
CHILL OUT
LEELA

:



- การตรวจวัดอุณหภูมิ เจ้าหน้าที่จากทางบริษัททุกท่าน รวมทั้งมัคคุเทศก์ คนขับรถ และ STAFF
เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยดา้นสุขภาพ แก่ผู้เดินทาง

- เพิ่มการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเริ่มการเดินทางทุกวัน
- ระหว่างการปฎิบัติงาน เจ้าหน้าที่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการท างาน
- จัดเวลาท าความสะอาดยานพาหนะทุก ๆ วันตลอดการเดินทาง

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

มาตรการการป้องกัน COVID-19 
ตลอดการเดินทาง



NEW NORMAL SERVICE



ต้อนรับทุกท่าน 
พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลอ านวยความสะดวก

• บริการมัคคุเทศก์ และ STAFF ในจ านวน 2 ท่าน 
• บริการช่างภาพ บันทึกภาพความประทับใจ (ภาพนิ่งและวิดีโอ) ระหว่างการเดินทาง 1 ท่าน
• บริการเจ้าหน้าที่ต้อนรับคอยอ านวยความสะดวก จ านวน 2 ท่าน 



เดินทางสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

08.30 น. : ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัดพบ 
พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลท่านในด้านเอกสาร รวมถึงส่งท่านเข้า       
สู่ช่วงเวลาแห่งความสุข

09.00 น. : น าท่านออกเดินทางสู่หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยรถโค้ช 
ปรับอากาศ 30 ที่นั่ง และระหว่างการเดินทางทุกท่านจะ
สนุกไปกับกิจกรรมสันทนาการจากมัคคุเทศก์ และ
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกรุ๊ป 

DAY 1



พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

น าท่านเที่ยวชม พระราชนิ เวศน์มฤคทายวัน เป็นที่ประทับแปร
พระราชฐานในฤดูร้อนของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์ที่ผสมผสานวัฒนธรรมยุโรป 
ซึ่งภายในยังมีในส่วนของท้องพระโรง เขตที่ประทับฝ่ายหน้าและเขตที่
ประทับฝ่ายใน ให้ท่านได้เที่ยวชม

เช็ควันเปิดเข้าชมอีกครั้งตามวันและเวลาเดินทางของท่าน



ร้านอาหารชมทะเล
ร้านอาหารทะเลริมชายหาดชะอ า บรรยากาศดีเป็นที่สุด บริการท่านด้วยเมนู 
ปลาหมึกไข่เค็ม ต้มย าโป๊ะแตกมะพร้าวอ่อน ทอดมันปลา ปีกไก่ทอด ปลาเก๋าสามรส 
ย ารวมมิตรทะเล กะหล่ าปลีผัดน้ าปลา ผลไม้รวม (พิเศษน้ ามะพร้าวท่านละ 1 ลูก)



น าท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมสันทนาการ 
ณ โรงแรมท่ีพัก
HUAHIN MARRIOTT RESORT&SPA
ให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรม 
TEAM BUILDING จ านวน 7 ฐาน 
ณ ริมชายหาด อาทิ รถไฟลูกโป่ง ต่อจิ๊ก-
ซอว์ ตามหากุญแจสมบัติ ฯลฯ แต่ละกลุ่ม
ต้องแข่งขันท าเวลากัน กลุ่มที่เสร็จเร็วท่ีสุด
จึงเป็นผู้ชนะ

กิจกรรม TEAM BUILDING

15.30 :



ซิเคด้า มาร์เก็ต

น าท่านเดินทางสู่ ซิเคด้า มาร์เก็ต ตลาดนัดยามเย็นที่
รวมเอาชิ้นงานศิลปะร่วมสมัย แขนงต่าง ๆ รวมถึง
สิ่งประดิษฐ์ งานแฮนด์เมด ของตกแต่งบ้าน เสื้อผ้า 
สิ่งของเครื่องใช้มือสอง สินค้าเอสเอ็มอีที่มีแนวคิด
สร้างสรรค์ เพื่อน ามาแสดงและจ าหน่าย อีกทั้งเปิด
ตาและเปิดใจกับการแสดงของศิลปินเปิดหมวกฝีมือดี 
แล ะกลุ่มบีบอยหัวหิน ที่ มา โชว์ เต้นผาดโผนให้
หวาดเสียวและสนุกสนานไปพร้อมๆ กัน 

มื้อค่ า : อิสระให้ท่านเลือกทานอาหารตามอัธยาศัย



HUAHIN MARRIOTT RESORT&SPA
หรือเทียบเท่า

ที่พัก



เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนภายในโรงแรม 
ชื่นชมความสวยงามของโรงแรม
และบรรยากาศริมทะเลตามอัธยาศัย...

