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วันท่ีแรก   สนามบินหาดใหญ่ – ถ ้าภผูาเพชร      (เท่ียง,เย็น)     

รถรอรับคณะ ออกเดินทางสู ่จ.สตลู ระหวา่งทางแวะรับประทานอาหาร กลางวนั ณ ร้านอาหาร 
12.30 น. ออกเดินทางสู ่ถ า้ภผูาเพชร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง ถงึ ถ า้ภูผาเพชร ถ า้ท่ีมีขนาดใหญ่ มีเจ้าหน้าท่ี

ผู้ เช่ียวชาญช านาญเส้นทางน าชมและบรรยายความงดงามของปฎิมากรรมทางธรรมชาติ“หนิงอกหนิย้อย” 
ภายในถ า้ซึง่แบ่งเป็นห้องตา่งๆ มากมายกวา่ 20 ห้อง เช่น ห้องเสาค า้สริุยนั 
ห้องมา่นเพชร ห้องโดมศิลาเพชร ฯลฯ ทัง้นีย้งัมี หอยข้าวสาร ซึง่หาดไูด้ยาก
และมีอยู่ภายในถ า้แห่งนีเ้ท่านัน้ จากนัน้เดินทางกลบัท่ีพกั 

17.00 น. เข้าท่ีพกั The One Boutique Hotel หรือเทียบเท่า 
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารน้องณี เข้าท่ีพกั พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 
วันท่ีสอง    พพิธิภัณฑ์คฤหาสน์กเูด็น-วัฒนธรรม 3 ภาษา–สันหลังมงักร  (เช้า,เท่ียง,เย็น) 
08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารของรีสอร์ต  
09.00 น. น าท่านชม พิพิธภณัฑ์คฤหาสน์กเูดน็ สร้างสมยัรัชกาลท่ี 5  ถ่ายรูปคูห่อนาฬิกาเมืองสตลู และ เสามงักรเมือง

สตลู  จากนัน้ท่านชมวฒันธรรม 3 ศาสนา เร่ิมจาก มสัยิดม าบงัซึง่เป็น มสัยิดกลางของจงัหวดั
สตลู จากนัน้ชมศาลเจ้าโป้เจงเก้ง ศาลเจ้าท่ีเป็นท่ีนบัถือของชาวจีน จากนัน้น าท่านนมสัการหลวง
พ่อแก่ วดัดลุยาราม พระพทุธรูปศกัด์ิสิทธ์ิคูบ้่านคูเ่มืองสตลู จากนัน้เดินทางสูห่าดทรายยาว 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทะเล บริเวณหาดทรายยาว 

ออกเดินทางสูท่ริปมหศัจรรย์สนัหลงัมงักร( MIRACLE ISLAND SATUN  )สมัผสัธรรมชาติอนังดงามของหมู่
เกาะของทะเลอนัดามนั ตื่นตากบัการถ่ายภาพความมหศัจรรย์ของ  หาดสนัหลงัมงักร  ( DRAGON BEACH ) 
น าท่านเดินบนหลงัมงักรชมความมหศัจรรย์ของหาดเปลือกหอยท่ีมี
อายนุบัร้อยปี ก่อตวัรวมกนัเป็นหาดสวรรค์กวา่ ล้านๆ ตวั ดจุดัง่ท่าน
เดินอยู่กลางทะเลด้วยระยะทางกวา่ 5 กิโลเมตรจากเกาะหวัมนั
PULAU UBIปเูลาอบีูซึง่เปรียบเหมือนหวัมงักรสู ่เกาะสามPULAU 
TIGAเปรียบเหมือนหางมงักร จนเป็นท่ีมาของทะเลแหวกท่ียาวท่ีสดุใน
โลก จากนัน้เดินทางกลบัท่ีพกั  

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารร้านครัวขวญัข้าว จากนัน้พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
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วันท่ีสาม    ถ ้าเลสเตโกดอน – สะพานข้ามกาลเวลา– หาดหินหลากสี  (เช้า,เท่ียง,เย็น)         
07.30 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารของรีสอร์ต  

