


ต้อนรับทุกท่าน 
พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลอ านวยความสะดวก

• บริการหัวหน้าทัวร์จ านวน 1 ท่าน / โค้ช 
และพนักงานดูแลจ านวน 1 ท่าน / โค้ช

• บริการช่างภาพ บันทึกภาพความประทับใจ 
ระหว่างการเดินทาง



- การตรวจวัดอุณหภูมิ เจ้าหน้าที่จากทางบริษัททุกท่าน รวมทั้งมัคคุเทศก์ คนขับรถ และ STAFF
เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยดา้นสุขภาพ แก่ผู้เดินทาง

- เพิ่มการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเริ่มการเดนิทางทุกวัน
- ระหว่างการปฎิบัติงาน เจ้าหน้าที่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการท างาน
- จัดเวลาท าความสะอาดยานพาหนะทุก ๆ วันตลอดการเดินทาง

(การเช็ดเบาะด้วยแอลกอฮอล์, เก็บขยะ และฉีดพ่นสเปรย์ท าความสะอาด)
- บริการหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งตลอดการเดินทาง
- บริการเจลแอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือบนยานพาหนะ

มาตรการการป้องกัน COVID-19 



NEW NORMAL SERVICE



ลีลาวดี ฮอลเิดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัดพบ ณ 
สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร, 
เคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์ 
พบเจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี ฮอลิเดย์ รอต้อนรับ 
พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

08.00 น.

วันแรกของการเดินทาง

น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินภูเก็ต 
โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 281

10.20 น.

เดินทางถึง ณ สนามบินภูเก็ต หลังรับสัมภาระแล้วนั้น
น าท่านเดินทางเพื่อไปยังสวนน้ าโดยรถโค้ช 40 ที่นั่ง

11.40 น.



น าท่านเดินทางสู่ Blue Tree โดยรถโค้ช 40 ที่นั่ง สวนน้ าและศูนย์รวม
บันเทิงส าหรับครอบครัวที่มีมาตรฐานระดับโลกแห่งแรกของเกาะภูเก็ต 
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนภายในสวนน้ า



About

Blue Tree Lagoon
ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ความสนุก
แบบเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่
โดยมีกิจกรรมมากถึง 6 ฐาน

- Super Fly
- Cluff Jumping
- Artificial Ice Rink
- Ninja Warrior
- Family Fun Zone
- Zipline

เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลาของท่าน
ให้ท่านได้อิสระทานอาหารภายในสวนน้ า

https://bluetree.fun/wp-content/uploads/2017/01/Blue-Tree-Phuket_12-Oct-2019_0047.jpg


ให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับ
กิจกรรมในร่มซึ่งแบ่งเป็นโซนกิจกรรม
มากมายให้ท่านได้เลือก
- trampoline arena
- foam pit 
- zipline
- donut slide 
- roller skating arena
- climbing net 
- pirate ship playground
และอื่นๆอีกมากมาย



อาณาจักรของเด็กๆ ส าหรับท่านที่มีบุตร
หลานเล็ก ๆ อายุตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 6 ปี 
สามารถฝากดูแลได้
*ไม่รวมในอัตราค่าบริการทัวร์*



แหลมพรหมเทพ
น าท่านเก็บภาพความประทับใจกับพระอาทิตย์ตก
ที่สวยท่ีสุดในประเทศไทย ณ “แหลมพรหมเทพ”

จุดที่จะเติมเต็มหัวใจของท่านให้พองโต 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร



ค่ า บริการอาหารค่ า ณ 
Bukito by ร้านอาหารแหลมพรหมเทพ 
บริการด้วยเซตเมนูอาหารไทยส าหรับ 8 ท่าน/โต๊ะ

ปลาราดพริก น้ าพริกกุ้งเสียบ กุ้งผัดเผ็ดลูกเหลียง 
ปูผัดผงกะหรี่ ปลาหมึกผัดพริกเผา โป๊ะแตก 
ผัดผักรวม ข้าวสวย ผลไม้รวม



ห้อง Deluxe Pool Villa 
ขนาด 110 ตร.ม. 



