
LEELA KOREA SKI NEW YEAR
BUSAN – SEOUL 6D4N

ก ำหนดกำรเดินทำง   

28 ธันวำคม 2561 – 2 มกรำคม 2562



DAY 1

วันแรกของการเดินทาง เดินทางสู่ห้วงเวลาแห่งความสุข บินลัดฟ้า ด้วย “สายการ
บินไทย”

21.30 น.  ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 
เคาน์เตอร์ C พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี - ฝ่ายขาย ขออนุญาต
สวัสดีทุกท่านดูแลความพร้อมด้านเอกสาร รวมถึงส่งท่านเข้าสู่
ช่วงเวลาแห่งความสุข

00.05 น.  สู่กรุงโซลด้วยเที่ยวบิน TG 650 พร้อมรับบริการจาก
มัคคุเทศก์ของบริษัทเราตลอดจนเจ้าหน้าที่จากการบินไทยให้ท่านได้
มีเวลาพักผ่อนราว 6 ช.ม.

07.10 น.  เดินทางถึงสนามบิน ปูซาน ....  
หลังผ่านพิธีการทางศุลกากร เรียบร้อยแล้ว 

DAY 2

วันศุกรท์ี ่28 ธันวำคม 2561 

วันเสำรท์ี่ 29 ธันวำคม 2561 



อุทยำนยงดูซำน (Yongdusan Park) ตั้งอยู่ในตัวเมือง 
ปูซำน และเป็นหนึ่งใน 3 ภูเขำที่เป็นที่นิยมมำกที่สุด ที่มำ
ของชื่อ “ยงดูซำน” นั้น มำจำกลักษณะรูปร่ำงของภูเขำที่
เ ห มื อ น กั บ หั ว มั ง ก ร  ซึ่ ง หั น ห น้ ำ เ ข้ ำ สู่ ฝั่ ง ท ะ เ ล               
เพื่ อป้ องกั น แล ะ ก ำ จั ด ศั ตรู ที่ ม ำจ ำกท ะ เ ลนั่ น เ อง                  
บริเวณของอุททยำนประกอบไปด้วยสวนสวยที่มีพรรณ
ไม้กว่ำ 70 สำยพันธุ์, ศำลเจ้ำที่สร้ำงขึ้นโดยชำวญี่ปุ่นใน
ยุคล่ำอำณำนิคมของญี่ปุ่น, อนุสำวรีย์ Cheokhwabi, 
Chunghontap,อำคำรอนุสรณ์ เพื่อร ำลึกถึงเหยื่อใน
สงครำมเกำหลี, อนุสำวรีย์ของนักศึกษำที่ต่อต้ำนรัฐบำล
ในเหตุกำรณ์ปฏิวัติ 4.19, รูปปั้นของนำยพล Lee Susin 
ผู้บัญชำกำรทหำรที่ดีที่ สุด ในสมัยรำชวงศ์ โชซอน              
(1392-1910) และพิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรี

YONGDUSAN PARK

สวนแห่งนี้ยัง เป็นที่ตั้งของปู
ซำนทำวเวอร์ (BusanTower) 
ซึ่งเป็นสถำนที่นิยมอีกแห่งหนึ่ง
ของปูซำน ส ำหรับชั้นแรกของ
หอคอย เป็นบริเวณขำยของที่
ระลึกและงำนหัตถกรรมแบบ
ดั้งเดิมของเกำหลี เช่น มำสก์, 
พ ว ง กุ ญ แ จ ,  ก ร ะ เ ป๋ ำ , 
เครื่องปั้นดินเผำ, ตุ๊กตำ และ
อื่ นๆ  ส่ ว นด้ ำ นบนสุ ด ของ
หอคอยเป็นจุดส ำหรับชมวิว
ทิวทัศน์ ของ เมืองปูซ ำน  ที่
สวยงำมทั้งในยำมกลำงวัน และ
ยำมค่ ำคืน
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le เ ป็ น วั ด เ ก่ ำ แ ก่ อ ยู่ ที่ เ ชิ ง เ ข ำ ข อ ง ภู เ ข ำ                 
กอมจองซำน(Geumjeongsan)ใกล้กับใจกลำง
เมืองปูซำน เป็นหนึ่งใน 3 วัดหลักของเกำหลี
ใต้ ทุกวันนี้เป็นที่รู้จักกันอย่ำงกว้ำงขวำงว่ำ
เป็นสถำนีฝึกฝนกำรปฏิบัติธรรมแบบพระ 
หรือที่เรียกกว่ำ Temple Stay ซึ่งจะแบ่ง
ออกเป็น 2 แบบ คือแบบฝึกฝนและแบบสบำยๆ 
แบบแรกผู้เข้ำร่วมจะได้ประสบกำรณ์คล้ำยกับ
กำร เ ป็ นพร ะ   ใ นก ำร ใ ช้ ชี วิ ต ปร ะ จ ำ วั น                       
ตั้งแต่กำรกิน และกำรสวนมนต์จนถึงกำรท ำ
สมำธิแบบเซน ถ้ำเป็นแบบสบำยๆ จะเป็นกำรดื่ม
ชำแล้วสนทนำกับพระหรือกำรฝึกท ำสมำธิแบบ
เซนสั้น ๆBEOMSESOSA TEMPLE

