
LEELA PEARL  

OF ANDAMAN SEA 
4 DAYS 3 NIGHS 

กําหนดการเดินทาง: 24-27 ธันวาคม, 31 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564 (ปใหม) 



NEW NORMAL SERVICE 



การตรวจวัดอุณหภูมิเจาหนาที่ของทางบริษัทเพื่อสรางความมั่นใจในความปลอดภัยดาน
สุขภาพแกผูเดินทาง 
- ตรวจวัดอุณหภูมิเจาหนาที่จากทางบริษัททุกทาน คนขับรถ รวมถึงผูเดินทาง 
- การตรวจวัดอุณหภูมิกอนเร่ิมการเดินทางทกุวัน 
- ระหวางการปฎิบัติงาน เจาหนาที่ตองสวมใสหนากากอนามยั หรือ Face shield  
     ตลอดการทํางาน 
- บริการเจลแอลกอฮอลสําหรับลางมอืบนยานพาหนะ 
- แจกหนากากอนามัยแบบใชแลวทิง้วันละ 1 ชิ้น 

มาตรการการปองกันโรค Covid-19 



HIGHLIGHTS 

โปรแกรมสุดพิเศษ 4 วัน 3 คืน หรูหราอยางมีสไตล พรอมธรรมชาติที่เกินคําบรรยาย Exclusive ไปกับการเคานดาวนบนเกาะนาคา สัมผัสความโรแมนติก 
ชมพระอาทิตยตกแหลมพรหมเทพ เพิ่มความทรงจําแสนพิเศษดวยการลองเรือหรูดําน้ํา 2 เกาะ ปดทายดวยการเที่ยวเมืองเกายานวัฒนธรรม  
ทั้งหมดนี้คัดสรรโดยลีลาวดี ฮอลิเดย ใหออกมาในแบบฉบับลีลา...ที่เปนตัวคุณ 

NEW YEAR 



06.00 น.  พบทาน ณ จุดนัดพบสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผูโดยสาร,   
  แถว F เคานเตอรสายการบินบางกอก แอรเวยส เจาหนาท่ีบริษัท    
  ลีลาวดี ฮอลิเดย ยินดีใหบริการและอํานวยความสะดวกดานเอกสาร 
08.05 น.  นําทานบินลัดฟาสูสนามบินภูเก็ต โดยสายการบินบางกอก แอรเวยส                               
  เที่ยวบิน PG271 
09.35 น.  ทานเดนิทางถึง ณ สนามบินภูเก็ต... หลังจากรับสัมภาระแลว 
 
 

DAY 1 วันแรกของการเดินทาง 

เท่ียง      บริการอาหารกลางวัน ณ บางแปซีฟูด บริการดวยเมนูอาหารทะเล 



หลังอาหารกลางวันนําทานเดินทางสู อาวปอ เพ่ือเดินทางไปยัง  

เกาะนาคาใหญ โดยเรือสปดโบท 
ท่ีสุดแหงความทรงจําใหทานไดสัมผัสกลิ่นอายของธรรมชาติ 
ท่ีมาพรอมความหรูหราอยางเหนือระดับ นําทานเช็คอิน  ณ   

The Naka Island, a Luxury 
Collection Resort & Spa, Phuket 

 
อิสระพักผอนตามอัธยาศัย... 

คํ่า เรียนเชิญทุกทานสูคํ่าคืนแสนพิเศษ งานเลี้ยงคริสตมาสและปใหมท่ี 1  ปจะมีเพียงคร้ังเดียวบนเกาะนาคาแหงน้ี 



CHIRTMAS ON THE ISLAND 
เฉลิมฉลองคํ่าคืนวันคริสตมาสของทานดวยงานเลี้ยงของ
คุณลุงซานตา การแสดงนักรองประสานเสียงเพลงคริสตมาส
ท่ีจะมาฉลองกัน ณ รานอาหารริมชายหาด บริการดวย
อาหารไทย และนานาชาติมากมาย อีกท้ังคอกเทลใหทานไดเลือก
รับประทาน  

NEW YEAR EVE DINNER PARTY 
ทําใหคํ่าคืนน้ีเปนคืนแหงความพิเศษ งานดินเนอรปารตี้สําหรับ

