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รายละเอียดการเดินทาง
ตุลาคม 2560
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – สตอคโฮมส
(สวีเดน)
22.30 น.
คณะเดินทางกรุณาพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขา 2-3 เคานเตอร D
สายการบินไทย (TG) เจาหนาทีบ่ ริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารการเดินทาง และสัมภาระ
วันที่ 2
01.25 น.
06.50 น.

เที่ยง
บาย

สตอคโฮลม – ปราสาทโดรทนิ่งโฮลม – พิพิธภัณฑแหงชาติ – พระราชวังหลวง
ออกเดินทางสู สตอคโฮมส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 960
ถึงสนามบิน สตอคโฮมส ประเทศสวีเดน นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานเที่ยวชมปราสาทโดรทนิงโฮลม (Drottningholm Palace)
ตั้งอยูใน Ekerö อยูทางตะวันตกของ สตอคโฮลม เปนอีกพระราชวัง
ที่องคการ UNESCO ยกยองใหเปนหนึ่งในมรดกโลก พระราชวังแหง
นี้เปนของราชวงศในยุคกอน สรางขึ้นในศตวรรษที่ 16 แตไดรับการ
ดูแลไวเปนอยางดี ซึง่ เปนการชวยเก็บรักษาสถาปตยกรรมแบบยุโรป
ในชวงนั้น โดยไดรับอิทธิพลมาจากตนแบบในประเทศฝรั่งเศส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําชม พิพิธภัณฑแหงชาติ (Swedish Museum of National
Antiquities) ตั้งอยูในกรุงสตอคโฮลม สถาณที่นี้เหมาะสําหรับ
ทานที่ชอบแนวไวกิ้ง ถาคุณเปนคนชอบศึกษา วัฒนธรรมโบราณ
หรือชอบดูงานศิลปะสวย ๆ ในสมัยกอน คุณก็ไมควรพลาดการ
เที่ยวชมพิพิธภัณฑที่นี่เด็ดขาดเพราะเปนที่ซึ่งรวบรวมขาวของยุค
เกาเอาไวมากมาย ตั้งแตสมัยยุคหินรวมไปถึงหลักฐานจากยุค
ไวกิ้ง ทัง้ กระดูกและอาวุธของคนในยุคนั้น ซึ่งจุดเดนที่สุดของ
พิพิธภัณฑนี้ ก็คือ หองสีทอง ที่เรียกกันวา Goldrummet โดย
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ค่ํา

วันที่ 3
เชา

ภายในหองจะ เก็บรวบรวมเฉพาะเครื่องเรือนโบราณทีท่ ําจากเงินและทองเทานั้น จึงเต็มไปดวยงานฝมือที่ประณีต
งดงามมากมาย
จากนั้นนําทานชม พระราชวังหลวง (The Stockholm Palace หรือ The Royal Palace) เปนที่ประทับอยางเปน
ทางการของพระราชวงศสวีเดนและเปนหนึ่งในพระราชวังที่งดงาม
มากที่สุดในบรรดาพระราชวังทั้งหมดของยุโรป ลักษณะเปนอาคาร
สถาปตยกรรมบาโรค สรางขึ้นเมื่อปค.ศ. 1754 ภายในมีหองตางๆ
รวมกัน 608 หองซึ่งเปดใหประชาชนเขาเยี่ยมชมไดตลอดทั้งป ใน
บรรดาหองตางๆ สวนที่เปนจุดเดนไดแก หองพระคลัง วิหารหลวง
หองโถงวาการของรัฐ (Hall of State) หองพักของขุนนางลําดับ
ตางๆ และพิพธิ ภัณฑโบราณสถานกุสตาฟที่ 3 นอกจากนี้ความ
นาสนใจอีกอยางของการเที่ยวชมพระราชวังหลวงคือการผลัดเปลี่ยนเวรยามประจําวันของกองทหารรักษาพระองคซงึ่
จะเกิดขึ้นในเวลากอนเทีย่ งของทุกวัน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานสูโรงแรมที่พัก
สตอคโฮลม – พิพิธภัณฑเรือวาซา – แกมลาสแตน
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทานเที่ยวชม กรุงสตอคโฮลม เมืองหลวงของประเทศสวีเดน
ที่มีความสวยงามที่สุดแหงหนึ่งของโลก
จนไดรับการขนานนามวา
“ความงามบนผิวน้ํา” (Beauty on Water) หรือราชินแี หงทะเลบอลติก
เปนเมืองแหงประวัติศาสตรมาตัง้ แตครั้งศตวรรษที่ 13 ศิลปะและ
สถาปตยกรรมผสมผสานดวยความสะดวกสบายและทันสมัยของ
บานเมือง ตึกรามบานชอง รวมทัง้ ปราสาทราชวังตัง้ อยูริมน้ําและตาม
เนินสูงต่ํา เกาะใหญนอย 14 เกาะ ที่โอบลอมดวยทะเลบอลติก Baltic Sea ทะเลสาบมาลาเร็น Lake Malaren ทําให
สต็อกโฮลมเปนเมืองที่สวยที่สุดแหงหนึ่งในโลก ผานชมโรงละครแหงชาติ, ทําเนียบรัฐบาลและเปนที่ตั้งของรัฐบาล
สวีเดนและที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีคารลที่ 16 กุสตาฟ พระมหากษัตริยองคปจ จุบันของสวีเดน
ซิตี้ฮอลล (City Hall) หรือศาลาวาการเมืองซึ่งใชเวลาสรางถึง 12 ป
ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน Ragnar Ostberg สรางดวยอิฐ
แดงกวา 8 ลานกอน และมุงหลังคาดวยหินโมเสค สรางเสร็จสมบูรณในป
1911 และทุกๆวันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกป จะมีพธิ ีเลี้ยงรับรองผู
ไดรับรางวัล “โนเบล” ในหองบลูฮอลล ที่ดัดแปลงใหเปนหองคอนเสิรต
ฮอลลเพื่อรองรับแขกไดกวา 1,300 คน
นําทานเขาชม พิพธิ ภัณฑเรือวาซา (Vasa Museum) เปนเรือที่ถูกกู
ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นสวนเดิมของเรือไวได
กวา 95% ตกแตงประดับประดาดวยรูปแกะสลักนับรอยชิ้น เรือ Vasa นี้
เปนทรัพยสมบัติทางศิลปะที่โดดเดน และเปนแหลงทองเทีย่ วที่สําคัญ
ที่สุดแหงหนึ่งในโลก ถูกจัดแสดงไวในพิพธิ ภัณฑ ซึ่งประกอบไปดวย
นิทรรศการที่เกี่ยวของกับเรือลํานี้ 9 นิทรรศการ มีภาพยนตรเกีย่ วกับเรือ
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วันที่ 5
เชา

วาซาซึ่งสามารถรับชมไดถึง 16 ภาษา เปนพิพิธภัณฑที่ดึงดูดนักทองเที่ยวไดมากที่สุดในบรรดาพิพิธภัณฑในประเทศ
แถบสแกนดิเนเวีย แลวนําทานขึ้นสูจุดชมวิวเพื่อชมความสวยงามของกรุงสตอกโฮลมจากดานบน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําทานเขาสู
“แกมลาสแตน” เมืองเกาแกที่สุดและสวยงามราวกับ
ภาพวาด
แลวอิสระกับการเดินเลน
เลือกซื้อสินคานานาชนิดที่
หางสรรพสินคาเอ็นเค NK ซึ่งเปน“หางทีใ่ หญที่สุดในยุโรปเหนือ”หรือ
ยาน Walking Street อันทันสมัย ใหทานเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อ
สินคาพื้นเมือง ของที่ระลึก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Nobel Prize Menu
จากนั้นนําทานสูโรงแรมที่พัก
สตอคโฮลม – คารสตัด – ออสโล (นอรเวย)
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสู กรุงออสโล ประเทศนอรเวย ผานชมเมืองตางๆระหวางทาง สัมผัสชีวิต
ความเปนอยูข องผูคนชาวเหนือ ที่อยูอยางเรียบงาย นําทานแวะพักที่ “เมืองคารสตัด” ผานทะเลสาบนอยใหญแสน
สวย ใหทานไดผานชมวิวอันสวยงามตลอดสองขางทางเมืองตากอากาศอันมีชื่อเสียงของประเทศสวีเดน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางตอไปยัง “กรุงออสโล” ระหวางทางทานจะไดแวะบันทึกภาพกับเมืองเล็กๆที่สวยงาม พรอม
บรรยากาศอันแสนโรแมนติคของขุนเขาและฟอรดมากมาย จนกระทั่งถึง “กรุงออสโล” เมืองหลวงของประเทศนอรเวย
ในอดีต ครั้งสมัยที่นอรเวยอยูใ นอารักขาของอาณาจักรเดนมารคนั้น นอรเวยเคยยายเมืองหลวงถึงสองครั้งสองหน
จากกรุงทรอนไฮมเปนกรุงเบอรเกน จนกระทั่งไดยายมาเปนกรุงออสโลในปจจุบันทีโ่ ออาในเวลานี้ และยังอุดมไปดวย
ประวัติศาสตรยอนหลังถึง 900 ป ในครั้งนั้นออสโลเปนเมืองอาณานิคมใหญของจักรวรรดิ์ไวกิง้ โบราณ ซึ่งอยูภ ายใต
การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของพระเจาฮาโรลดแฟรแฮร ผานชม โบสถโดมคาทีดราล ตึกรัฐสภา อิสระ
ทุกทานชอปปง ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานสูโรงแรมที่พัก
สตอคโฮลม – คารสตัด – ออสโล (นอรเวย)
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานถายรูป ศาลาวาการเมืองออสโล ซึ่งสรางดวยสถาปตยกรรมที่สวยงามดวยลักษณะของอาคารหอคอยคู ตั้งอยู
บริเวณริมแมน้ํา ซึ่งรายลอมดวยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอรด อีกทั้งโรงละครแหงชาติ (The Oslo Opera
House) หนึ่งในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝงของออสโลใหเกิดเปนพื้นที่ที่มีประโยชน และการปรับผังการจราจร

3
773/65-66 ถนนประชาราษฎรบําเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร.+66(0)2 691-7100 แฟกซ.+66(0)2 275-6342
773/65-66 PRACHARASBAMPHEN ROAD.,SAMSANENNOK,HUAYKWANG,BANGKOK 10310 TEL.+66(0)2 691-7100 FAX.+66(0)2 275-6342
E-Mail:info@worldplanetinter.com , www.worldplanetinter.com

เที่ยง
บาย
ค่ํา

วันที่ 6
เชา
13.30 น.
วันที่ 7
06.20 น.

ของชายฝงดานตัวเมืองออสโล พาทานถายรูป Royal Palace, Akerhus Castle สถานสําคัญประจําเมือง และมี
สถาปตยกรรมที่สวยงามโดดเดนที่เหมาะแกการแวะชมถายรูปเปนที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นมีเวลาใหทานเดินเลนเลือกซื้อของชอปปง ณ บริเวณถนนคารล โยฮันส เกท (Karl Johans Gate) ใหทาน
เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานสูโรงแรมที่พัก
ออสโล – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทานเดินทางสูสนามบิน ออสโล
ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 955
สนามบินสุวรรณภูมิ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…
*************************************
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ผูใหญ พักหองคู
พักหองเดี่ยว จายเพิ่ม

หมายเหตุ

อัตราคาบริการ
สวีเดน – นอรเวย 7 วัน (TG)
จํานวนผูเดินทาง 15 ทาน
ราคาทานละ
125,000 บาท
ราคาทานละ
16,000 บาท

อัตราดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกับการยืนยันของตั๋วเครื่องบิน กรณีคาน้ํามัน และประกันเพิ่มขึ้น
ทางบริษัทฯ จําเปนตองปรับขึ้น และอัตราดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกับการยืนยันของทางโรงแรม

อัตรานี้รวม
คาตั๋วเครื่องบินหมูคณะไป–กลับ ชั้นธรรมดา โดยสายการบินไทย (TG) พรอมภาษีสนามบิน
คารถรับสง สนามบิน – โรงแรม และระหวางการนําเที่ยวตามที่ระบุไวในรายการ
คาที่พักหองละ 2-3 ทาน โรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุในรายการ
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินทานละ 2,000,000 บาท (สองลานบาท)
มัคคุเทศกมืออาชีพดูแลทานตลอดการเดินทาง
คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน อัตราเรียกเก็บ ฯ วันที่ 12 ตุลาคม 2559
คาทิปไกด และคนขับรถ
อัตราดังกลาวไมรวม
คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
คาวีซาเชงเกน (หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา ตองทําวีซา)
คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน)
คาใชจายสวนตัวตางๆ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
คาอาหาร และเครื่องดื่มที่ไมไดระบุในรายการ
คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และคาภาษีหัก ณ ทีจ่ าย 3 % จากคาบริการ
การชําระเงิน
* ทางบริษัทฯจะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 50 % ของราคาเต็มจากรายการทองเทีย่ ว ตอผูโดยสารหนึ่งทาน สําหรับการ
จองทัวรในสวนที่เหลือ ทางบริษทั ฯจะขอเก็บกอนเดินทางอยางนอย 15 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินคามัดจําทั้งหมด
* เมื่อไดรับการยืนยันของตั๋วเครือ่ งบิน และที่พัก ชําระอีกสวนตามจํานวนเต็ม
* ทานจะไดรับการยืนยันการจองทั้งหมดก็ตอเมื่อไดชําระคาทัวรแลวเต็มจํานวนเทานั้น
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ั ฯ มีการชําระคาตั๋วเครื่องบิน หรือคาใชจายอื่นๆ เชน คาโรงแรม ไปแลว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามเชน
* กรณีทางบริษท
ยกเลิก หรือ ลดจํานวนผูเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายบางสวน หรือทั้งหมด ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม
* ระหวางการเดินทาง ถาทานไมไดทองเทีย่ วพรอมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะถือวาทานสละสิทธิ์ไมอาจเรียกรองเงินหรือ
บริการสวนที่ขาดไปได
การยกเลิกการจองทัวร
* หากมีการยกเลิก 21 วันกอนการเดินทาง คืนเงินมัดจําทั้งหมด
* หากมีการยกเลิก 14 – 20 วันกอนการเดินทาง หักมัดจํา 20,000 บาท
* หากมีการยกเลิก 3 – 13 วันกอนการเดินทาง หักมัดจํา 40,000 บาท
* หากมีการยกเลิก 1 – 2 วันกอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมด
* หากผูโ ดยสารทานใดวีซาผานแลวแจงยกเลิกกอนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนคามัดจําทั้งหมด
หมายเหตุ
* ปจจุบันการยื่นวีซาเชงเกน ผูเดินทางตองทําการยื่นเอกสารตางๆและแสดงตนตอสถานทูต พรอมทั้งตรวจสอบประวัติ การ
เดินทางและสถานะทางการเงินในปจจุบัน กรอกรายละเอียดสวนบุคคล ยื่นตอเจาหนาที่สถานทูตอิตาลีประจําประเทศไทย
* อัตราดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกบั การยืนยันของตัว๋ เครื่องบิน กรณีคาน้ํามัน และประกันเพิ่มขึ้น ทางบริษทั ฯ
จําเปนตองปรับขึ้น และอัตราดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกบั การยืนยันของทางโรงแรม
* รายการดังกลาวเปนเพียงขอเสนอของบริษัทฯ เทานั้น ยังมิใชการยืนยันการเดินทางจนกวาจะไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ
เปนลายลักษณอักษร และบริษทั ฯ ในฐานะตัวแทนของสายการบิน โรงแรม รานอาหาร ฯลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ
ราคาตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ นึ้ อยูกับความจําเปนจนไมอาจแกไขได อาทิ ภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน หรือการ
ประทวง ฯลฯ แตบริษัทฯ จะคงไวซึ่งมาตรฐานการบริการและความปลอดภัยของทานเปนสําคัญ
* โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับโรงแรมที่พักในตางประเทศ การจราจร การ
เปลี่ยนวันแขงขันฟุตบอล, และการเกิดภัยอื่นใดที่นอกเหนือความคาดหมาย
* บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งตองหามนําเขา
ประเทศ หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือมีการบันทึกดานการประพฤติที่สมุ เสี่ยงไปในทางเสือ่ มเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอง
ตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษทั ฯ ไมอาจคืนเงินทานได ไมวาจํานวนทัง้ หมดหรือบางสวน
* บริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนือ่ งมาจากตัวผูเดินทางเอง
* บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คน
ตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
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