วัดเบียวเมียวซำ

เที่ยง บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำร ด้วย HANJUNGSIK



ชำยหำดแฮอึนแด เป็นชำยหำดที่มีชื่อเสียงมำกที่สุดในประเทศเกำหลี และเป็น
สถำนที่ส ำหรับจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม และงำนเทศกำลต่ำงๆ ตลอด
ทั้งปีบริเวณชำยหำดมีสถำนที่จัดไว้เพื่อให้ได้สนุกสนำนกับกำรละเล่นพื้นบ้ำน
ของเกำหลี ได้แก่ Neoldduigi(ยืนกระโดดขึ้นลงบนไม้กระดำนแผ่นใหญ่ 
เหมือนไม้กระดก), Korean wrestling (มวยปล้ ำเกำหลี), Tuho (ยิงธนู), 
Tug-of-war(ชักเย่อ) เป็นต้น  นอกจำกนี้ยังมีศูนย์วัฒนธรรม และ
ห้องสมุดชำยหำดอีกด้วย

HAEUNDAE

สะพำะคังอัน หรือ สะพำนเพชร เป็นสะพำนแห่งแรกในเกำหลีที่ทอดข้ำมทะเล 
ที่เชื่อมโยงระหว่ำงใจกลำงเมืองสู่ชำยหำดและศูนย์ประชุม และยังเป็นสะพำน
ข้ำมทะเลที่ยำวที่สุดของประเทศเกำหลี ถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมือง
ปูซำน อีกทั้งบริเวณท้องทะเลแห่งนี้ ยังเป็นจุดชมวิวของท่ำเรือยอร์ช ยำม
ค่ ำคืนสะพำนแห่งน้ี สว่ำงสไวไปด้วยไฟ ที่แสนอบอุ่นและโรแมนติก

GWANGAN 
BRIDGE

มื้อค่ ำ : บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วย GRILLED FISH
ที่พัก : LOTTE  HOTEL หรือเทียบเทำ่



DAY 3

ตลำดปลำจำกัลชี   เป็นตลำดปลำและ
อำหำรทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเกำหลี และยัง
เป็นอีกหนึ่งแลนมำร์คของเมืองปูซำนอีก
ด้วย โดยมีคนขำยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่
เรียกกันว่ำ “Jagalchi Ajumma” ที่แปลว่ำ
คุณป้ำจำกัลป์ชี (แปลตรงตัวคือ ผู้หญิง
วัยกลำงคนที่ แต่งงำนแล้ว)และ ยังเป็น
สถำนที่ส ำหรับลิ้มลองอำหำรทะเลสดใหม่ 
เ ช่ น  เนื้ อปลำ หอย กุ้ ง  ปู  หรือ เนื้ อ
ปลำวำฬก็มีขำย และภำยในตลำดก็จะมี
ร้ำนอำหำรทะเลสดๆ ขำยให้ลองชิมกันด้วย 
นอกจำกนี้ยังจะได้เห็นวิถีชีวิตจริงๆ ของ
ผู้คนในเมืองปูซำนอีกด้วย