วันที่สองของการเดินทาง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.  น าท่านออกเดินทางสู่ อ่าวฉลอง โดยรถโค้ช 40 ที่นั่ง
08.30 น.  ออกจาก ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง เดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะเฮ 

โดยเรือมอเตอร์ยอร์ช
10.00 น. เดินทางถึง เกาะเฮ น าท่านด าน้ า ณ จุดด าน้ าบริ เวณ

รอบ ๆ เกาะ ให้ท่านสนุกสนานไปกับการชมเหล่าสัตว์
และปะการังใต้น้ า
จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาดเกาะเฮ 
โดยมีกิจกรรมที่สนุก ตื่นเต้น และน่าสนใจ อาทิ 
Banana boat, Parasailing, และพายเรือแคนู

11.30 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ The Coral Beach Koh Hey
บริการด้วยเซตเมนูอาหารไทย



บริการ น้ าเปล่า น้ าอัดลม หน้ากากด าน้ าตื้น และผ้าเช็ดตัว
อุปกรณ์บนเรือ สไลด์เดอร์ เบาะที่นั่ง และห่วงยาง



เกาะเฮ
เกาะหาดทรายอันขาวละเอียด อุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ธรรมชาติ น้ าทะเลใสที่มองเห็นฝูงปลาแหวกว่ายและมี
ปะการังหลากหลายสวยงามมากมาย
อิสระท่องเที่ยวเล่นน้ าบนเกาะตามอัธยาศัย...
บนเกาะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น 
- พายเรือแคนู
- Parasailing
- Banana boat
*กิจกรรมดังกล่าวไม่รวมในอัตราค่าบริการทัวร์*



KOH HEY

บริการอาหารกลางวัน ณ

Coral Beach Club
บริการด้วยเมนูบฟุเฟ่ต์
- ปลาสามรส    - กุ้งผัดน้ าพริกเผา
- ปลาหมึกทอดกระเทียม  - ต้มย าปลาน้ าใส
- ไก่ทอด     - ข้าวผัด      - ผลไม้ 



เกาะราชา
หาดทรายสีขาว มาพร้อมกับธรรมชาติอันสมบูรณ์
รอคอยให้ท่านไปค้นหา เกาะแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องการด าน้ าใครที่
ได้มาก็ต้องห้ามพลาด

13.00 น. ออกเดินทางสู่เกาะราชา เกาะหาดทรายขาวสะอาด 
14.00 น.เดินทางถึง เกาะราชา จุดด าน้ าที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่ง

หนึ่งของภูเก็ตด้วยธรรมชาติที่สวยงามท าให้เป็นอีกจุดที่
ห้ามพลาดของคนที่มาภูเก็ต ให้ท่านได้ด าน้ าชมปากะรัง 
จากนั้นขึ้นเกาะเพื่อเล่นน้ าบนชายหาด

15.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ อ่าวฉลอง พร้อมชมพระอาทิตย์ตก
ระหว่างเดินทาง

18.30 น. กลับถึงท่าเรืออ่าวฉลอง
*เวลาที่ระบุเป็นเพียงเวลาโดยประมาณเท่านั้น*
หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ที่พักเพื่อเตรียมตัวส าหรับปาร์ตี้



Lady & Gentleman

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข ให้
ท่านได้ดื่มด่ ากับปาร์ตี้ส่วนตัว แต่งเติมความทรงจ า
แสนพิเศษด้วยธีมปาร์ตี้ที่ท่านสามารถก าหนดได้เอง 
พร้อมบริการช่างภาพคอยบันทึกภาพความประทับใจ

Superhero

Flamingo

พิเศษการประกวดการแต่งกาย โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น 
คือ รุ่นเด็ก และรุ่นผู้ใหญ่ ผู้ชนะเลิศได้รับของรางวัลสุดพิเศษจากทางบริษัทฯ



บริการ
- คาราโอเกะ
- บุฟเฟ่ต์อาหารทะเล
- Free flow น้ าอัดลม 2 ชั่วโมง
- ช่างภาพ



สลัดบาร์
ลาบไก่

ย ามะเขือเผา
ปอเปี๊ยะทอด
ต้มขมิ้นไก่

ข้าวผัดสับปะรด
เป็ดผัดพริกไทย
ผัดผักรวมต้มย า
แกงเขียวหวานไก่

บาร์บีคิวซี่โครงหมู
กุ้งเผา

หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์



ห้อง Deluxe Pool Villa 
ขนาด 110 ตร.ม. 