วันข้ึนปใหมมาในธีม ขาวน้าํเงิน บริการทานดวยอาหารไทย 
และนานาชาติมาในรูปแบบบุฟเฟต มาพรอมเคร่ืองดื่มไมอั้น อีก
ท้ังเสียงเพลงสุดเลาใจจากดีเจท่ีจะขับกลอมตลอดท้ังคืน ให
ทานไดนับถอยหลังและเคานดาวนอยางมีลีลาไปดวยกัน 



THE NAKA ISLAND, A LUXURY COLLECTION RESORT & SPA, PHUKET ท่ีพัก หรือเทียบเทา 

หอง     TROPICAL POOL VILLA 450 SQ.M. 



เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

วันแหงการพักผอนใหทานไดอิสระพักผอน ซึมซับกับความ
หรูหราของท่ีพักและธรรมชาติอันสวยงามของเกาะภูเก็ต 
พรอมกิจกรรมจากทางโรงแรม  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ Tonsai Restaurant 
บริการดวยบุฟเฟตอาหารไทย 

DAY 2 วันที่สองของการเดินทาง 

“ที่สุดแหงการพักผอน”  



อิสระใหทานไดเพลิดเพลินไป
กับกิจกรรมภายในโรงแรม
ไมวาจะเปน มวยไทย โยคะ 
พายเรือคายัก และทําสปา 

HOTEL 

ACTIVITIES 



จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดฉลอง  
วัดคูบานคูเมืองชาวภูเก็ต ใหทานไดสักการะหลวง

พอแชมเสริมความเปนสิรมิงคลแกตัวเอง  
(บริการจดัเตรียมเครื่องไหวสักการะใหแกทุกทาน) 

“ไหวพระเสริมสิริมงคล”  

CHALONG TEMPLE 
ชวงบายนําทานเดินทางกลับสู อาวปอ โดยเรือสปดโบท  



นําทานเดินทางสู แหลมพรมเทพ จุดชมวิวท่ีใครท่ีไดมาท่ีภูเก็ตก็ตองตางพากันแวะมา  

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ Bukito by รานอาหารแหลมพรมเทพ  
     บริการดวยเซตเมนูอาหารไทยพรอมชมพระอาทิตยตกยามเย็น 



หรือเทียบเทา 

ท่ีพัก 

KEEMALA 

หอง 

CLAY  

POOL COTTAGE 

126 SQ.M. 



DAY 3 วันที่สามของการเดินทาง 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

กําหนดการเดินทาง 
08.30 น.   ออกจาก ทาเทียบเรอือาวฉลอง เดินทางมุงหนาสูเกาะเฮ 
09.45 น.  เดินทางถึง เกาะเฮ โดยเรือยอรชคาตามารัน พักผอนตาม 
 อัธยาศัยบนชายหาดเกาะเฮ  
 หรือเลนน้ําหนาหาด ทานสามารถเลือกซื้อกิจกรรมเพิ่มเติมได  
 อาทิ เรือลากกลวย , เรือลากรม , ดําน้ําลึก 
11.30 น.  ออกเดินทางสูเกาะราชา เกาะที่ไดชื่อหาดทรายขาวสะอาด  
 น้ําทะเลใส ดําน้ําต้ืน (snorkeling) ชมความสวยงามของปะการัง 
 โลกใตทะเล และฝูงปลานานาชนิด 
12.20 น.  บริการอาหารเที่ยงบนเรือ บริการดวยเมนูบุฟเฟตอาหารไทย
14.00 น.  เดินทางถึง เกาะราชา พักผอนตามอัธยาศัยบนชายหาด  
 และทานสามารถนําอุปกรณดําน้ําเลนน้ําบริเวณหนาหาดไดเลย 
15.30 น.  ออกเดินทางสู เกาะโหลน  มีทํากิจกรรมใหทานไดรวมสนุก 
          คือ ตกปลาบนเรือ โดยปลาที่ตกไดสามารถใหเจาหนาที่ทําเปน 
 ซาซิมิ ได  
 ร ะ ห ว า ง เ ดิ น ท า งกลั บ  ท า น จ ะ ไ ด พบ กั บ บร รย าก าศพร ะ
 อาทิตยตกอันสวยงาม 
18.30 น.  กลับถึงทาเรืออาวฉลอง 