Korea Style

JAGALCHI FISH 
MARKETเช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 

วันอำทติย์ที่ 30 ธันวำคม 2561 



เป็นวัดที่สร้ำงบนเหล่ำโขดหินริมชำยหำดที่แตกต่ำงไปจำกวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกำหลี                       
ที่มักจะสร้ำงอยู่ตำมเชิงเขำ วัดแห่งนี้เป็นสถำนที่ศักดิ์สิทธ์ิและสวยงำม เหมำะส ำหรับกำรมำ
ชมพระอำทิตย์ขึ้นในยำมเช้ำ และมักเป็นสถำนที่ที่เหล่ำพุทธศำสนิกชนในเกำหลี พำกันมำ
อธิษฐำนขอพรในวันขึ้นปีใหม่

HAEDONG YONGGUNGSA  TEMPLE

เป็นย่ำนดังที่ใช้ในกำรจัดงำนแสดงภำพยนตร์นำนำชำติเมืองปูซำน ถูก
พัฒนำขึ้นเพื่อรองรับกับงำนนี้โดยเฉพำะตั้งแต่ปี 1996 เป็นต้นมำจน
กลำยเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ย่ำน BIFF นี้มี โรงภำพยนตร์อยู่
มำกมำย ที่จะน ำภำพยนตร์ที่หำยำกหรือภำพยนตร์ที่ยังไม่ได้ฉำยที่ไหนมำ
เ ปิ ด ฉ ำ ย ที่ นี่ ก่ อ น  แ ล ะ ไ ม่ ไ ด้ มี เ พี ย ง แ ต่ โ ร ง ภ ำ พย นต ร์ เ ท่ ำ นั้ น                                                         
แต่ ยั งมี ร้ ำนค้ ำ  ร้ ำนอำหำร  ศู นย์ ก ำรค้ ำ แล ะอื่ นๆ  อี กมำกมำย                                                                   
เรียกว่ำกลำยเป็นย่ำนเกิดใหม่ของเมืองปูซำนเลยทีเดียวในช่วงที่จัดเทศกำล
งำนภำพยนตร์นำนำชำติ ที่นี่จะมีกำรประดับตกแต่งด้วยไฟ ตำมถนน และ
กำรแสดงโชว์ต่ำงๆ อีกด้วย

BIFF SQUARE



เท่ียง บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำร
: บริกำรอำหำรท่ำนด้วย Kalbi 

ปิ้งย่ำงสไตส์เกำหลี

“ KALBI ”



หมู่บ้ำนวัฒนธรรมคัมชอน ได้รับกำร ขนำน
นำมว่ำเป็นซำนโตรินีแห่งเกำหลีถนนหนทำงที
นี่ ถู กตกแต่ งด้ วยภำพ แนวกรำฟฟิตี้ 
บ้ำนเรือนหลำยหลังเปลี่ยนเป็นสตูดิโอและ
แกลลอรี่ แต่หลำยหลังยังมีผู้คนอำศัยอยู่
จริงๆ ที่นี่โด่งดังจำกกำรเป็นสถำนที่ถ่ำยท ำ
รำยกำร Running Man รำยกำรชื่อดังของ
เกำหลี 

GAMCHEON 
CULTURE VILLAGE



ห้ำงสรรพสินค้ำ Shinsegae สำขำ Centum City ได้ชื่อ
ว่ำเป็นห้ำงที่ ใหญ่ที่สุดในโลก ที่เป็นต้นต ำรับของห้ำงที่
เกำหลี ภำยในห้ำง Shinsegae Centum City จะเป็น
เหมือนเมืองเลย มีกำรออกแบบทั้งภำยในและภำยนอกที่
สวยงำม มีทุกสิ่งอย่ำงให้เลือกซื้อเลือกหำกัน ตั้งแต่สินค้ำ
ควำมงำม แฟชั่น เทคโนโลยี แบรนด์หรูๆ ครบทุกแบรนด์ 
ร้ำนหนังสือ Kyobo Book Store ที่เป็นร้ำนจ ำหน่ำย
หนังสือที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในเกำหลีใต้ จวบจนถึงลำนสเก็ต
น้ ำแข็ง สนำมไดร์กอล์ฟ สปำ สวนสนุก สวนสัตว์ คำรำโอ
เกะ โรงภำพยนตร์ และ   สวนอำหำรจำกทั่วทุกมุมโลก                                            
เรียกได้ว่ำมีทุกอย่ำงเสร็จสรรพเลยทีเดียว

