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วนัแรก     กรุงเทพฯ-สตูล 

16.00 น. พรอ้มกนัทีส่วนลมุพนีิวนัฝัง่ตรงขา้มโรงพยาบาลจฬุาตอ้นรบัท่านโดย เจา้หนา้ที ่ 

17.00 น.    ออกเดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ  พรอ้มหอ้งสุขภณัฑ ์เดนิทางมุง่หนา้สู่ ภาคใตข้องประเทศ ฟงัเรื่องราวทีน่่าสนใจ

จาก มคัคุเทศก ์บรกิารอาหารค า่(1)ที่ ภตัตาคาร นิวรสทพิย(์เซทเมนู) 

วนัที่สอง      สตูล-อทุยานหมู่เกาะเภตรา-เขตขา้มกาลเวลาเขาโตะ๊หงายชายหาดหา้ส-ีเกาะบโุหลน                                                                   

06.00 น. อรุณสวสัดิ์ ยามเชา้ ณ จงัหวดัตรงั ใหท้่านท าธุระส่วนตวั จากนัน้บรกิารอาหารเชา้ (2) ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น  

08.00 น. จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ท่าเทยีบเรอืปากบารา อ.ละงู จ.สตูล  
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10.00 น.  เดนิทางถงึ ปากบารา อ.ละงู จ.สตูล เดนิทางสู่ อทุยานหมู่เกาะเภตรา ชม หาดหา้ส ี ชม

ความสวยงามของหนิหลากสสีนั ความสวยงามทีธ่รรมชาติ

บรรจงสรา้งอย่างน่าอศัจรรย ์หาดหา้ส ีอยู่ใกลด้่านตรวจเขาโตะ๊

หงาย พื้นทีร่บัผดิชอบของอทุยานแห่งชาตหิมูเ่กาะเภตรา เป็น

หาดทรายเลก็ๆ ทีม่หีนิกอ้นกลมมนอยู่ปะปนกนับนชายหาด 

ในช่วงทีน่ า้ลงหนิสเีหลา่นี้จงึจะโผลข่ึ้นมาจนเกือบเตม็ท ัง้ชายหาด หนิทีม่สีสีนัเหลา่นี้

ประกอบดว้ย สแีดงเป็นหนิทรายในช่วงยุคแคมเบรยีน(อายุ 500 ลา้นปี) สแีดงหรอืชมพูมาจากธาตเุหลก็ทีม่มีากหรอื

นอ้ยสเีทาหรอืสฟ้ีามาจากหนิปูนยุคออรโ์ดวเิชยีน (อาย 470 ลา้นปี)ถา้สเีทาเขม้จนเกอืบด า เกดิจากการมแีร่มลทนิ

มาก ถา้เทาอ่อนหรอืเกอืบฟ้า เป็นองคป์ระกอบหนิทีบ่รสุิทธิ์ มแีร่มลทนิปนอยู่นอ้ย สเีหลอืงหรอืน า้ตาล เป็นหนิทราย

ผุ  สขีาว คอืแร่ควอตซ ์ทีม่กัพบเหน็ตามหาดหนิท ัว่ไป และจดุท่องเทีย่วนี้อยู่บรเิวณ "เขตขา้มกาลเวลาเขาโตะ๊

หงาย" ซึง่ขณะนี้ยูเนสโก (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบยีนครอบคลมุพื้นทีเ่ป็นอทุยานธรณีโลกแห่งแรกของไทย 

ดงันัน้มคี าแนะน าวา่ ใครไดไ้ปชมความสวยงามของธรรมชาตแิห่งนี้แลว้ ขอความร่วมมอือย่าน าหนิตดิตวักลบัออกไป

ดว้ย เพือ่อนุรกัษแ์ละใหธ้รรมชาตยิงัคงความน่าอศัจรรยแ์ละความสวยงามต่อไป 

11.00  น.  น าคณะลงเรือหางยาว เดนิทางไปยงัเกาะบโุหลน (ใชเ้วลาในการเดนิทาง 30 นาท ีถงึเกาะบโุหลน) 

12.00 น.  บรกิารกลางวนั (3) SET BOX ที่ เกาะบุโหลนไมไ้ผ่ 

13.30 น.  น าท่านถ่ายภาพพรอ้ม แวะเยีย่มชมบรรยากาศของเกาะโดยรอบ เดนิยอ้นรอยดารา คุณซนันี่และคุณแจค๊ ครัง้หนึ่ง

เคยมาผจญภยัทีน่ี่ในรายการเจาะใจ ตอนตดิเกาะ ด าน ้าดูปะการงัทีน่ี่กนัสกัหน่อย  หลงัจากนัน้เดนิทางต่อไปยงั 

เกาะบุโหลนเล(บุโหลนใหญ่)  ถงึทีพ่กัเช็คอนิเขา้สู่ ที่พกัพกัผ่อนตามอธัยาศยั...หรอืท่านทีเ่ลอืกพายเรอืคายกั(ไม่

รวมค่าเช่า) หรอืจะเดนิเลน่ชมวถิชีีวติชาวบา้นบนเกาะบโุหลน หรอื เลอืกทีจ่ะเลน่น า้.. 

