
 

 

 

 

 

 

 

 

ลีลาวดี ฮอลิเดย ์พร้อมพาท่านและครอบครัวบนิลัดฟ้าสู่ทวปียุโรป สแกนดเินเวีย  

ในช่วงเวลาที่ท่านสะดวกเดนิทาง และเป็นช่วงที่เหมาะสมแก่การเดนิทางที่สดุ 

บนเส้นทางที่เป็นที่สดุแห่งความอศัจรรย์จากธรรมชาต ิตื่นตาตามล่า แสงเหนือแห่งหมู่เกาะโลโฟเทน 

เพลิดเพลินไปกบัความสวยงามของ ฟยอรด์ และเกาะเซนญ่า ในฤดูใบไม้ร่วง 

ข้ามทะเลพร้อมเรือส าราญสู่ เมืองโคเปญเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ 

พร้อมคดัสรรบริการ ที่พัก และร้านอาหารที่ตรงใจท่านมากที่สดุในแบบฉบบั ลีลา... ท่ีเป็นตวัคุณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 9-19 ตุลาคม, 22 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน, 5-15, 19-29 พฤศจิกายน, 3-13 ธนัวาคม 2563  

วนัแรกของการเดินทาง (1)  สนามบินสุวรรณภูมิ    

21.00 น. ท่านและครอบครัวพร้อมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคานเ์ตอร ์C ประตู 2 

สายการบินไทย โดยมเีจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอ านวยความสะดวกให้แก่ทุกท่าน 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2)  กรุงเทพฯ – ออสโล – สโวลวาร ์– เฮนนิงสวาร ์- สแตมซุนด ์

00.55 น. น าท่านและครอบครัวออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานออสโล ประเทศนอรเ์วย ์โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG954  

07.25 น. ท่านและครอบครัวเดนิทางถงึท่าอากาศยานออสโล เพ่ือท าการเปล่ียนเคร่ือง 

10.55 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบินสโวลวาร ์โดยสายการบินไวเดอรโ์ร เท่ียวบิน WF820 

13.20 น. ท่านและครอบครัวเดนิทางถงึสนามบนิสโวลวาร์ หลังผ่านด่านตรวจคนเข้าเมอืง และศุลกากรแล้ว 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการเท่ียวชม 

น าท่านและครอบครัวชม เมืองสโวลวาร ์ (SVOLVAER) อกีหนึ่งเมืองเอกส าคัญบนเกาะโลโฟเทน ศูนย์กลางการ

เดินทางของหมู่เกาะแห่งนี้  ที่มีสนามบินท่าเรือเฟอร์ร่ี ที่เชื่อมเมืองต่างๆ อีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์ ศูนย์ศิลปะ และ     

แกลเลอร่ีที่ส  าคญัอกีด้วย ระหว่างการเดนิทาง ท่านจะได้ชมกบับรรยากาศทั้ง 2 ข้างทางที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ 

 

 

 



สลับกบัแนวฟอร์ยดที่สวงาม และยังคงความเป็นธรรมชาตอิยู่เกอืบสมบูรณแ์บบ...  

จากนั้นน าท่านและครอบครัวสู่ เฮนนิงสวาร ์(HENNINGSVAER) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) 

เป็นเมืองท่าที่ส  าคัญ และปัจจุบันชาวบ้านยังคงยึดถืออาชีพชาวประมงกนัอยากคึกคัก นับเป็นอกีเมืองยอดนิยมของ

นักท่องเที่ยวที่ต่างพากนัมาแวะเวียน งดงามจนได้รับฉายาว่าเป็น VENICE OF LOFOTEN ซึ่งจุดเด่นของหมู่บ้านนี้

คอื บ้านชาวประมงสแีดง (RORBUER) ตั้งอยู่ริมทะเล มอ่ีาวจอดเรือประมงเรียงรายอยู่ มากมายเป็นภาพที่สวยงาม

ตดักบัวิวภเูขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาวถือเป็น ภาพที่สวยงามไม่น้อย ส าหรับบริเวณนี้ อสิระท่านเดนิเล่น 

เกบ็ภาพบรรยากาศตามอัธยาศัย…  จากนั้นน าท่านและครอบครัวเดินทางสู่ เมืองสแตมซุนด์ (STAMSUND)      

(ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 1ชัว่โมง 30 นาที)  หมู่บ้านชาวประมงเลก็ๆตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ Vestvågøy 

ระหว่างทางท่านจะได้ชมความสวยงามของทศันียภาพสองข้างทาง 

 

 

  

 

 

 

 

ค า่  อิสระอาหารค า่ ใหท่้านไดเ้ลือกรบัประทานอาหารท่ีชอบตามอธัยาศยั  

ท่ีพกั  LIVE LOFOTEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3)  สแตมซุนด ์– เลคเนส – สแตมซุนด ์

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านและครอบครัวออกเดนิทางสู่มหาสมุทรโดยเรือ RIB BOAT ที่จัดเตรียมไว้รับรองเฉพาะครอบครัวท่านเท่านั้น 

เพลิดเพลินกบัการฟังเรื่องราวของวิถชีีวิตชาวบ้านในท้องทะเลผ่านกปัตนัมากประสบการณ ์และพลาดไม่ได้ !! สมัผัส

ประสบการณค์วามสนกุกบั กิจกรรมจบัปูยกัษ ์(กิจกรรมราว 3 ชัว่โมง)  
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เท่ียง  บริการอาหารกลางวนัดว้ยเมนูจากกิจกรรมการจบัปู ท่ีเสิรฟ์ในสไตล ์ALL YOU CAN EAT 

น าท่านและครอบครัวเดินทางสู่ BOSTAD  เมืองเลก็แสนสวยใจกลางเกาะ Vestvågøy ชม พิพิธภณัฑไ์วกิงโลโฟตร ์

(LOFOTR VIKING MUSEUM) พิพิธภัณฑ ์ศูนย์อนุรักษ์ประวัตคิวามเป็นมา และวิถชีีวิตที่น่าสนใจของชาวไวกิ้ง  

ในปี ค.ศ. 1995 ได้รับการบูรณะใหม่ ซึ่งในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโรงเรือนหัวหน้าเผ่าที่มีความยาว 83 เมตร, โรงตี

เหลก็ของช่างตเีหลก็ในสมยัก่อน, เรือจ าลอง และห้องนอนของชาวไวกิ้ง รวมถงึแบบจ าลองต่างๆ ที่หาไม่ได้จากที่ไหน 

จากนั้นเดนิทางสู่ หมู่บา้น BALLSTAD หมู่บ้านริมชายฝั่ง บรรยากาศดทีี่รายล้อมไปด้วยบ้านชาวประมงหลากส ี

 

 

 

 

 



ค า่  อิสระอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการเท่ียวชม  

ท่ีพกั  LIVE LOFOTEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง (4)  สแตมซุนด ์– โซวาเกน้ – เรนเน – สโวลวาร ์

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านและครอบครัวเดนิทางสู่ หมู่บา้น NUSFJORD  หนึ่งในหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สดุและดทีี่สดุของนอร์เวย์  

  ปัจจุบนัเป็นเหมอืนพิพิธภัณฑส์ าหรับนักท่องเที่ยวที่จัดแสดงแฟชั่นอนัภาคภมูใิจของหมู่บ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการเท่ียวชม 

น าท่านและครอบครัวเดินทางสู่ โซรว์าเกน้ (SORVAGEN) (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชัว่โมง) อยู่ใต้สุด

ของหมู่เกาะโลโฟเทน จนถึงจุดสิ้นสุดของถนนสาย E10 ที่หมู่บา้นออ (Å VILLAGE) เดินชมหมู่บ้านชาวประมง

แล้ว... จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บา้นไฮมน์อย (HAMNOY)  หมู่บ้านขนาดเลก็แต่มีความสวยงามน่ารักถูกยกย่องว่า

สวยงามที่สดุในโลโฟเทน ด้วยทศันียภาพอนัสวยงามจึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพเกบ็ความประทบัใจบน

สะพานหน้าหมู่บ้านเพ่ือเกบ็ภาพบ้านชาวประมงสีแดงริมทะเล และด้านหลังเป็นภูเขา FESTHELLTINDEN ที่ตั้ง

ตระหง่าน... น าท่านและครอบครัวสู่หมู่บา้นเรนเน หรือรีน (REINE) หมู่บ้านชาวประมงบนเกาะมอสคาเนส  

(MOSKENESOY) ที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในนอร์เวย์ ด้วยภูมิประเทศที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขา โค้งอ่าว 

และฟยอร์ด กบัสถาปัตยกรรมบ้านไม้ชาวประมงที่น่ารักเป็นระเบยีบด้วยสสีนัสดใส และวิถชีีวิตชาวประมงแบบดั้งเดมิ

ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จึงเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้ท่านได้เดินชมความน่ารักและบันทึกภาพตาม

อธัยาศัย.. จากนั้นน าท่านและครอบครัวเดนิทางกลับสโววาร์ (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชัว่โมง 35 นาที) 

   

 

 

 

 

 

 

ค า่  อิสระอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการเท่ียวชม 

ท่ีพกั  THON HOTEL LOFOTEN หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง (5)  สโวลวาร ์– เอเวนสเคอร ์– เกาะเซนญ่า 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านและครอบครัวเดนิทางสู่ เอเวนสเคอร ์(ใชเ้วลาเดินทางโดนประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที) เป็นหมู่บ้านเลก็ๆ

ที่มาพร้อมกบัอากาศบริสทุธิ์ ตั้งอยู่บนช่องแคบ Tjeldsundet ห่างจากฮาร์สตดัลงมาทางใต้ประมาณ 25 กโิลเมตร 

 

 

 

 

 



เท่ียง  อิสระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการเท่ียวชม 

น าท่านและครอบครัวเดินทางสู่ เกาะเซนญ่า (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 4 ชัว่โมง 30 นาที) เกาะแห่งความ

สวยงามตระการตาที่จะท าให้รู้สกึสงบ และผ่อนคลายไปกบับรรยากาศธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเกาะเซนญ่านี้ เอง

มกัถูกเรียกว่านอร์เวย์ขนาดย่อม เพราะเกาะดงักล่าวมขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ ที่มาพร้อมด้วยทศันียภาพ

ของฟยอร์ดและ เทอืกเขาที่สวยงาม 

 

 

 

 

 

 

  

 

ค า่  อิสระอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการเท่ียวชม 

ท่ีพกั  HAMN I SENJA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหกของการเดินทาง (6)  เกาะเซนญ่า – จุดชมวิว TUNGENESET – BERGBOTN – กิจกรรมลอยตวั 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านและครอบครัวชม GRYLLEFJORD (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 20 นาที) อดีตเคยเป็นหมู่บ้าน

ชาวประมงที่ใหญ่ที่สุดของเซนญ่า และเป็นอีกหนึ่งในชุมชนที่มีความกว้างใหญ่ที่สุดในหมู่ชาวนอร์เวย์... น าท่าน

เดินทางสู่ จุดชมวิว TUNGENESET จุดชมวิวที่เป็นทางเดินท าด้วยต้นสนชนิดหนึ่ง มีทศิตะวันตกเป็นวิวทะเลเหนือ

และทิศตะวันตกเป็นวิวเขา OKSEN ตั้ งอยู่บนแหลมซึ่ งแยกระหว่าง  Steinsfjord และ Ersfjord .... และ 

BERGBOTN จุดชมวิวริมทะเล ที่ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับความสวยงามของ Bergsfjord และภูเขารอบๆ 

อสิระให้ท่านได้เกบ็ภาพอนัสวยงามตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 
เท่ียง  อิสระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกของการเท่ียวชม 

น าท่านและครอบครัวเข้าที่โรงแรมที่พักเพ่ือเตรียมตวัไปล่องเรือชมทศันียภาพรอบๆ เกาะ พร้อมสมัผสัประสบการณ์

ล่องลอยไปกบักระแสน า้วนเบาๆ สมัผสัธรรมชาตขิองผวิน า้รอบๆ กายที่จะท าให้ท่านรู้สกึประทบัใจทุกคร้ังที่นึกถงึ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค า่  อิสระอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการเท่ียวชม 

ท่ีพกั  HAMN I SENJA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง (7)  เกาะเซนย่า – ทรอมโซ – ชมเมือง 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านและครอบครัวเดินทางสู่ ทรอมโซ (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 3 ชัว่โมง 45 นาที) เมืองท่องเที่ยวที่มี

ชื่อเสยีงของนอร์เวย์อยู่ในเขตมณฑลทรอมทางตอนเหนือของนอร์เวย์และทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดเินเวียน 

อกีทั้งยังเป็นเมอืงใหญ่ที่สดุ ในเขตอาร์คตกิเซอร์เคลิ (ARCTIC CIRCLE) อกีด้วย  

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการเท่ียวชม 

 น าท่านและครอบครัวชม THE NORTHERN NORWAY ART MUSEUM เป็นหนึ่งพิพิธภัณฑท์ี่รวบรวมมุมของทาง

เหนือไม่ว่าชีวิต หรือคนที่อาศัยอยู่ในดนิแดนกต็าม... ชม “มหาวิหารอารค์ติก” ARCTIC CATHEDRAL มหาวิหาร

ที่สร้างขึ้นในรปูแบบสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ สร้างขึ้นในปี 1965 อกีทั้งยังมสีถาปัตยกรรมโดดเด่นซึ่งได้รับแรงบนัดาล

ใจ ในการสร้างมากจากสภาพภูมิทัศน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย์ มหาวิหารอาร์คติกยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี

ชื่อเสียงอกีแห่งหนึ่งของเมืองทรอมโซ โดยมหาวิหารนี้  สร้างขึ้นในปี 1965… จากนั้นน าท่านและครอบครัวช้อปป้ิงที่ 

STORGATA SHOPPING STREET... ต่อด้วยนั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาสโตรส์ไตเน่น ที่มจุีดชมวิว มองเหน็เมอืงทรอม

โซได้สวยงามมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  อิสระอาหารเย็น เพือ่วามสะดวกในการเท่ียวชม 

กจิกรรมทางเลือกยามค ่าคืน ล่าแสงเหนือ โดยจะพาทุกท่านออกเดินทางสู่ แคมป์ที่อยู่ห่างจากเมืองไป ประมาณ 1 

ชั่ วโมงครึ่ ง ซึ่ ง เป็นจุดชมแสงเหนือ เนื่ องจากทรอมโซ ตั้ งอยู่ใจกลางลงแหวนออโรร่า ซึ่ งอยู่ใกล้กับเส้น

อาร์กติกเซอร์เคิล ประกอบกบัทรอมโซเองเป็นเมืองที่ยังไม่มีมลพิษมากนัก ดังนั้นแสงเหนือของที่นี่ จะเหน็ง่ายกว่าที่

อื่น โดยปกตแิล้วแสงเหนือจะปรากฏให้เหน็ในช่วงเวลา 22.00-00.00  

 (การชมแสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศและทอ้งฟ้าในวนันั้นๆ และกลอ้งมือถือ

บางรุ่นอาจถา่ยไม่เห็นแสงเหนือ) 

 *หากสนใจโปรดติดต่อสอบถามหวัหนา้ทวัร ์

 

ท่ีพกั  CLARION HOTEL THE EDGE หรือเทียบเท่า 

  

วนัท่ีแปดของการเดินทาง (8)  ทรอมโซ – ออสโล – DFDS SEAWAYS -โคเปญเฮเกน้ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

06.00 น. น าท่านและครอบครัวเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานทรอมโซ 

08.00 น. ออกเดนิทางจากท่าอากาศยานทรอมโซ สู่ ท่าอากาศยานออสโล โดยสายการบินนอรเ์วยเ์จียน เที่ยวบนิ DY323 

09.55 น.  ท่านและครอบครัวเดนิทางถงึท่าอากาศยานออสโล หลงัผ่านด่านตรวจคนเข้าเมอืง และศุลกากรแล้ว 

 น าท่านและครอบครัวชมเมืองออสโล… ชมท่าเรือเอเคอร ์บรูค  เคยเป็นที่ตั้งของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งใน

นอร์เวย์ ปัจจุบันหลังจากมีการปรับปรุงเป็นย่านที่อยู่อาศัยที่ทนัสมัย มีบ้านเรือน และร้านค้ามากมาย เป็นแหล่งรวม

ผับบาร์ ร้านอาหาร และคาเฟ่ เรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมความบันเทงิยอดนิยมที่ครบครัน เหมาะส าหรับการพักผ่อน



