สต ูล wonderland geo park
วันเดย์ทริปหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
เดินทาง พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563
ปราสาทหินพันยอด l อุทยานธรณีโลก l หัวใจมรกต l สะพานข้ามกาลเวลา l หลีเป๊ ะวันเดย์ทริป

ออกเดินทาง 2 คนขึ้นไป

ราคาเพียง

5,399. –

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3

ปากบารา – ปราสาทหินพันยอด – อุทยานธรณีโลก – หัวใจมรกต – สะพาน
ข้ามกาลเวลา - ปากบารา
ปากบารา – หลีเป๊ ะวันเดย์ทริป – เกาะไข่ – เกาะราวี –ดานา้ ตื้น - หาด
ทรายขาว – หาดหินงาม
สตูล- สนามบินหาดใหญ่

เช้า เที่ยง เย็น
  
  
  

Day
1
กร ุงเทพฯ
สต ูล
วันที่ 1

07.00 น.
07.30 น.
09.00 น.
10.00 น.

กลางวัน
บ่าย

15.00 น.

กร ุงเทพ – สนามบินหาดใหญ่ - อ.ละงู สต ูล
ปากบารา – ปราสาทหินพันยอด – อ ุทยานธรณีโลก – หัวใจมรกต –
สะพานข้ามกาลเวลา - ปากบารา
รับคณะที่สนามบินหาดใหญ่ หรือ บขส.หาดใหญ่ นาท่านขึน้ รถเดินทางสู่ อ.ละงู จังหวัดสตูล
ออกเดินทางสู่อ.ละงู จังหวัดสตลู โดยรถบัสปรับอากาศ พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย ราตรี
สวัสดิ์
เดินทางถึงรีสอร์ท ปากบารา อ. ละงู จ.สตูล โดยมัคคุเทศก์ของบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ
พร้อมให้ท่านได้ทาภารกิจส่วนตัว
นาคณะลงเรือหางยาวมุง่ หน้าสู่ ทริปปราสาทหินพันยอด หนึง่ ในทริป SATUN GEOPARK
ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรยูเนสโกให้เป็ นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทย ลาดับ
ที่ 36 ของโลก ระหว่างการเดินทางแวะชม ผาใช้หนี้ ที่มีความเชื่อว่าใครก็ตามที่มาถึงจุดๆนี้
ขอพรให้หลุดหนีจ้ ะได้สนใจหวัง (ความ เชื่อส่วนบุคคล) หัวมังกร ที่กาลังก้มดื่มนา้ และความ
งามของจันผาพันปี สาหร่ายแดงอ่าวตะโละบิแตและอ่าวหินงาม เดินทางต่อ ชมหินตาหินยาย
และฟังตานานสาเภาเภตราเป็ นบทแหล่สแุ สนจะไพเราะ (จาก ไกด์ในชุมชน)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่1)
เดินทางสู่เกาะเขาใหญ่ นัง่ เรือแคนู พายเรือเข้าสู่ประติมากรรมแท่งหินน้อยใหญ่มีลักษณะ
เป็ นยอดแหลมดังปราสาทในนิยาย เที่ยวชม ปราสาทหินพันยอด เขาหินปู นที่มีอายุ 400
ล้านปี รูปร่างเหมือนปราสาทที่มี ยอดแหลมคมเหมือนใบมีดนับพันยอดโดยยอดปราสาทเกิด
จากการละลายโดยนา้ ฝนบริเวณกลางเขาเป็ น หลุมยุบซึ่งภายในหาดทรายขนาดเล็ก ซึ่งเป็ น
ประติมากรรมธรรมชาติอย่างอัศจรรย์
เข้าชมแหล่ง ฟอสซิ ล ยคุ หิ น พาลีโอโซอิ ก คือ ยุคโอโดวีเชียรและยุคแคมเบี ยน ค้นหาสาก
ฟอสซิล นอติลอยปลาหมึกทะเลโบราณ ตามล่าหา หัวใจสีน้ าเงิ น (หัวใจมรกต) ที่ป ลาย
แหลม พร้อมถ่ายรูปวิวสวยๆที่แหลม แบบสุดปลายฟ้ าและลัดเลาะเข้าสู่ยคุ หินข้ามกาลเวลา
สัมผัสกับแหล่งฟอสซิลหินแหล่งใหม่ของจังหวัดสตูล พร้อมเล่นนา้ ตามอัธยาศัย

16.00 น.
17.00 น.

เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา ระหว่างทางให้ท่านได้สมั ผัสธรรมชาติฝัง่ ทะเลอันดามัน
พร้อ มน าคณะสั ม ผั ส อากาศยามเย็ น ณ อ ทุ ยานแห่ ง ชาติ ห มู่เ กาะเภตรา เขตข้า ม
กาลเวลา เขาโต๊ะหงาย ซึ่งเป็ นภูเขาลูกโดด ๆ มี ด้านเหนือจรดพื้นที่ราบส่วนด้านใต้เป็ น
ลักษณะของหัวแหลมผาชันยื่นออกไปในทะเล มีสะพานเดินเท้าจากที่ทาการอุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะเภตราเลียบไปตามชายฝัง่ ผาชันด้านตะวันออก นา ท่านเดินบนสะพานจากด้านหินปูนสีเทา
ข้ามระนาบรอยเลื่อนไปยังด้านหินทรายสีแดง ถื อได้ว่ ากาลังมีอ ายุมากขึ้นจากยุคออร์โดวิ
เชียนเป็ นยุคแคมเบรียนโดยผ่านระนาบรอยเลื่อนที่ถือว่าเป็ น“เขตข้ามกาลเวลา เขาโต๊ะหงาย”

ค่า
ที่พกั

เดินทางสู่โรงแรมที่พกั พร้อมเช็คอินเข้าสู่ที่พกั ณ ปากบารา อ.ละงู จ.สตูล
บริการอาหารคา่ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่2)
โรงแรม SEESEA RESORT หรือเทียบเท่า

Day
2
หมู่เกาะหลีเป๊ะ

วันที่ 2
07.00 น.
08.30 น.
09.30 น.

10.30 น.

กลางวัน
บ่าย

ปากบารา – หลีเป๊ะวันเดย์ทริป – เกาะไข่ – เกาะราวี –ดาน้าตื้น - หาด
ทรายขาว – หาดหินงาม
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่3)
นาคณะเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปากบารา พร้อมลงเรือ สปี๊ ดโบ๊ทเหมาลา สู่เกาะตะรุเตา
เพลิดเพลินกับความงดงามของท้องทะเลอันดามัน
ถึงเกาะตะรุเตา ท่าเรืออ่าวพันเตมะละกา เกาะตะรุเตรา สถานที่ประวัติศาสตร์อันโด่งดังของ
เกาะตะรุเตรา เที่ยวชมธรรมชาติชายหาดที่ยาวขาวเนียนสะอาด พร้อมสักการะศาลเจ้าพ่อตะรุ
เตรา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาเกาะตะรุเตรา สัมผัสชายหาดหาดทรายขาวเนียนละเอียด ณ หาดพัน
เตมะละกา
ระหว่างเดินทางสู่ “เกาะไข่” ประติมากรรมทางธรรมชาติซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของอุทยาน
แห่งชาติหมูเ่ กาะตะรุเตา มีความเชื่อกันว่าใครนาคู่รักมาลอดซุม้ ประตูหินที่นจี่ ะรักกันชัว่
นิรันดร

นาท่านล่องเรือสู่ “เกาะราวี” บริการอาหารเที่ยงแบบปุฟเฟต์ (มื้อที่4) บนเกาะราวี
อิสระดานา้ ชมอาณาจักรปะการังเขากวาง หลากสีสนั และฝูงปลาสวยงามนานาชนิด
เพลิดเพลินกับความ งดงามของหาดทรายขาว

14.00 น.