FACILITIES 
1. กัปตันเรือ ลูกเรือบริการบนเรือ 
2. อุปกรณดํานํ้า หนากากดํานํ้า ทอหายใจ เสื้อชูชีพ  
3. ผลไมตามฤดูกาล เคร่ืองดื่ม นํ้าเปลา และนํ้าแข็ง  
4. เรือแคนูใส 
5. กลองถายภาพใตนํ้า (Gopro)  
***กรุณาเตรียม SD Card มาเอง*** 
6. บอรดเลนนํ้า (Paddle Board) 
7. อุปกรณตกปลา 
8. บริการหองนํ้าบนเรือ 

CATAMARAN 



HEY ISLAND 
เกาะที่มีหาดทรายอันขาวละ เอียด อุดมสมบูรณไป
ดวยธรรมชาติ น้ําทะ เลใส มองเห็นฝูงปลาแหวกวาย
และมีปะการังสวยงามมากมาย 
อิสระทองเที่ยวเลนน้ําบนเกาะตามอัธยาศัย... 

บนเกาะมีกิจกรรมที่นาสนใจมากมาย เชน  
พายเรือแคน ู
Parasailing 
Banana boat 
*กิจกรรมดังกลาวไมรวมในอัตราคาบริการทัวร* 



RACHA ISLAND 
หาดทรายสีขาว มาพรอมกับธรรมชาติอันสมบูรณ 
รอคอยใหทานไปคนหา เกาะแหงนี้ขึ้นชื่อเรื่องการดําน้ําใครที่
ไดมาก็ตองหามพลาด 

ค่ํา บรกิารอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พัก 
   บริการดวยเมนูสไตลภูเก็ตขนานแท 



หรือเทียบเทา 

ท่ีพัก 

KEEMALA 

หอง 

CLAY  

POOL COTTAGE 

126 SQ.M. 



DAY 4 วันที่สามของการเดินทาง 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

อิสระพักผอนภายในโรงแรมตามอัธยาศัย... 
เพลิดเพลินไปกับการเลนโยคะยามเชา และทําสปา 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ Blue Elephant  
บริการทานดวยคอรสอาหารไทย 



หลังอาหารกลางวันนําทานเดินเย่ียมชมยานเกาและสตรีทอารต ใหทานไดเย่ียมชม 

ตึกโบราณชิโน-โปรตุกีส อันเลื่องชื่อซึ่งนับวาเปนหน่ึงในแลนดมารกของภูเก็ต  
พรอมสัมผัสวิถีชีวิตของคนพ้ืนท่ีและเลือกซื้อของทองถ่ินมากมาย 

SINO – PORTOGUESE  



นําทานเดินทางสู  พิพิธภัณฑภู เก็ต ไทยหัว 
พิพิธภัณฑท่ีจัดแสดงประวัติความเปนมาของชาวจีนท่ี
อพยพมาอาศัยอยูไทยในอดีต เรียนรูวิถีชีวิตความ
เปนอยู ประวัติศาสตร และความสัมพันธระหวางไทยจีน 

THAI HUA MUSUEM  นําทานเที่ยวชม 15 สวนจัดแสดง ประกอบดวย 
1. หองจากแดนพญามังกร 2. สายธารสัมพันธ  
3. สัมพันธภูเก็ตจีน 4. น้ําใจพี่นอง 5. ดูอดีต 6. วิถี  
7. หนึ่งยุคสมัย 8. สีสันพันกาย 9. ครูสุนปน 10. โรงเรียนจีน 
11. คนจีนสรางเมือง 12. สืบทอด 13. วัฒนธรรมการกิน 
14. ลอกเซี่ยนกก 15. กิจกรรม 



Ma Doo Bua Cafe' 
จากนั้นนําทานเดินทางสู มาดูบัวคาเฟ คาเฟริมสระบัว ถือเปนอีกหนึ่งไฮทไลทที่นาสนใจ

เพราะนอกจากจะมีของหวานแสนอรอยแลวยังมีกิจกรรม อาทิ ถายรูปบนใบบัว หรือถายรูป

ดวยโดรนใหบริการอีกดวย (ไมรวมในอัตราคาบริการทัวร) 



18.00 น. ทานเดนิทางถึง ณ สนามบินภูเก็ต 
19.50 น. นําทานบินลัดฟาสูสนามบินสุวรรณภูมิ  
 โดยสายการบินบางกอกแอรเวยส 
 เท่ียวบิน PG278 
21.20 น. ทานเดนิทางถึง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
  โดยสวัสดิภาพ  

ลีลา... ที่เปนตัวคุณ 



อัตราคาบริการ 

ประเภทผูเดินทาง 
อัตราคาบริการทัวรทานละ 

15 ทาน 
เดินทาง 24 – 27 ธันวาคม 2563 ผูใหญ 51,900.- 

พักเดี่ยว 19,400.- 
เดินทาง 31ธันวาคม 2563 – 03 มกราคม 2564 ผูใหญ 56,900.- 

พักเดี่ยว 22,400.- 

บรกิารดวยรถบัส 40 ที่นั่ง 



อัตราคาบริการนี้รวม 

1. คาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเสนทาง และ สายการบินท่ีไดระบุไวในรายการพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหง 

2. คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดระบุไวในรายการ 

3. คามัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกใหกับทานในตลอดการเดินทาง 

4. คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ 1,000,000.- บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม 

  

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

1. คาใชจายสวนตัว  อาทิ คาอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, คาซักรีด, คาโทรศัพท เปนตน 

2. คาท่ีพัก หองละ 2 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือระดับเดียวกัน  

3. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และคาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 



เงื่อนไขการชาํระเงิน : สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา 50 เปอรเซ็นของราคาทวัร 

  - ชําระยอดมัดจํา โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผานทางหนาเวปไซต www.leelawadee.holiday 
  - ชําระดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค โดยสั่งจายในนาม บริษัทลีลาวดี ฮอลิเดย จํากัด 

  - ชําระโดยเงินสด 

  - ชําระดวยการโอนเงินผานธนาคาร (กรุณาแฟกซใบนําฝากมายังเบอร Fax. 02-664-0023) 

         

   ชื่อบัญชี  บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย จํากัด   ธนาคารกสิกรไทย  

      บัญชีกระแสรายวัน       เลขที่ 639 - 1 - 00265 - 5 

“การจายสวนที่เหลือ” กรุณาชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วันกอนเดินทาง 
 
การยกเลิก :    
กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 30 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา 
กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริษัทฯ มคีวามจําเปนตองหัก 50% ของอัตราคาบริการ 
กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 
 



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบรกิาร 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางที่เคยเดินทางแลวมีประวัติความประพฤติไมนารัก หรือมีพฤติกรรมเปนที่รังเกียจของคนสวนใหญ เชน ไมรักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, กอ

เสียงรําคาญรบกวนผูอื่น, หรือพยายามสรางความวุนวายในคณะทัวร ฯลฯ ทั้งนี้เพ่ือความสุขของคณะผูเดินทางสวนใหญ 
 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางที่มีอายุครรภเกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของทานผูเดินทางและทารกในครรภ 
 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางที่มีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศอื่นเพ่ือไปทํางาน หรือเพ่ือการอื่นใดอันมิใชการทองเที่ยว 
 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะบางเสนทาง

อาจไมสะดวกในการเดินทางสําหรับทานที่ตองใชรถเข็น ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 
  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่ํากวา 2 ขวบ รวมเดินทางไปดวย (กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ 

ตองกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเดินทางทานอืน่ ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 
 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่เปนพระภิกษุสงฆหรือนักบวชในบางรายการทัวรหรือบางเสนทาง ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 
 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชนของทานที่จองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหแกลูกคาทานตอไปที่แจงชื่อรอไว ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของผูรวมเดินทางทานอื่น 
 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวรอื่นทดแทนหาก

ทานตองการ 
 
• ในกรณีที่ทานยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินคาใชจาย  
     โดย หากยกเลิกกอนเดินทาง 21 วัน  ขอหักรอยละ 50 ของอัตราคาบริการ 
 หากยกเลิกกอนเดินทาง 14 วัน  ขอหักรอยละ 100 ของอัตราคาบริการ 
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