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วันแรกของการเดินทาง 
กรุงเทพฯ – ภูเก็ต – หาดไม้ขาว –พิพิธภัณฑ์ภูเก็ต

ไทยหัว - พระพุทธมิ่งมลคลเอกนาคคีรี

วันท่ีสองของการเดินทาง 
สัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กคลูซีฟ

HYPE LUXURY BOAT CLUB – เกาะเฮ –
กิจกรรมด้าน ้าดูปลาเกาะราชาใหญ่

วันที่สามของการเดินทาง
ย่านเมืองเก่าตึกแถวโบราณ อาคารชิโน 

โปรตุกีส - ช้อปปิ้งของฝากร้านคุณแม่จู้ภูเก็ต 
กรุงเทพฯ

ITINERARY

EXCLUSIVE

ก้าหนดการเดินทาง : วันที่ 2-4 , 9-11 , 16-18 , 23-25 ตุลาคม 2563
/ 6-8, 13-15 ,20-22 พฤศจิกายน 2563 



06.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ
ณ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ขาออก (ชั น 4) 
สายการบินไทยสมายล์ ROW D ใกล้กับประตู
ทางเข้าหมายเลข 2 พบกับเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ
และอ้านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

08.20 น. ออกเดินทางสู…่ จังหวัดภูเก็ต 
โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 203

09.45 น. เดินทางถึง… ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 

วันแรก… ของการเดินทาง

Welcome to… Phuket



E

จากนั นน้าคณะเดินทางเข้าสู่ 
หาดไมข้าว ไปเก็บภาพสวย ๆ คู่

กับเครื่องบินเก๋ ๆ เป็นที่นิยม
ของนักท่องเที่ยว รวมไปถึงนัก

ถ่ายภาพหลาย ๆ คนที่จะ
ถ่ายภาพเครื่องบินใกล้ ๆ กับ

สถานที่แห่งนี 

UNSEEN PHUKET

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน 
ณ ภัตตาคารตู้กับข้าว 

การันตีความอร่อยจากรายการ
รอบจานรอบโลก

xcited



THE 
CULTURE

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว 

พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคครีี 

จากอดีตห้องเรียนสู่แหล่งเรียนรู้ชุมชน 
"HONOUR THE PAST, IMPROVE THE FUTURE"

จากนั นน้าท่านไปสักการะ พระพทุธมิง่มงคลเอกนาคครีี
คนภูเก็ตนิยมเรียกว่า วัดพระใหญ ่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป

ใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ตตั งตระหง่านบนยอดเขานาคเกิด ณ 
วัดกิตตสิงัฆาราม (วัดกะตะ) ได้ด้าเนินการตามโครงการส่งเสริม

ให้วัดช่วยงานด้านป่าไม้ เนื อที่ 42 ไร่



ค่้า บริการอาหารท่าน ณ ภัตตาคาร
กันเองแอทเพียร์ ร้านอาหารทะเล

ที่บรรยากาศดีที่สุดบริเวณอ่าวฉลอง

DELICIOUS

DINNER



UTOPIA

หรือเทียบเท่า 
NAIHARN

A 

WOODED 

LAKESIDE

FANTASY

LUXURY
HOTEL BESIDE 

NAI HARN BEACH



เช้า บริการอาหารท่าน ณ โรงแรมท่ีพัก
จากนั นเดินทางสู่ HYPE LUXURY BOAT CLUB …

11.00 น. เดินทางถึงท่าเรืออ่าวฉลอง
11.30 น. น้าท่านออกเดินทาง ล่องเรือใบปาร์ตี สุดหรู

ไปยังเกาะเฮและระหว่างเดินทางมีอาหารกลางวันแบบ
บุฟเฟ่ต์ และเครื่องดื่มไว้ให้บริการส้าหรับทุกท่านพร้อม
เสียงเพลงเพราะ ๆ จากดีเจตลอดการเดินทาง

