ลีลาวดี ฮอลิเดย์ พร้ อมพาท่านและครอบครัวบินลัดฟ้ าสู่ทวีปยุโรป สแกนดิเนเวีย
ในช่วงเวลาที่ท่านสะดวกเดินทาง และเป็ นช่วงที่เหมาะสมแก่การเดินทางที่สดุ
บนเส้ นทางที่เป็ นที่สดุ แห่งความอัศจรรย์จากธรรมชาติ ตื่นตาตามล่า แสงเหนือแห่งหมู่เกาะโลโฟเทน
เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของ ฟยอร์ด และเกาะเซนญ่า ในฤดูใบไม้ ร่วง
ข้ ามทะเลพร้ อมเรือสาราญสู่ เมืองโคเปญเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก
พร้ อมคัดสรรบริการ ที่พัก และร้ านอาหารที่ตรงใจท่านมากที่สดุ ในแบบฉบับ ลีลา... ที่เป็ นตัวคุณ

กาหนดการเดินทาง
9-19 ตุลาคม, 22 ตุลาคม – 1 พฤศจิ กายน, 5-15, 19-29 พฤศจิ กายน, 3-13 ธันวาคม 2563
วันแรกของการเดินทาง (1) สนามบินสุวรรณภูมิ
21.00 น.
ท่านและครอบครัวพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C ประตู 2
สายการบินไทย โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยต้ อนรับ และอานวยความสะดวกให้ แก่ทุกท่าน
วันที่สองของการเดินทาง (2) กรุงเทพฯ – ออสโล – สโวลวาร์ – เฮนนิงสวาร์ - สแตมซุนด์
00.55 น.
นาท่านและครอบครัวออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG954
07.25 น.
ท่านและครอบครัวเดินทางถึงท่าอากาศยานออสโล เพื่อทาการเปลี่ยนเครื่อง
10.55 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินสโวลวาร์ โดยสายการบินไวเดอร์โร เที่ยวบิน WF820
13.20 น.
ท่านและครอบครัวเดินทางถึงสนามบินสโวลวาร์ หลังผ่านด่านตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากรแล้ ว
เที่ยง
อิสระอาหารกลางวัน เพือ่ ความสะดวกในการเที่ยวชม
นาท่านและครอบครัวชม เมืองสโวลวาร์ (SVOLVAER) อีกหนึ่งเมืองเอกสาคัญบนเกาะโลโฟเทน ศูนย์กลางการ
เดินทางของหมู่ เกาะแห่ งนี้ ที่มีสนามบินท่ าเรือเฟอร์ร่ี ที่เชื่อมเมืองต่ างๆ อีกทั้งยังมีพิ พิ ธภั ณ ฑ์ ศูน ย์ศิ ลปะ และ
แกลเลอรี่ท่สี าคัญอีกด้ วย ระหว่างการเดินทาง ท่านจะได้ ชมกับบรรยากาศทั้ง 2 ข้ างทางที่ถูกปกคลุมไปด้ วยหิมะ

สลับกับแนวฟอร์ยดที่สวงาม และยังคงความเป็ นธรรมชาติอยู่เกือบสมบูรณ์แบบ...
จากนั้นนาท่านและครอบครัวสู่ เฮนนิงสวาร์ (HENNINGSVAER) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที )
เป็ นเมืองท่าที่สาคัญ และปั จจุบันชาวบ้ านยังคงยึดถืออาชีพชาวประมงกันอยากคึกคัก นับเป็ นอีกเมืองยอดนิยมของ
นักท่องเที่ยวที่ต่างพากันมาแวะเวียน งดงามจนได้ รับฉายาว่าเป็ น VENICE OF LOFOTEN ซึ่งจุดเด่นของหมู่บ้านนี้
คือ บ้ านชาวประมงสีแดง (RORBUER) ตั้งอยู่ริมทะเล มีอ่าวจอดเรือประมงเรียงรายอยู่ มากมายเป็ นภาพที่สวยงาม
ตัดกับวิวภูเขาที่ปกคลุมไปด้ วยหิมะในช่วงฤดูหนาวถือเป็ น ภาพที่สวยงามไม่น้อย สาหรับบริเวณนี้อสิ ระท่านเดินเล่น
เก็บภาพบรรยากาศตามอัธยาศั ย … จากนั้ น น าท่ านและครอบครัว เดิ น ทางสู่ เมื อ งสแตมซุ น ด์ (STAMSUND)
(ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1ชัว่ โมง 30 นาที ) หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆตั้งอยู่ทางตอนใต้ ของเกาะ Vestvågøy
ระหว่างทางท่านจะได้ ชมความสวยงามของทัศนียภาพสองข้ างทาง