เดินทางดานา้ สู่ ร่องน้าจาบัง ดานา้ ชม ความสวยงามของปะการัง 7 สี ปะการังอ่อนที่สวย
ที่สดุ ในโลก ได้เวลานาท่านถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับความมหัศจรรย์ของ เกาะหินงาม ที่ได้รับ
การขนานนามว่าเป็ นหนึง่ ในสุดยอดของ “UNSEEN IN THAILAND”มหัศจรรย์แห่งหาดหิน
งามหนึง่ เดียวในโลกพร้อมดานา้ ชมอาณาจักรปลาการ์ตนู

15.00 น.

ได้เวลานาท่านล่องเรือสู่ เกาะหลีเป๊ะ เล่นนา้ บริเวณชายหาดทรายขาวเนียนละเอียด อิสระ
ดื่มดา่ กับบรรยากาศสุดชิว

16.30 น.

นาคณะเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา ระหว่างทางให้ท่านได้สมั ผัสธรรมชาติฝัง่ ทะเลอัน
ดามัน
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่5)
โรงแรม SEESEA RESORT หรือเทียบเท่า

ค่า
ที่พกั

Day
3
สนามบิน
หาดใหญ่
วันที่ 3
08.00 น.
11.30น.
13.00น.

รีสอร์ท – สนามบินหาดใหญ่
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 6)
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยในรีสอร์ท
นาท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่
เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่

อัตราค่าบริการ
ออกเดินทางตัง้ แต่ 2 ท่านขึ้นไป (เข้าพักห้องละ 2 ท่าน)
เดินทางพฤศจิกายน– ธันวาคม 2563
ผูใ้ หญ่พกั ค่ ู
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
ท่านละ
5,399.2,000

หมายเหตุ :
- จองก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน (กรุณาเช็ควันเดินทางกับเจ้าหน้าที่ก่อนทาการจอง)
- ที่นงั ่ มีจานวนจากัด การยืนยันการสารองแพ็คเกจขึ้นอยู่กบั ที่นงั ่ ที่มี ณ วันที่จอง
- จุดรับส่งลูกค้าสนามบิน /สถานีขนส่งจ.
- ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว ราคานีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลง

ราคานี้รวม
1.รถรับ-ส่งพร้อมคนขับตามรายการ 3 วัน
2.อาหารเช้า 2 มื้อ อาหารระหว่างวัน 4 มือ้
3.ค่าเข้าสถานที่ที่ระบุตามรายการ
4.โรงแรมที่พกั 2 คืน
5.แถมฟรี!!! ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท,
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์
ราคานี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม-ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่ม
มินบิ าร์ในห้องพักโรงแรม, ค่ารักษาพยาบาล(กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว)
2.ค่าพาหนะท้องถิ่นแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี)
3.ค่าทิปไกด์และพนักงานเรือ อันเห็นสมควรด้วยนา้ ใจของท่าน
4 .ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
การสารองที่นงั ่
1.กรุณาสารองที่นงั ่ พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุล เป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2.ชาระค่าทัวร์ยอดเต็ม ตามรูปแบบห้องที่ตอ้ งการจะเข้าพัก
3.เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริการทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้
ระบุไว้ทงั้ หมดนีแ้ ล้ว
หมายเหต ุ (กร ุณาอ่านายละเอียดท ุกข้อหมายเหต ุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทาการจอง
2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนา เพื่อเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิท์ ี่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ โดยบริษทั จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า
5. กาหนดการนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมูค่ ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศใน
ขณะนัน้ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
6. กรณีเป็ นชาวต่างชาติโปรดติดต่อสอบถาม

การยกเลิกการเดินทาง
1. เมื่อท่านตกลงชาระค่าทัวร์กบั ทางบริษทั ฯแล้ว ทางบริษทั ฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงือ่ นไขและข้อตกลง
ทัง้ หมดทุกข้อแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด ในทุกกรณี
ข้อแนะนาสาหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19
มาตรการการบริการบนรถบริการ
1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2. ก่อนขึน้ -ลงรถทุกครั้ง ทางบริษทั จะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้หอ้ งนา้ บน
รถตลอดการเดินทาง
3. ประตูรถ เปิ ด-ปิ ด ประตูเดียว
4. ทางบริษทั ขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ

