CROWN OF SWEDEN 10

วัน (TG)

เจาะลึกเมืองเล็กแห่งสวีเดนใต้เมืองสวยริมชายฝั ง่ ทะเลเหนือและทะเลบอลติก
เออเรบลู – คาร์ลสตัด - สตรอมสตัด - เกาะสโมเก้น
กอเทนเบิรก์ - เยินเชอปิ ง – วิสบี (เกาะก็อตแลนด์) – สต็อคโฮล์ม
ชมเมืองเล็กๆที่มีความงดงามในแบบชนบทของสวีเดน สัมผัสอากาศหนาวเย็นสไตล์สแกนดิเนเวีย
ยลโฉมปราสาทเก่าแก่แห่งราชวงศ์วาซาสัญลักษณ์ เมืองเออเรบลู
เยือน เมืองคาร์ลสตัด เมืองที่ทรงเสน่หร์ ิมทะเลสาบแวเนิรน์
สัมผัสวิถีชีวิตหมู่บา้ นชาวประมง และบ้านพักตากอากาศหลากสีสนั แบบ Colurful บน เกาะสโมเก้น (Unseen)
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบเกาะสโมเก้น สนุกกับ กิจกรรม Crayfish & Crab Safari
สัมผัสเมืองเก่า กอเทนเบิรก์ ย้อนรอยความงามแห่งศตวรรษที่ 17

สู่ เมืองวิสบี เมืองมรดกโลกเก่าแก่แห่ง เกาะก็อตแลนด์
กาหนดการเดินทาง:
24 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563
กรุงเทพฯ – สต็อคโฮล์ม (สวีเดน)
22.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์
สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้ นเครื่อง
วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563
สต็อคโฮล์ม – เออเรบลู – เมืองจาลองวาดเคอพิง – ชมเมือง
คาร์ลสตัด - ชมเมือง – คาร์ลสตัด
01.10 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงสต็อคโฮล์ม (STOCKHOLM) โดยเที่ยวบินไทย เที่ยวบินที่ TG 960
07.00 น.
เดินทางถึง สนามบินกรุงสต็อคโฮล์ม (STOCKHOLM) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
แล้ ว น าท่ าน เดิ น ทางสู่ เมื อง เอ อ เรบ ลู (OREBRO)(200
กิโลเมตร )เมือ งป้ อมและปราสาทริม แม่ น้ าอันเป็ นเอกลัก ษณ์
ของเมือง เมืองเออเรบลูน้ันตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของทะเลสาบ
เยลมาเรน เป็ นอีก 1 เมืองที่มีชื่อเสียงของสวีเดน
จากนั้ น น าท่ าน เดิ น ชม ย่ าน เมื อง จ าล องวาด เค อพิ ง
(WADKOPING) ทีม
่ ีเอกลักษณ์อันโดดเด่นและสะดุดตานั้นก็คือ
บ้านไม้เก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18-19 ซึ่งถือว่าเป็ นศูนย์รวมของอาคารและสิ่งก่อสร้างที่มี ความสาคัญ
ทางประวัติศาสตร์ของเมืองเออเรบลู และมีลักษณะสวยงามโดยเฉพาะตัวอาคารสร้างจากไม้และทาสีสี
แดงหรือสีอิฐเมื่อเวลาสะท้อนกับผืนน้ าจะให้ภาพที่สวยราวกับภาพวาดเลยทีเดียว กระทัง่ ได้เวลาอันควร
429/5-6 หมู่บ้านกลางเมืองเออบาเนี่ ยน ถ.ลาดพร้าววังหิ น
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นาท่านชม เมือ งเออเรบลู (OREBRO) ถ่ายภาพด้านหน้า ปราสาทเออเรบลู (OREBRO CASTLE)
ที่ตั้ งตระหง่านอยู่บนเกาะเล็ก ๆ ริมแม่ น้ าสวาร์ตาน ซึ่งถือ ว่าเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเออ
เรบลูเลยก็ว่าได้ ปราสาทเออเรบลูหรือป้ อมปราการในยุคสมัยกลาง ที่มีอายุมากกว่า 700 ปี
สร้างขึ้ นครั้งแรกในราชวงศ์วาซา (Royal Family Vaza) โดยหอคอยถือว่าเป็ นส่วนที่เก่าแก่
ที่สุด สร้างขึ้ นในศตวรรษที่ 13 ในปั จจุบันปราสาทเออเรบลู ได้ก ลายเป็ นสถานที่จัดงาน
เลี้ ยงสังสรรค์ และที่ว่าการของหน่ วยงานรัฐบาล อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปภายนอก ปราสาท
เออเรบลู จากสะพานข้ามแม่น้ าสวาร์ตานจะได้ภาพถ่ายที่สวยงามมาก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านเดิ น ทางสู่ เมือ งคาร์ลสตัด (KARLSTAD) (120 กิโลเมตร) เมือ งเล็ก ๆริม ทะเลสาบแวเนิ ร์น
และขึ้ นชื่อว่าเป็ นเมืองแห่งการศึกษา เนื่ องจากเป็ นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยคาร์ลสตัด
ที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาทัว่ มุมโลก รวมไปถึงนักศึกษาไทยอีกด้วย นาท่าน
ผ่านชม โบสถ์ประจาเมือ งคาร์ลสตัด (KARLSTAD CATHEDRAL) โบสถ์สีขาว
สไตล์บารอคที่ตั้ งโดดเด่ น ใจกลางเมื อ งคาร์ลสตั ด จากนั้ นให้ท่านได้เดิ น เล่น ชม
ย่ า นทาวน์สแคว ซึ่งเป็ นจุด
ศูนย์กลางของเมืองคาร์ลสตัด
ให้ท่านได้เดินชมและเลือกซื้ อ
ของที่ระลึกตามอัธยาศัย
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม SCANDIC KARLSTAD CITY หรือระดับเทียบเท่า
วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563
คาร์ลสตัด – สตรอมสตัด – ชมเมือง- บราสตัด - โรงแรมสปา
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินสู่ เมืองสตรอมสตัด (STRÖMSTAD) (200 กิโลเมตร) เป็ นเมืองขนาด