คา่
ที่พกั

อิสระอาหารคา่ ให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารที่ชอบตามอัธยาศัย
LIVE LOFOTEN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง (3) สแตมซุนด์ – เลคเนส – สแตมซุนด์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านและครอบครัวออกเดินทางสู่มหาสมุทรโดยเรือ RIB BOAT ที่จัดเตรียมไว้ รับรองเฉพาะครอบครัวท่านเท่านั้น
เพลิดเพลินกับการฟั งเรื่องราวของวิถชี ีวิตชาวบ้ านในท้ องทะเลผ่านกัปตันมากประสบการณ์ และพลาดไม่ได้ !! สัมผัส
ประสบการณ์ความสนุกกับ กิจกรรมจับปูยกั ษ์ (กิจกรรมราว 3 ชัวโมง)
่

=
เที่ยง

บริการอาหารกลางวันด้วยเมนู จากกิจกรรมการจับปู ที่เสิรฟ์ ในสไตล์ ALL YOU CAN EAT
นาท่านและครอบครัวเดินทางสู่ BOSTAD เมืองเล็กแสนสวยใจกลางเกาะ Vestvågøy ชม พิพิธภัณฑ์ไวกิงโลโฟตร์
(LOFOTR VIKING MUSEUM) พิพิธภัณฑ์ ศูนย์อนุรักษ์ประวัตคิ วามเป็ นมา และวิถชี ีวิตที่น่าสนใจของชาวไวกิ้ง
ในปี ค.ศ. 1995 ได้ รับการบูรณะใหม่ ซึ่งในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโรงเรือนหัวหน้ าเผ่าที่มีความยาว 83 เมตร, โรงตี
เหล็กของช่างตีเหล็กในสมัยก่อน, เรือจาลอง และห้ องนอนของชาวไวกิ้ง รวมถึงแบบจาลองต่างๆ ที่หาไม่ได้ จากที่ไหน
จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บา้ น BALLSTAD หมู่บ้านริมชายฝั่ง บรรยากาศดีท่รี ายล้ อมไปด้ วยบ้ านชาวประมงหลากสี

คา่
ที่พกั

อิสระอาหารคา่ เพือ่ ความสะดวกในการเที่ยวชม
LIVE LOFOTEN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง (4) สแตมซุนด์ – โซวาเก้น – เรนเน – สโวลวาร์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านและครอบครัวเดินทางสู่ หมู่บา้ น NUSFJORD หนึ่งในหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ท่สี ดุ และดีท่สี ดุ ของนอร์เวย์
ปัจจุบนั เป็ นเหมือนพิพิธภัณฑ์สาหรับนักท่องเที่ยวที่จัดแสดงแฟชั่นอันภาคภูมใิ จของหมู่บ้าน