SHINESEGAE SHOPPING

ค่ ำ : บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วย แฮมุลทัง หรือหม้อไฟ ซีฟู๊ด  แบบฉบับเมืองปูซำนดั้งเดิม 
ที่พัก : LOTTE HOTEL หรือเทียบเท่ำ



PHOENIX SKI RESORT

จำกนั้นน ำท่ำนร่วมสัมผัสอำกำศสดช่ืนที่ลำนสกีในบรรยำกำศสีขำวโพลนของหิมะ ให้ทุกท่ำนได้สัมผัสประสบกำรณ์
แปลกใหม่ด้วยกำรทดลองเล่นสกีซึ่งถือว่ำเป็นลำนสกีที่มีผู้คนนิยมเดินทำงไปเล่นกันมำกอีกแห่งหนึ่งสดช่ืนกับ
บรรยำกำศของสำยลมเย็นในฤดูหนำว เชิญท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยพร้อมท ำกิจกรรมสนุกๆ บนลำนหิมะกว้ำง อำทิ 
สโนว์สเลด เล่นสไลด์เดอร์ ลื่นลงจำกเนินเขำหิมะ และเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์สีขำวโพนของหิมะที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณ

ที่พัก   PHOENIX  SKI RESORT หรือเทียบเท่ำมื้อค่ ำ   บริกำรอำหำรทำ่นดว้ยเมนู โอซัมบลูโกกิ 

DAY 4

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 

เที่ยง : บริกำรอำหำรท่ำนดว้ยชุดเชตชำบ ูชำบู เกำหลี

น ำท่ำนเดินทำงสูก่รุงโซลโดยรถไฟควำมเรว็สูงหรอื KTX
( รำว 3 ชั่วโมง )

วันจันทร์ที ่31 ธันวำคม 2561 

*** ไม่รวมคา่เช่าอปุกรณต์า่ง ๆ



เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 

น ำท่ำนเดินทำงสู่  ไร่สตรอเบอรี่  สัมผัสสตรอเบอรี่  ที่ปลูกโดยวิธีธรรมชำติ             
และจะมีกำรหมุนเวียนเปลี่ยนผลผลิตไปตำมฤดูกำลของเกำหลี นอกจำกนั้นท่ำน
สำมำรถ ลิ้มรสหวำนของผลไม้ที่มีควำม...สดและใหม่ได้อย่ำงแท้จริง

DAY 5

STRAWBERRY FARM

จำกนั้นเดินทำงสู่ สถำบันสอนกิมจิ สถำนที่ที่ท่ำนได้มีโอกำสท ำกิมจิด้วยฝีมือของตัวเอง อำหำร
ชนิดนี้...ถือเป็นที่นิยมใช้เป็นเครื่องเคียงในทุกๆ มื้อของชำวเกำหลี พร้อมเรียนรู้วิธีกำรท ำจำก
ผู้เชี่ยวชำญ และสำมำรถน ำกลับเมืองไทยได้ ชุดฮันบก เป็นเครื่องแต่งกำยประจ ำชำติเกำหลีมำเป็น
เวลำพันๆ ปี ควำมงำมและควำมอ่อนช้อย ของวัฒนธรรมเกำหลีจะถูกถ่ำยทอดออกมำผ่ำนทำง
ภำพถ่ำยของสุภำพสตรีในเครื่องแต่งกำยฮันบกนี้ ก่อนที่วัฒนธรรมกำรแต่งกำยแบบตะวันตกจะ
ได้เข้ำมำในเกำหลีเมื่อร้อยปีที่ผ่ำนมำ

KIMCHI SCHOOL

เที่ยง : บริกำรอำหำรท่ำนด้วย B.B.Q. BUFFET

วันอังคำรที่ 1 มกรำคม 2561 



COSMETIC DUTY                                   
FREE SHOP

สถำนที่รวมเครื่องส ำอำงแบรนด์ดังของเกำหลี และเครื่องส ำอำงค์
ชั้นน ำต่ำงๆ มำกมำย ที่ท่ำนจะได้เลือกซื้อในรำคำสุดพิเศษ 