เล็กและมีประชากรน้อย ตั้งอยู่ใกล้กบั พรหมแดนของประเทศนอร์เวย์ ติดกับ แซนเดฟยอร์ด
ของนอร์เวย์ ในอดีตนั้นได้เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่ งของสวีเดนใน ค.ศ.1658 และเป็ นส่วนหนึ่ งของ
สนธิ สัญ ญาของ ROSKILDE ซึ่ ง โอนย้า ยมาจัง หวัด BOHUSLÄN สตรอมสตั ด กลายเป็ น
จุดหมายปลายทางสาคัญของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาเพื่อพักผ่อนเล่นน้ าทะเลและสปา
ในช่วงกลางศตวรรษ และยังถือว่าเป็ นเมืองท่าเรือน้ ามันที่ใหญ่ที่สุดของสวีเดน
นาท่านชม BLOMSHOLM ที่มีลักษณะคล้ายกับสโตนเฮจ จึงได้ชื่อว่า สโตนเฮจแห่งสวีเดน มีขนาด
ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของประเทศสวีเดน เป็ นสิ่งก่อสร้างจากฝี มือมนุ ษย์ในยุคหินจนถึงยุคกลางมีซาก
โบราณที่สนใจ ถือว่าเป็ นความสวยงามแบบแปลกตาที่ตั้งตะหง่านอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าอันเขียนขจี
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านผ่านชม ศาลาว่าการเมือ งสตรอมสตัด (CITY HALL STRÖMSTAD) อาคารที่ก่อสร้างขึ้ นใน
สไตล์อ าร์ต นู โว อาคารสร้า งเสร็ จ ในปี ค.ศ. 1917
จาก นั้ น เดิ น เล่ น ช ม ย่ าน ก ล าง ส ต รอ ม ส ตั ด
(STRÖMSTAD TOWN) ย่ า นใจกลางเมื อ งที่ เต็ ม ไป
ด้ว ยอาคารบ้านเรือนที่สร้างแบบเรีย บง่ายด้วยการ
ทาสีที่ดู ซ อฟที่ดู สบายตา และเต็ ม ไปด้ว ยร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก และร้านอาหาร อี ก มากมาย
จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองบราสตัด (BRASTAD) (75 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆริมฝั่งฟยอร์ด อันเป็ น
ที่ ตั้ ง ข อ ง โร ง แ ร ม ส ป า VANN SPA HOTELL
KONFERENS เป็ นที่ นิ ยมของชาวสวี เ ดน และ
นัก ท่อ งเที่ยวในการพัก ผ่อนอย่างแท้จริง โรงแรม
ตั้ ง อยู่ บ นชายหาดส่ ว นตั ว ริ ม ชายฝั่ ง GULLMAR
FJORD และมีสปาขนาดใหญ่อยู่ ภายในโรงแรม มี
สระว่ ายน้ าถึ ง 6 สระ ซาวน่ า 3 ห้อ ง อี ก ทั้ ง ยัง มี เครื่ อ งออกก าลัง กายทั้ ง ในร่ม และ
กลางแจ้ง ให้ผูท้ ี่ม าเข้าพักได้เลือกทา (หมายเหตุ : กิจกรรมต่างๆมี ค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติม
และไม่ได้รวมรวมอยู่ในรายการทัวร์) พร้อมสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆอย่างครบครัน
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พกั โรงแรม VANN SPA HOTELL KONFERENS หรือระดับเทียบเท่า
วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563
บราสตัด - เกาะสโมเก้น – กิจกรรม Crayfish & Crab Safari – ชมเมือง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นาท่านเดิ น ทางสู่ เกาะสโมเก้น (SMOGEN) (30 กิโลเมตร) เกาะ
แห่งสีสันริมชายฝั่งทะเลตะวันตกของสวีเดน ถือได้ว่าเป็ นไฮไลท์ของการมา
เยื อ น ส วี เด น ย่ า น แ ถ บ นี้ เรี ย ก ว่ า “เวส ต ร า เย อ ต า ลั น ด์ Västra
Götalandslän” ซึ่งเป็ นทั้ งหมู่บ ้านชาวประมง, ท่าเรือประมง, ท่ าเรือยอร์จ
และสถานที่พักตากอากาศยอดนิ ยมในช่วงฤดูรอ้ นของชาวสแกนดิเนเวียและ
แถบอื่นในยุโรปซึ่งถ้ามาสวีเดนถือว่าเป็ นเมืองที่ตอ้ งห้ามพลาดเด็ดขาด
นาท่ านสัม ผั ส วิถี ชีวิต ชาวประมงและแล่น เรือ ผ่านชมทั ศ นี ย์ภ าพริม ชายฝั่ ง น าท่ านสนุ ก สนานกับ
กิ จ กรรม Crayfish & Crab Safari ท่ า น จะได้
สัม ผั ส ประสบการณ์ สุ ด Adventure กับ การจับ ปู
ทะเล (Crab) และ การจับกุง้ เครย์ฟิ ชหรือ กุง้ ก้าม
แดง (Crayfishg, Crawfish) หน้าตาจะคล้ายกับกุง้

เที่ยง
บ่าย

ก้า มกรามในประเทศไทย แต่ สี สั น จะโดดเด่ น
เหมือนกุง้ ล็อบสเตอร์ ซึ่งกุง้ เครย์ฟิชเป็ นที่นิยมและ
พบ ได้ ใ น แ ถบ น่ าน น้ าของยุ โรป จน เกิ ด เป็ น
เทศกาลแห่ ง การกิ น Crayfish ที่ ถื อ ก าเนิ ด ขึ้ น
ครั้งแรกโดยกลุ่มชนชั้นสูงในสวีเดนตั้งแต่ศตวรรษ
ที่ 15 และได้รบั ความนิ ยมไปทัว่ ประเทศสวีเดนและประเทศในกลุ่มนอร์ดิกในเวลาต่อมา
ให้ท่านได้ลิ้มชิมรสชาติของกุง้ เครย์ฟิชและปูสดๆ จากทะเลสวีเดน ที่นามาปรุงอาหารมื้ อกลางวัน
สไตล์แสกนดิเนเวีย สุดพิเศษสาหรับท่าน !!
นาท่านชม หมู่บา้ นประมงบนเกาะสโมเก้น (SMOGEN) สัญลักษณ์แห่ง “เกาะสโมเก้น” ที่ไม่ควรพลาด
แก่การมาเยือนและถ่ายภาพเก็บความประทับใจ ภูมิประเทศบนเกาะส
โมเก้นนั้นมีลกั ษณะแนวชายฝั่งที่เป็ นโขดหินแกรนิ ต และเขาหัวโล้น ที่
ไม่ มี ต ้น ไม้ มีลัก ษณะเป็ นหน้าผาที่ เป็ นหิน ทั้ง หมด อยู่ติ ด ริม ทะเล
สถานที่พกั ตากอากาศหรือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของชาวสโมเก้นส่วน