12.15 น. เดินทางถึงเกาะเฮ ท่านสามารถเล่นน ้า หรือพักผ่อน
ตามอัธยาศัยบนเรือ

13.45 น. ล่องเรือไปยังเกาะราชาใหญ่
15.00 น. เดินทางถึงเกาะราชาใหญ่ ท่านสามารถลงเล่นน ้าหรือ

ด้าน ้าตื น SNORKELING หรือพักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือ
16.15 น. เรือเดินทางกลับท่ามกลางบรรยากาศพระอาทิตย์ตกกลาง

ทะเลบริเวณใกล้แหลมพรหมเทพ พร้อมสนุกสนานไปกับ
ปาร์ตี แสง สี เสียง และเพลงสนุก ๆ จากดีเจบนเรือปาร์ตี 
สุดหรูท่ีคอยบริการท่าน

18.30 น. เดินทางถึงท่าเรืออ่าวฉลอง 

โปรแกรมทัวร์ทางทะเลอาจมีการเปล่ียนแปลงเรื่องของเวลา สถานที่ หรือล้าดับ
สถานที่ได้ตามความเหมาะสมโดยจะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั งนี ขึ นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและระดับน ้าทะเล (Join group)

วันที่สอง… ของการเดินทาง



Highlight

ENJOY
DJ MUSIC

LUXURY 

BOAT 

กิจกรรมท้าท้ายความสนุกที่ท่านมิรู้ลืม !!
 ปาร์ตี เหมือนเหล่าดาราคนดังบนเรือใบสุดหรู
 เพลิดเพลินไปกับอาหารทานเล่น อาหารจานหลัก และขนมหวาน ที่ปรุง

โดยเชฟมากความสามารถ
 สนุกสนานไปกับการว่ายน ้าหรือพักผ่อนบนหาดทรายของเกาะเฮหรือ

เกาะราชา
 สัมผัสประสบการณ์การล่องเรือระดับโลก ที่มาพร้อมกับลูกเรือ และ

พนักงานระดับมืออาชีพ



ค่้า
บริการอาหารท่าน ณ ภัตตาคาร 

ASADO Gaucho Grill ด้วยเมนูสเต็ก

THE BEST 

STEAK HOUSE IS HERE

การันตีความอร่อย 
For a taste 

of  Argentina and the Mediterranean
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วันที่สาม… ของการเดินทาง
เช้า บริการอาหารท่าน

ณ โรงแรมที่พัก

SINO PORTUGUESE – PHUKET OLD TOWN

ย่านเมืองเก่าตึกแถวโบราณ อาคารชิโน-โปรตุกีส

ท่านจะพบกับเสน่ห์ของตัวอาคารที่สร้างขึ นสมัยรัชกาลที่ 5 ตกแต่งด้านหน้าอาคารด้วย
สถาปัตยกรรมแบบยุโรปอย่างสวยงาม มีร้านขายผ้าปาเต๊ะ ผ้าลูกไม้ ร้านกาแฟ โรตีมะตะบะ และ

อีกมากมายให้แวะกันอย่างจุใจ นอกจากนี ยังสามารถเดินชมซุ้มโค้งแบบโรมัน 
บานหน้าต่าง ช่องแสงลวดลายเรขาคณิตยุคอาร์ตเดโคสุดสวย ฯลฯ 



เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน 

ณ ภัตตาคารอาหาร ระย้า 
ด้วยเมนูพื นเมือง

อร่อยเด็ดกับเมนู ใบเหลียงผัดไข่, 
แกงส้มปลากับโชน, คั่วกลิ งหมู, 

เส้นหมี่-แกงปู, แกงเนื อปูใบชะพลู, 
น ้าพริกกุ้งเสียบ, หมูฮ่อง, 

แกงปูใบชะพลู

LOCAL PHUKET CUISINE



บ่าย จากนั นน้าท่านเดินทางแวะช้อปปิ้งของฝาก ณ ร้านคณุแม่จู้
ภูเก็ต ตั งอยู่บนถนนเทพกระษัตรี (ถนนสายหลัก) อยู่
ระหว่างทางไปสนามบิน เป็นศูนย์จ้าหน่ายอาหารพื นเมือง
ภูเก็ต ได้แก่น ้าพริกกุ้งเสียบ ขนมเต้าส้อ เกลือเคย (น ้าปลา
หวานสูตรภูเก็ต) ผัดหมี่ฮกเกี ยน ฯลฯ รวมถึงสินค้าของที่
ระลึกจากจังหวัดภูเก็ตด้วย อาทิ ไข่มุก จากฟาร์มทะเลอัน
ดามัน และสินค้าหัตถกรรมอ่ืน ๆ

