
@Gamla	  stan - ณ เมืองเก่าสต๊อกโฮม	  
สําหรับคนที่ไม่มีเวลามากนัก เราแนะนําให้เดินเล่นในย่านเมืองเก่าต่อหลังจากทัวร์จบ โดยมีอีก 3 

สถานที่ที่น่าสนใจในบริเวณนั้น	  

Royal	  palace	  
พระบรมมหาราชวังแห่งกรุงสต๊อกโฮมเป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของกษัตริย์สวีเดนองค์ปัจจุบัน 

โดยเปิดให้เข้าชมเป็นบางส่วนและมีพิพิธภัณฑ์ภายในนั้นอีก 3 พิพิธภัณธ์ซึ่งจัดแสดงของส่วนพระองค์ของราชวงศ์  

ประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยยุคกลาง และของโบราณ นอกจากนี้ยังมีการผลัดเปลี่ยนทหารเวรเวลา 13:15	  ในวันอาทิตย์ 

(และ 12:15 ในวันธรรมดาและวันเสาร์) 

เวลาเปิดทําการ: อังคาร-อาทิตย์ เวลา 10:00	  –	  16:00	  

ค่าเข้าชม:	  บุคคลทั่วไป 150 SEK / นักเรียน (แสดงบัตร) 75 SEK	  ในราคานี้รวมการเข้าชมพร้อมผู้บรรยายเป็นเวลา 45 

นาที 

รายละเอียดต่างๆสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ 

http://www.kungahuset.se/royalcourt/visittheroyalpalaces/theroyalpalace.4.396160511584257f21800

0138.html	  

Stockholm	  cathedral	  (Church	  of	  St.	  Nicholas)	  
โบสถ์ใหญ่แห่งกรุงสต๊อกโฮมตั้งอยู่ระหว่างพระบรมมหาราชวัง (Royal	  palace)	  กับพิพิธภัณธ์โนเบล (Nobel	  museum) 

โดยเป็นโบสถ์แบบโกธิคที่สร้างตั้งแต่ยุคกลางและเก่าแก่ที่สุดในเมืองเก่าสต๊อกโฮม 

รวมทั้งยังมีการตกแต่งภายในที่สวยงาม	  

เวลาเปิดทําการ: ทุกวัน เวลา 9:00	  –	  16:00	  

ค่าเข้าชม:	  40 SEK	  (ไม่รวมผู้บรรยาย) ในกรณีเข้าชมพร้อมผู้บรรยายมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 40 SEK 

รายละเอียดต่างๆสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ 
http://www.svenskakyrkan.se/stockholmsdomkyrkoforsamling/visitors	  

Nobel	  Museum	  
อย่างที่ทราบกันว่าสต๊อกโฮมเป็นเมืองแห่งรางวัลโนเบล 

พิพิธภัณฑ์โนเบลรวบรวมเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ไว้ 

รวมทั้งยังมีการจัดแสดงในหัวข้อต่างๆที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปให้เข้าชม	  

เวลาเปิดทําการ: วันอังคาร เวลา 11:00	  –	  20:00 และพุธ – อาทิตย์ เวลา 11:00	  –	  17:00	  

ค่าเข้าชม:	  บุคคลทั่วไป 100 SEK / นักเรียน (แสดงบัตร) 70 SEK โดยสามารถเช่าเครื่องเล่นเสียงบรรยายได้ในราคา 20 

SEK และมีการเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคาร เวลา 17:00	  –	  20:00	  

รายละเอียดต่างๆสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต	์  http://www.nobelmuseum.se/en/start	  



@Djurgården	  – เกาะหรรษา	  
Djurgården เป็นเกาะเล็กๆที่อยู่ถัดไปจาก Gamla	  stan	  โดยการเดินทางไป Djurgården นั้นค่อนข้างซับซ้อนเล็กน้อย 

โดยจาก Gamla	  stan	  ท่านจะต้องเดินไปป้ายรถบัส Räntmästartrappan	  และขึ้นรถบัสสาย 76	  (mot	  Ropsten)	  

ไปลงที่ป้าย Djugårdsbron	  แล้วท่านสามารถเลือกได้ว่าจะเดินข้ามสะพานไปยังเกาะเอง หรือจะนั่งรถรางสาย 7 

ต่อเพื่อข้ามไปยังเกาะ	  

Vasa	  museum	  
พิพิธภัณฑ์การเดินเรืออันโด่งดังของสต๊อกโฮม Vasa	  museum	  ได้ชื่อว่าเป็น	  The	  must-‐see	  of	  Stockholm 

โดยภายในพิพิธภัณฑ์รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินเรือ ตั้งแต่ยุคไวกิ้ง 

อีกทั้งยังมีเรือวาซาอันโด่งดังของสวีเดนเก็บรักษาไว้ 

ซึ่งเรือวาซาได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเรือโบราณที่คงสภาพไว้ได้สมบูรณ์ที่สุดลําหนึ่งของโลก	  

เวลาเปิดทําการ: ทุกวัน เวลา 10:00	  –	  17:00	  โดยวันพุธเปิดให้ชมถึงเวลา 20:00	  

ค่าเข้าชม:	  บุคคลทั่วไป 130 SEK / นักเรียน (แสดงบัตร) 100 SEK	  ในราคานี้รวมการเข้าชมพร้อมผู้บรรยายเป็นเวลา 25 

นาที 

รายละเอียดต่างๆสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต	์  http://www.vasamuseet.se/en/	  

Nordiska	  museum	  
พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวสวีดิช โดยภายในจัดแสดงการตกแต่งบ้าน แฟชั่น เครื่องประดับ 

รวมถึงวัฒนธรรมต่างๆของสวีเดน นอกจากการจัดแสดงนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์แล้ว 

ตัวตึกพิพิธภัณฑ์ยังมีความสวยงามและยิ่งใหญ่อลังการอีกด้วย	  

เวลาเปิดทําการ: ทุกวัน เวลา 10:00	  –	  17:00	  โดยวันพุธเปิดให้ชมถึงเวลา 20:00	  

ค่าเข้าชม:	  บุคคลทั่วไป 100 SEK โดยสามารถยืมเครื่องเล่นเสียงบรรยายได้โดยมีมีค่าใช้จ่าย 

และมีการเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันพุธ เวลา 17:00	  –	  20:00 

รายละเอียดต่างๆสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต	์  http://www.nordiskamuseet.se/en	  

Skansen	  open-‐air	  museum	  
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกของโลก ตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1981 โดยท่านสามารถเดินทางย้อนเวลาไปยัง 5 

ทศวรรษของประวัติศาสตร์สวีเดนในหลายๆภูมิภาค 

อีกทั้งยังมีสวนสัตว์ขนาดย่อมให้เดินชมและมีนิทรรศการพิเศษต่างๆอีกมากมาย 

ในวันที่อากาศดีๆพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งนี้จะเต็มไปด้วยครอบครัวและเด็กๆที่มาเดินเล่นกัน	  

เวลาเปิดทําการ: ทุกวัน เวลา 10:00	  –	  18:00	  

ค่าเข้าชม:	  วันธรรมดา 120	  SEK	  เสาร์ – อาทิตย์130	  SEK 	  

รายละเอียดต่างๆสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต ์

http://www.skansen.se/en/kategori/english?gclid=CPXCmbaUmcUCFeHFcgodDZIA4Q	  



Gröna	  lund	  
สวนสนุกกลางกรุงสต๊อกโฮม มีเครื่องเล่นต่างๆมากมายสําหรับท่านที่ชื่นชอบความตื่นเต้นท้าทาย 

นอกจากความสนุกแล้วท่านจะได้เห็นวิวสต๊อกโฮมในมุมสูงจากเครื่องเล่นหลายๆอันอีกด้วย	  

เวลาเปิดทําการ: วันอาทิตย์ที่ 10 พ.ค. เวลา 12:00	  –	  20:00	  

ค่าเข้าชม: 110	  SEK ไม่รวมค่าเครื่องเล่นต่างๆ 	  

รายละเอียดต่างๆสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต	์  http://www.gronalund.com/en/	  

Shopaholic–	  สําหรับนักช้อป	  
จาก Gamla	  stan ท่านสามารถเดินยอ้นกลับขึ้นมาแหล่งช้อปปิ้งหลักของสต๊อกโฮมได้ 

โดยแหล่งช้อปปิ้งของสต๊อกโฮมจะเปิดทําการในวันอาทิตย์ เวลาประมาณ 10:00	  –	  17:00	  (วันธรรมดา เวลาประมาณ 

10:00	  –	  19:00) โดยย่านช้อปปิ้งของกรุงสต๊อกโฮมมีดังต่อไปนี	้  

Drottningsgatan	  
ร้านค้าบน Drottningsgatan	  จะเป็นแนว streetwear	  อาทิเช่น H&M	  Zara	  Weekdays	  รวมทั้งยังมีห้างสรรพสินค้า 

Åhlens	  และ PUB	  อีกด้วย	  

Hamngatan	  
ท่านสามารถเดินต่อจาก Drottningsgatan	  มายัง Hamngatan	  ได้ โดยทั้งสองข้างทางของ Hamngatan	  

มีร้านค้ามากมาย อีกทั้งยังมีห้างสรรพสินค้าอีก 2 ห้าง อันได้แค่ Gallerian	  ซึ่งมีร้านค้าทั่วไปคล้ายๆ Drottningsgatan	  

และ Nordiska	  Kompaniet	  (NK)	  ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าระดับ high-‐end	  ของสวีเดน	  

Birger	  Jarlsgatan	  
จาก Hamngatan	  ท่านสามารถเดินต่อมายัง Birger	  Jarlsgatan	  ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้ง high-‐end	  brand	  ของสต๊อกโฮม 

โดยมีร้านของแบรนดด์ังๆมากมาย อาทิเช่น LouisVuitton	  Prada	  Mulberry	  Burberry	  

รวมไปถึงแบรนด์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เช่น UrbanOutfitters	  COS	  Nudie	  โดยร้านต่างๆเหล่านี้ตั้งอยู่บน	  Birger	  

Jarlsgatan	  และ Biblioteksgatan ซึ่งเป็นถนนคนเดินสายเล็กๆก่อนจะถึง Birger	  Jarlsgatan 

เป็นที่น่าเสียดายที่ร้านค้าต่างๆในย่านนี้มักจะปิดทําการในวันอาทิตย์ ดังนั้น Birger	  Jarlsgatan	  

จึงเป็นทางเลือกสําหรับคนที่อยู่ต่อในวันจันทร์หรือวันถัดๆไปเท่านั้น 

Drottningholm	  palace	  
ตั้งอยู่บนเกาะ	  Ekerö ซึ่งอยู่ห่างออกมาจากใจกลางเมืองสต๊อกโฮมเล็กน้อย Drottningholm	  palace 

เป็นปราสาทที่ประทับถาวรของพระมหากษัตริย์และพระราชินิแห่งสวีเดน Drottningholm	  palace 

ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่คริสศตวรรษที่ 16 และได้รับการจดบันทึกอยู่ใน UNESCO’s	  World	  Heritage	  list	  

นอกจากตัวปราสาทที่งดงามแล้ว ยังมสีวนที่ตกแต่งอย่างสวยงามและ Chinese	  pavilion	  ให้เข้าชมอีกด้วย	  

สําหรับการเดินทางมายัง Drottningholm	  palace	  ท่านสามารถขึ้นรถไฟใต้ดินสายสีเขียว (mot	  Vällingby	  /	  mot	  

Hässelby	  strand	  /	  mot	  Åkeshov)	  มายังสถานี Brommaplan	  และต่อรถบัสสาย 301	  (mot	  Skärvik)	  /	  302	  (mot	  

Knalleborg)	  /	  336	  (mot	  Svartsjö)	  มายังปา้ย Drottningholm	  โดยการเดินทางทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 35 

นาทีจาก Gamla	  stan	  (30 นาทีจาก	  Stockholm	  C)	  

เวลาเปิดทําการ: ทุกวัน เวลา 10:00	  –	  16:30 



ค่าเข้าชม: สําหรับปราสาทอย่างเดียว บุคคลทั่วไป 120	  SEK / นักเรียน(แสดงบัตร)	  60	  SEK หรือ ปราสาทและ Chinese	  

pavilion	  บุคคลทั่วไป	  180	  SEK / นักเรียน(แสดงบัตร)	  90	  SEK 	  

รายละเอียดต่างๆสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซตh์ttp://www.kungahuset.se/royalcourt/visittheroyalpalaces/dro

ttningholmpalace.4.396160511584257f218000368.html 

	  

	  

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z2WaAp7OHDcQ.kJCYBbdZTX5U	  

 