ใหญ่จะสร้างด้วยไม้ โดยบ้านแต่ละหลังจะมีสีสนั สดใส
สวยงาม ทั้งสีน้ าตาล, แดง, เหลือง และ ฟ้ า สโมเก้น
และเป็ นท่าจอดเรือตั้งแต่เรือลาเล็กไปจนถึงเรือยอร์ช
ซึ่ง ท่านสามารถเดิ น เล่น ชมหมู่ บ้านประมงแห่งนี้ ได้
ตลอดเส้น ทาง จึงเป็ นสถานที่ท่อ งเที่ยวชายฝั่งทะเล
ตะวันตกที่สวยงามแห่งหนึ่ งของประเทศสวีเดนเลยก็ว่าได้ จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่โรงแรม
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม VANN SPA HOTELL KONFERENS หรือระดับเทียบเท่า
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563
เกาะสโมเก้น– กอเทนเบิรก์ - ชมเมือง– ล่องเรือชมเมืองเก่า - เยินเชอปิ ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองกอเทนเบิรก์ (GOTHENBURG) (130 กิโลเมตร) หรือ เยอเดอบอร์ย เมืองที่
ได้รับการขนานนามว่า “Little London” เมือ งต้น ก าเนิ ด
แบรนด์รถชื่อดังอย่าง วอลโว (VOLVO) เป็ นเมืองใหญ่เป็ น
อันดับ 2 ของประเทศสวีเดน และเป็ นเมืองใหญ่เป็ นอันดับ 5
ของกลุ่มนอร์ดิก ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสวีเดน เมือง
ตั้งอยู่ปากแม่น้ าเยอตาซึ่งเป็ นที่ลุ่มน้ าไหลกลับสู่ทะเลที่ใหญ่
ที่สุดในแถบสแกนดิเนเวีย กอเทนเบิรก์ เป็ นเมืองท่าทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มนอร์ดิก มีการทาประมง
ส่งรถยนต์และผลิตภัณฑ์ไม้เป็ นสินค้าออก
นาท่านผ่านชม จัตุรัสกุสตาฟ อดอฟท์ (GUSTAV ADOLF’S) ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจตุรสั นี้ เคยเป็ นที่
รู้จัก ในชื่ อ ของ Stortorget ซึ่ ง แปลได้ต รงตั ว ว่ า
"จัตุรัสใหญ่" แต่ภายหลังเมื่อมีการนารูปปั้ นขนาด
ใหญ่ ข องกษั ต ริ ย์ กุ ส ตาฟ อดอฟท์ (Gustavus II
Adolphus) มาตั้ ง ไว้ในปี 1854 เพื่ อ ความสมพระ
เกียรติจึงเปลี่ยนชื่อจตุรสั ตามชื่อของกษัตริย์กุสตาฟ อดอฟท์ จตุรสั แห่งนี้ เป็ นจุดที่เหมาะสาหรับการนั่ง
ดื่มกาแฟนั่งพักสบายๆ หรือเดินชมถนนที่สาคัญรอบๆจัตุรัส ทั้ง ถนน Kopmansgatan ที่อยู่ทางเหนื อ
และถนน Norra Hamngatan ที่อยู่ทางใต้ส่วนถนน Ostra Hamngatan นั้ นอยู่ทางตะวันออก โดยมี
ถนน Torggatan ขนาบอี ก ข้า งทางด้านทิ ศ ตะวัน ตก จากนั้ นน าท่ า นผ่ า นชม ศาลากลางเมื อ ง
(KRONHUSET) อาคารสไตล์ดัตช์ที่มีความเก่าเเก่และสวยงาม เป็ นศูนย์กลางของงานฝี มือชั้นสูง ด้าน
ในนั้นเป็ นพิพิธภัณฑ์ ส่วนด้านหลังจะเป็ นห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัย ที่ชื่อว่า Nordstan นาท่านผ่านชม
จัตุรัสโกตา (GÖTAPLATSEN) อีกหนึ่ งจัตุรัสหลักของเมืองโกเทนเบิร์ก เป็ นที่ตั้งของรูปปั้ นโพไซดอน
ด้านหลังเป็ นถนน Avenyn ที่เต็ มไปด้วยร้านค้าและบาร์ อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้ ง จนได้เวลาอัน
ควรแก่เวลา นาท่าน ล่องเรือชมเมืองเก่า (PADDAN TOUR) ล่องชมความงามของเมืองโกเธนเบิรก์ ใน
มุมมองจากริมน้ าเพื่อเพิ่มบรรยากาศในการชมเมือง เรือจะนา
ผ่านชมสถานที่ต่ างๆตามเส้นทางเมือ งเก่า ลอดไปใต้สะพาน
กว่า 20 แห่ง คลองแห่งนี้ เกิดในศตวรรษ ที่ 17 ท่านจะได้สมั ผัส
ประวัติความเป็ นมาของการก่อสร้างเมืองโกเธนเบิร์ก จากนั้ น
จะนาท่านล่องออกไปชมท่าเรือและอู่ต่อเรือแบบดั้งเดิม
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ เมืองเยินเชอปิ ง (JONKOPING) (150 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆอันเงียบสงบ
ตั้ ง อยู่ ป ลายสุด ของทะเลสาบเวเทิ ร์น เป็ นเมื อ งที่ ค วาม
เก่ า แก่ แ ละส าคั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ ในครั้ ง ที่ ช าว
เดนมาร์ก จะเข้ามาครอบครองเมือง ชาวเยินเชอปิ งจึงได้
ท า ก า ร ทุ บ ท า ล า ย เมื อ ง แ ล ะ ห ลั ง จ า ก นั้ น ก็ ไ ด้
บูรณะปฏิสังขรณ์ เมือ งขึ้ นใหม่ จนถึงปั จ จุบัน ก็ยัง คงเป็ น
เมืองที่มีความเจริญ และนักท่องเที่ยวนิ ยมไปเยือน อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบนถนน ย่านทาวน์สแคว
เมืองเล็กๆอันเงียบสงบและยังได้รบั การกล่าวขานว่าเป็ นเมืองที่สะอาดที่สุดในสวีเดนอีกด้วย
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม SCANDIC PORTALEN หรือระดับเทียบเท่า
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563
เยินเชอปิ ง – ชมเมือง – ท่าเรือ (ออการ์ชามน์) – วิสบี (เกาะก็อตแลนด์)
ชมเมือง – วิสบี
เช้า
รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองออการ์ชามน์ (OSKARSHAMN) (180 กิโลเมตร)
11.40 น.
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองวิสบี (VISBY) (160 กิโลเมตร) โดยเรือเฟอร์รี่
นาท่ านเดิ นทางถึง เมืองวิสบี (VISBY) ตั้ งอยู่บน เกาะก็ อตแลนด์ (GOTLAND) ที่ได้รับขนานนามว่า
“ไข่มุกแห่งการค้าสแกนดิเนเวีย” เมืองอารย
ธรรมเก่าแก่ของชาวไวกิ้ ง ก่อตั้งขึ้ นในสมัยยุค
กลาง (Middle Age) ตั้ งแต่ ศ ตวรรษที่ 12 มี
ความโดดเด่ นทางด้านสถาปั ตยกรรมการ
สร้างเมือง อาทิ กาแพงเมืองเก่า, วิหาร และ
ซากปรักหักพังของโบสถ์ จึงได้รับการยกย่องจากองค์กรยูเนสโกให้เป็ นเมืองมรดก
โลก นอกจากจะเป็ นเมืองที่เงียบสงบและมีกลิ่นไอของเมืองเก่าแล้ว ในเวลาเดียวกันก็คึกครื้ นไปด้วยท่าเรือ
ที่พลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาจอดตลอดทั้งวัน และเป็ นที่นิยมจากนักท่องเที่ยวในช่วงหน้าร้อน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ
15.00 น.
เดิ น ทางถึง เมือ งวิสบี (VISBY) นาท่ านชม เมื องฮัน เซี ยติ ก (HANSEATIC
TOWN OF VISBY) เมืองเก่าแก่และมีประวัติความเป็ นมาเกี่ยวกับชาวไวกิ้ ง ที่
อาศั ย อยู่ บนเกาะก็ อตแลนด์ น าท่ าน ชม โบสถ์ เ มื องวิ ส บี (VISBY
CATHEDRAL) ถื อว่ าเป็ นโบสถ์ ที่ ส าคัญ และเป็ นสัญลักษณ์ อี กอย่ างหนึ่ งของ
เมืองวิสบี เมื่ อเดิ นทางมาถึ งเมืองวิสบีจะสามารถสังเกตเห็ นโบสถ์แห่งนี้ ได้จาก
ระยะไกล จากนั้นนาท่านชม
โ บ ส ถ์ เ ซ น นิ โ ค ไ ล
(ST.NICOLAI) ในปั จจุ บั น
นั้นกลายเป็ นซากปรักหักพังแต่ยังคงความมีเสน่ ห์
จึงกลายเป็ นโบสถ์เก่าแก่ในสมัยศวรรษที่ 13 ที่สวยงามจนถึงปั จจุบนั และในช่วงฤดูรอ้ นโบสถ์แห่งนี้ ยังใช้
เป็ นที่จดั แสดงคอนเสิรต์ อีกด้วย อาทิ เทศกาลดนตรี Gotland Chamber Music Festival
บ่าย

นาท่านชม กาแพงหิน (RINGMUREN, VISBY TOWN WALL) มีลักษณะเป็ น
ก าแพงหินวงกลม ที่ สร้างล้อมรอบเมื องไว้เพื่ อป้ องกันการรุกรานศัตรู โดย
กาแพงนั้นล้อมรอบความยาวถึง 3.4 กิโลเมตร ซึ่งเป็ นจุดที่น่าสนใจหลักๆของ
เมืองวิสบีที่หา้ มพลาด จากนั้นนาท่านชม จตุรสั เมืองเก่า (STORA TORGET,
MAIN SQURE VISBY) จตุ รั สที่ รอบๆด้วยอาคาร

บ้านเรือนเก่าแก่ที่ มี ความคลาสสิคตั วอาคารจะ
เป็ นสี ขาวหรื อ สี เหลื อ งและหลั งคาจะเป็ นสี ส้ม
ลักษณะคล้ายกันเกื อบทัว่ ทั้ งบริเวณ และ กลาง
จตุ รัสจะมี ร้านอาหาร, คาเฟ่ และร้านขายของที่
ระลึก ให้ความรูส้ ึกของเมืองเก่าแต่แฝงไปด้วยความคึกครื้ นซึ่งเป็ นเสน่หอ์ ีกแบบของย่านจตุรสั เมืองเก่า
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั CLARION WISBY หรือระดับเทียบเท่า
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563
วิสบี – ชมเกาะก็อตแลนด์ – วิสบี
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม จุดชมวิว (HOGKLINT VIEWPOINT) ซึ่งเป็ นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของเกาะ
ก็อตแลนด์ ซึ่งตั้งอยู่ไม่ ไกลจากเมืองวิสบี มี ลักษณะเป็ นแหลมขนาดเล็ก ทอดตัวกลาง
อากาศและยื่นออกสู่ทะเลบอลติก อีกทั้งยังเป็ นสถานที่ที่ชื่นชอบของนั กปี นหน้าผา ให้
ท่านได้ถ่ายรูปกับจุดชม
น าท่ า นชม หมู่ บ ้า นประมงเก่ า แก่ (THE OLD FISHING VILLAGES
DJUPVIK) ตั้งอยู่บนชายหาดเล็กๆ ลงไปทางตอนใต้ของเกาะก็อตแลนด์ จะ
พบกับหมู่บา้ นประมงเก่าแก่ ที่มีลักษณะเป็ นบ้านไม้ หลายหลังตั้งเรียงราย
กันริมชายหาด ที่หนั หน้าออกสู่ทะเลบอลติก และนอกจากนี้ ยังมีเรือประมง
เก่า ที่ตั้งไว้เป็ นสัญลักษณ์ของบ้านประมงเก่าแก่แห่งนี้ ให้ท่านได้ถ่ายภาพ
เก็บไว้เป็ นที่ระลึก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนั้นนาท่านชมความสวยงามของ หินดึกดาบรรพ์ (FOLHAMMAR) ตั้งอยู่ในเขตอนุ รกั ษ์ บริเวณพื้ นที่
ที่ เต็ ม ไป ด้ ว ย ซ าก ดึ ก ด าบ รรพ์ ขอ งสั ต ว์ ยุ ค ก่ อ น
ประวัติ ศาสตร์ มีหินตั้ ง เรีย งรายตามแนวชายหาด หิ น
ชนิ ด นี้ มี ลัก ษณะคล้าย หินกรวด หินทราย หรือ หินปูน
ลัก ษณะแปลกตา หิ น บางก้อ นมี ค วามสู ง บางก้อ นมี
ลวดลายโดยการถูกกัดเซาะของน้ าทะเลเป็ นเวลานาน ทา
ให้หินมีหน้าตาสวยงามปะปนกับความแปลกของธรรมชาติอย่างลงตัว
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองวิสบี (VISBY) มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองเก่าหรือเดินเล่นชมชายหาด
ของเกาะก็อตแลนด์อย่างเป็ นอิสระตามอัธยาศัย
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั ที่พกั CLARION WISBY หรือระดับเทียบเท่า

