
 
 
 

การสมัครและสิทธิประโยชน์ส าหรับ V.I.P MEMBER 
 

ขั้นตอนการสมัคร 
1.    กรอกแบบฟอร์มใบสมัครและส่งแฟกซ์กลับมาที่บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด 
2.    ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10,000 บาท ในหน่ึงสิทธิจะได้รับบัตร 2 ใบคือบัตรหลักและบัตรเสริม 
3.  ทางบริษัทจัดท าบัตรที่ระบุชื่อเจ้าของบัตรอย่างชัดเจน(เจ้าของบัตรไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น) 

 *** ท่านสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มการสมัครได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ของ  
บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด *** 
 

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข 
1.   สมาชิกผู้ถือบัตรหลัก สามารถใช้สิทธิ์รับส่วนลดราคาพิเศษ จากราคาทัวร์ของบริษัทลีลาวดี ฮอลิเดย์  
    บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์(ประเทศไทย) และ บริษัทอิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย)  
    นับจากวันที่สมัคร 
2.    สมาชิกผู้ถือบัตรหลักสามารถมอบสิทธิ์รับส่วนลดราคาพิเศษ จากราคาทัวร์ของ 
    บริษัทลีลาวด ีฮอลิเดย์ บริษัท อิมเมจฮอลิเดย์(ประเทศไทย) และ บริษัท อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์  
    เอเยนซี่ (ประเทศไทย) แก่ผู้ใดก็ได้ (บัตรเสริม) 
3.    สมาชิกผู้ถือบัตรหลัก(เฉพาะสมาชิกในพื้นที่กรุงเทพฯ, นนทบุรี และสมุทรปราการ) 

    สามารถใช้บริการรถรับ-ส่งไป-กลับสนามบินในทุกๆการเดินทางตลอดอายุสมาชิก 
    (**ส าหรับสมาชิกนอกพื้นที่ให้บริการ สามารถใช้บริการเข้าพักในโรงแรมใกล้สนามบินได้ 1 ห้อง 1 คืน) 
4.    สมาชิกผู้ถือบัตรหลักและบัตรเสริมสามารถใช้สิทธิ์รับส่วนลดจากสถานบริการที่ร่วมรายการ เช่น โรงแรม    
    ร้านอาหาร เป็นต้น 
5.  สมาชิกผู้ถือบัตรหลักและบัตรเสริมสามารถเข้าร่วมโครงการ MEMBER BONUS POINT ได้ตามเง่ือนไขที่   
     บริษัทระบ ุ

6.    สมาชิกผู้ถือบัตรจะได้รับ PREMIUM GIFTSET จากทางบริษัท 
7.    V.I.P. MEMBER CARD จะมีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ระบุในแบบฟอร์มการสมัคร 
 

***หมายเหตุ  -  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงชื่อผู้ถือบัตร 

** เง่ือนไขเป็นไปตามที่บริษัทก าหนด 

 



MEMBER BONUS POINTS 

 โครงการ Member Bonus Points คือ โครงการพิเศษ ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าด้วยการมอบ
สิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้าสมาชิกบัตร V.I.P. Member ของบริษัท ในเครือฮอลิเดย์ กรุ๊ป ซึ่งประกอบด้วยบริษัทผู้
ประกอบธุรกิจนําเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ จํานวน 3 บริษัท ได้แก่  

1. บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จํากัด     

2. บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์  จํากัด  

3. บริษัท อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จํากัด   

ท้ังนี้ สมาชิกบัตร V.I.P. Member ทั้งสมาชิกผู้ถือบัตรหลัก และสมาชิกผู้ถือบัตรเสริม จะได้รับคะแนน
สะสมพิเศษจาก ทุกการใช้จ่ายในการจองทัวร์  ต๋ัวเครื่องบิน หรือบริการต่างๆของทางบริษัทฯ และสามารถนํา
คะแนนสะสมดังกล่าวมาแลกรับเป็นส่วนลดในการใช้บริการจองทัวร์และตั๋วเครื่องบินในครั้งต่อไปได ้

 

 

1. ท่านสมาชิกบัตร V.I.P. Member (บัตรหลักและบัตรเสริม ) สามารถสะสมคะแนนจากการจองทัวร์   ต๋ัว
เครื่องบิน  และการใช้บริการอ่ืนๆ ได้ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ 

