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เดินทาง เมษายน-พฤษภาคม 2564 
 ลานปูด า l ทวัร์เกาะพีพี l ทวัร์เกาะไผ ่l หมู่บา้นคีรีวง l สะพานบา้นคีรีวง 

ชมวิวหนานหินท่าหา l วดัพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช l วดัเจดีย(์ไอไ้ข่) 

 
 

กระบี่ – นครศรีธรรมราช 
 “ล่องทะเลกระบี่ ชมเมืองสิบสองนักษัตร” 

4 วนั 2 คืน     

ราคาเพยีง  5,555.- 
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เส้นทางการเดินทาง เชา้  เที่ยง เยน็ 
วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – กระบี ่– ลานปดู า      

วนัท่ี 2 เกาะพีพ ี– อ่าวมาหยา– อ่าวโล๊ะซามะ – ถ า้ไวกิง้ – เกาะไผ่      

วนัท่ี 3 กระบี–่บา้นคีรีวง–สะพานบา้นครีีวง–ชมวิวหนานหินท่าหา–วดัพระมหาธาตวุรมหาวิหาร-วดัเจดีย ์      

วนัท่ี 4 กรุงเทพฯ      

 

Day 
1 

 

กรุงเทพฯ 
--- 

กระบี่ 
วันที ่1        กรุงเทพฯ–กระบี–่ลานปูด า 

07.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยให้การตอ้นรับ เพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยว 
และเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ท่ีจะท าการตรวจวดัอุณหภูมิของลูกคา้เพ่ือคดักรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลา้ง
มือให้บริการ 

07.30 น. ออกเดินทางล่องใต ้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนรถ (ม้ือท่ี 1) 
พร้อมรับฟังเร่ืองราวอนัน่าสนใจของเส้นทางท่องเท่ียวภาคใต ้พร้อมพกัผอ่นตามอธัยาศยั..... 

กลางวนั บรกิารอาหารเที่ยง ณ รา้นอาหาร (มือ้ที่ 2) 
บ่าย ออกเดินทางสู่ กระบี่ “เมืองน่าอยู่ ผูค้นน่ารกั” 
17.00 น. น าท่านถา่ยรูปกบั ลานปดู า ตัง้อยู่ที่ท่าเรือขนาบน า้ จดุตรงนีเ้ป็นจดุชมววิชัน้ดีของเมืองกระบี่ เพราะสามารถมองเห็น เขาขนาบน า้ 

ภเูขาสองลกูที่ตัง้อยา่งโดดเด่นรมิแม่น า้กระบี่ และเป็นสญัลกัษณข์องเมืองกระบี่ดว้ย 
ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร (มือ้ที่ 3) 
ท่ีพกั น าท่านเขา้พกั โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทยีบเทา่ 
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Day 
2 

 

 

เกาะพพี ี
--- 

เกาะไผ่ 
วันที ่2         เกาะพีพ–ีอ่าวมาหยา–อ่าวโล๊ะซามะ– ถ า้ไวกิง้–เกาะไผ ่

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั (ม้ือท่ี 4) 
08.30 น. เดินทางถึง ท่าเรือ จะมีเจา้หนา้ท่ีตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 
09.30 น. เดินทางสู่ เกาะพพี ีใชเ้วลา 2 ชัว่โมง ช่ืนชมบรรยากาศของทอ้งทะเล ฟังไกดบ์รรยายโปรแกรมเกาะพีพี เกาะไข่ 
11.45 น. ถึง อ่าวมาหยา เขา้สู่พีพีเล จุดแรกท่ีจะไดช้มวิวดา้นนอกของอ่าวมาหยา ชมความงดงามของอ่าวมาหยา พร้อมถ่ายภาพ  อ่าวโล๊ะซา

มะ ออกจากอ่ามาหยา เดินทางตอ่ไปยงัอ่าวโล๊ะซามะ พร้อมด าน ้าชมปลาสวยงาม ด าน ้าดูปะการังใกลบ้ริเวณเรือ จากนั้น ชม ถ า้

ไวกิง้ ชมบรรยากาศของน ้าทะเลท่ีใส วิวสวยถ่ายภาพท่ีงดงาม 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ตบ์นเกาะพีพีดอน (ม้ือท่ี 5) 
 จากนั้นน าท่านสู่ เกาะไผ่  เป็นเกาะเลก็กลางทะเล เงียบสงบ  มีน ้าทะเลใส มีหาดทรายขาว เป็นเกาะท่ีมีแนวปะการังท่ีสวยงาม 

เหมาะส าหรับใหทุ้กท่านด าน ้าดูความสวยงามของโลกใตท้ะเล 
 
 
 
 
 
 
 

16.00 น. เดินทางกลบัท่าเรือ พร้อมน าท่านถ่ายภาพ ชมวิว หาดนพรัตน์ธารา-หาดอ่าวนาง ซ่ึงเป็นชายหาดอนัล่ือช่ือของจงัหวดักระบ่ี 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร (ม้ือท่ี 6) 
ท่ีพกั น าท่านเขา้พกั โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
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Day 
3 

 

 

กระบี่ 
--- 

นครศรีธรรมราช 
วันที ่3       กระบี–่บ้านคีรีวง–สะพานบ้านคีรีวง–ชมวิวหนานหนิท่าหา–วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
                 วัดเจดีย(์ไอ้ไข่)–กรุงเทพฯ 
07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั (ม้ือท่ี 7) พร้อมเกบ็สัมภาระอ าลาเมืองกระบ่ี 
08.00 น. ออกเดินทางสู่ นครศรีธรรมราช 
10.00 น. น าท่านเดินทางเขา้สู่ หมู่บ้านคีรีวง ทศันียภาพแห่งธรรมชาติ เพราะคีรีวงตั้งอยูท่่ามกลางเทือกเขา ป่าไมแ้ละสายน ้า ให้ท่าถ่ายรูป