08.30 น. ออกเดินทางสู ่ อ.ทุ่งหว้า น าคณะชมศนูย์ประชาสมัพนัธ์อทุยานธรณีสตลู เรียนรู้เร่ืองราวการก าเนิดแผ่นดิน
สตลู และการก้าวไปสูก่ารเป็นอทุยานธรณีโลก “ Satun Unesco Global Geopark” เพ่ือการ อนรัุกษ์ทรัพยากร
อย่างยัง่ยืน จากนัน้ชม “ศนูย์วฒันธรรมเฉลิมราช พิพิธภณัฑ์ช้างดกึด าบรรพ์ทุ่งหว้า” ซึง่รวบรวมเร่ืองราวท่ี 
เก่ียวกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรมของจงัหวดัสตลู รวมทัง้ฟอสซลิช้าง สเตโกดอน อายกุว่า 1.8 ล้านปี พร้อมชม
ภาพยนตร์ 3D อทุยานธรณีสตลู (Satun Geopark) จากนัน้เดินทางไปยงั ถ า้เล สเตโกดอน รับฟังข้อปฏิบตัิ
และการเตรียมตวัก่อนการเข้าชมถ า้เลสเตโกดอน 

10.30 น. ตี่นเต้นกบัการลอ่งเรือคายคั  สมัผสัความงดงามของหินงอก หินย้อย ภายในถ า้
เลสเตโกดอน  ถ า้เลท่ียาวท่ีสดุในคาบสมทุรไทย-มาเลย์ ตามเส้นทางการตามหา
หวัใจท่ี ปลายอโุมงค์  ความยาวเกือบ 4 กิโลเมตร ได้รับรางวลัอตุสาหกรรม
ท่องเท่ียวไทย ครัง้ท่ี 10  ประจ า ปี 2558  และ ครัง้ท่ี  11 ประจ าปี 2560 
ประเภทแหลง่ท่องเท่ียวธรรมชาติ 

13.30  น. เดินทางถึงจดุชมวิวทา่อ้อย รับประทานอาหารกลางวนั อาหารพืน้บ้านของกลุม่
ทุ่งหว้าโฮมสเตย์โกดอน  
น าคณะออกเดินทางสูเ่ขตข้ามกาลเวลา“สะพานข้ามกาลเวลา”จ.สตลูท่ี
อทุยานแห่งชาติหมูเ่กาะเภตรา สะพานเส้นทางเดินศกึษาธรรมชาติท่ีสวยงาม 
บริเวณเขาโต๊ะหงาย แนวลอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลก ซึง่เป็นตวัแบ่งหิน ท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 2 ยคุ เหมือนเป็น
เขตข้ามกาลเวลา 

17.30 น เข้าที่พกั Royal Hill Hotel  พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารครัวริมเล จากนัน้พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วันท่ีส่ี  ปราสาทหินพนัยอด – สนามบินหาดใหญ่    (เช้า,เท่ียง)       

08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารของรีสอร์ต  

07.30 น. รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารรีสอร์ต  
08.30 น. ลงเรือหางยาว มุง่สูเ่ขตหมูเ่กาะเขาใหญ่ ลงคายคัพายชม ปราการหินธรรมชาต ิ

ประติมากรรมอนัน่ามหศัจรรย์ของแท่งหินนบัพนั รังสรรค์เป็นปราสาทหินน้อยๆๆดงัเทพ
นิยาย “ปราสาทหินพนัยอด” ก่อน ลดัเลาะตามปราการหินสู ่ ถ า้ลอดพบรัก และแวะชม ถ า้
โละพางของโจรสลดัในอดีต ชมความงามตามหา ไทรโลไบต์ “แมงดาทะเลโบราณ” นอติ
ลอยด์ “ปลาหมกึโบราณ ณ ลานฟอสซิล จากนัน้กลบัสูท่่าเทียบเรือแหลมเต๊ะปัน 
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทางเลือก  จากนัน้ออกเดินทางสูส่นามบินหาดใหญ่ เดินทางกลบัโดย