2. เมื่อคะแนนสะสมเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งยอดรวมของ คะแนนสะสมและวันหมดอายุของ
คะแนนสะสมไปยังมือถือของท่านทันที หรือ ท่านสมาชิกสามารถตรวจสอบยอดคะแนนสะสมได้ อีกครั้ง
จากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสมาชิกแต่ละท่าน 

3. ท่านสมาชิกผู้ถือบัตรหลักและบัตรเสริมสามารถโอนยอดคะแนนสะสมให้แก่กันได้ โดยท่านสามารถแจ้ง
ความประสงค์ในการโอนยอดคะแนนสะสมได้ที่เจ้าหน้าที่ผู้ดู แลสมาชิก และคะแนนสะสม ดังกล่าวจะ
นํามาใช้ได้ต่อเมื่อระบบได้ทําการโอนย้ายยอดคะแนนสะสมเรียบร้อยแล้ว 

4. คะแนนสะสม 1 คะแนน มีค่าเท่ากับ 1 บาท ท่านสมาชิกสามารถนําคะแนนสะสม มาใช้เป็นส่วนลดใน
การจองทัวร์ ต๋ัวเครื่องบินระหว่างประเทศ หรือแพ็คเกจต่างประเทศในครั้งต่อไปได ้

 

 

 

 

สิทธิประโยชน์ 



 

 การจองทัวร ์
1. ท่านสมาชิก จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษจากการจอ งทัวร์ประเทศต่างๆ ของทางบริษัทฯ  โดยคะแนน

สะสม ของท่านสามารถนํามาแลกรับส่วนลดเพิ่มเติมจากราคาสมาชิกได้ ทั้งนี้ ท่านสมาชิก สามารถ
ตรวจสอบเงื่อนไขการรับคะแนนสะสมและการแลกรับส่วนลดพิเศษ ได้จากรายละเอียดท้ายรายกา รทัวร์
แต่ละประเทศ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการมอบคะแนนสะสมและการนําคะแนนสะสมมาแลกรับส่วนลดในการจอง
ทัวร์เฉพาะสมาชิกผู้ถือบัตรหลักและบัตรเสริมเท่านั้น ท่านสมาชิกไม่สามารถมอบสิทธิประโยชน์นี้แก่
ผู้อื่นได ้

3. ท่านสมาชิกจะต้อง แจ้งชื่อและหมายเลขบัตรสมาชิกแก่เจ้าหน้าที่ก่อนทําการจอง ทัวร์ ทุกครั้ง  โดย
คะแนนสะสมจะเข้าสู่ระบบภายใน 2 อาทิตย์ หลังจากวันท่ีกรุ๊ปออกเดินทาง 

 

 การซื้อตั๋วเครื่องบินและแพ็คเกจต่างประเทศ 
1. ท่านสมาชิกสามารถสะสมคะแนนจากการจองตั๋วเครื่องบิน ระหว่างประเทศ  และแพ็คเกจต่า งประเทศ 

สามารถแลกรับส่วนลดได้ตามรายละเอียดดังนี้  
 

อัตราค่าบริการ 
(คิดราคาต่อท่าน) 

คะแนนสะสมที่ได้รับ 
(บัตรหลัก/บัตรเสริม) 

คะแนนสูงสุดท่ีน ามาแลกรับ
ส่วนลดในครั้งต่อไป 

     0       –   10,000 บาท 50 คะแนน 100 คะแนน 
10,001   –   30,000 บาท 100 คะแนน 200 คะแนน 
30,001   –   60,000 บาท 200 คะแนน 400 คะแนน 
60,001   –   90,000 บาท 300 คะแนน 600 คะแนน 
90,001   –  120,000 บาท 400 คะแนน 800 คะแนน 
    120,001 บาทขึ้นไป 500 คะแนน 1,000 คะแนน 

 
2. ท่านสมาชิกผู้ถือบัต รหลักและบัตรเสริม สามารถ ใช้สิทธิในการจองตั๋วเครื่องบิ นให้แก่ตนเองหรือผู้

เดินทางท่านใดก็ได้ โดยบริษัทฯ จะโอนยอดสะสมคะแนนเข้าสู่บัญชีของท่าน 
 

3. สมาชิกผู้ถือบัตรหลักสามารถระบุชื่อผู้ติดตามได้ จํานวน 4 ท่าน ซึ่งสามารถนําคะแนนสะสมของ
สมาชิกผู้ถือบัตรหลักมาแลกเป็นส่วนลดค่าต๋ัวเครื่องบิน และแพ็คเกจ ให้แก่ผู้ติดตามทั้ง 4 ท่านได้    
(บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ติดตาม) 

รายละเอียดการรับคะแนนสะสมและแลกรับส่วนลด 



4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการนําคะแนนสะสมมาแลกรับส่วนลดในการจองตั๋วเครื่องบิน และซื้อแพ็คเกจ  
เฉพาะสมาชิกผู้ถือบัตรหลัก  บัตรเสริม  และผู้ติดตามของผู้ถือบัตรหลักจํานวน 4 ท่าน เท่านั้น ท่าน
สมาชิกไม่สามารถมอบสิทธิประโยชน์นี้ให้แก่ผู้อื่นได ้

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับคะแนนสะสมและแลกรับส่ วนลดได้เฉพาะตั๋วเครื่องบิน  และแพ็คเกจ
ต่างประเทศเท่านั้น ท่านสมาชิกไม่สามารถใช้สิทธิ พิเศษ นี้กับการจองตั๋วเครื่องบิน หรือแพ็คเกจ
ภายในประเทศได ้

6. ท่านสมาชิกจะต้อง แจ้งชื่อและหมายเลขบั ตรสมาชิกแก่เจ้าหน้าที่ก่อนทําการจองต๋ัวเครื่องบิน หรือซื้อ
แพ็คเกจทุกครั้ง โดยคะแนนสะสมจะเข้าสู่ระบบภายใน 2 อาทิตย์ หลังวันเดินทาง 

 
 สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม 

1. ท่านสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 2 เท่า เมื่อจองทัวร์ จองต๋ัวเครื่องบิน  หรือซื้อแพ็คเกจภายในเดือน
เกิด (ท่านสมาชิกสามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ได้ โดยทางบริษัทฯ จะคิดยอดคะแนนสะสม ตามวันที่มีการวาง
มัดจําในการจอง ภายในเดือนเกิด หรือเป็นทัวร์ /ต๋ัวเครื่องบินที่ ออกเดินทาง ในเดือนเกิดของท่านสมาชิก
เท่านั้น) 

2. ท่านสมาชิกที่ใช้บริการขอวีซ่า  หรือทําประกันการเดินทาง กับทางบริษัทฯ จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 50 
คะแนน 

3. ท่านสมาชิกเก่า จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษทันที 500 คะแนน เมื่อแนะนําให้เพื่อนสมัครสมาชิก V.I.P. 
Member กับทางบริษัทฯ  

4. ท่านสมาชิกเก่าจะได้รับคะแนนสะสมพิเศษทันที 1,000 คะแนน เมื่อต่ออายุบัตรสมาชิก V.I.P. Member 
ภายหลังครบกําหนดอายุบัตร 5 ปี 

5. ท่านสมาชิกใหม่จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษทันที 500 คะแนน เมื่อสมัครสมาชิก V.I.P. Member ในครั้ง
แรก 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. คะแนนสะสมดังกล่าวสามารถใช้แลกเป็นส่วนลดในการจองทัวร์  ต๋ัวเครื่องบิน  และแพ็กเกจ ของบริษัทฯ 
หรือแลกเป็นของรางวัลพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายเท่านั้น ท่านส มาชิกไม่สามารถแลก เปลี่ยนเป็น
เงินสดได้ 

2. คะแนนสะสม ดังกล่าว ไม่สามารถนํามาใช้เป็นส่วนลดในรายการทัวร์  ต๋ัวเครื่องบิน  หรือแพ็คเกจ
ต่างประเทศราคาโปรโมชั่นได้ 

3. คะแนนสะสมมีอายุการใช้งาน 2 ปี นับต้ังแต่วันที่สมัครสมาชิก  และทางบริษัทฯ จะต่ออายุคะแนนสะสม
ให้โดยอัตโนมัติ เมื่ อท่านมียอดการสะสม คะแนน ในครั้งต่อไปภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนวันหมดอายุ
คะแนนสะสม 

4. ในกรณีที่บัตรสมาชิกหมดอาย ุโดยที่ท่านสมาชิกไม่ได้ทําการต่ออายุบัตรสมาชิก  ยอดคะแนนสะสมจะถูก
ตัดออกโดยอัตโนมัติ 

5. ท่านสมาชิกสามารถตรวจสอบ ยอดคะแนนสะสมและวันหมดอายุการแลกคะแนนสะสม ได้จากเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลสมาชิกแต่ละท่าน 

6. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

********************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขในการรับสิทธิประโยชน์ 


