-ร่างกาหนดการกิจกรรม DMC Educational Trip ตลาดจีน
เส้นทางจังหวัดสงขลา – จังหวัดสตูล วันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2561
******************************
วันเสาร์ ที่ 29 กันยายน 2561
05.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
06.10 น.
คณะออกเดินทางไปยัง จ.สงขลา โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบิน WE 259
07.40 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่
08.15 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านโชคดี ติ๋มซา

09.30 น.
11.30 น.

เดินทางไป จ.สตูล (123 กม.)
เยี่ยมชมท่าเทียบเรือปากบารา ซึ่งเป็นท่าเรือไปท่องเที่ยวยังเกาะหลีเป๊ะ

12.30 น.
14.00 น.
14.30 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารทางเลือก (บริเวณท่าเทียบเรือปากบารา)
ออกเดินทางไปยัง ถาเลสเตโกดอน
เยี่ยมชม “ถาเลสเตโกดอน” ซึ่งถือเป็นหนึง่ ในพืนที่ที่ได้รับประกาศ อุทยานธรณีสตูล
(Satun Geopark) เป็นถาธารลอดที่อยู่ในเทือกเขาหินปูนทอดยาว ระยะทาง 4 กม.
โดยจะใช้เวลา 1 ชม. และยังมีการขุดค้นพบฟอสซิลของช้างสเตโกดอน จึงเป็นที่มา
ของชื่อถารวมไปถึงซากพืช ซากสัตว์ดึกดาบรรพ์อีกมากมาย (43 กม.)

-216.30 น.
18.30 น.

ออกเดินทางไปยัง อ.เมือง จ.สตูล
Check in ณ The One Boutique Hotel หรือ Perfect Room Resort จ.สตูล

19.00 น.
20.30 น.

รับประทานอาหารถิ่น ณ ร้านอาหารน้องณี
กลับเข้าที่พัก

วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2561
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น.
เดินทางไปยัง อ.เกาะยอ จ.สงขลา (121 กม.)
10.00 น.
เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับ
วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมท้องถิ่น ศิลปหัตถกรรม ตลอดจนประวัติศาสตร์ โบราณคดี อันเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ของประเทศ
ไทย ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะ

11.30 น.
13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารศิรดา เกาะยอ
ชมเขาตังกวน ซึ่งเป็นเขาที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาได้โดยรอบ บนยอดเขา
ตังกวนเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์พระธาตุคู่เมือง ชาวจีนส่วนใหญ่มักจะขึนไปขอพรด้านหน้าที่
การงาน และการปรับเปลี่ยนตาแหน่ง

14.30 น.

-3ชมทะเลสาบสงขลา เป็นแหล่งนาที่มีความสาคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นแหล่งนา
ขนาดใหญ่ซึ่งมีทังนาจืด นากร่อย และนาเค็มอยู่ใกล้เคียงกัน จึงทาให้มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์อยู่ตลอดเวลา

15.00 น.

ชมถนนวัฒนธรรม ย่านเมืองเก่าสงขลา มีถนนสายสาคัญน่าเดินเที่ยว 3 สาย คือ ถนนนครนอก
ถนนนครใน และ ถนนนางงาม เป็นถนนที่ประกอบไปด้วยอาคารและสถาปัตยกรรมที่งดงาม
เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของชาวสงขลา ผ่านมุมมองทางสถาปัตยกรรม
เมื่ออดีตราว 200 ปีก่อน

16.30 น.
17.00 น.

เดินทางไปยัง ตลาดนาคลองแห อ.หาดใหญ่ (20 กม.)
เยี่ยมชม ตลาดนาคลองแห โดยสามารถซือหาของฝากกลับบ้านหรือจะนั่งรับประทานที่ตลาดนา
ตามสะดวก โดยทางตลาดนาได้รณรงค์ให้ใช้ภาชนะใส่อาหารจาพวก กะลา กระบอกไม่ไผ่
หม้อดินเผา ที่ไม่เป็นพิษภัยต่อสิ่งแวดล้อม และในตลาดนาแห่งนียังมีการแสดงทางวัฒนธรรม
ภาคใต้ให้ได้ชมกันอีกด้วย

18.30 น.

-4Check in ณ โรงแรม Centara หาดใหญ่

19.00 น.
20.30 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารต่อฮวด หาดใหญ่
เดินทางกลับโรงแรมที่พัก

วันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2561
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
09.00 น.
ชมตลาดสันติสุข/ตลาดกิมหยง และซือของฝาก

10.00 น.

เข้าร่วมกิจกรรม Product Briefing โดยผู้อานวยการ ททท. สานักงานหาดใหญ่
และพบปะหารือและรับประทานอาหารร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพืนที่
จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล ณ โรงแรม Centara หาดใหญ่
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม Centara หาดใหญ่
13.30 น.
Check Out ออกจากโรงแรมที่พัก
14.00 น.
Inspection โรงแรม Buri Sriphu Boutique
15.00 น.
เดินทางไปสนามบินนานาชาติหาดใหญ่
15.30 น.
ถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญ่
16.25 น.
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบิน WE 266
17.45 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
******************************************
** กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**
ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ย. 61