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 วิสบี – ท่าเรือ (นีนาสชามน์) – สต็อคโฮล์ม – ชมเมือง - ช้อปปิ้ ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง (PACKED BREAKFAST)
07.15 น.
นาท่านเดินทางกลับสู่ชายฝั่ง เมืองนีนาสชามน์ (NYNASHAMN) (160 กิโลเมตร) โดยเรือเฟอร์รี่
10.30 น.
น า ท่ า น เดิ น ท า ง ก ลั บ สู่ ก รุ ง ส ต็ อ ค โ ฮ ล์ ม
(STOCKHOLM) (60 กิ โลเมตร) เมืองหลวงของสวีเดน
ซึ่งล้อมรอบด้วยทะเลสาบมาร์ลาร์จนได้รบั สมญานามว่า
เป็ น นครแห่งน้ าหรือเวนิ ซแห่งยุ โรปเหนื อ น าท่ าน
เดินทางถึง กรุงสต็อคโฮล์ม (STOCKHOLM)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนั้นนาท่านชมเมือง กรุงสต็อคโฮล์ม (STOCKHOLM) ผ่านชม ศาลาว่าการเมือง (CITY HALL) ซึ่ง
ออกแบบโดย R.OXTBERG สร้างขึ้ นในระหว่างปี ค.ศ.
1911-1923 ในปั จจุบันใช้เป็ นสถานที่เลี้ ยงรับรองแขก
สาคัญ ของประเทศและใช้เป็ นสถานที่ ๆจัด งานรับ
รางวัลโนเบลในทุกๆปี นาท่านผ่านชม ย่านเมืองเก่า
ที่มี โบสถ์เก่ าแก่ ชื่อ (STORKYRKAN) ถือ เป็ นโบสถ์คู่ บ้านคู่เมื องของสต็ อคโฮลม์ สร้างมาตั้ งแต่ สมัย
ศตวรรษที่ 15 ภายในโบสถ์มีรูปแกะสลักด้วยไม้ ชื่อว่าเซนต์ จอร์จกับมังกรตั้งอยู่ รูปแกะสลักชิ้ นนี้ กษัตริย์
STENSTURE THE ELDERโปรดให้สร้างขึ้ นเพื่อระลึกถึงชัยชนะของสวีเดนที่มีต่อเดนมาร์ก โดยในหนังสือ
เล่มหนึ่ งได้กล่าวว่าเซนต์ จอร์จ หมายถึง สวีเดนส่วนมังกรหมายถึง เดนมาร์ก กระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
จากนั้นนาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์นอร์ดิก (THE NORDIC MUSEUM) พิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงเรื่องของการ
ใช้ชีวิตของชาวสวีเดน ตั้งแต่ ค.ศ. 1523 ตั้งเเต่ศตวรรษ
ที่ 16 โดยด้านในมี ก ารจัด แสดงข้าวของเครื่อ งใช้ทั้ ง
เสื้ อผ้า เครื่ อ งแต่ ง กาย เฟอร์ นิ เจอร์ และรวมทั้ ง
ภาพถ่ายต่างๆ โดยสิ่งของที่นามาจัด เเสดงมีม ากกว่า
ล้านชิ้ น และรู ป ถ่ ายมากกว่ า 7 ล้านรู ป น าท่ า นช้อ ปปิ้ ง ย่ า นเซอเกิ ล ส์ (SERGELS TORG) ย่ า น
ศู น ย์ก ลางของเมื อ งหลวงสต็ อ คโฮลม์ ช ้อ ปปิ้ ง
สิน ค้าและของที่ ร ะลึก ที่ ห้า งสรรพสิ น ค้า NK
ห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ และบริเวณถนน
DROTTNINGGATAN ถนนคนเดิ น ที่ มี ร ้า นค้ า
มากมาย และเป็ นถนนช้อ ปปิ้ งหลัก ของเมื อ ง
สต็อคโฮลม์ จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั RADISSON BLU WATERFRONT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563
สต็อคโฮล์ม – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงสต็อคโฮล์ม
14.30 น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 961