สวสัดิภาพแล้วอย่าลืม แบ่งปันความประทบัใจให้แก่กนันะคะ :o) 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงก าหนดการตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลกั 
ส่ิงท่ีควรเตรียม  - ยากนัยงุ รองเท้าแตะหุ้มข้อกระชบั แวน่ตา ครีมและหมวกกนัแดด ของใช้สว่นตวั เช่น ยาประจ าตวั เป็นต้น  
ข้อควรปฏิบติั  เนือ่งจากบริษัทฯ ตระหนกัถึงการดูแลรกัษาส่ิงแวดลอ้มเพือ่ใหเ้กิดการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยืน มีธรรมชาติทีส่วยงามไปถึง
รุ่นลูกรุ่นหลาน บริษัทฯ เชื่อว่า ท่านทัง้หลายจะสามารถเป็นส่วนหน่ึงในการดูแลธรรมชาติทีมี่ค่านีไ้ปพร้อมๆกนัคะ โดย งดเวน้การให้
อาหารปลา ไม่หยิบ ไม่เหยียบ ไม่จบั ปะการงัหรือสตัว์น ้าทกุชนิดและไม่ท้ิงส่ิงใดๆลงทะเลหรือชายหาด ข อ บ ค ุณ ค ะ ^^ 

 
อัตราค่าบริการท่านละ         บาท (เด็ก 3-7 ปี คิด 50%, 8-10 ปี คิด70% ของราคาผูใ้หญ่) 
เดินทางต้ังแต่   8   ท่าน  
 

รีสอร์ทท่ีพกั  ท่านละ  พกัเด่ียวเพิม่ท่านละ 
The One Boutique Hotel  + Royal Hill  8,500 2,000 

 
โปรแกรมนี้รวม  
 คา่เรือตามโปรแกรม 
 คา่รถตามโปรแกรม จ านวน 3 คนั 
 อาหาร 10 มือ้ (เช้า 3,เท่ียง 4, เย็น 3) 
 ท่ีพกั 3 คืน  
 คา่ธรรมเนียมเข้าชมตามโปรแกรม  

 คา่ประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1ล้านบาท 
 คา่รักษาพยาบาลวงเงิน 5 แสนบาท 
 
 

โปรแกรมนี้ ไมร่วม 
 คา่ทิป ตามแตก่ารบริการ 

 อาหารและเคร่ืองดื่ม นอกเหนือ จากท่ีบริษัท ฯ จดัเตรียมไว้ให้ 

“ เตมิสสีนั ... ใน วนัพักผอ่นสบายๆ ... กบั สตูล ซ.ีพ.ีเอส. แทรเวล ” 
หมายเหตุ  
 ช าระเงินมดัจ าก่อนการเดินทาง 50% หลงัการส ารองท่ีพกั สว่นท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 15 วนั 

บญัชีท่ีใช้ในการโอนเงิน 
บญัชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาสตลู ช่ือบญัชี: น.ส.ประภาพรรณ องัสภุานิช  : 419-2-10371-3  
บญัชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสตลู ช่ือบญัชี: น.ส.ประภาพรรณ องัสภุานิช  : 617-2-19225-0 
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เส้นทางท่องเท่ียวอ่ืนๆ 

o ขึน้ถ า้ภผูาเพชรแสนอลงัการ...สูล่ าน า้ธรรมชาติน่าพิศมยัคลองล าโลน ทะเลแหวกสนัหลงัมงักร ถ า้เลสเตโกดอน จ.สตลู 
o ย้อนรอยต านาน พะนางเลือดขาวแห่งเกาะลงักาวี มาเลเซีย 
o วิถีชีวิตอิงธรรมชาติ ย ่าหอยหาปลา อ.ละง ูจ.สตลู 
o เท่ียวทะเลตรัง สมัผสัมหศัจรรย์ถ า้มรกต กลางทะเล   
o Unseen กระบ่ีสี่เกาะ ทะเลแหวก น า้ตกร้อน สระมรกต 
o กุ้ยหลินเมืองไทย เข่ือนเช่ียวหลาน เขาสก สรุาษฎร์ธานี 

o ลอ่งเรือชมบวัดนูกสมัผสัวิถีชีวิตควายน า้...สูอ่ะเมซอนเมืองไทย จ.พทัลงุ 

“ S P I C E  UP  YOUR  L I F E . . .BY . . .SATUN C.P.S. TRAVEL ” 

 
รับปรกึษาวางแผนจัดทัวร์ สัมมนา ทัศนศึกษา กิจกรรมสันทนาการ แคมป้ิง อีโคทัวร์ และจัดแรลล่ีท่ัวไทย 

ส ารองห้องพัก ต๋ัวโดยสาร ท้ังในและต่างประเทศ เช่าเหมาเรอื รถบัส-รถตู้ปรับอากาศ วไีอพ ี


