
HIGH
SOCIETY

in PHUKET
โปรแกรมพิเศษ ส ำหรับท่ำนผู้บริหำร



ต้อนรับทุกท่ำน 
พร้อมเจ้ำหน้ำที่ดูแลอ ำนวยควำมสะดวก

• บริกำรหัวหน้ำทวัร์จ ำนวน 1 ท่ำน 
และพนักงำนดูแลจ ำนวน 1 ท่ำน

ลีลำวดี ฮอลิเดย์
ลีลำ... ท่ีเป็นตัวคุณ



- กำรตรวจวัดอุณหภูมิ เจ้ำหน้ำที่จำกทำงบริษัททุกท่ำน รวมทั้งมัคคุเทศก์ คนขับรถ และ STAFF
เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจในควำมปลอดภัยดำ้นสุขภำพ แก่ผู้เดินทำง

- เพิ่มกำรตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเริ่มกำรเดนิทำงทุกวัน
- ระหว่ำงกำรปฎิบัติงำน เจ้ำหน้ำที่ต้องสวมใส่หน้ำกำกอนำมัยตลอดกำรท ำงำน
- จัดเวลำท ำควำมสะอำดยำนพำหนะทุก ๆ วันตลอดกำรเดินทำง

(กำรเช็ดเบำะด้วยแอลกอฮอล์, เก็บขยะ และฉีดพ่นสเปรย์ท ำควำมสะอำด)
- บริกำรหน้ำกำกอนำมัยแบบใช้แล้วทิ้งตลอดกำรเดินทำง
- บริกำรเจลแอลกอฮอล์ส ำหรับล้ำงมือบนยำนพำหนะ

มำตรกำรกำรป้องกัน COVID-19 



NEW NORMAL SERVICE



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

06.30 น.

วันแรกของการเดินทาง

น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินภูเก็ต 
โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 203

08.30 น.

เดินทางถึง ณ สนามบินภูเก็ต หลังรับสัมภาระแล้วนั้น
น าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวเขารัง โดยรถตู้และระหว่างการ
เดินทางทุกท่านจะสนุกกับกิจกรรมสันทนาการจาก
มัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกรุ๊ป

09.55 น.



บริการรถตู้ MAJESTY
ตลอดการเดินทาง

ส าหรับจ านวนผู้เดนิทาง 
5 ท่าน ต่อ 1 คัน 



L บริกำรอำหำรกลำงวันด้วยเซตเมนูส ำหรับ 4-5 ท่ำน / โต๊ะ
- ปอเปี๊ยะกุ้งสด
- ต้มข่าไก่
- หมูฮ้องภูเก็ต
- ผัดผักเหมียงใส่ไข่
- ข้าวสวย
- ข้าวเหนียวมะม่วง

ร้านอาหารในโรงแรมหรู 5 ดาว การันตีความอร่อยโดยรางวัลมิชลิน ไกด์

A
SALA

LUNCH
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หลังอาหารเที่ยง น าท่านเดินทางสู่ Blue Canyon Country 
Club เป็นสนามกอล์ฟ 18 หลุม หนึ่งในสนามที่หรูหราที่สุดใน
แถบเอเชีย สนามถูกออกแบบมาเพื่อความท้าทายและเข้ากับ
ธรรมชาติอัน สวยงาม มีหลุมเด่น คือ หลุมที่ 13 พาร์ 4
ที่ต้องตีข้ามเหว และหลุมที่ 14 พาร์ 3 ที่ออฟจากแท่นที่ยกสูง
ลงมาที่กรีนกลางน้ าอันสวยงาม นับเป็นสนามที่ท่านนักกอล์ฟ
ไม่ควรพลาดและต้องหา โอกาสไปเล่นสักครั้ง ให้ท่ าน ได้
เพลิดเพลินกับการออกรอบ 18 หลุม พร้อมบริการรถกอล์ฟ
และแคดด้ีส่วนตัว



BLACK GINGER
ร้านอาหารไทยที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงามได้รับ
รางวัลมิชลินไกด์ มีกิมมิคอยู่ที่การนั่งแพข้าม

ฟากไปยังร้านอาหาร

บริการท่านด้วยเซตเมนูส าหรับ 4 ท่าน / โต๊ะ
ย ามะม่วงกุ้งเสียบ

ต้มย ากุ้ง
กุ้งมะขาม

ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์
ปลานึ่งมะนาว

บัวลอยมะพร้าวอ่อน



BANYAN 
TREE PHUKET

Serenity Pool Villa
Size 140 sq.m.

ห้อง
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DAY 2 
บริการอาหารเช้า ณ 
ห้องอาหารของโรงแรม

น าท่านเดินทางสู่ Red Mountain Golf Club สนาม
กอล์ฟมาตรฐานขนาด 18 หลุม พาร์ 72 ออกแบบให้
หลุมมีเอกลักษณ์ของตัวเอง โดยอาศัยภูมิประเทศของ
พื้นที่เหมืองดีบุกเก่าเป็นตัวก าหนดเลย์เอาท์ ภายใน
สนามมีทะเลสาบล้อมรอบและมีต้นปาล์มขนาดใหญ่เรียง
รายโดดเด่นทั่วสนามท่ามกลางขุนเขาล้อมรอบ 4 ด้าน 
ถือว่า เป็นสนามกอล์ฟที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งใน
จังหวัดภูเก็ตและดีที่สุดของเอเชีย ให้ท่านได้เพลิดเพลิน
กับการออกรอบ 18 หลุมพร้อมบริการรถกอล์ฟและ
แคดด้ีส่วนตัว

อิสระอำหำรกลำงวัน ณ กอล์ฟคลับ



จำกนั้นให้ท่ำนได้
พักผ่อนตำมอัธยำศัย

ภำยในโรงแรม 



15.30 น.
น ำทุกท่ำนออกเดินทำงสู่เกำะเฮ 
ระหว่ำงนั้นให้ทกุท่ำนไปพัผ่อน
กับธรรมชำติที่สวยงำม และ 
ดื่มด่ ำกับบรรยำกำศในช่วง
พระอำทิตย์ตกดินกับกำร

จิบ “เชมเปญ”

YATCH
SUNSET

TIME

เสิร์ฟทุกท่ำนด้วย 
ขนมปัง ผลไม้ และ

เครื่องดื่ม



DINNER

บริกำรอำหำรค่ ำ ณ 
Sea Salt Restaurant

บริการด้วยเซตเมนูส าหรับ 4-5 ท่าน / โต๊ะ
- ไก่ป๊อบคอร์นไต้หวัน

- เนื้อริบอายย่าง
- ผัดฉ่าทะเล

- มัสมั่นเนื้อออสเตรเลีย
- ผัดผักเหลียงใส่ไข่



BANYAN 
TREE PHUKET

Serenity Pool Villa
Size 140 sq.m.

ห้อง
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น าท่านเดินทางสู่ Laguna Golf Phuket เป็นสนามที่
ได้รับรางวัลสนามกอล์ฟที่ดีสุดในประเทศไทยเป็นเวลาถึง 
2 ปี ติดต่อกัน และยังได้รับเลือกให้เป็นสนามกอล์ฟที่ดี
ที่สุดในเอเชียจากเวิลด์กอล์ฟอวอร์ดอีกด้วย เป็นสนาม
กอล์ฟ 18 หลุม พาร์ 71 ที่เต็มไปด้วยความท้าทายแต่
ยังคงแฝงไปด้วยความสนุกสนานในการออกรอบด้วย
เช่นกัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการออกรอบ 18 หลุม
พร้อมบริการรถกอล์ฟและแคดด้ีส่วนตัว

DAY 3 
บริการอาหารเช้า ณ 
ห้องอาหารของโรงแรม



BLUE ELEPHANT
ร้านอาหารสุดหรูการนัตีความอร่อยโดย มิชลิน ไกด์

บริการอาหารกลางวันด้วยเซตเมนูอาหารไทย
ส าหรับ 8-9 ท่าน
ห่อหมกปูทอด

ย าส้มโอ
ขนมจีบไทย
พะแนงไก่

ปลากะพงทอดขมิ้นน้ าปลาหวาน
ผัดกระเพรากุ้ง
ผัดผัดเหมียงใส่ไข่
ข้าวหอมมะลิ

คัสตาร์ดมะพร้าว



ถึงเวลำหำของฝำก น ำไปมอบให้กบั

“คนท่ีคุณรัก”
--- ของน่ำซื้อ ของดีเมืองภูเก็ต ---

น าท่านเดินทางสู่ร้านของฝาก ให้ท่านได้เลือกซื้อ
ของดีของเด่นเมืองภูเก็ต 
ณ ร้ำนแม่จู้ของฝำก

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต



13.45 น. น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต
16.05 น. น าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 216
17.50 น. เดินทางถึง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ



อัตรำค่ำบริกำร

ประเภทผู้เดินทำง
อัตรำค่ำบริกำรทัวร์ท่ำนละ

10 ท่ำน
ผู้ใหญ่ 39,900.-
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) จ่ำยเพิ่ม 5,800.-

อัตรำค่ำบริกำร

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวส ำหรับจ ำนวนผู้เดินทำง 10 ท่ำน 
หำกมีจ ำนวนผูเดินทำงไม่ครบตำมก ำหนด ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร



อัตราคา่บรกิารนีร้วม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับช้ันประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินท่ีได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมค่าภาษี

สนามบินทุกแห่ง
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทกุชนดิ  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่า Green fee, แคดดี้, และรถกอล์ฟ ณ สนามกอล์ฟ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่รวมค่าทิปส าหรับแคดดี)้
5. ค่ามัคคุเทศก์ทีค่อยอ านวยความสะดวกให้กบัทา่นในตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

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



เงื่อนไขกำรช ำระเงิน
- “กำรจอง” กรุณาช าระมัดจ า ท่ำนละ 50 % จำกรำคำทัวร์
- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด
- ช าระโดยเงินสด
- ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-6640023)
- ชื่อบัญชี บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ธนำคำรกสิกรไทย

บัญชีกระแสรำยวัน เลขที่ 639 - 1 - 00265 – 5
“กำรจ่ำยส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

กำรยกเลิก : 
- กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 40 วันท าการ มิฉะนั้น ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจ ำ
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันท าการ ทำงบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นต้องหัก 50% ของอัตรำค่ำบริกำร
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมด



หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรับบริการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญ

รบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวก
ในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

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

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวรค์ณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
• โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
• หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

• ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋ว
เครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว