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563
กรุงเทพฯ
05.50 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

***** ท่องเที่ยวกับเร้นจ์ ฯ มั ่นใจไม่ผิดหวัง *****
*** หมายเหตุ *** การอนุมัติวีซ่าเป็ นเอกสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้ น ทั้งนี้
บริษัท เป็ นเพีย งตัวกลาง และคอยบริก ารอ านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ ดิน ทางเท่า นั้น เงิน ค่า สมัค รวีซ่ าทาง
สถานทูตเป็ นผูเ้ ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่า ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าสมัครวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม
และทางสถานทูตมีสิทธิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าทุกกรณี

บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั ่นแนล แทรเวล จากัด มีความยินดีเรียนเสนอราคา ดังนี้
CROWN OF SWEDEN 10 วัน (TG)
อัตราค่าเดินทาง (ราคาท่านละ)
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
139,800 บาท
เด็ก อายุตา่ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
125,800 บาท
เด็ก อายุตา่ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)
118,800 บาท
เด็ก อายุตา่ กว่า 4 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม)
111,800 บาท
พักห้องเดีย่ ว เพิ่ม (Single room)
28,800 บาท
หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผูร้ ว่ มเดินทาง น้อยกว่า 20 ท่าน
*** เนื่องจากโรงแรมในยุโรปมีหอ้ ง TRP ค่อนข้างน้อย ถ้าเดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน
แนะนาให้เปิ ด 2 ห้องจะดีกว่า (TWN+ SGL) ***
•

อัตรานี้ รวม

•
•
•
•
•
•
•

อัตรานี้ ไม่รวม

•
•

ค่าตัว๋ เครือ่ งบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ
ค่าโรงแรมที่พกั ที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้ อตามที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซา่
ค่ามัคคุเทศก์ผชู้ านาญงาน คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
ค่าทิปคนขับรถ
น้าดื่มบนรถ
ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พกั IN/OUT @ 1 ใบ / 1 ท่าน (ตามที่ระบุในรายการ)
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3 % / ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย

กรุณาส่งสาเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษทั ฯ พร้อมชาระเงินค่ามัดจา
ท่านละ 30,000 บาท สาหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
(หากไม่ชาระภายในเวลาที่กาหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทาการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจาทันที)

การจอง และชาระเงิน

***** กรณีที่ยงั ไม่ทราบผลวีซา่ ก่อนการเดินทาง 15 วันทาการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงือ่ นไขการชาระเงิน *****
การไม่รบั จองทัวร์ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบั จองทัวร์สาหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
• เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
• ผูส
้ ูงอายุที่มีความจาเป็ นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
• ผูเ้ ดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั

จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคานึ งถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้ นสุดลง ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่
รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ทา่ นได้ชาระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
• รายการนี้ เป็ นเพียงการเสนอราคาที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากได้สารอง
ที่นัง่ กับสายการบิน และโรงแรมทีพ่ กั อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
• บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สาหรับกระเป๋ าเดินทาง

กระเป๋ าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง
การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจาแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงือ่ นไขตามกาหนดวันที่ทาการยกเลิก
ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทางานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็ นจริง (ถ้ามี) ***
• ยกเลิกก่อน 31-60
วันทาการ เก็บ 50% ของค่ามัดจาทั้งหมด
• ยกเลิกก่อน 15-30
วันทาการ เก็บค่ามัดจาทั้งหมด
• ยกเลิกก่อน
8-14
วันทาการ เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเลิกก่อน
1-7
วันทาการ เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกาหนดวันที่ระบุขา้ งต้น
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปี ใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็ นจริง
เนื่ องจากเป็ นช่วง Peak Period ทางโรงแรม, สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น
และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100% ซึ่งไม่สามารถทาการยกเลิกได้
การโอนเงิน

ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั ่นแนล แทรเวล จากัด
ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระค่ามัดจาแล้ว หมายถึง ท่านยอมรับในเงื่อนไข และรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ท้งั หมด

*** บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง
สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
ทัง้ นี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ***

