
โปรแกรมทองเที่ยวสุดพิเศษเอาใจคนรักธรรมชาติ “ปใหมนี้ที่พังงา” พาทานบินลัดฟาสูกระบี่ ลองเรือคลองสังเนห Little Amazon เมืองไทย  

ลองเรือดําน้ําหมูเกาะสุรินทร สํารวจหมูบานชาวมอแกน คนพบ Unseen Thailand เสม็ดนางชี พรอมดินเนอรปารตี้ปใหมสุดแฟนซี 

LEELA THE NATURAL BEAUTY 3D2N (KRABI – PHANGNGA) 

กําหนดการเดินทาง: 31 ธันวาคม 2563 – 2 มกราคม 2564  



NEW NORMAL SERVICE 



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

มาตรการการปองกันโรค Covid-19 



DAY 1 
06.30 น. พบทาน ณ จุดนัดพบสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 
 อาคารผูโดยสาร,  แถว F เคานเตอรสายการบิน
 บางกอก แอรเวยส เจาหนาท่ีบริษัทลีลาวดี ฮอลิเดย
 ยินดใีหบริการและอํานวยความสะดวก 
08.30 น. นําทานบินลัดฟาสูสนามบินกระบ่ี  
 โดยสายการบินบางกอกแอรเวยส เที่ยวบิน PG261 
 
10.00 น. ทานเดนิทางถึง ณ สนามบินกระบี่ โดยสวัสดภิาพ 

วันแรกของการเดินทาง 



เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหารเขาทองเทอเรสต 
      บริการทานดวยเมนูอาหารพนเมืองภาคใต 



นําทานเดินทางสู ทาปอมคลองสองน้ํา เปนแหลงศึกษาเชิง
นิเวศวิทยาเพ่ือเรียนรู ความสมบูรณของธรรมชาติท้ังในแงของทาง
นํ้าใตดินและพืชพรรณท่ีสามารถเติบโตไดท้ังในนํ้าและบนดิน   
ภายในมีสะพานยาว 700 เมตร ไวสําหรับเดินศึกษาธรรมชาติ สอง
ขางทางจะเปนปาดิบชื้น ปาพรุนํ้าจืด และปาชายเลน เปนเสนทางเดิน
แบบวงกลม เม่ือเดินไปไดไมนานก็จะเจอกับ บอนํ้าใส สีฟาอมเขียว  
ท่ีสวยอยางนาอัศจรรยอยูตรงหนา 

ทาปอมคลองสองน้ํา  



นําทานเดินทางสู คลองสังเนห เปนผืนปาเล็กๆ  
ท่ีเต็มไปดวยความหลากหลายทางชีวภาพ พืชพรรณแปลกๆท่ีข้ึนอยู 
ตามริมฝงคลองสังเนหน้ันเต็มไปดวยเสนหนาหลงใหลดวยความ
หลากหลาย ผูคนท่ีไดมาสัมผัสผืนปาแหงน้ีจึงตั้งฉายา  

วาเปน Little Amazon  
ใหทานได นั่งเรือพายชมธรรมชาติ ริมขางทางท่ีอุดมไปดวยทํา
ธรรมชาติอันนาท่ึงตลอด 1 ชั่วโมงเต็ม 

LITTLE AMAZON 



ฉลองปใหม 
รวม 

สงทายป 2020 

นําทานรวมงานเฉลิมฉลองเทศกาลปใหมไทย ณ 

 โรงแรม THE SAND KATATHANI  

เพื่อกาวเขาสูป.... 2021  

มาในธีม “อันดามันแฟนตาซ”ี 

ทานจะไดพบขบวนพาเหรดจากเจาชายและเจาหญิง 

หลากหลายสถานีเกมสหรรษา พรอมของรางวัลมากมาย 

การแสดงโชวและดนตรีอลังการเหมือนตองมนตสะกด 



ท่ีพัก 

WATER KHAO LAK BY KATATHANI  
หรือเทียบเทา 

หอง WATER POOL ACCESS 
ขนาด 50 ตร.ม. 



DAY 2  วันท่ีสองของการเดินทาง 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

07.30 น. นําทานออกเดินทางสู ทาเรือบานน้ําเค็ม 
08.30 น. ออกเดินทางสูหมูเกาะสุรินทร โดย เรือสปดโบท 28 ที่นั่ง   
 (ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) 
10.00 น. เดินทางถึงจุดดํานํ้าต้ืน ณ ปลายแหลมชองขาด อาวชองขาด 
 และเดินทางโดยเรือหางยาวเขาชมหมูบานมอแกนชมวิถีชีวิตบานเรือน 
 อุดหนุนของท่ีระลึกท่ีทําดวยมือจากชาวมอแกน ทานท่ีไมดํานํ้าสามารถ
 ข้ึนเรือหางยาว เพ่ือลงไปพักผอน ณ หาดไมงาม หาดท่ีมีความ
 สวยงาม และเงียบสงบ สัมผัสบรรยากาศท่ีแสนวิเศษอยางเต็มท่ี  
 (ในวันท่ีนํ้าลง และเรือเล็กเขาไมได จะข้ึนเกาะ ณ อาวชองขาดแทน) 



เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ท่ีทําการอุทยานฯ 
        บริการทานดวยเมนูบุฟเฟต ไกทอด แกงมัสม่ัน ผัดผัก ผัดหม่ี ผลไม 

13.30 น. เดินทางตอเพ่ือดํานํ้าตื้นชมปะการัง ณ  
 แหลมแมยายหรืออาวบอน 

14.30 น. เดินทางกลับจากอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
 พรอมกับความประทับใจ 

16.30 น. กลับถึงทาเรือบานนํ้าเค็ม 

SNORKELING 



คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ รานในเหมือง  
      บริการทานดวยเมนูพ้ืนเมืองอาหารใต มาท่ีน่ีตองหามพลาด ! 

      รับประทาน “ตมกะทิสายบัว แกงกะทิหมูเม็ดเหรียง หมูผัดสะตอ”  
      การันตีความอรอยโดย Michelin Guide 



ท่ีพัก 

WATER KHAO LAK BY KATATHANI  
หรือเทียบเทา 

หอง WATER POOL ACCESS 
ขนาด 50 ตร.ม. 



DAY 3  วันท่ีสามของการเดินทาง 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู  หาดทายเหมือง เปน
ชายหาดริมทะเลอันดามันท่ีมีความยาวมากถึง 
13.6 กิโลเมตร เคียงคูไปกับทิวสนตนใหญ
เรียงรายอยางสวยงาม ชายหาดกวางและ
ทอดตัวเขาไปตัดกับนํ้าทะเลใส เหมาะสําหรับ
การพักผอนหยอนใจมากทีสุด  
อิสระใหทานไดพักผอนเดินเลนตามอัธยาศัย 



นําทานเดินทางสู วัดทาไทร เปนวัดที่โดดเดนดวยอุโบสถ ไมสักหลังงาม ริมทะเลบรรยากาศรมร่ืน โบสถไมสักวัดทาไทร
เปนอาคารทรง ภายในโบสถไมสักมีแทนพระประธาน ช้ันบนประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา แกะสลักจากหิน
หยกขาวไดรับอิทธิพลศิลปะจากประเทศอินเดีย   

วัดทาไทร  



เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ 

รานเนินเขาวิวทะเล  
บริการดวยเซตอาหารไทยรสเลศิ 
พรอมวิวทิวทัศนแบบพาโนรามา 



นําทานเดินทางสู วัดสุวรรณคูหา เปนวัดที่มีความนาสนใจและเปนโบราณสถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตร วัดสุวรรณคูหามีถ้ําใหญอยูตอนลางสุด และมีพระพุทธรูปปูนปนประดิษฐาน
อยูหลายองค  องคสําคัญที่สุดคือ พระพุทธไสยาสน ที่มีความสวยงามสมบูรณแบบ   
ลึกเขาไปจากถ้ําใหญจะเปนถ้ําแจง  ถ้ํามืด และถ้ําแกว ซึ่งจะไดพบความงดงามของหินงอก 
หินยอยซึ่งนักทองเที่ยวสามารถเดินเขาไปชมความมหัศจรรยจากธรรมชาตินี้ได  

วัดสุวรรณคูหา  



นําทานเดินทางสู  จุดชมวิว เสม็ดนางชี ถือเปนอีกหน่ึง 
Unseen Thailand ความสวยงามของท่ีน่ีรํ่าลือกันวาเปนจุดชมวิว
พระอาทิตยข้ึนท่ีสวยท่ีสุดแหงหน่ึงของจังหวัดพังงา    

จุดชมวิวเสม็ดนางชี  



ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ตาทวย  
   บริการดวยเซตอาหารไทย  



18.00 น.  ทานเดนิทางถึง ณ สนามบินภูเก็ต 
 
19.50 น. นําทานบินลัดฟาสู สนามบินสุวรรณภูมิ  
 โดยสายการบินบางกอกแอรเวยส เที่ยวบิน PG278 
 
21.20 น. ทานเดนิทางถึง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 



อัตราคาบริการสําหรับจํานวนผูเดินทาง 12 ทาน 
หากมีจํานวนผูเดินทางไมครบตามกําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคาบรกิาร 

อัตราคาบริการ 

ประเภทผูเดินทาง 
อัตราคาบริการทัวร (ทานละ) 

12 ทาน 

ผูใหญ  

พักเดี่ยว (จายเพิ่ม) 

31,900.- 

4,700.- 

เดินทางโดยรถตู TOYOTA COMMUTER เบาะ VIP 



อัตราคาบริการนี้รวม 

1. คาบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับช้ันประหยัด ตามเสนทาง และ สายการบินที่ไดระบุไวในรายการ พรอมคาภาษีสนามบินทุกแหง 

2. คาที่พัก หองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบไุวในรายการ หรือระดับเดียวกัน  

3. คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ไดระบุไวในรายการ 

4. คามัคคุเทศกทีค่อยอํานวยความสะดวกใหกับทานในตลอดการเดินทาง 

5. คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ 1,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม 

  

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

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

2. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และคาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 



เงื่อนไขการชําระเงิน  
- “การจอง” กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 50 % จากราคาทัวร 
- ชําระดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค โดยสั่งจายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย จํากัด 
- ชําระโดยเงินสด 
- ชําระดวยการโอนเงินผานธนาคาร  (กรุณาแฟกซใบนําฝากมายังเบอร Fax. 02-6640023) 
- ชื่อบัญชี   บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย จํากัด ธนาคารกสิกรไทย 
   บัญชีกระแสรายวัน      เลขที่  639 - 1 - 00265 – 5 
 “การจายสวนที่เหลือ” กรุณาชําระยอดท้ังหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วันกอนเดินทาง 
 
การยกเลิก :    
- กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 40 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา 
- กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเปนตองหัก 50% ของอัตราคาบริการ 
- กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 
 



หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรบับรกิาร 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดนิทางทีเ่คยเดินทางแลวมีประวัติความประพฤติไมนารัก หรือมีพฤติกรรมเปนที่รงัเกยีจของคนสวนใหญ เชน ไมรักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบน

รถ, กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น, หรือพยายามสรางความวุนวายในคณะทัวร ฯลฯ ทั้งนี้เพ่ือความสุขของคณะผูเดนิทางสวนใหญ 

 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดนิทางทีม่ีอายุครรภเกนิ 4 เดือน ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของทานผูเดินทางและทารกในครรภ 

 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดนิทางทีม่ีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศอื่นเพ่ือไปทํางาน หรือเพ่ือการอืน่ใดอนัมใิชการทองเทีย่ว 

 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรอืไมใหบริการแกทานทีต่องใชรถเข็น (กรุณาแจงใหบรษิัทฯ ทราบกอนจองทวัรเพ่ือหาขอสรุปรวมกนั) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะบาง

เสนทางอาจไมสะดวกในการเดินทางสําหรบัทานที่ตองใชรถเข็น ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรอืไมใหบริการแกทานทีม่ีเด็กทารกอายุต่ํากวา 2 ขวบ รวมเดินทางไปดวย (กรุณาแจงใหบริษทัฯ ทราบกอนจองทัวรเพ่ือหาขอสรปุรวมกัน) โดย

บริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเดินทางทานอืน่ ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรอืไมใหบริการแกทานทีเ่ปนพระภิกษุสงฆหรอืนกับวชในบางรายการทัวรหรือบางเสนทาง ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชนของทานทีจ่องทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหแกลูกคาทานตอไปที่แจงช่ือรอไว ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของผูรวม

เดินทางทานอื่น 

 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางในกรณีที่มผูีเดนิทางตํ่ากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดนิทางทราบลวงหนากอนเดนิทางไมนอยกวา 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวรอื่น

ทดแทนหากทานตองการ 

 

• ในกรณีที่ทานยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินคาใชจาย  

• โดย หากยกเลิกกอนเดนิทาง 21 วัน  ขอหักรอยละ 50 ของอัตราคาบริการ 

•  หากยกเลิกกอนเดนิทาง 14 วัน  ขอหักรอยละ 100 ของอัตราคาบริการ 

 

• ในกรณีที่ทานขอเปล่ียนตัวผูเดินทาง โดยสามารถขอวีซาไดทันภายในกาํหนดเวลา  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคดิคาใชจายเพ่ิม เฉพาะคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาและคาเปล่ียนช่ือตั๋ว

เครื่องบินเทานั้น เวนแตตั๋วเครือ่งบินที่ไมอนญุาตใหเปล่ียนช่ือหรอืคืนตั๋ว 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาธรรมเนยีมการย่ืนวีซาในทกุกรณี หากมีการย่ืนวีซาแลว 

 



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการที่ทานถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาหรือออกจากประเทศใด ๆ  อันเนื่องมาจากเหตุผลสวนตัวของทานผูเดนิทาง เชน เอกสารการเดินทางไมถกูตอง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย 

หรือมีความประพฤติสอไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการที่มิไดเดนิทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 

 

• สําหรับทานผูเดินทางทีป่ระสงคจะซ้ือตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร ) หรือดําเนินการใด ๆ  ที่กอใหเกิดคาใชจาย กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน เพ่ือขอคํายืนยันสําหรับการออก

เดินทางของทัวรนั้นๆ หากทานผูเดินทางซ้ือตั๋วหรอืชําระคาใชจายใด ๆ  ไป โดยไมไดรับการยืนยันดังกลาว แลวตอมาทัวรนั้น ๆ  ไมสามารถออกเดินทางได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบสําหรับคาใชจายที่

เกิดข้ึน 

 

• บริษัทฯ จะสงกําหนดการทองเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแกทานกอนการเดินทางไมนอยกวา 10 วัน หากทานเห็นวารายการทองเทีย่วดังกลาวไมตรงตามความประสงคของทาน ไมวาจะเปนเพราะการเปล่ียนแปลงของ

โรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียนรายการทองเที่ยวใด ๆ   ทานมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดนิทางไดเปนกรณพิีเศษ โดยแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนออกเดินทางไมนอยกวา 5 วัน หากทานยืนยันจะออกเดนิทาง บริษัทฯ ขอ

ถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปนยุติ เวนแต ในกรณีที่เกิดเหตุจําเปนหรือสุดวสัิย อาทิ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทวง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือคํานึงถึงความปลอดภยั และรกัษาผลประโยชนของทานใหไดมากที่สุด 

 

• สถานที่ทองเที่ยวที่ระบุในรายการไดรวมคาเขาชมไวแลว หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวดังกลาวปดทําการ  บริษัทฯ จะคืนเงินคาเขาชมใหแกทานตามทีร่ะบุไวในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ  หรือจะสลับปรับเปล่ียน

รายการเพ่ือใหทานสามารถเขาชมได   แตในกรณีที่มีเหตุลาชาหรือเหตุอื่นใดเกิดข้ึนระหวางการเดนิทางทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานทีท่องเที่ยวดงักลาวได โดยมิใชความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืน

เงินคาเขาชมใหแกทาน 

 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายอยางใด ๆ  อันเกิดข้ึนแกทรัพยสินของทาน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ หรือความประมาทจากตัวนักทองเทีย่วเอง 

 

• ของกํานัลตาง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให ( ถามี ) เชน กระเปาเดินทาง ไมสามารถหักทอนเปนสวนลดเปนตัวเงินได โดยทานสามารถเลือกใชของกาํนัลดังกลาวในขณะรวมเดนิทางไปกับคณะทัวรหรอืไมกไ็ดตามอธัยาศัย 

 

• ตําแหนงที่นั่งบนเครื่องบินเปนไปตามเง่ือนไขตั๋วเครือ่งบนิแบบหมูคณะของสายการบินตาง ๆ   บริษัทฯ  ไมสามารถเลือกตําแหนงที่นัง่ไดเอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งใหแกทานและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดี

ที่สุดภายใตลักษณะตําแหนงที่นั่งแบบหมูคณะทีส่ายการบินจดัใหมา 

 

• บริษัทฯ ขอตอนรับและมีความยินดีที่ไดใหบริการแกทานผูเดินทางที่เช่ือมั่นในมาตรฐานของบรษิัทฯ ซ่ึงประสงคจะเดินทางไปทองเที่ยวพักผอนแบบหมูคณะ และเขาใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศทีท่านได

เดินทางไป 

 

• เมื่อทานจองทวัรและชาํระมดัจาํแลว หมายถงึทานยอมรบัในขอความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจงแลวขางตน 
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