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ เรือนน้ าผ้ึง หัวหิน 
ร้านอาหารบรรยากาศร่มรื่น ท่ามกลางธรรมชาติ

เรือนน้ าผึ้ง

DAY 2



วัดห้วยมงคล

น าท่านเดินทางสู่ วัดห้วยมงคล วัดที่ประดิษฐานรูป
เหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกแต่เดิมใช้
ชื่อว่า “วัดห้วยคต” ต่อมาพระบาทสมเด็จพระ-
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทาน
นามใหม่จากห้วยคตเป็น “ห้วยมงคล”



น าท่านเดินทางสู่ ร้านพันธ์สุข ฟู้ด แอนด์ ฟาร์ม แหล่งรวบรวมร้านอาหาร 
ขนมหวาน ร้านขายของที่ระลึก ฟาร์มสัตว์ และมุมถ่ายรูปเก๋ ๆ ตัวอาคาร
ร้านรวงของที่นี่ ออกแบบสไตล์อเมริกัน-อิงลิชคันทรี เน้นสีสันสดใส ราวกับ
อยู่ในเมืองชนบทของชาวยุโรป ให้ท่านได้เที่ยวชมอย่างเต็มอิ่ม ก่อนจะได้เวลา
อันสมควรน าท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความ
ประทับใจ

ร้านพันธ์สุข ฟู้ด แอนด์ ฟาร์ม



อัตราค่าบริการ

ประเภทผู้เดนิทาง
อัตราค่าบริการทัวร์ (ท่านละ)
20 ท่าน (ราคาเริม่ต้นตอ่ทา่น)

ผู้ใหญ่ 9,990.-
เตียงเสริมเพิ่มหอ้งละ 1,800.-

ห้อง DELUXE POOL ACCESS เพิ่มห้องละ 3,500.-

อัตราค่าบรกิารส าหรับจ านวนผูเ้ดินทาง 20 ท่าน
หากมีจ านวนผูเ้ดินทางไมค่รบตามก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงคา่บรกิาร

**อัตราค่าบริการดังกล่าว เป็นอัตราบริการเริ่มต้น...กรุณาแจ้งวันที่การเดนิทางและจ านวนผู้เดินทางอกีครัง้ เพ่ือจัดท าใบเสนอราคา**



รถโคช้ปรบัอากาศ VIP 30 ที่นั่ง
- รถ 2 ชั้นยาว 12 เมตร
- เบาะนวด เบาะปรบัเอนนอนได้
- มีทีวีให้ทกุที่นัง่
- มีห้องน้ าชัน้บน
- มีพอรต์ชารจ์ USB
- คาราโอเกะ



อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าโรงแรมที่พัก ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหารบางมื้อ ตามที่ระบุเอาไว้ในรายการ
3. ค่ายานพาหนะในการเดินทาง ตามทีระบุไว้ในรายการ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ กิจกรรม ตามที่ระบุในไว้รายการ
5. ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอ านวยด้านความสะดวกให้กับท่านตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
7. ไวนิลบริษัท 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
2.  ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



เงื่อนไขการช าระเงิน
- “การจอง” กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 50 % จากราคาทัวร์
- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด
- ช าระโดยเงินสด
- ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)
- ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 639 - 1 - 00265 – 5
“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลิก : 
- กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 40 วันท าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด



หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรบับรกิาร
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบน

รถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบาง
เส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

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

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วม
เดินทางท่านอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่น
ทดแทนหากท่านต้องการ

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

• ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋ว
เครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง,
พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อ
ขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็น
เพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 
5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การ
ประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และ
รักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ 
หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่
ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

• ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์
หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

• ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและ
ครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจน
วัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป

• เมื่อทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแล้วขา้งตน้