เพลิดเพลินกบัมื้อค ่าในบรรยากาศที่แสนร่ืนรมย์... จากนั้นชม ศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่

สวยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้า ซึ่งรายล้อมด้วยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอร์ด     

ชอ้ปป้ิงย่านคารล์ โจฮนัเกท (Karl Johangen Gate) ย่านถนนคนเดิน สนิค้าของฝากที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว

คอื เคร่ืองครัว พวงกุญแจ เป็นต้น แต่สนิค้าและของที่ระลึกต่างๆ มรีาคาค่อนข้างสงู เนื่องจากนอร์เวย์เป็นประเทศที่

มค่ีาครองชีพสงูที่สดุในโลกประเทศหนึ่ง  

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการเท่ียวชม  

15.00 น.  น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรือ DFDS เพ่ือท าการตรวจเชค็สมัภาระ  

16.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ ท่านจะเพลิดเพลินไปกบัการบริการต่างๆมากมายบนเรือ อาทิ

เช่น สระว่ายน า้ คาสโิน สนิค้าปลอดภาษี โรงภาพยนตร์  พร้อมบริการอาหารค ่า และอาหารเช้าบนเรือ 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ดว้ยเมนูบุฟเฟ่บนเรือส าราญ  

ท่ีพกั  หอ้งพกัแบบ SEASIDE บนเรือ DFDS 
 

วนัท่ีเกา้ของการเดินทาง (9)  โคเปญเฮเกน้ – ชมเมือง – อิสระชอ้ปป้ืง  

เชา้  บริการอาหารเชา้บนเรือส าราญ 

09.45 น.  ท่านและครอบครัวเดนิทางถงึ กรุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ หลังจากรับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว 

น าท่านและครอบครัวเที่ยวชมเมืองโคเปญเฮเก้น... แวะถ่ายรูปกับพระราชวงัอมาเลียนบอรก์(Amalienborg 

Palace) บริเวณด้านนอกที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก... ชมน ้ าพุแห่งราชินีเกฟิออน(Gefion 

Fountain)  มีต านานเล่าขานว่า “เทพเจ้า ผู้ทรงอทิธฤิทธิ์ดลบันดาลให้พระนางกอบกู้ชาติ โดยพระราชินีเกฟิออนได้

แปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพ่ือไถพ้ืนดินขึ้นมาจากใต้น า้ ให้เกดิเป็นประเทศเดนมาร์กในทุกวันนี้ ... จากนั้นน า

ท่านสู่ นูฮาวน ์(nyhavn) แหล่งท่องเที่ยวส าคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง เป็นแหล่งรวมทั้งร้านอาหาร ร้านขายของที่

ระลึกที่สวยงาม และทนัสมยั ประกอบกบัมเีรือใบ และเรือสนิค้าโบราณที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมอย่างดถูีกน ามาจอด

ทอดสมออยู่ริมสองข้างฝั่งแม่น า้ย่ิงท าให้ย่านนูฮาวน์เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจ าเป็นต้องไปเย่ียมชมกนัให้ได้ ถ่ายรูป

คู่กบัเงือกนอ้ย(Little Mermaid)สญัลักษณ์ของเมือง ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีเรือสนิค้าและเรือส าราญ

เทยีบท่าอยู่…  

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการเท่ียวชม 

 จากนั้นชม จตุัรสัใจกลางเมือง ซึ่งตรงจุดนี้ เองเป็นจุดเริ่มต้นของถนนช้อปป้ิงสายส าคญัของเมอืงโคเปนเฮเก้น และ

ถอืเป็นถนนช้อปป้ิงสายที่ยาวที่สดุของโลกอกีด้วย อสิระให้ท่านและครอบครัวช้อปป้ิงสนิค้าย่าน ถนนสรอยก ์      



(Stroget Street) ถนนช้อปป้ิงที่ยาวที่สดุในโลก เร่ิมจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสดุที่ Kongens Nytorv  ถนนที่มสีนิค้า

แบรนด์เนมชื่ อดังมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger,Hermes, 

Gucci, Burberry ฯลฯ   

ค า่  อิสระอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการเท่ียวชม 

ท่ีพกั  IMERIAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสิบของการเดินทาง (10)  โคเปญเฮเกน้ – กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

10.00 น. น าท่านและครอบครัวเดนิทางสู่ท่าอากาศยานโกเปญเฮเกน้  

14.25 น. น าท่านและครอบครัวออกเดนิทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG951 

 

วนัท่ีสิบเอ็ดของการเดินทาง  (11)  กรุงเทพฯ 

06.00 น. ท่านและครอบครัวเดนิทางถงึท่าอากาศยานสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ... 