จำกน้ันน ำท่ำนสู่ ... กรุงโซล

GINSENG CENTER
ศูนย์โสมแห่งนี้ถือว่ำเป็นศนูย์จ ำหนำ่ยโสมที่มีคุณภำพที่สุดซึ่งกำรัน
ตีโดยรัฐบำล องค์กำรอนำมัยโลก และบริษัทซัมซุง ซึ่งโสมเกำหลี
เป็นโสมที่ดีที่สุดในโลก มีคุณสมบัติพิเศษในกำรดีท็อกซ์เม็ดเลือด 
ปรับหยินหยำงในร่ำงกำยให้สมดุล บ ำรุงร่ำงกำย และยังมี
คุณสมบัติอีกหลำยอย่ำงในทำงรักษำโรค



MYEONGDONG

สถำนที่ช้อปปิ้งยอดฮิตในเกำหลี ใครที่มำเกำหลี
ต้องมำช้อปปิ้งที่นี่ เพรำะเป็นศูนย์รวมของสินค้ำ
ย อ ด ฮิ ต ห ล ำ ก ห ล ำ ย ช นิ ด  ไ ม่ ว่ ำ จ ะ เ ป็ น 
เครื่องส ำอำงค์ ยอดฮิตในเกำหลี เสื้อผ้ำแฟชั่น 
ทั้งหญิงและชำย เสื้อผ้ำที่นี่จะมีทั้งร้ำนที่เป็นแบ
รนด์ยอดฮิตในเกำหลี และแบรนด์สุดฮิตจำก
ต่ำงประ เทศ  ,รองเท้ำ มีทั้งรองเท้ำแฟชั่น 
รองเท้ำกีฬำ ทั้งมียี่ห้อ และไม่มียี่ห้อ ,ร้ำนกระเป๋ำ  
ดีไซน์สวยเก่ไม่เหมือนใคร, ร้ำนขำยเครื่องประดับ 
รวมถึงร้ำนอำหำร ร้ำนฟำสฟู๊ด ร้ำนหมูย่ำง และ 
ร้ำนกำแฟ



ที่พัก
FOUR POINT BY SHERATON 

SEOUL NAMSAN HOTEL

หรือเทียบเท่ำ

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พักด้วยโรงแรมระดับมำตรฐำนของลีลำวดี

ค่ ำ : บริกำรอำหำรท่ำน ณ ภัตตำคำร           
เรำขอบริกำรท่ำนด้วย BUFFET KING CRAB

“บุฟเฟ่ต์ขำปู” พร้อมบริกำรอำหำรของเกำหลี ญี่ปุ่น จ ำพวก ซูชิหน้ำต่ำงๆ 
อูด้ง ฯลฯ และจีน ตำมแต่ท่ำนเลือกสรร ผลไม้ตำมฤดูกำล และของหวำนท่ี
ตกแต่งไว้อย่ำงสวยงำม พร้อมเครื่องดื่มชำพื้นเมือง น้ ำผลไม้ตำมฤดูกำล 



HERB SHOP

DAY 6
เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 

จำกนั้นน ำท่ำนสู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนำมู เป็นยำสมุนไพรที่ได้รับควำมนิยมของคนเกำหลี 
เพรำะสมุนไพรชนิดนี้มีสรรพคุณทำงยำช่วยรักษำอำกำรโรคตับแข็ง และสำมำรถช่วยล้ำง
สำรพิษในร่ำงกำยได้

หมู่บ้ำนบุกชอนฮันอก หมู่บ้ำนดั้งเดิมของเกำหลีที่มีประวัติยำวนำนที่เรียกว่ำ 
ฮันอก (Hanok) เพรำะตั้งอยู่ระหว่ำงพระรำชวังเคียงบกกุง  หมู่บ้ำน
ประกอบด้วยตรอกซอกซอยอันเป็นที่ตั้งของบ้ำนแบบดั้งเดิมกว่ำร้อยหลัง 
และ เป็นที่ เก็บรักษำสภำพแวดล้อมของเมืองไว้ เพื่อเป็นกำรบอกเล่ำ
ประวัติศำสตร์ และเป็นมรดกทำงวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยรำชวงศ์โชซอนที่มี
อำยุกว่ำ 600 ปี

