โปรแกรมพิเศษสําหรับทุกทาน รวมสัมผัสการเดินทางที่มีดีไซนกับลีลาวดี ฮอลิเดย
ความสุข ในยามนอน โรงแรมที่นําเสนอใหทานในระดับมาตรฐานที่ทานพึงพอใจ
ความสุข ในการกิน รานอาหารทุกรานเราไดใชความเปนลีลาวดีคัดเลือกอาหารรสชาติดมี าใหทาน
ไมวาจะเปน คาลบี ไกตุนโสม ชาบู และที่พลาดไมไดกับมื้อพิเศษลิ้มรสขาปูยักษ บุพเฟตอ ินเตอร
ความสุข ในความทรงจํากับทุกสถานที่ในชวงเวลาพิเศษที่สุดของความโรแมนติก
ความสุขในการบริการ สุดประทับใจทีท่ านจะไดรับ ที่ทางทีมงานเราตั้งใจมอบใหกบั ทาน
ลีลาที่เปนตัวคุณ...ลีลาวดี ฮอลิเดย
กําหนดการเดินทาง วันที่ 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2558**
วันแรกของการเดินทาง(1)สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – สนามบินอินชอน เกาหลีใต
20.30 น.
23.00 น.

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารชั้น 4 เคานเตอร C สายการบินไทยประตูทางเขาหมายเลข 2
เที่ยวบินที่ TG656 พบเจาหนาที่บริษัทลีลาวดีฮอลิเดย คอยอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและเอกสารแกทาน
คณะเดินทางออกจากทาอากาศสุวรรณภูมิมุงสูสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต

วันที่สองของการเดินทาง(2)อินชอน– หมูบานฝรั่งเศส-เกาะนามิ-อุทยานแหงชาติซอรัคซาน–วัดชินฮึงซา
06.25 น.

คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร(กรุณาปรับนาฬิกา
ของทานใหเปนเวลาทองถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย เวลาในประเทศเกาหลีจะเร็วกวาประเทศไทย 2ชั่วโมง)เปด
โปรแกรมดวยความโรแมนติก นําทานสูLA PROVENCE หรือหมูบาน
ฝรั่งเศสแหงเกาหลี สัมผัสบรรยากาศหมูบานสไตลฝรั่งเศสมีตึกเปนสีตางๆ
สดใสมากๆ สีสันบานเรือนที่เปนเอกลักษณของเมืองโพรวองซในฝรั่งเศส
ตกแตงสวยงามมาก ภายในหมูบานแหงนี้ก็จะมีของขายหลากหลายแบบ
เชน รานขายเบเกอรี่รานขายเครื่องครัว รานขายตนไมและดอกไม รานขาย
ไอศครีมไวใหทานไดชมและเลือกซื้อได และยังสามารถหามุมถายรูปสวยได
ทุกมุมและหมูบานแหงนี้ยังเปนสถานที่ถายทําภาพยนตเกาหลีที่โดงดังมา
หลายเรื่องอีกดวยจากนั้นนําทานลงเรือสู“เกาะนามิ” ชมวิวทิวทัศนซึ่งเคย
เปนสถานที่ถายทําละครทีวี WINTER LOVE SONG อันโดงดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเชีย พรอมมีเวลาใหทานไดเก็บภาพ
กับโลเคชั่นประทับใจและชมฟารมเลี้ยงนกกระจอกเทศซึ่งตั้งอยูบนเกาะ หรือจะเลือกขี่จักรยานชมวิวเหมือนฉากในละคร
ถายรูปกับทิวทัศนอันสวยงาม
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บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการทานดวย ทัคคาลบี้ (TAKKALBI) อาหารเลื่องชื่อของ
เมืองชุน
ชอนหรือ ไก บารบีคิวผัดซอสเกาหลี นําไกบารบีคิว ผักตาง ๆผัดรวมกับ
ซอสบารบีคิวเกาหลีในกระทะแบนวิธีการทานแบบเมี่ยงคําไทยโดยหอกับ
ผักกาดแกวเกาหลีเมื่อทานไประยะหนึ่งจะนําขาวสวยและสาหรายแหงมา
ผัดรวมกับทัคคาลบี้เพื่อใหเกิดอาหารชนิดใหมคือทัคคาลบี้โปคีมหรือขาว
ผัดทัคคาลบี้ที่ทั้งหอมและนาทาน
เสริ์ฟพรอมเครื่องเคียง
จากนั้นนําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติซอรัคซาน นําทานเยี่ยมชมวิว
ทิวทัศนของวนอุทยานซอรัคซานจัดไดวาเปนแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแหงหนึ่งในประเทศเกาหลีหรือเรียกไดวา
สวิตเซอรแลนดเกาหลีจากนั้นนั่งCable Car ที่มี่ความยาวกวา 1,100 เมตรขึ้นชมทิวทัศนและบรรยากาศที่เต็มไปดวยหุบ
เขาลําธารและพันธไมอันสวยงามอุทยานแหงชาติซอรัคซานจัดไดวาเปนแนวเขาที่งดงาม แลวนําทานเดินไปยังวัดชินฮึงซา
ซึ่งอยูในบริเวณอุทยานตามประวัติแลวเปนวัดหลักที่สําคัญวัดหนึ่งในสมัยอาณาจักรชิลลาวัดสวยในบริเวณอุทธยานแหงชาติ
เขาซอรักซานแหงนี้เปนสถานที่ที่คนเกาหลีนิยมมาเดินเลนพักผอนเชิญทานนมัสการพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาด
ใหญกลางหุบเขากอนจะเดินผานสะพานชําระลางจิตใจและเขาสูเขตวิหารเพื่อสักสักการะและขอพรแกพระพุทธรูปดานในมี
สะพานขามลําธารเรียกวาสะพานชําระจิตใจ
บริการอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ชาบูชาบูเกาหลี sha-busha-bu สุกี้สไตลเกาหลีบนหมอไฟรอนๆ
ประกอบดวยหมูสไลซ ผักบํารุงสุขภาพ เห็ดตางๆ น้ําซุปรอน ๆ และเสนอุดงซึ่งขาดไมไดในการทานชาบู พรอม
ขาวสวย น้ําจิ้มซีอิ๊วเกาหลี และเครื่องเคียงตาง ๆ
THE CLASS 300 HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สามของการเดินทาง(3)สถาบันสอนทํากิมจิ-เอเวอรแลนด-ทงแดมุน -โซล
เชา