 

ลลีา... ทีเ่ป็นตัวคุณ 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง 
อตัราค่าบริการส าหรบัจ านวนผูเ้ดินทาง (ท่านละ) 

2-3 ท่าน 4-5 ท่าน 6-7 ท่าน 8-10 ท่าน 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี ( พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน ) 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี ( พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี ( พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

 

ราคาประมาณการส าหรบัตัว๋เคร่ืองบิน 

ตัว๋เคร่ืองบิน (การบินไทย) ไป-กลบั ชั้น ECONOMY 

ตัว๋เคร่ืองบิน (การบินไทย) ไป-กลบั ชั้น BUSINESS  

    

 

 

หมายเหตุ : 

- ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงค่าบริหาร หากมจี านวนผู้เดนิทางไม่ครบตามก าหนด 

- สมาชิกบตัรหลัก ลดท่านละ 3,000.- และ สมาชิกบตัรเสริม ลดท่านละ 2,000.- 

- ส าหรับผู้เดนิทาง 1-4 ท่าน บริการรถเบนซ์ V CLASS  

- ส าหรับผู้เดนิทาง 5-10 ท่าน บริการรถ BENZ SPRINTER 12-15 ที่นั่ง 

 

 



อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าที่พัก ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดบัเดยีวกนั  

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผู้ถอืหนังสอืเดนิทางไทย) 

3. ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่ามคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

5. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 3,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม ์ 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ พรอ้มค่าภาษีสนามบินทุก

แห่ง 

2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

4. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดนิทาง 

5. ค่าภาษีน า้มนัที่ทางสายการบนิเรียกเกบ็เพ่ิมอกี 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน : ส าหรับการจอง กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 50 เปอรเ์ซนตข์องราคาทวัร ์

  - ช าระยอดมดัจ า โดยบตัรเครดติ หรือบตัรเดบติ ผ่านทางหน้าเวปไซต์ www.leelawadee.holiday 

  - ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั 

  - ช าระโดยเงนิสด 

  - ช าระด้วยการโอนเงนิผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-664-0023) 

   ชื่อบญัชี  บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั    ธนาคารกสิกรไทย  

      บญัชีกระแสรายวนั        เลขท่ี 639 - 1 - 00265 – 5 

 

หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่เคยเดินทางแล้วมปีระวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมพีฤตกิรรมเป็นที่รังเกยีจของ

คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวาย

ในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกใน

ครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอนัมิใช่

การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือ

หาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเขน็ 

ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณา

แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้

เดนิทางท่านอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก  าหนด ให้แก่

ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณทีี่มผู้ีเดนิทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดนิทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 



9. ในกรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 21 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 14 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคิดค่าใช้จ่าย

เพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบนิเท่านั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบนิที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือ

คนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนื่องมาจากเหตุผล

ส่วนตัวของท่านผู้ เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทาง

เสื่อมเสยี รวมถงึการที่มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้ อตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการ

ใด ๆ ที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทวัร์นั้นๆ หากท่านผู้

เดนิทางซื้ อตัว๋หรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดงักล่าว แล้วต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดนิทางได้ ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่ารายการ

ท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียน

รายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสทิธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อย

กว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดนิทาง บริษัทฯ ขอถอืเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณทีี่เกดิเหตจุ าเป็นหรือ

สุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน , การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหา

การจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือค านึงถึงความ

ปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืน

เงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   

แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดย

มใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อนัเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่าน

สามารถเลือกใช้ของก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก

ต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะ

ต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมคีวามยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดนิทางไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดนิทางไป 

20. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

 

 

 

 

   

 

  

  