BUKCHON HANOK VILLAGE

มื้อกลำงวัน “ไก่ตุ๋นโสม หรือ ซัมแทคัง” 
กรรมวิธีประกอบอำหำร คือ ใช้ไก่ที่มีอำยุ 45 วันพอดีมำตุ๋น โดยใส่ข้ำว โสมอำยุ 
2 ปี พุทรำแห้ง กระเทียม ลงไปในตัวไก่ จำกนั้นน ำไปต้มจนสุกจึงน ำมำเสิร์ฟท่ำน
ละ 1 ตัว พร้อมบริกำรท่ำนด้วยชำ และ เหล้ำ 1 ถ้วย เพื่อให้อำหำรมีรสชำติ
มำกยิ่งขึ้น

วันพุธที่ 2 มกรำคม 2561 



ถนนซัมชองดองกิล Samcheongdong-gil เป็นถนนช้อปปิ้งที่เดินชิวๆ บรรยำกำศดี ร้ำนค้ำแต่ละร้ำนตกแต่งแบบมี
สไตล์เป็นของตัวเอง มีทั้งแบบโมเดิร์นหรือจะน ำเอำบ้ำนแบบเกำหลีดั้งเดิมมำตกแต่งเป็นคำเฟ่น่ำรักๆ ถนนเส้นนี้เริ่มตั้งแต่
พระรำชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) ทอดยำวไปจนสุดทำงที่สวนซัมซอง (Samcheong Park)



กำโรซูกิล แหล่งรวมแฟชั่น คำเฟ่ สุดฮิปของชำว
เกำหลี ถนนที่มีครบทุกรส ทั้งร้ำนเส้ือผ้ำ รองเท้ำ 
เครื่องประดับ ในแบบท่ีเรียกว่ำฮิป ยูนิคสุดๆ ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นร้ำนของเหล่ำนักออกแบบที่มีชื่อเสียงและ
นักออกแบบอิสระรุ่นใหม่ของเกำหลีไปจนถึงสินค้ำ                

แบรนด์เนม รวมถึงคำเฟ่ต์ 
และร้ำนอำหำรที่อยู่บนถนนเส้นนี้ที่ตกแต่ง

ร้ำนได้อย่ำงสร้ำงสรรค์และมี
เอกลักษณ์ที่โดดเด่น

GAROSU GILL

Shopping



ซุปเปอร์มำเก็ต แหล่งละละลำยเงิน
วอนแห่งสุดท้ำยของกำรเดินทำง 
หำกท่ำนที่ก ำลังหำของฝำกที่นี่ถือ
ว่ำมีครบท้ังหมดทั้งสำหร่ำยรส

ต่ำงๆ มำม่ำเกำหลี ขนมช็อคโกแลต 
อุปกรณ์เคร่ืองเงินเครื่องส ำอำงค์ 

เสื้อผ้ำ และ อื่นๆ

SUPERMARKET



21.20 น.  เดินทำงกลับสู่ประเทศไทย ด้วยเท่ียวบิน TG655 พร้อมรับ
กำรบริกำรอำหำรและเครื่องดื่มจำกพนักงำนต้อนรับของ
สำยกำรบินไทย

01.10 น.  เพียงชั่วครู่บินลงสู่ภำคพื้นสนำมบินสุวรรณภูมิ พร้อมกับ     
ควำมรู้สึกสุดแสนพิเศษและประทับใจกับกำรท่องเที่ยวที่ทำง   
ลีลำวดีตั้งใจมอบให้ 

ลีลำ ... ที่เป็นตัวคณุ
ลีลำวดี ฮอลิเดย์



อัตรำคำ่บรกิำร ส ำหรบัผูเ้ดนิทำง 15 ท่ำนขึ้นไป
ประเภทผู้เดนิทำง ลูกคำ้ปกติ สมำชกิบตัรหลกั สมำชกิบตัรเสรมิ

ผู้ใหญ่
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม)
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวเพิ่ม
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ)่ลด

88,900.-
87,900.-
86,900.-
85,900.-
35,000.-
19,000.-

86,900.-
85,900.-
84,900.-
83,900.-
35,000.-
19,000.-

87,900.-
86,900.-
85,900.-
84,900.-
35,000.-
19,000.-

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบัตรหลกั สมำชิกบัตรเสรมิ
ผู้ใหญ่
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม)
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม)
พักเด่ียวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม)
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) 