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน เพือ่ ความสะดวกในการเที่ยวชม
นาท่านและครอบครัวเดิน ทางสู่ โซร์วาเก้น (SORVAGEN) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชัว่ โมง) อยู่ใต้ สุด
ของหมู่เกาะโลโฟเทน จนถึงจุ ดสิ้นสุดของถนนสาย E10 ที่หมู่บา้ นออ (Å VILLAGE) เดินชมหมู่บ้านชาวประมง
แล้ ว... จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บา้ นไฮม์นอย (HAMNOY) หมู่บ้านขนาดเล็กแต่มีความสวยงามน่ ารักถูกยกย่ องว่ า
สวยงามที่สดุ ในโลโฟเทน ด้ วยทัศนียภาพอันสวยงามจึงเป็ นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพเก็บความประทับใจบน
สะพานหน้ าหมู่บ้านเพื่อเก็บภาพบ้ านชาวประมงสีแดงริมทะเล และด้ านหลังเป็ นภูเขา FESTHELLTINDEN ที่ต้ัง
ตระหง่าน... นาท่านและครอบครัวสู่หมู่บา้ นเรนเน หรือรีน (REINE) หมู่บ้านชาวประมงบนเกาะมอสคาเนส
(MOSKENESOY) ที่ได้ ช่ ือว่ าเป็ นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในนอร์เวย์ ด้ วยภูมิประเทศที่ล้อมรอบด้ วยเทือกเขา โค้ งอ่าว
และฟยอร์ด กับสถาปัตยกรรมบ้ านไม้ ชาวประมงที่น่ารักเป็ นระเบียบด้ วยสีสนั สดใส และวิถชี ีวิตชาวประมงแบบดั้งเดิม
ที่ได้ รับการอนุ รักษ์ไว้ เป็ นอย่างดี จึงเป็ นเสน่ ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้ ท่านได้ เดินชมความน่ ารักและบันทึกภาพตาม
อัธยาศัย.. จากนั้นนาท่านและครอบครัวเดินทางกลับสโววาร์ (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชัวโมง
่
35 นาที)

คา่
อิสระอาหารคา่ เพือ่ ความสะดวกในการเที่ยวชม
ที่พกั
THON HOTEL LOFOTEN หรือเทียบเท่า
วันที่หา้ ของการเดินทาง (5) สโวลวาร์ – เอเวนสเคอร์ – เกาะเซนญ่า
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านและครอบครัวเดินทางสู่ เอเวนสเคอร์ (ใช้เวลาเดินทางโดนประมาณ 2 ชัวโมง
่
30 นาที) เป็ นหมู่บ้านเล็กๆ
ที่มาพร้ อมกับอากาศบริสทุ ธิ์ ตั้งอยู่บนช่องแคบ Tjeldsundet ห่างจากฮาร์สตัดลงมาทางใต้ ประมาณ 25 กิโลเมตร

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน เพือ่ ความสะดวกในการเที่ยวชม
นาท่านและครอบครัวเดินทางสู่ เกาะเซนญ่า (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4 ชัว่ โมง 30 นาที ) เกาะแห่ งความ
สวยงามตระการตาที่จะทาให้ ร้ สู กึ สงบ และผ่อนคลายไปกับบรรยากาศธรรมชาติท่อี ุดมสมบูรณ์ ซึ่งเกาะเซนญ่านี้เอง
มักถูกเรียกว่านอร์เวย์ขนาดย่อม เพราะเกาะดังกล่าวมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศ ที่มาพร้ อมด้ วยทัศนียภาพ
ของฟยอร์ดและ เทือกเขาที่สวยงาม