19.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล ์
เที่ยวบินที่ WE 218

20.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
พร้อมความประทับใจ



Option 1  ส้าหรับพักห้องทรอปิคัลดีลักซ์สวีท ขนาดของห้อง 53 ตารางเมตร อัตราค่าบริการ

ประเภทผูเ้ดินทาง
ส้าหรับจา้นวนผูเ้ดนิทาง (ผู้ใหญ่)

2 ท่าน 4 ท่าน 6 ท่าน 8 ท่าน

ผู้ใหญ่ 46,900.- 38,900.- 36,900.- 35,900.-

พักเดี่ยวเพิ่ม - 10,000.- 10,000.- 10,000.-



Option 2 ส้าหรับพักห้อง HIDEAWAY POOL VILLA 2 ห้องนอน ขนาดของห้อง 177 ตารางเมตร อัตราค่าบริการ

ประเภทผูเ้ดินทาง
ส้าหรับจา้นวนผูเ้ดนิทาง (ผู้ใหญ่)

2 ท่าน 4 ท่าน 6 ท่าน 8 ท่าน

ผู้ใหญ่ 57,900.- 49,900.- 46,900.- 45,900.-



ส้าหรับผู้เดินทางจ้านวน จ้านวน 2-4 ท่าน 
บริการรถ Alphard (6 ที่นั่ง)

รูปภาพประกอบ หรือเทียบเท่า



ส้าหรับผู้เดินทางจ้านวน จ้านวน 6-8 ท่าน 
บริการรถตู้ Toyota Majesty 2019 (11 ที่นั่ง)

รูปภาพประกอบ หรือเทียบเท่า



อัตราค่าบริการนี รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับชั นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน 
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ามัคคุเทศก์ท่ีคอยอ้านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 3,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

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



เงื่อนไขการช้าระเงิน : ส้าหรับการจอง กรุณาช้าระมัดจ้า 50 %
- ช้าระยอดมัดจ้า โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่านทางหน้าเวปไซต์ www.leelawadee.holiday
- ช้าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ้ากัด
- ช้าระโดยเงินสด
- ช้าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบน้าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-664-0023)

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



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษา

เวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร้าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั งนี เพื่อความสุขของคณะผู้
เดินทางส่วนใหญ่

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั งนี เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท้างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดย

บริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส้าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่้ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจอง

ทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวรค์ณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช้าระเงินมัดจ้าภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ 

ทั งนี เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่้ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน 

และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ
9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง   14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก้าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการ

ยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่านั น เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว



12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้
เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะ
เหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

13. ส้าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด้าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิด
ค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค้ายืนยันส้าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั นๆ หากท่านผู้เดินทางซื อตั๋วหรือช้าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป 
โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส้าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ น

14. บริษัทฯ จะส่งก้าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่
ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอ
ยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอา
ตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ้าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล
, ภัยธรรมชาต,ิ อุบัติเหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั งนี เพื่อค้านึงถึง
ความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท้าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน
ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ น
ระหว่างการเดินทางท้าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชม
ให้แก่ท่าน

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอยา่งใด ๆ อันเกิดขึ นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือ
ความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง



17. ของก้านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถ
เลือกใช้ของก้านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

18. ต้าแหน่งที่น่ังบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต้าแหน่งที่นั่ง
ได้เอง ทั งนี บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต้าแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่
สายการบินจัดให้มา

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยว
พักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป

20. เมื่อท่านจองทัวร์และช้าระมัดจ้าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