18.30 น. บรกิารอาหารค า่ (4) ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น  หลงัอาหารน าท่าน ใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 

 พกัคา้งแรม ณ กาพงัเบย ์รสีอรท์ หอ้งพดัลม หรอืเทยีบเท่า หอ้งละ2-3ท่าน 
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วนัที่สาม   เกาะบโุหลน –ด าน ้าเกาะบโุหลนรงั+เกาะหนิขาว+เกาะตูกนแพ-เกาะบโุหลนดอน(บโุหลนข้ีนก)-ปากบารา 

07.00 น. อรุณสวสัดิ์ยามเชา้  บรกิารอาหารเชา้ (5) ณ รา้นอาหารของรสีอรท์  

08.00 น. น าทกุท่านออกไปลอ่งทะเลกนั เริ่มตน้ทีบ่โุหลนเล ถ ้าจมูก อา่วบายใจ ถ ้าคาง

คาว น าท่านสมัผสัความงามจนถงึเวลาทีเ่หมาะสม น าท่านไปยงั เกาะบโุหลนรงั 

ชมแนวปะการงัแข็ง ปะการงัเขากวางสมอง ฯลฯ  

12.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั(6 )  SET BOX  

บา่ย น าคณะชมปะการงั 7 ส ีปะการงัอ่อนหลากส ีฝูงปลานานาชนิด ณ เกาะหนิขาว 

เกาะตูกนแพ และเกาะอายมั จนถงึเวลาที่เหมาะสมจากนั้นน าทกุท่านเดนิทาง

สู่ เกาะบโุหลนดอน(บโุหลนขี้นก) เยีย่มวถิชีวีติชาวเล สมควรแก่เวลาน าคณะ

เดนิทางกลบัท่าเรือปากบารา 

17.00 น. เดนิทางกลบัสู่ท่าเรอืปากบารา (ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที) 

18.00 น. บรกิารอาหารค า่ (7) หลงัอาหาร เขา้ทีพ่กั พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 พกัคา้งแรม ณ  เกรทฮลิล ์รสีอรท์ (หอ้งปรบัอากาศพรอ้มเครื่องทน ้าอุน่) ระดบั3ดาวหรอืเทยีบเท่าหอ้งละ 2-3 ท่าน 

วนัที่สี่    พพิธิภณัฑพ์ื้นบา้นละงู -อนุสาวรยีพ์ระยารษัฎานุประดิษฐม์หศิรภกัดี-พระธาตไุชยา          

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ (8) ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  

08.00 น. อ าลาทีพ่กัน าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑพ์ื้นบา้นละงู ทีน่ี่มกีารจดัแสดงขา้งของเครื่องใชโ้บราณต่างๆไวม้ากมาย เช่น

เครื่องปัน้ดนิเผา เครื่องทองเหลอืง พรอ้มกบัทีน่ี่ยงัมสีนิคา้และขนมพื้นเมอืงใหท้กุท่านไดเ้ลอืกซื้อเลอืกชมิกนั 

จากนัน้เดนิทางกนัต่อ สู่จงัหวดัตรงั 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั (9) ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น 

บา่ย น าท่านชม อนุสาวรยีพ์ระยารษัฎานุประดิษฐม์หศิรภกัดี ผูพ้ฒันาเมอืงตรงัในสมยัอดตี จากนัน้เดนิทางต่อสู่ จ.สุ

ราษฎรธ์านี แวะสกัการะพระธาตไุชยา เพือ่ความเป็นสริมิงคล  
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18.00 น. บรกิารอาหารกค า่ (10) ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น หลงัอาหารเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ พกัคา้งแรมบนรถ 

  

วนัทีห่า้ กรุงเทพมหานคร 

06.00 น. อรุณสวสัดิ์ยามเชา้ ณ กรุงเทพมหานคร พรอ้มความประทบัใจ 

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 

 
 

ใบเสนอรายละเอยีด 

ก าหนดเดินทาง 11-15 เมษายน 2563 ค่าบรกิารท่านละ 6,999 บาท 

อตัราน้ีรวม - รถโคช้ปรบัอากาศ พรอ้มหอ้งสุขภณัฑ ์    

  - เรือท่องเทีย่วเกาะบโุหลน 

 - อปุกรณด์ าน า้ 

   - อาหารตามรายการทีร่ะบ ุ และ เครื่องดืม่ตลอดการเดนิทาง 

  - ทีพ่กั2คนืตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

  - วงเงนิประกนัชวีติ  1,000,000 บาท,วงเงนิอบุตัเิหต ุ 500,000 บาท 

  - มคัคุเทศกพ์รอ้มผูช่้วย  

- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมอทุยานทกุรายการ  
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อตัราน้ีไม่รวม - ค่าใชจ่้ายทีน่อกเหนือจากรายการ เช่นค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี   

- ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จ) 

  - ค่าเครื่องดืม่ทีม่แีอลกอฮอล ์และอาหารทีส่ ัง่เพิม่   

- ค่าทิปมคัคุเทศกแ์ละพนักงานขบัรถ  วนัละ100บาท ตลอดทริปคดิ 500 บาท  

 

เงือ่นไขการช าระเงนิ มดัจ าการเดนิทางท่านละ 1,500 บาท  สว่นที่เหลอืช าระกอ่นการเดินทาง 14 วนั 

** เม่ือโอนเงนิแลว้ กรุณาแฟกซส์ าเนาใบโอนเงนิ พรอ้มรายช่ือผูเ้ดินทางมาท่ีเบอรแ์ฟกซ ์ 

 


