กาหนดการเดินทาง
วันแรก สต ูล
– มหัศจรรย์ทะเลแยกสต ูล – ตามะลัง
-/L/08.00 น. รอรับท่าน ณ จุดนัดหมาย จังหวัดสตูล โดยเจ้าหน้าที่ของ
บริ ษัทเที่ยวสนุกทัวร์ คอยให้การต้อนรับ
08.30 น. นาท่านย้อนอดีตสู่ ยคุ เนอฆารี สโตย ชมพิพิธภัณฑ์คฤหาสน์กเู ด็น จวนผูว้ า่ ราชการคนแรกของเมืองสตูลในยุค
ที่สยามครอบครองเมืองไทรบุรี หรื อ เคดาห์ในปัจจุบนั ของประเทศมาเลเซีย นครี สโตยเป็ นหัวเมืองหนึ่งของ
ไทรบุรีข้ ึนตรงกับมณฑลภูเก็ต ในขณะนั้น และ มีเรื่ องราวประวัติศาสตร์ อีกมากมายเมื่อ 115 ปี ที่ผา่ นมา ณ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล
09.00 น. นาท่านเดินทางสู่ แม่น้ าตามะลังเพื่อนาท่านล่องเรื อชมความสวยงามของหมู่บา้ นชาวเลริ มปากแม่น้ าตามะลัง
และตื่นเต้นกับการให้อาหารฝูงนกอินทรี ย ์ ณ แม่น้ าตามะลัง
10.00 น. ออกเดินทางจากตัวเมืองสตูลสู่ หมู่บา้ นตันหยงโป ท่านจะได้สัมผัสวีถีชนบทดั้งเดิมของนครี สโตยหรื อปั จจุบนั
รู ้จกั กันในนามว่าจังหวัดสตูลหมู่บา้ นนี้ประกอบด้วย 3 หมู่บา้ น ตันหยงโป หาดทรายยาวและบากันเคย
ตาบลนี้เป็ นเกาะที่อยูร่ ะหว่างประเทศไทย และ เกาะลังกาวีประเทศมาเลเซี ย คนที่น้ ีจึงมีวฒ
ั นธรรมสองแผ่นดิน
วัฒนธรรมผสมระหว่างไทย และ มาเลเซี ย ส่ วนใหญ่ชาวบ้านจะทาอาชีพเกี่ยวกับประมงหรื อวิถีคนเลจนเป็ น
สมญานามของหมู่บา้ นว่าหมู่บา้ นซี ฟู๊ดของเมืองสตูล ( SEAFOOD VILLAGE )
12.00 น. บริ การอาหารกลางวัน ในสไตล์ซีฟูดส์ ณร้านอาหาร
SAToi seafood ท่านจะได้อิ่มอร่ อยกับอาหารรส
เลิศอันโด่งดัง แบบบาบีคิวซี ฟู๊ด อาทิเช่น กุง้ หอย ปู ปลา ที่สดจากทะเล รับประทานพร้อมน้ าจิ้มซี ฟู๊ดรสเด็ด
ท่ามกลางบรรยากาศอ้อมกอดแห่งท้องทะเล

13.30 น. ออกเดินทางสู่ ทริ ปมหัศจรรย์
( MIRACLE ISLAND SATUN ) สัมผัสธรรมชาติอน
ั งดงามของหมูเ่ กาะ
ของทะเลอันดามัน ที่สาคัญต่างๆ อาทิ เกาะตะรุ เตา เกาะลังกาวี พร้อมฟังคาบรรยายจากมัคคุเทศก์กบั เรื่ องเล่า
อันน่าอัศจรรย์ที่คุณไม่เคยรู ้มาก่อน
14.00 น.
ชมหมู่บา้ นวิถีชาวเกาะ กระท่อมหลังคาจาก ฟากไม้ ไผ่ บันไดสามขั้น ซึ่ งเป็ นวิถีคนเลดั้งเดิมเกาะสุ ดท้ายของ
ท้องทะเลอันดามัน ณ เกาะหัวมัน PULAU UBI
15.00 น. ตื่นตากับการถ่ายภาพความมหัศจรรย์ของ
หาดสั นหลังมังกร ( DRAGON BEACH ) นาท่านเดินบนหลัง
มังกร ชมความมหัศจรรย์ของหาดเปลือกหอยที่มีอายุนบั ร้อยปี ก่อตัวรวมกันเป็ นหาดสวรรค์ ดุจดัง่ ท่านเดินอยู่
กลางทะเลด้วยระยะทางกว่า 5 กิโลเมตรจากเกาะหัวมัน PULAU UBI ปูเลาอูบีซ่ ึ งเปรี ยบเหมือนหัวมังกรสู่
เกาะสาม PULAU TIGA เปรี ยบเหมือนหางมังกร จนเป็ นที่มาของ ทะเลแยกทีย่ าวทีส่ ุ ดในโลก
16.00 น. นาท่านล่องเรื อสู่ เกาะกวาง
PULAU RUSA สัมผัสความมหัศจรรย์ของหาดหอยร้อยปี ชายหาดที่พดั พา
เปลือกหอยเป็ นล้านตัว มารวมกันด้วยเวลาเป็ นร้อยปี จนกลายมาเป็ นหาดหอยมหัศจรรย์แห่งเมืองสตูล และ
เกาะนี้ยงั เป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดกลางเกาะ แบบ 360 องศา ( ANDAMAN PANORAMA VIEW ) และ
ด้านหลังเกาะท่านจะได้สัมผัสความมหัศจรรย์ ของหาดหินล้านปี ณ. หาดหินเหล็ก ( IRON BEACH )
แร่ เหล็กที่เกิดขึ้นในหิ นตามธรรมชาติ มีอายุนบั ล้านปี ด้วยกระแสคลื่นที่ซดั สาดกัดเซาะก้อนหิ นจนแตก และ
เปิ ดเผยแร่ เหล็กธรรมชาติออกมาจนได้รับการขนานนามในหมู่เกาะเหล่านี้วา่ ดินแดนมหัศจรรย์ เมืองสตูล
(mIRACLE ISLAND SATUN )

17.00 น. นาท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเทียบเรื อบ้านตันหยงโปเพลิดเพลินกับการเลือกซื้ อของฝากที่ข้ ึนชื่อของหมู่บา้ น อาทิ
เช่น กะปิ ที่โด่งดังของสตูล อาหารทะเลแห้ง ซี ฟู๊ดสาเร็ จรู ป เป็ นต้น หลังจากนั้น เดินทางสู่ ตวั เมืองสตูล
17.30 น.
ได้เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ ภูมิลาเนา ***โดยสวัสดิภาพ***
****** สิ้นสุ ดโปรแกรม ******

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่ อัตราท่านละ 999.- บาท
เด็ก 3
– 10 ปี อัตราท่านละ 799.- บาท
อัตรานี้รวม
* ค่าเรื อนาเที่ยวเกาะมหัศจรรย์เมืองสตูล
* ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสตูล
* ค่าบริ การนาเที่ยวพร้อมมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
* ค่าชูชีพและซอฟท์ดริ งค์ * ค่าอาหารซี ฟู๊ด 1 มื้อ
* ค่าเรื อนาเที่ยวล่องเรื อแม่น้ าตามะลังให้อาหารนกอินทรี ย ์
อัตรานี้ไม่รวม
* ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
หมายเหต ุ
* โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
* พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสตูล ปิ ด วันจันทร์ และ วันอังคาร