กลางวัน

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารเชาของโรงแรม
จากนั้นนําทานไปฝกฝมือยัง สถาบันสอนทํากิมจิสําหรับชาวตางประเทศ เรียนรูวิธีการทํากิมจิ ซึ่งจัดไดวาเปนเครื่องเคียง
ประจําโตะอาหารเกาหลีทุกมื้อก็วาได คูกับขาวสวยรอนๆ กิมจิเปนอาหารประเภทหมักดอง ที่มีคุณคาทางอาหารสูงชนิด
หนึ่ว มีรสชาติที่เปนเอกลักษณ ทานยังสามารถนํากิมจิที่ทํารวมกันกลับไปเปนของฝากคนทางบานใหไดลิ้มลองและยังได
ลองสวมชุดฮันบก ซึ่งเปนชุดประจําชาติเกาหลี พรอมถายรูปเปนที่ระลึกนําทาน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารคาลบี เนื้อซี่โครงหมูยางบารบีคิวเกาหลี ตนตําหรับอาหารเลื่องชื่อ เปนเนื้อ
ซี่โครงหมูยางที่ผานการหมักจนไดที่ นํามายางบนเตาถานรอนๆ ใหสุกกําลังดีแลวตักชิ้นพอดีคํา รับประทานกับซอส
เกาหลี กระเทียม กิมจิ และใชใบผักกาดหอมหรือใบงามหอเปนคํา ๆ คลายเมี่ยงคํา แกลมดวยพริกเกาหลีเม็ดโต
สีเขียวสด พรอมกับขาวสวยรอนๆ และเครื่องเคียงตางๆ น้ําจิ้มเตาเจี้ยว และน้ําซุปสาหราย
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จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองซูวอนซึ่งเปนเมืองหนึ่งในจังหวัดเคียงคีโด เพื่อนําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด
สวนสนุกกลางแจงที่ใหญและไดรับความนิยมมากที่สุดของเกาหลีใหทานไดเลือกสนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิดดวย
บัตรรวมเครื่องเลนแบบไมจํากัดจํานวนรอบ จํานวนครั้ง ลุนระทึกไปกับเครื่องเลนอันนาหวาดเสียวเราใจของคนวัยมันส
หรือเพลินเพลินไปกับเครื่องเลนแบบนารัก ๆ สไตลคุณหนูชื่นชมความนารักของสัตวหายากอยาง “ไลเกอร” แฝดลูกผสม
ระหวางสิงโตและเสือคูแรกของโลก สัมผัสกับความเฉลียวฉลาดของหมีแสนรูที่เขาใจภาษามนุษยเปนอยางดี จากนั้นนําทาน
เดินทางเขาสูกรุงโซล เมืองหลวงของเกาหลีใต
บริการอาหารค่ํา ณ โรงแรมชิลลา
จากนั้นนําทานเดินทางชมวิถีการคาแบบพื้นเมืองที่ ทงแดมุนหรือ ประตูทิศตะวันออก ซึ่งเปน 1 ในประตูเมืองอันดั้งเดิมของ
กรุงโซล ซึ่งเปนตลาดสินคาสงที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งในเอเชีย สินคาขึ้นชื่อที่นี่ คือ เสื้อผา เครื่องแตงกาย และอื่นๆ อีกมากมาย
ซึ่งสินคาเหมือนในหางดังแตราคาถูกกวาและตอรองได
SHILLA HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 5 ดาวโรงแรมหรู ระดับพรีเมียมกลางใจเมือง มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน
ไมวาจะเปนสระวายน้ําทั้ง ในรมและแบบ OVERVIEW พรอมทั้งสปาใหไดผอนคลายในแบบชมวิวเมือง

วันที่สี่ของการเดินทาง(4)
เชา

กลางวัน

โซล –ศูนยโสม-บลูเฮาส-พระราชวังเคียงบอกคุง-พิพิธภัณฑพื้นบาน-เมียงดง-จัมโชว
หรือนันทาโชว – โซล