คา่
ที่พกั

อิสระอาหารคา่ เพือ่ ความสะดวกในการเที่ยวชม
HAMN I SENJA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง (6) เกาะเซนญ่า – จุดชมวิว TUNGENESET – BERGBOTN – กิจกรรมลอยตัว
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นและครอบครั ว ชม GRYLLEFJORD (ใช้เวลาเดิ น ทางโดยประมาณ 20 นาที ) อดี ต เคยเป็ นหมู่ บ้ า น
ชาวประมงที่ใหญ่ ท่ีสุดของเซนญ่ า และเป็ นอีกหนึ่งในชุ มชนที่มีความกว้ างใหญ่ ท่ีสุดในหมู่ชาวนอร์เวย์ ... นาท่าน
เดินทางสู่ จุดชมวิว TUNGENESET จุดชมวิวที่เป็ นทางเดินทาด้ วยต้ นสนชนิดหนึ่ง มีทศิ ตะวันตกเป็ นวิวทะเลเหนือ
และทิ ศ ตะวั น ตกเป็ นวิ ว เขา OKSEN ตั้ ง อยู่ บ นแหลมซึ่ ง แยกระหว่ า ง Steinsfjord และ Ersfjord .... และ
BERGBOTN จุ ด ชมวิวริม ทะเล ที่ท่ านสามารถเพลิด เพลินไปกับความสวยงามของ Bergsfjord และภูเขารอบๆ
อิสระให้ ท่านได้ เก็บภาพอันสวยงามตามอัธยาศัย

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน เพือ่ ความสะดวกของการเที่ยวชม
นาท่านและครอบครัวเข้ าที่โรงแรมที่พักเพื่อเตรียมตัวไปล่องเรือชมทัศนียภาพรอบๆ เกาะ พร้ อมสัมผัสประสบการณ์
ล่องลอยไปกับกระแสนา้ วนเบาๆ สัมผัสธรรมชาติของผิวนา้ รอบๆ กายที่จะทาให้ ท่านรู้สกึ ประทับใจทุกครั้งที่นึกถึง

คา่
ที่พกั

อิสระอาหารคา่ เพือ่ ความสะดวกในการเที่ยวชม
HAMN I SENJA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ ดของการเดินทาง (7) เกาะเซนย่า – ทรอมโซ – ชมเมือง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านและครอบครัวเดินทางสู่ ทรอมโซ (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ชัว่ โมง 45 นาที ) เมืองท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงของนอร์เวย์อยู่ในเขตมณฑลทรอมทางตอนเหนือของนอร์เวย์และทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวียน
อีกทั้งยังเป็ นเมืองใหญ่ท่สี ดุ ในเขตอาร์คติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) อีกด้ วย
เที่ยง
อิสระอาหารกลางวัน เพือ่ ความสะดวกในการเที่ยวชม
นาท่านและครอบครัวชม THE NORTHERN NORWAY ART MUSEUM เป็ นหนึ่งพิพิธภัณฑ์ท่รี วบรวมมุมของทาง
เหนือไม่ว่าชีวิต หรือคนที่อาศัยอยู่ในดินแดนก็ตาม... ชม “มหาวิหารอาร์คติก” ARCTIC CATHEDRAL มหาวิหาร
ที่สร้ างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สร้ างขึ้นในปี 1965 อีกทั้งยังมีสถาปัตยกรรมโดดเด่นซึ่งได้ รับแรงบันดาล
ใจ ในการสร้ างมากจากสภาพภูมิทัศน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย์ มหาวิหารอาร์คติกยังเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงอีกแห่ งหนึ่งของเมืองทรอมโซ โดยมหาวิหารนี้ สร้ างขึ้นในปี 1965… จากนั้นนาท่านและครอบครัว ช้ อปปิ้ งที่
STORGATA SHOPPING STREET... ต่อด้ วยนั่งกระเช้ าขึ้นยอดเขาสโตร์สไตเน่น ที่มจี ุดชมวิว มองเห็นเมืองทรอม
โซได้ สวยงามมาก

