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หลายคนอาจจะยังไมรู วาคร้ังหน่ึงในพ้ืนท่ีคลองสุไหงอุเปในตําบลทุงหวา จ. สตูลแหงน้ี 
เคยถูกขนานนามวาเปนเมืองทาท่ีใหญเปนอันดับสองรองจากปนังเลยทีเดียว คลองสุไหงอุเปแหงน้ี

เคยเต็มไปดวยนักเดินเรือจากทะเลแถบมลายูและโปรตุเกสท่ีทํามาคาขายกับชาวไทย เกิดเปน
การผสมผสานวัฒนธรรมท้ังหลายเขาไวดวยกัน อันจะเห็นไดจากตึกรามบานชองยุคชิโนโปรตุกีส
ท่ียังคงหลงเหลือใหนักทองเท่ียวไดสัมผัสกล่ินอายยอนยุคไดอยู รวมถึงไฮไลตดานการทองเท่ียว

เชิงโบราณคดีอยางถ้ําหินงอกหินยอยเลสเตโกดอน และพิพิธภัณฑชางดึกดําบรรพทุงหวา
ท่ีรวบรวมเอาฟอสซิลชางสเตโกดอนอายุกวาลานแปดแสนปมาจัดแสดง 

ก็เปนหน่ึงในจุดดึงดูดท่ีทําใหชุมชนแหงน้ีควรคาแกการมาเยือนในระดับท็อปลิสตเลยทีเดียว

กิจกรรมในชุมชน
ลองเรือคายักเย่ียมชมถ้ําเล สเตโกดอน ชมความงาม
ของหินงอก หินยอย

เย่ียมชมพิพิธภัณฑชางดึกดําบรรพทุงหวา ฟอสซิล
ชางสเตโกดอนอายุกวาลานแปดแสนป

เรียนรูการประดิษฐดอกกลวยไม รองเทานารีขาว
สตูลจากดินไทย

เรียนรูการทําผามัดยอมสีธรรมชาติ

เรียนรูวิธีการถักสรอยกับเชือกเทียน และวิธีเย็บหมวก
จากเศษผา

เย่ียมชมความอัศจรรยของพืชกินแมลง หมอขาว
หมอแกงลิง



โปรแกรมทองเท่ียววัฒนธรรม 2 วัน 1 คืน
วันท่ี 1
08.00 น. รถตูปรับอากาศ รอรับคณะ ณ จุดนัดพบ สนามบินหาดใหญ ออกเดินทางสู อ.ทุงหวา

10.00 น. เดินทางถึงศูนยบริการนักทองเท่ียวอุทยานธรณีสตูล นําคณะชมศูนยประชาสัมพันธอุทยานธรณีสตูล 

 เรียนรูเร่ืองราวการกําเนิดแผนดินสตูล และการกาวไปสูการเปนอุทยานธรณีโลก “SatunUnesco Global  

 Geopark” เพ่ือการอนุรักษทรัพยากรอยางย่ังยืน จากน้ันชม “ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑชาง 

 ดึกดําบรรพทุงหวา” ซ่ึงรวบรวมเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของจังหวัดสตูล รวมท้ังฟอสซิล 

 ชางสเตโกดอน อายุกวา 1.8 ลานป พรอมชมภาพยนตร 3D อุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน อาหารพ้ืนบานของกลุมทุงหวาโฮมสเตยโกดอน จากน้ันเดินทางไปยังถ้ําเล 

 สเตโกดอน รับฟงขอปฏิบัติและการเตรียมตัวกอนการเขาชมถ้ําเล

13.00 น. ต่ีนเตนกับการลองเรือคายัก สัมผัสความงดงามของหินงอก หินยอย ภายในถ้ําเลสเตโกดอน ถ้ําเลท่ียาว 

 ท่ีสุดในคาบสมุทรไทย-มาเลย ตามเสนทางการตามหาหัวใจท่ีปลายอุโมงค ความยาวเกือบ 4 กิโลเมตร ได 

 รับรางวัลอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย คร้ังท่ี 10 ประจําป 2558 และคร้ังท่ี 11 ประจําป 2560 ประเภท 

 แหลงทองเท่ียวธรรมชาติ

16.00 น. เดินทางกลับถึงจุดชมวิวทาออย แวะรับประทานอาหารวาง แลวเดินทางชมสันหลังมังกร ‘สันหลังมังกร’  

 แนวสันทรายท่ีเกิดข้ึนตอนน้ําลดในกลางทะเล ซ่ึงมีชวงเวลาท่ีสวยท่ีสุดในเวลาท่ีน้ํากําลังลด เพราะกระแส 

 น้ําท่ีพัดกระทบกันบนสันทรายรอบ ๆ ทําใหดูเหมือนมังกรกําลังเลนน้ํา เขาท่ีพัก    

 “ทุงหวาโฮมสเตยโกดอน” โฮมสเตยท่ีผานการรับรองมาตรฐานโฮมสเตยไทย ประจําป พ.ศ. 2560-2562  

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ทุงหวาโฮมสเตยโกดอน จากน้ันพักผอนตามอัธยาศัย

วันท่ี 2
07.30 น. เดินชมบรรยากาศตลาดเกาแกเมืองเกา ดินแดนเมืองทาการคาท่ีรุงเรืองในอดีต ในนาม “สุไหงอุเป” เปน 

 ทาเรือสําคัญมีการคาขายกับตางประเทศ ไดรับการขนานนามวา “ปนังนอย” ชมรองรอยอาคารเกาแก  

 สถาปตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส รับประทานอาหารเชายานชุมชนตลาดทุงหวา

08.30 น. นําทานยอนสูวิถีในอดีตชมวัดชมภูนิมิตร นมัสการหลวงพอแกนจันทร พระศักด์ิสิทธ์ิคูบานคูเมืองชาวตําบล 

 ทุงหวา

09.00 น. ชมความอัศจรรยของพืชกินแมลง ตนหมอขาวหมอแกงลิงหลากหลายสายพันธุพรอมท้ังล้ิมลองขาวเหนียว 

 หมอขาวหมอแกงลิง ขนมพ้ืนบานหารับประทานไดยาก ณ “สวนควนของ”  

11.00 น. จากน้ันเรียนรูการประดิษฐดอกกลวยไม รองเทานารีขาวสตูลจากดินไทย

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โฮมสเตยบานปรีดา  

13.30 น. ชมสวน “ฉิมไฮโดรโปนิกส” สวนผักไรดินและเมลอนคุณภาพของอําเภอทุงหวา เชิญแวะชิม   

 “กาแฟเมลอน” เกิดจากการผสมผสานของกาแฟและเมลอนท่ีปลูกจากในสวน แหงเดียวในจังหวัดสตูล

15.00 น. ออกเดินทางกลับสูสนามบินหาดใหญ คณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ



อัตราคาบริการ โปรแกรม 2 วัน 1 คืน
 จํานวนนักเดินทาง               1 ทาน         2-3 ทาน       4-5 ทาน       6-7 ทาน      8-10 ทาน   40-50 ทาน

          ราคา/ทาน                 14,800      8,400        5,300       4,300       3,800        3,500

อัตราคาบริการ โปรแกรม 3 วัน 2 คืน
 จํานวนนักเดินทาง               1 ทาน         2-3 ทาน       4-5 ทาน       6-7 ทาน      8-10 ทาน   40-50 ทาน

          ราคา/ทาน                 18,900     11,900      7,900        6,000       5,500       5,000

อัตราคาบริการ โปรแกรม 6 วัน 5 คืน
 จํานวนนักเดินทาง               1 ทาน         2-3 ทาน       4-5 ทาน       6-7 ทาน      8-10 ทาน   40-50 ทาน

          ราคา/ทาน                 28,000     16,300     11,000      9,200        8,300       7,800

อัตราคาบริการ โปรแกรม 7 วัน 6 คืน
 จํานวนนักเดินทาง               1 ทาน         2-3 ทาน       4-5 ทาน       6-7 ทาน      8-10 ทาน   40-50 ทาน

          ราคา/ทาน                 35,500     20,400     13,500     11,200       9,900        9,300



ส่ิงท่ีนักทองเท่ียวจะไดเรียนรู
 

เรียนรูประวัติและโบราณคดีผานธรรมชาติ จากถ้ําหินงอกหินยอยเลสเตโกดอนและ
พิพิธภัณฑชางดึกดําบรรพทุงหวาท่ีรวบรวมเอาฟอสซิลชางสเตโกดอนอายุกวา

ลานแปดแสนปมาจัดแสดง และเรียนรูสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเลท่ีแทจริง หรือเรียนรู
ทางดานประเพณีพ้ืนบาน เชน พิธีไหวผีโบ อันเปนประเพณีไหวบรรพบุรุษเพ่ือ

อุทิศสวนบุญสวนกุศล ซ่ึงสืบทอดกันมาอยางยาวนาน เฉพาะในชุมชนทุงหวาแหงน้ี

โฮมสเตยชุมชน
จํานวน 3 หลัง

หลังท่ี 1 บานพ่ีสัมฤทธ์ิ 
รองรับนักทองเท่ียวได 10 -15 ทาน

หลังท่ี 2 บานคุณปรีดา 
รองรับนักทองเท่ียวได 14 - 20 ทาน

หลังท่ี 3 บานจะเยาะ 
รองรับนักทองเท่ียวได 10-20 ทาน