869
859
849
839
350
679

869
859
849
839
350
679

** อัตรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วส ำหรบัจ ำนวนผู้เดนิทำง 15 ท่ำนขึน้ไป**.

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชกิ

** กรณเีดนิทำง 10-14 ท่ำนช ำระเพิม่ทำ่นละ 8,000 **.



อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม
1. ค่ำบัตรโดยสำรเครื่องบิน ไป–กลับชั้นทัศนำจรตำมเส้นทำง และ สำยกำรบินที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแหง่
2. ค่ำที่พัก ห้องละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมท่ีระบุไว้ในรำยกำร หรือระดับเดียวกัน
3. ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด  ตำมท่ีได้ระบุไว้ในรำยกำร
4. ค่ำประกันอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำท เงื่อนไขตำมกรมธรรม์

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม
1. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว  อำทิ ค่ำอำหำร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% และค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%
3. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง / ต่อหน้ำเล่มหนังสือเดินทำง
4. ค่ำภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่มอีก

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตามยอดการช าระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

หมายเหตุ : การใช้คะแนนส าหรับสมาชิก



เงื่อนไขกำรช ำระเงนิ: ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 20,000.- บำท
- ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วัน
- ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกัด
- ช ำระโดยเงินสด
- ช ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซใ์บน ำฝำกมำยงัเบอร ์Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญช ี บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกัด ธนำคำร กสิกรไทย  
บัญชีกระแสรำยวัน เลขที ่ 639-1-00265-5

“กำรจำ่ยสว่นทีเ่หลอื” กรุณำช ำระยอดทัง้หมดกอ่นกำรเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 14 วัน

กำรยกเลกิ
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง  21 วัน  ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจ ำ
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง  14 วัน  ทำงบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นต้องหัก 50% ของอัตรำค่ำบริกำร
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง  10 วัน   ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมด



หมำยเหตุและเงือ่นไขในกำรรบับรกิำร

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนส่วนใหญ ่เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสุรำบนรถ, ก่อ
เสียงร ำคำญรบกวนผู้อื่น, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอื่นเพื่อไปท ำงำนหรือเพื่อกำรอื่นใดอันมิใช่กำรท่องเท่ียว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำงเส้นทำงอำจ
ไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต่ ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ 
ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทัวรค์ณะส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปท่ีแจ้งชื่อรอไว้ ท้ังน้ีเพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทำงท่ำนอื่น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์อื่นทดแทนหำกท่ำน
ต้องกำร

ในกรณีท่ีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย 
โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร

หำกยกเลิกก่อนเดินทำง  10 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร

ในกรณีท่ีท่ำนขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำและค่ำเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่ำนั้น 
เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินท่ีไม่อนุญำตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรย่ืนวีซ่ำแล้ว



บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อกำรท่ีท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเน่ืองมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผูเ้ดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง, 
พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงกำรท่ีมิได้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน

ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงท่ีประสงค์จะซ้ือตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพื่อขอ
ค ำยืนยันส ำหรับกำรออกเดินทำงของทัวร์นั้นๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อตั๋วหรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์น้ัน ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเท่ียวเอง

สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนท่ีท่องเท่ียวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมท่ีระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที่นั้น ๆ 
หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรำยกำรเพื่อให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ท่องเท่ียวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่
ควำมผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน

ของก ำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกับคณะทัวร์
หรือไม่ก็ได้ตำมอัธยำศัย

ต ำแหน่งท่ีนั่งบนเครื่องบินเป็นไปตำมเง่ือนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งท่ีนั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดท่ีนั่งให้แก่ท่ำนและ
ครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีที่สุดภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สำยกำรบินจัดให้มำ

บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจน
วัฒนธรรมของประเทศท่ีท่ำนได้เดินทำงไป

เมื่อท่ำนจองทัวรแ์ละช ำระมัดจ ำแลว้ หมำยถึงท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขที่บรษิัทฯ แจ้งแลว้ขำ้งต้น