คา่

อิสระอาหารเย็น เพือ่ วามสะดวกในการเที่ยวชม
กิจกรรมทางเลือกยามค่าคืน ล่าแสงเหนือ โดยจะพาทุกท่านออกเดินทางสู่ แคมป์ ที่อยู่ห่างจากเมืองไป ประมาณ 1
ชั่ ว โมงครึ่ ง ซึ่ ง เป็ นจุ ด ชมแสงเหนื อ เนื่ องจากทรอมโซ ตั้ ง อยู่ ใ จกลางลงแหวนออโรร่ า ซึ่ ง อยู่ ใ กล้ กั บ เส้ น
อาร์กติกเซอร์เคิล ประกอบกับทรอมโซเองเป็ นเมืองที่ยังไม่มีมลพิษมากนัก ดังนั้นแสงเหนือของที่น่ี จะเห็นง่ายกว่าที่
อื่น โดยปกติแล้ วแสงเหนือจะปรากฏให้ เห็นในช่วงเวลา 22.00-00.00
(การชมแสงเหนือ เป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ขึ้ นอยู่กบั สภาพอากาศและท้องฟ้ าในวันนั้นๆ และกล้องมือถือ
บางรุ่นอาจถ่ายไม่เห็นแสงเหนือ)
*หากสนใจโปรดติดต่อสอบถามหัวหน้าทัวร์

ที่พกั

CLARION HOTEL THE EDGE หรือเทียบเท่า

วันที่แปดของการเดินทาง (8) ทรอมโซ – ออสโล – DFDS SEAWAYS -โคเปญเฮเก้น
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
06.00 น.
นาท่านและครอบครัวเดินทางสู่ ท่าอากาศยานทรอมโซ
08.00 น.
ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทรอมโซ สู่ ท่าอากาศยานออสโล โดยสายการบินนอร์เวย์เจี ยน เที่ยวบิน DY323
09.55 น.
ท่านและครอบครัวเดินทางถึงท่าอากาศยานออสโล หลังผ่านด่านตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากรแล้ ว
นาท่านและครอบครัวชมเมืองออสโล… ชมท่ าเรือเอเคอร์ บรู ค เคยเป็ นที่ต้ังของท่าเรือที่ใหญ่ ท่ีสุดแห่ งหนึ่งใน
นอร์เวย์ ปั จจุบันหลังจากมีการปรับปรุงเป็ นย่านที่อยู่อาศัยที่ทนั สมัย มีบ้านเรือน และร้ านค้ ามากมาย เป็ นแหล่งรวม
ผับบาร์ ร้ านอาหาร และคาเฟ่ เรียกได้ ว่าเป็ นแหล่ งรวมความบันเทิงยอดนิยมที่ครบครัน เหมาะสาหรับการพักผ่อน

เพลิดเพลินกับมื้อค่าในบรรยากาศที่แสนรื่นรมย์... จากนั้นชม ศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสร้ างด้ วยสถาปัตยกรรมที่
สวยงามด้ วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้า ซึ่งรายล้ อมด้ วยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอร์ด
ช้อปปิ้ งย่านคาร์ล โจฮันเกท (Karl Johangen Gate) ย่านถนนคนเดิน สินค้ าของฝากที่เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
คือ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็ นต้ น แต่สนิ ค้ าและของที่ระลึกต่างๆ มีราคาค่อนข้ างสูง เนื่องจากนอร์เวย์เป็ นประเทศที่
มีค่าครองชีพสูงที่สดุ ในโลกประเทศหนึ่ง
เที่ยง
15.00 น.
16.30 น.

อิสระอาหารกลางวัน เพือ่ ความสะดวกในการเที่ยวชม
นาท่านเดินทางสู่ท่าเรือ DFDS เพื่อทาการตรวจเช็คสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการบริการต่างๆมากมายบนเรือ อาทิ
เช่น สระว่ายนา้ คาสิโน สินค้ าปลอดภาษี โรงภาพยนตร์ พร้ อมบริการอาหารค่า และอาหารเช้ าบนเรือ

