ล้านปี) สีแดง

หรือชมพูมาจากธาตุเหล็กที่มีมากหรือน้อยสีเทาหรือสีฟ้ามาจากหินปูนยุคออร์โดวิเชียน (อาย 470 ล้านปี)ถ้าสีเทา
เข้มจนเกือบดำ เกิดจากการมีแร่มลทินมาก ถ้าเทาอ่อนหรือเกือบฟ้า เป็นองค์ประกอบหินที่บริสุทธิ์ มีแร่มลทินปน
อยู่น้อย สีเหลืองหรือน้ำตาล เป็นหินทรายผุ  สีขาว คือแร่ควอตซ์ ที่มักพบเห็นตามหาดหินทั่วไป และจุดท่องเที่ยว
นี้อยู่บริเวณ "เขตข้ามกาลเวลาเขาโต๊ะหงาย" ซึ่งขณะนี้ยูเนสโก (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียนครอบคลุมพื้นที่
เป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของไทย ดังนั้นมีคำแนะนำว่า ใครได้ไปชมความสวยงามของธรรมชาติแห่งนี้แล้ว ขอ
ความร่วมมืออย่านำหินติดตัวกลับออกไปด้วย เพื่ออนุรักษ์และให้ธรรมชาติยังคงความน่าอัศจรรย์และความ
สวยงามต่อไป 

11.00  น.  นำคณะลงเรือหางยาว เดินทางไปยังเกาะบุโหลน (ใช้เวลาในการเดินทาง 30 นาที ถึงเกาะบุโหลน) 



  

12.00 น.  บริการกลางวนั (3) SET BOX ที ่เกาะบุโหลนไม้ไผ่ 
13.30 น.  นำท่านถ่ายภาพพร้อม แวะเยี่ยมชมบรรยากาศของเกาะโดยรอบ เดินย้อนรอยดารา คุณซันนี่และคุณแจ๊ค ครั้งหนึ่ง

เคยมาผจญภัยที่นี่ในรายการเจาะใจ ตอนติดเกาะ ดำน้ำดปูะการังที่นี่กันสักหน่อย  หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยัง 
เกาะบุโหลนเล(บุโหลนใหญ่)  ถึงที่พักเชค็อินเข้าสู่ ที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย...หรือท่านที่เลือกพายเรือคายัก(ไม่
รวมค่าเช่า) หรือจะเดินเล่นชมวิถีชีวิตชาวบ้านบนเกาะบุโหลน หรือ เลือกที่จะเล่นน้ำ.. 

18.30 น. บริการอาหารค่ำ (4) ณ ร้านอาหารท้องถิน่  หลังอาหารนำท่าน ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 พักค้างแรม ณ กาพังเบย์ รีสอร์ท ห้องพัดลม หรือเทียบเท่า ห้องละ2-3ท่าน 

วันที่สาม   เกาะบุโหลน –ดำน้ำเกาะบุโหลนรัง+เกาะหินขาว+เกาะตูกนแพ-เกาะบุโหลนดอน(บุโหลนขี้นก)-ปากบารา 

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  บริการอาหารเช้า (5) ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท  

08.00 น. นำทุกท่านออกไปล่องทะเลกัน เริ่มต้นที่บโุหลนเล ถ้ำจมกู อ่าวบายใจ ถ้ำ
คางคาว นำทา่นสัมผัสความงามจนถึงเวลาที่เหมาะสม นำท่านไปยัง เกาะบุ
โหลนรัง ชมแนวปะการังแขง็ ปะการังเขากวางสมอง ฯลฯ  

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน(6 )  SET BOX  

บ่าย นำคณะชมปะการัง 7 สี ปะการังอ่อนหลากสี ฝูงปลานานาชนิด ณ เกาะหิน
ขาว เกาะตูกนแพ และเกาะอายัม จนถึงเวลาที่เหมาะสมจากนั้นนำทุกท่าน
เดินทางสู่ เกาะบุโหลนดอน(บุโหลนขี้นก) เยี่ยมวิถีชีวิตชาวเล สมควรแกเ่วลา
นำคณะเดินทางกลับท่าเรือปากบารา 

17.00 น. เดินทางกลับสู่ท่าเรือปากบารา (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) 
18.00 น. บริการอาหารค่ำ (7) หลังอาหาร เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 พักค้างแรม ณ  เกรทฮลิล์ รีสอร์ท (ห้องปรับอากาศพร้อมเครื่องทนำ้อุ่น) 

ระดับ3ดาวหรอืเทียบเท่าห้องละ 2-3 ท่าน 

วันที่สี่    พิพิธภณัฑ์พื้นบ้านละงู -อนสุาวรีย์พระยารัษฎานุประดษิฐ์มหิศรภักดี-พระธาตุไชยา          

07.00 น. บริการอาหารเช้า (8) ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท  
08.00 น. อำลาที่พักนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑ์พื้นบ้านละง ูที่นีม่ีการจัดแสดงข้างของเครื่องใช้โบราณต่างๆไว้มากมาย 

เช่นเครื่องปั้นดินเผา เครื่องทองเหลือง พร้อมกับที่นี่ยังมีสินค้าและขนมพ้ืนเมืองให้ทุกท่านได้เลือกซือ้เลือกชิมกัน 
จากนั้นเดินทางกันต่อ สู่จังหวัดตรัง 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (9) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
บ่าย นำท่านชม อนสุาวรีย์พระยารัษฎานุประดษิฐ์มหิศรภักดี ผู้พัฒนาเมืองตรังในสมัยอดีต จากนั้นเดินทางต่อสู่ จ.สุ

ราษฎร์ธานี แวะสักการะพระธาตุไชยา เพื่อความเป็นสิริมงคล  
18.00 น. บริการอาหารกค่ำ (10) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น หลังอาหารเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ พักค้างแรมบนรถ 
  

วันที่ห้า กรุงเทพมหานคร 

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ กรุงเทพมหานคร พรอ้มความประทับใจ 

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเปน็สำคัญ 

 



  

ใบเสนอรายละเอียด 

กำหนดเดินทาง 11-15 เมษายน 2563 คา่บริการท่านละ 6,999 บาท 

อัตรานี้รวม - รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์     
  - เรือท่องเที่ยวเกาะบุโหลน 
 - อุปกรณ์ดำน้ำ 
   - อาหารตามรายการที่ระบุ  และ เครื่องด่ืมตลอดการเดินทาง 
  - ที่พัก2คืนตามที่ระบุในโปรแกรม  
  - วงเงินประกันชีวิต  1,000,000 บาท,วงเงินอุบัติเหตุ  500,000 บาท 
  - มัคคุเทศก์พรอ้มผู้ช่วย  

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานทุกรายการ  
อัตรานี้ไม่รวม - ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนอืจากรายการ เช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด   

- ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จ) 
  - ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และอาหารที่สั่งเพ่ิม   

- ค่าทิปมคัคุเทศกแ์ละพนักงานขบัรถ  วันละ100บาท ตลอดทริปคิด 500 บาท  
 

เงื่อนไขการชำระเงิน มัดจำการเดนิทางท่านละ 1,500 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดนิทาง 14 วัน 
** เมื่อโอนเงนิแล้ว กรุณาแฟกซ์สำเนาใบโอนเงิน พรอ้มรายชื่อผู้เดนิทางมาที่เบอร์แฟกซ์  

 



 