ซ่ึงถือว่าเป็นแลนดม์าร์กของหมูบ่า้น เช่น สะพานบ้านคีรีวง เป็นจุดแลนดม์าร์กส าคญัท่ีไม่ว่าใครกต็อ้งมาถ่ายรูป ชมวิวหนาน
หินท่าหา บนสะพานแขวน –ท่าหา เป็นสะพานแขวนเลก็ ๆ ลอ้มรอบดว้ยวิวป่าเขาตลาดบา้นครีีวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (ม้ือท่ี 8) 
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Day 

4 

 

กรุงเทพฯ 
วันที ่4        กรุงเทพฯ 

เชา้                  ถึงกรุงเทพฯ ดว้ยความสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจโดยไม่รูล้ืม 

 

******************************************************************************************************************************** 
 

บ่าย น าท่านสักการะ พระบรมธาตุ ณ วดัมหาธาตุวรมหาวิหาร แต่เดิมมีช่ือว่า “พระบรมธาตุ” ต่อมาในปี 2458  พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัจึงสถาปณาวดัน้ีเป็นพระอารามหลวงและไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นวดัมหาธาตุวรมหาวิหารจนมาถึงปัจจุบนั 
สักการะวิหารพระมหาภิเนษกรณ์ วิหารทบัเกษตรฯ และเร่ืองราวอนัน่าสนใจของเมืองนครศรีธรรมราช 

 จากนั้นน าท่านสู่ วัดเจดีย์ หรือ ไอ้ไข่วัดเจดีย์ น าท่านขอพร ไอไ้ข่ เด็กวดัเจดีย ์ดว้ยช่ือเสียงดา้นการขอโชคลาภ การท ามาคา้ขาย 
ท าให้ชาวบา้นศรัทธาและมีความเช่ือต่อวดัเจดียไ์อไ้ข่ จากเร่ืองราวท่ีร ่าลือถึงท่ีร ่าลือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ 
“ขอไดไ้หวรั้บ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการคา้ขาย และโชคลาภ 
การบูชาไอไ้ข่  
1. การขอพรหรือบนบาน จุดธูป 3 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ ตั้งจิตอธิฐานบูชาขอไดไ้หวรั้บ  
2. การแกบ้น จุดธูป 1 ดอก เม่ือส าเร็จ กล่าวแกบ้น แต่ต่อทา้ยดว้ย  
“ขอให้ค  าพูด หรือส่ิงท่ีรับปากไวไ้ดห้มดจากกนัไม่เป็นพนัธสัญญากนั ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป” 
3. การถวายของปกติท่ีไม่ใช่การแกบ้น จุดธูป 3 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร (ม้ือท่ี 9) 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
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หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ) 
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนท าการจอง 
2. กรุณาปฎิบติัตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัดา้นสุขอนามยั) และเพื่อความ

ปลอดภยัในการท่องเท่ียว 
3. กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนั 
4. ก าหนดการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยค านึงถึง

ความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 

 

อัตราค่าบริการทัวร์นีร้วม 

1. รถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ  
2. ท่ีพกัท่ีระบุไวต้ามรายการ ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  
3. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว (ถา้มี) ตามท่ีระบุในรายการทวัร์ 
4. ค่าอาหารตามท่ีโปรแกรมระบุ 
5. มคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ ท่ีคอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง (ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่า

รักษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 
03-06 เมษายน 2564 5,555 .- 

11-14 เมษายน 2564 5,555 .- 

01-04 พฤษภาคม 2564 5,555 .- 

พกัเด่ียว (เพิ่ม) 2,000 .- 

*เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช่ันจึงไม่มีราคาเด็ก* 



                                     

                                222/413 Golden Town Bangna-Suanluang Village, Kanjanapisek Road  
      Dokmai Sub-District, Prawet District, Bangkok 10250 

 02-004-5895   www.doj.co.th @doj.journey 
                                                                                                                                      Destination of Journey-DOJ         destinationofjourney.doj                                                                                                                                                  

 

อัตราค่าบริการทัวร์นีไ้ม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยด้วย
โรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ่้ายท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 
3. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรับชาวต่างชาติท่ีตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ 
4. ค่าทิปมคัคุเทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 300 บาท/ต่อท่าน 

 

การจองทัวร์และส ารองที่นั่ง 
1. กรุณาแจง้ช่ือ-นามสกุล, ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หน้ีและใบรับเงินของท่าน  
2. ช าระค่าทวัร์ เพื่อเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงั

รายละเอียด 
3. กรุณาส่งส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 10 วนั เพื่อใชส้ าหรับการท า

เอกสารประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 
 

การยกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิกมากกวา่ 15 วนั ท่านบริษทัฯจะคืนเงินค่าใชจ่้ายทั้งหมด  
2. กรณีท่ีท่านแจง้ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินค่าใชจ่้ายทั้งหมดทุกกรณี 

 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 
มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน ้าบนรถตลอดการเดินทาง  
3. ประตูรถ  เปิด-ปิด ประตูเดียว 
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปร้ินแบบฟอร์มน้ีใหทุ้กท่าน  เม่ือท่านกรอกแลว้กรุณาส่งคืนให ้ จนท.บริกา

รบนรถบริการ)  
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