คา่
ที่พกั

บริการอาหารคา่ ด้วยเมนู บุฟเฟ่ บนเรือสาราญ
ห้องพักแบบ SEASIDE บนเรือ DFDS

วันที่เก้าของการเดินทาง (9) โคเปญเฮเก้น – ชมเมือง – อิสระช้อปปื้ ง
เช้า
บริการอาหารเช้าบนเรือสาราญ
09.45 น.
ท่านและครอบครัวเดินทางถึง กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก หลังจากรับสัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว
น าท่ านและครอบครัวเที่ย วชมเมื อ งโคเปญเฮเก้น ... แวะถ่ ายรูป กับ พระราชวังอมาเลียนบอร์ก (Amalienborg
Palace) บริเวณด้ านนอกที่ประทับในฤดู หนาวของราชวงศ์ แห่ งเดนมาร์ก... ชมน้ าพุ แห่ งราชิ นี เกฟิ ออน(Gefion
Fountain) มีตานานเล่าขานว่า “เทพเจ้ า ผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้ พระนางกอบกู้ชาติ โดยพระราชินีเกฟิ ออนได้
แปลงร่างลูกชาย 4 คนให้ เป็ นโคเพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใต้ นา้ ให้ เกิดเป็ นประเทศเดนมาร์กในทุกวันนี้... จากนั้นนา
ท่านสู่ นู ฮาวน์ (nyhavn) แหล่ งท่องเที่ยวสาคัญอีกแห่ งหนึ่งของเมือง เป็ นแหล่ งรวมทั้งร้ านอาหาร ร้ านขายของที่
ระลึกที่สวยงาม และทันสมัย ประกอบกับมีเรือใบ และเรือสินค้ าโบราณที่ได้ รับการบูรณะซ่อมแซมอย่างดีถูกนามาจอด
ทอดสมออยู่ริมสองข้ างฝั่งแม่นา้ ยิ่งทาให้ ย่านนูฮาวน์เป็ นสถานที่ท่นี ักท่องเที่ยวจาเป็ นต้ องไปเยี่ยมชมกันให้ ได้ ถ่ายรูป
คู่กบั เงือกน้อย(Little Mermaid)สัญลักษณ์ของเมือง ใกล้ กันเป็ นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ ท่มี ีเรือสินค้ าและเรือสาราญ
เทียบท่าอยู่…

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน เพือ่ ความสะดวกในการเที่ยวชม
จากนั้นชม จัตุรสั ใจกลางเมือง ซึ่งตรงจุดนี้เองเป็ นจุดเริ่มต้ นของถนนช้ อปปิ้ งสายสาคัญของเมืองโคเปนเฮเก้น และ
ถือเป็ นถนนช้ อปปิ้ งสายที่ยาวที่สดุ ของโลกอีกด้ วย อิสระให้ ท่านและครอบครัวช้ อปปิ้ งสินค้ าย่าน ถนนสรอยก์

คา่
ที่พกั

(Stroget Street) ถนนช้ อปปิ้ งที่ยาวที่สดุ ในโลก เริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ถนนที่มสี นิ ค้ า
แบรนด์ เนมชื่ อ ดั ง มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger,Hermes,
Gucci, Burberry ฯลฯ
อิสระอาหารคา่ เพือ่ ความสะดวกในการเที่ยวชม
IMERIAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สิบของการเดินทาง (10) โคเปญเฮเก้น – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
10.00 น.
นาท่านและครอบครัวเดินทางสู่ท่าอากาศยานโกเปญเฮเก้น
14.25 น.
นาท่านและครอบครัวออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG951
วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง (11) กรุงเทพฯ
06.00 น.
ท่านและครอบครัวเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ...
ลีลา... ทีเ่ ป็ นตัวคุณ

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการสาหรับจานวนผูเ้ ดินทาง (ท่านละ)
ประเภทผูเ้ ดินทาง
2-3 ท่าน

4-5 ท่าน

ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี ( พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน )
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี ( พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี ( พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิม่
ราคาประมาณการสาหรับตัว๋ เครื่องบิน
ตัว๋ เครื่องบิน (การบินไทย) ไป-กลับ ชั้น ECONOMY
ตัว๋ เครื่องบิน (การบินไทย) ไป-กลับ ชั้น BUSINESS

หมายเหตุ :
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริหาร หากมีจานวนผู้เดินทางไม่ครบตามกาหนด
- สมาชิกบัตรหลัก ลดท่านละ 3,000.- และ สมาชิกบัตรเสริม ลดท่านละ 2,000.- สาหรับผู้เดินทาง 1-4 ท่าน บริการรถเบนซ์ V CLASS
- สาหรับผู้เดินทาง 5-10 ท่าน บริการรถ BENZ SPRINTER 12-15 ที่น่งั

6-7 ท่าน

8-10 ท่าน

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าที่พัก ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สาหรับผู้ถอื หนังสือเดินทางไทย)
3. ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
4. ค่ามัคคุเทศก์ท่คี อยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 3,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุก
แห่ง
2. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
4. ค่าทาหนังสือเดินทาง / ต่อหน้ าเล่มหนังสือเดินทาง
5. ค่าภาษีนา้ มันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก
เงื่อนไขการชาระเงิน : สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 50 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์
- ชาระยอดมัดจา โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่านทางหน้ าเวปไซต์ www.leelawadee.holiday
- ชาระด้ วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จากัด
- ชาระโดยเงินสด
- ชาระด้ วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนาฝากมายังเบอร์ Fax. 02-664-0023)
ชื่อบัญชี บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จากัด
ธนาคารกสิกรไทย
บัญชีกระแสรายวัน
เลขที่ 639 - 1 - 00265 – 5
หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้ วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รังเกียจของ
คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวนผู้อ่นื , หรือพยายามสร้ างความวุ่นวาย
ในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกใน
ครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่
การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อ
หาข้ อสรุปร่ วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบางเส้ นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาหรับท่านที่ต้องใช้ รถเข็น
ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้ วย (กรุณา
แจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่ อหาข้ อสรุ ปร่ วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้
เดินทางท่านอื่น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่เป็ นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง
เส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้ แล้ ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ แก่
ลูกค้ าท่านต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ผี ้ เู ดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบล่วงหน้ าก่อน
เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่นื ทดแทนหากท่านต้ องการ

9. ในกรณีท่ที ่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน
ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน
ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีท่ที ่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ ทันภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้ จ่าย
เพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่องบินเท่านั้น เว้ นแต่ตวั๋ เครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อหรือ
คืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้ าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล
ส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่ น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทาง
เสื่อมเสีย รวมถึงการที่มไิ ด้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สาหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดาเนินการ
ใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้
เดินทางซื้อตัว๋ หรือชาระค่าใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยันดังกล่าว แล้ วต่อมาทัวร์น้นั ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสาหรับค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการ
ท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยน
รายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสทิ ธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อย
กว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่เี กิดเหตุจาเป็ นหรือ
สุด วิ สั ย อาทิ การล่ า ช้ า ของสายการบิ น , การนั ด หยุ ด งาน, การประท้ ว ง, การจลาจล, ภั ย ธรรมชาติ , อุ บั ติ เหตุ , ปั ญ หา
การจราจร ฯลฯ บริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่ อคานึงถึงความ
ปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากที่สดุ
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิ ดทาการ บริษัทฯ จะคืน
เงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ ท่านสามารถเข้ าชมได้
แต่ในกรณีท่มี ีเหตุล่าช้ าหรือเหตุอ่นื ใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดย
มิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่ างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัลต่ าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่ น กระเป๋ าเดิน ทาง ไม่ สามารถหั กทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงิน ได้ โดยท่าน
สามารถเลือกใช้ ของกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่ งที่น่ังบนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่ าง ๆ บริษัทฯ ไม่ สามารถเลือก
ตาแหน่ งที่น่ังได้ เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้ แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ ดีท่ีสุดภายใต้ ลักษณะ
ตาแหน่งที่น่งั แบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้ มา
19. บริษัทฯ ขอต้ อนรับและมีความยินดีท่ไี ด้ ให้ บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไป
ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถชี ีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้ เดินทางไป
20. เมือ่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น