น าท่านเดินทางสู่ วัดฉลอง โดยรถโค้ช 40 ที่นั่ง วัดคู่บ้านคู่เมืองชาวภูเก็ต มีจุดเด่นอยู่ที่พระมหาเจดีย์ พระ
จอมไท เป็นเจดีย์หินอ่อนสวยงามภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ด้านบนสามารถชมวิวได้ 360
องศา นอกจากนั้นยังให้ท่านได้สักการะหลวงพ่อแช่ม เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล

วัดฉลองวันที่สามของการเดินทาง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ช่วงสาย



น าท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ที่เต็มไปด้วยอาคารสไตล์ชิโน-โปรตุกีสตลอดสองฝั่งถนน 
ถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของที่นี่ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารอร่อย ร้านกาแฟ 
และร้านค้าขายของที่ระลึก ให้เที่ยว ช้อป กิน ใช้ ได้อย่างเพลิดเพลิน นับเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คส าคัญ
ของภูเก็ตที่ห้ามพลาด จากนั้นน าท่านเดินทางต่อเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน



บริการอาหารกลางวัน 
ณ ร้านอาหาร ตู้กับข้าว
อีกหน่ึงตัวแทนความอร่อยของภูเก็ต ได้ทาน
อาหารพื้นเมืองในตึกชิโน-โปรตุกีสเก่าแห่งน้ีจะท า
ให้นึกถึงวันเก่าๆ

บริการท่านด้วยเซตเมนูอาหารไทย
ส าหรับ 8 ท่าน / โต๊ะ 

ข้าวตังหน้าตั้ง
ทอดมันปลา

คั่วกลิ้งคอหมูย่าง
แกงส้มปลากะพงใส่สับปะรด

น้ าพริกกุ้งเสียบ
หมูฮ้องภูเก็ต

ปลากะพงทอดน้ าปลา
กุ้งผัดกะปิสะตอ
ผลไม้รวม

TU KUB KHAO



ถึงเวลาหาของฝาก น าไปมอบให้กบั

“คนท่ีคุณรัก”
--- ของน่าซื้อ ของดีเมืองภูเก็ต ---

น าท่านเดินทางสู่ร้านของฝาก ให้ท่านได้เลือกซื้อ
ของดีของเด่นเมืองภูเก็ต 
ณ ร้านแม่จู้ของฝาก

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต



14.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต
16.25 น. น าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 216
17.50 น. เดินทางถึง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ



อัตราค่าบริการเริ่มต้น

ประเภทผู้เดินทาง อัตราค่าบริการทัวร์ท่านละ
20 ท่าน (ราคาเริ่มต้นต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ 31,900.-
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) จ่ายเพิ่ม 5,000.-
เด็กอายุค่ ากว่า 12 ปี ใช้เตียง 28,900.-
เด็กอายุค่ ากว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง 23,900.-

**อัตราค่าบริการดังกล่าว เป็นอัตราบริการเริ่มต้น... กรุณาแจ้งวันที่การเดินทางและจ านวนผู้เดินทางอีกครัง้ เพ่ือจัดท าใบเสนอราคา**



น าท่านเดินทางทกุเส้นทาง
ท่องเที่ยวตลอดทริป
โดยรถโค้ชปรับอากาศ 

40 ที่นั่ง

ยานพาหนะ

Coach 40 seats



อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
3. ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
4. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
5. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



เงื่อนไขการช าระเงิน : ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า 50 เปอร์เซ็นของราคาทัวร์

- ช าระยอดมัดจ า โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่านทางหน้าเวปไซต์ www.leelawadee.holiday
- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัทลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด
- ช าระโดยเงินสด
- ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-664-0023)

ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด ธนาคารกสิกรไทย 
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 639 - 1 - 00265 - 5

“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลิก : 
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด



หมายเหตุและเงือ่นไขในการรบับรกิาร
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อ

เสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเทีย่ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทาง
อาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ 
ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวรค์ณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอ่ืน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหาก
ท่านต้องการ

• ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ