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารเชาของโรงแรม
หลั งจากนั้นออกเดิน ทางไปเยี่ยมชม ศู นย โ สมของรั ฐ บาลเกาหลี ซึ่ ง
ได รั บ การรั บ รองจากรั ฐ บาลโดยตรง พร อ มทั้ ง ฟ ง ข อ มู ล ความรู จ าก
ผูเชี่ยวชาญซึ่งจะเปดเผยเคล็ดลับใหกับผูมาเยือนเทานั้น โสมเปนสินคา
สง ออกอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีเหมาะสําหรับซื้อเปนของฝาก และ
ของที่ระลึกแกคนที่คุณรัก และหวงใย เพราะไดรับการยอมรับ และพิสูจน
แลววามีคุณคาทางโภชนาการสูง อุดมไปดวยสารอาหารทางธรรมชาติที่มี
ประโยชน ต อร างกายที่สําคัญราคาโสมที่ป ระเทศเกาหลีมีราคาถูกกวา
ประเทศไทยถึ ง 2เท า จากนั้ น นํ า ท า นเดิ น ทางไปเยี่ ย มชม ทํ า เนี ย บ
ประธานาธิบดี (บลูเฮาส) ซึ่งตั้งอยูในทําเลที่ดีที่สุดตามหลักโหราศาสตรมีทิวเขานอยใหญเรียงรายซอนตัวอยูดานหลัง
ดานหนาเปนอนุสรณสถานนกฟนิกซ สัญลักษณแหงสันติภาพอันงดงาม หลังจากนั้นเขาเยี่ยมชม พระราชวังเคียงบอกคุง
พระราชวังโบราณที่ใหญที่สุดในเกาหลี มีอายุกวา 600 ป สรางขึ้นในสมัยราชวงศโชซอน ซึ่งเปนราชวงศสุดทายของเกาหลี
ปจจุบันไดรับการบูรณะใหใกลเคียงกับพระราชวังเดิมมากที่สุด ชมขบวนพิธีเปลี่ยนเวรของทหารเฝายามแบบโบราณอันนา
ตื่นตาตื่นใจ และเยี่ยมชม พิพิธภัณฑพื้นบาน เพื่อศึกษาชีวิตความเปนอยูของคนเกาหลี และประวัติศาสตรที่มีมาแตอดีต
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ซัมแทกัง หรือ ไกตุนโสมเกาหลี อาหารพื้นบานยอดนิยมเกาหลี
ตํารับชาววังไวบํารุงสุขภาพ ใชไกท่ีอายุพอเหมาะกับการรับประทาน (อายุ 45 วัน) ทานละ 1 ตัว กอนอื่นใหลาง
เครื่องในออกใหหมดแลวยัดไสดวยของบํารุง อาทิเชน
เม็ ด พุ ท ราแห ง รากโสมเกาหลี เก า กี้ รั บ ประทาน
พรอมกับขาวซึ่งใสอยูภายในตัวไก และเสริมรสชาติดวย
เส น อุ ด ง ปรุ ง รสด ว ยพริ ก ไทย และเกลื อ ป น ของเกาหลี
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เสิรฟพรอม Ginseng wine เปนโซจูดองโสมเพื่อบํารุงรางกายใหคึกคักกระปรี้กระเปรา
นําทานเดินทางสู ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควรแหลงชอปปงสําหรับวัยรุน ทานสามารถหาซื้อสินคาแบรนดเนมทั้ง แบ
รนดเกาหลี ญี่ปุน
หรือแบรนดยุโรป เชน เสื้อผา รองเทาหลากหลายแบบ เครื่องสําอาง รานขายของที่ระลึกของดาราเกาหลีขวัญใจวัยรุน ฯลฯ
รับประกันความสนุกสนานในการเลือกชม
มื้อพิเศษสําหรับคนพิเศษ บริการทานดวย บุฟเฟตอินเตอร พรอมกับอาหารนานาชาติ
มากมาย ใหคุณเลือกไดตามใจชอบ
จากนั้น นําคณะเดินทางไปชม Jump Showซึ่งเปนการแสดงละครเวที ที่ใชศิลปะการแสดง
การตอสูชั้นสูง อาทิ เทควันโด กังฟู ผสมกับมุขตลกไดอยางยอดเยี่ยม เรียกเสียงหัวเราะ
ตลอดการแสดง หรือ ชมการแสดงสด "นันทา" หรือแปลวา "ครัวกระจุย เคาะ ตี หั่น สับ"
ปจจุบันมีชื่อเสียงโดงดังเปนที่รูจักไปทั่วโลกการแสดง กึ่งละคร กึ่งดนตรี ประเภทเครื่อง
เคาะที่ดัดแปลงเอาการแสดงดนตรีพื้นเมืองประเภทเครื่องเคาะของเกาหลีมาสรางจังหวะจะ
โคนผสมผสานกับการแสดงในรูปแบบตะวันตก จังหวะอันสนุกสนาน นาทึ่งและใหอารมณขบขันแกผูชม (โชวขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสมในเรื่องของเวลาเปนสําคัญ)
SHILLA HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 5 ดาวโรงแรมหรู ระดับพรีเมียมกลางใจเมือง มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน
ไมวาจะเปนสระวายน้ําทั้ง ในรมและแบบ OVERVIEW พรอมทั้งสปาใหไดผอนคลายในแบบชมวิวเมือง

วันที่หาของการเดินทาง(5)โซลทางเวอร-อินซาดง-ฮงแด-ซุปเปอรมาเก็ต-สนามบินอินชอน-กรุงเทพฯ
เชา

กลางวัน

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
รับอากาศยามเชาของโซลขึ้นลิฟทสู หอคอยเมือง
โซล หรือ โซลทาวเวอรเมืองหลวง กรุงโซล 1 ใน
17 ที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือ
ระดับน้ําทะเล ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมือง
แบบรอบทิศ 360 องศา และทานสามารถคลอง
กุ ญ แจคู รั ก ตามความเชื่ อ ได นํ า ท า นย อ นรอย
ละครดัง “Witch You Hee” “Kim Sang Soon
Boys Over Flowers หรือ F4 เกาหลี จากนั้นพาทานไปยัง ถนนแอนทีคตามแนวถนนอินซาดงนั้นมีรานรวงนับรอยๆ
ราน ซึ่งแน นขนัดไปดวยภาพวาดดวยหมึกแบบพื้นเมือง งานประดิษฐอักษรตางๆเครื่องเรือนแบบโบราณ งานฝมือ
เครื่องเคลือบ และเครื่องแตงกายสมัยใหม ในทํานองเดียวกันตามตรอกดานหลังอินซาดง จะเต็มไปดวยรานกาแฟและ
รานอาหารพื้นเมืองมากมาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ฮันจองซิก หรืออาหารชุดเกาหลี เปนมื้อเต็มโตะที่จัดอาหารมาเปน
ชุด จุดกําเนิดอยูที่ในวัง หรือบานของขุนนางผูมีอันจะกิน ปกติจะเริ่มตน เสิรฟจานเรียกน้ํายอยเปนของเย็น ตามดวย
พวกขาวตมหรือโจก ตอดวยอาหารจานหลักซึ่งมีทั้งของตม ของทอด ของยาง ของนึ่งหรือของหมัก รวมถึงหมอไฟ และ
ปดทายดวยเครื่องดื่มของหวานพื้นเมือง
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21.25 น.
01.20 น.

ยานฮงอิก หรือ เรียกอีกอยางวายานฮงแดโดงดังมาจากรานกาแฟที่ถายทําซีรียเรื่อง Coffee Prince จะคึกคักในยามบายแกๆ
เต็มไปดวยรานคาตางๆมากมาย ถาจะพูดถึงรานอาหารในยานฮงอิกหรือฮงแดนี้ไมตองหวงเลยมีอาหารเกาหลีไมวาจะเปน
แบบปงๆ ยางๆ และรานกาแฟ รานนี้ที่สาวๆ หลายคนอยากไปมาก นั่นคือ
Hello Kitty Cafeเพราะไมวาจะเกาอี้ ที่นั่ง รวมถึงหองน้ํา และอาหารเครื่อง
ดืม ถูกจัดทําเปนเจาแมวเหมียวๆ สีชมพูเต็มไปหมด สาวๆที่คลั่งคิตตี้ตอง
หลงรักเจาเหมียวมากขึ้นแนๆ แถมยานนี้ยังมีรานเสื้อผาแฟชั่นแนวตางๆ
มากมายและรานเครื่องสําอางคชั้นนํา เพราะยานนี้เปนยานของมหาวิทยาลัย
วัยรุนหลังจากเลิกเรียนก็มาเดินเลนพักผอนกอนกลับบาน...
ไดเวลาอันสมควร นําคณะเดินทางสูสนามบินนานาชาติอินชอน ระหวางทาง
แวะช อ ปป ง ที่ ซุ ป เปอร ม าร เ ก็ ต (เพื่ อ ละลายเงิ น วอน) มี สิ น ค า ต า งๆ
มากมายใหเลือกซื้อหาเปนของฝาก เชนกิมจิ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป สาหราย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไมตามฤดูกาล และ
ของที่ระลึกตางๆ ไดเวลาอันสมควรนําคณะเดินทางสูสนามบินนานาชาติอินชอน
ออกเดินทางจากสนามบินอินชอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG657
คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

ลีลา....ที่เปนตัวคุณ
ลีลาวดี...ฮอลิเดย

อัตราคาบริการ
ประเภทผูเดินทาง
ผูใหญ
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน)
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... ไมมีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม
มีตั๋วแลว (ผูใหญ)

ลูกคาปกติ
57,900
56,900
55,900
54,900
15,000
22,000

สมาชิกบัตรหลัก
55,900
54,900
53,900
52,900
15,000
22,000

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก
ประเภทผูเดินทาง
สมาชิกบัตรหลัก
559
ผูใหญ
549
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน)
539
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... มีเตียงเสริม )
529
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... ไมมีเตียงเสริม )
150
พักเดี่ยวเพิ่ม (ไดรับคะแนนเพิ่ม)
359
มีตั๋วแลว (ผูใหญ)
- สามารถใชคะแนนสะสมในการแลกสวนลดไดสูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ไดรับเปนไปตามยอดการชําระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมไดรับคะแนนสะสมเปนไปตามสมาชิกบัตรหลัก
**ขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทางขั้นต่ํา 15 ทานขึ้นไป**

สมาชิกบัตรเสริม
56,900
55,900
54,900
53,900
15,000
22,000

สมาชิกบัตรเสริม
559
549
539
529
150
359

5

ราคานี้รวม

:
1. คาบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุป)ภาษีสนามบิน+ภาษีน้ํามันทุกแหง
2. คาที่พัก 3 คืน หองละ 2-3 ทาน สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ 20 กก.
3. คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ หัวหนาทัวรและ/หรือ ไกดของบริษัททัวร Land Operaterที่เกาหลี ผูชํานาญเสนทาง
4. ประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
- คาใชจายสวนตัว อาทิ คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, คาซักรีด, คาโทรศัพท คาทําหนังสือเดินทาง
- คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และคาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
- คาทําหนังสือเดินทาง
- คาภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
เงื่อนไขการชําระเงิน: สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 20,000. - บาท ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14วัน
 ชําระดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค โดยสั่งจายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย จํากัด
 ชําระโดยเงินสด
 ชําระดวยการโอนเงินผานธนาคาร (กรุณาแฟกซใบนําฝากมายังเบอร Fax. 02-6640023)
ชื่อบัญชี บริษัท
ลีลาวดี ฮอลิเดย จํากัด บัญชีออมทรัพย
 1.ชื่อบัญชี บจก.ลีลาวดี ฮอลิเดย บัญชีกระแสรายวัน ธ.กสิกรไทย เลขที่ 639-1-00265-5
 2.ชื่อบัญชี บจก.ลีลาวดี ฮอลิเดย บัญชีกระแสรายวัน ธ.กรุงไทย เลขที่ 980-1-75520-2
 “การจายสวนที่เหลือ” กรุณาชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วันกอนเดินทาง
เงื่อนไขเพิ่มเติม
- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่บริษัท
ระบุในรายการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ
- บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคการเดินทางเพื่อทองเที่ยวเกาหลีเทานั้น
- เที่ยวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
- เมื่อตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขและขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมด
การยกเลิก
1. กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 21 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา
2. กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเปนตองหัก 50% ของอัตราคาบริการ
3. กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ :
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ..... โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของทานเปน
สําคัญที่สุด
 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการออกนอกประเทศ / หามเขาประเทศเกาหลี / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไมถูกตอง และความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
 อัตราคาบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมของสถานการณปจจุบัน
หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางที่เคยเดินทางแลวมีประวัติความประพฤติไมนารัก หรือมีพฤติกรรมเปนที่รังเกียจของคน
สวนใหญ เชน ไมรักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น, หรือพยายามสรางความวุนวายในคณะ
ทัวร ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผูเดินทางสวนใหญ
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2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางที่มีอายุครรภเกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทานผูเดินทางและทารกในครรภ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางที่มีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศอื่นเพื่อไปทํางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใชการ
ทองเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพื่อหา
ขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะบางเสนทางอาจไมสะดวกในการเดินทางสําหรับทานที่ตองใชรถเข็น ยกเวนทัวร
คณะสวนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่ํากวา 2 ขวบ รวมเดินทางไปดวย (กรุณาแจงให
บริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเดินทางทานอื่น
ยกเวนทัวรคณะสวนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่เปนพระภิกษุสงฆหรือนักบวชในบางรายการทัวรหรือบางเสนทาง
ยกเวนทัวรคณะสวนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชนของทานที่จองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหแกลูกคา
ทานตอไปที่แจงชื่อรอไว ทั้งนี้เพื่อประโยชนของผูรวมเดินทางทานอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน
เดินทางไมนอยกวา 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวรอื่นทดแทนหากทานตองการ
9. ในกรณีที่ทานยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินคาใชจาย
โดย
หากยกเลิกกอนเดินทาง 14 วัน
ขอหักรอยละ 50 ของอัตราคาบริการ
หากยกเลิกกอนเดินทาง 7 วัน
ขอหักรอยละ 100 ของอัตราคาบริการ
10. ในกรณีที่ทานขอเปลี่ยนตัวผูเดินทาง โดยสามารถขอวีซาไดทันภายในกําหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดคาใชจายเพิ่ม
เฉพาะคาธรรมเนียมในการยื่นวีซาและคาเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเทานั้น เวนแตตั๋วเครื่องบินที่ไมอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาธรรมเนียมการยื่นวีซาในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซาแลว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอการที่ทานถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลสวนตัว
ของทานผูเดินทาง เชน เอกสารการเดินทางไมถูกตอง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึง
การที่มิไดเดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สําหรับทานผูเดินทางที่ประสงคจะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ) หรือดําเนินการใด ๆ
ที่กอใหเกิดคาใชจาย กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวรนั้นๆ หากทานผูเดินทางซื้อตั๋ว
หรือชําระคาใชจายใด ๆ ไป โดยไมไดรับการยืนยันดังกลาว แลวตอมาทัวรนั้น ๆ ไมสามารถออกเดินทางได ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมรับผิดชอบสําหรับคาใชจายที่เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะสงกําหนดการทองเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแกทา นกอนการเดินทางไมนอยกวา 10 วัน หากทานเห็นวารายการ
ทองเที่ยวดังกลาวไมตรงตามความประสงคของทาน ไมวาจะเปนเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยน
รายการทองเที่ยวใด ๆ ทานมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางไดเปนกรณีพิเศษ โดยแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนออกเดินทางไมนอยกวา 5
วัน หากทานยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปนยุติ เวนแต ในกรณีที่เกิดเหตุจําเปนหรือสุดวิสัย อาทิ
การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทวง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปญหาการจราจร ฯลฯ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษา
ผลประโยชนของทานใหไดมากที่สุด
15. สถานที่ทองเที่ยวที่ระบุในรายการไดรวมคาเขาชมไวแลว หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวดังกลาวปดทําการ บริษัทฯ จะคืนเงิน
คาเขาชมใหแกทานตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อใหทานสามารถเขาชมได แตใน
กรณีที่มีเหตุลาชาหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหวางการเดินทางทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ทองเที่ยวดังกลาวได โดยมิใชความผิด
ของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาเขาชมใหแกทาน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดขึ้นแกทรัพยสินของทาน อันเนื่องจากการโจรกรรม
และ/หรือความประมาทจากตัวนักทองเที่ยวเอง
17. ของกํานัลตาง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให ( ถามี ) เชน กระเปาเดินทาง ไมสามารถหักทอนเปนสวนลดเปนตัวเงินได โดยทานสามารถ
เลือกใชของกํานัลดังกลาวในขณะรวมเดินทางไปกับคณะทัวรหรือไมก็ไดตามอัธยาศัย
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18. ตําแหนงที่นั่งบนเครื่องบินเปนไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมูคณะของสายการบินตาง ๆ บริษัทฯ ไมสามารถเลือกตําแหนงที่
นั่งไดเอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งใหแกทานและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดีที่สุดภายใตลักษณะตําแหนงที่นั่งแบบหมู
คณะที่สายการบินจัดใหมา
19. บริษัทฯ ขอตอนรับและมีความยินดีที่ไดใหบริการแกทานผูเดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงคจะเดินทางไป
ทองเที่ยวพักผอนแบบหมูคณะ และเขาใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทานไดเดินทางไป
20. เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน
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