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วนัที โปรแกรม ภาพประกอบ/ Link

จากสนามบนิซรูกิ ใหห้าป้าย
 SBB Railway หรอื Train 
Station

https://www.facebook.co
m/pg/gofranceswiss/photo
s/?tab=album&album_id=

2250274138573452

วนัพฤหสัฯท ี19 กย. ถงึสนามบนิซูรกิ  เทยีวเมอืงซูรกิ พพิทิธภณัฑแ์หง่ชาต ิ จดุสําคญัทางประวตัศิาสตรโ์รมนั 
Lindenhof hill เดนิเลน่ถนนชอ้ปปิงทแีพงทสีดุของโลก บนถนน bahnhoffstrasse ชมววิทะเลสาบซูรกิ และเดนิ

เทยีวตลาดขายของทอ้งถนิแบบซูรกิใตส้ะพานโคง้ท ีViadukt Markethall  
พกัท ีGarni Hotel Bristol: Stampfenbachstrasse 34, 8006 Zürich, Switzerland

13:20 ลงเครอืงทสีนามบนิซรูกิ ขนึรถไฟจากสถานีรถไฟ Zürich Flughafen ไปยังสถานี
รถไฟ Zürich HB รอบตัวอยา่ง 14:01-14:13 /14:15-14:25 / 14:31-14:43 (ใชเ้วลา
เดนิทางเพยีง 10-12 นาท)ี
เช็คขอ้มลูรอบรถไฟไดท้ ีhttps://www.sbb.ch/en

เช็ควธิกีารเดนิไปสถานรีถไฟในสนามบนิซูรกิไดท้ลีงิคน์คีะ่ >>>
15:00 เดนิทางไปยังทพัีก Hotel Bristol Zurich เชค็อนิเขา้ทพัีก

วธิกีารเดนิทางจากสถานรีถไฟ ไปยงัสถาน ีZürich HB ไปยงัโรงแรม Hotel Bristol Zurich  หันหนา้ออกจากสถานี
รถไฟ เดนิไปทางซา้ยมอืเขา้ถนน Bahnhofquai เดนิตามถนนและขา้มแมนํ่า Limmat เดนิตามถนน Walchestrasse 
เลยีวขวาเขา้ซอยแรกเดนิเพยีงเลก้นอ้ยจะเหน็ถนน Stampfenbachstrasse เลยีวขวาเขา้ถนน เดนิไปอกีเล็กนอ้ย Hotel 
Bristol Zurich ตังอยูท่างดา้นซา้ยมอื

รอบรถไฟตวัอยา่งจากสถานรีถไฟ Zürich Flughafen ไปยงัสถาน ีZürich HB

ดา้นหนา้โรงแรม Hotel Bristol Zurich การเดนิทางจากสถานรีถไฟ ไปยงัสถาน ีZürich HB ไปยงัโรงแรม 
Hotel Bristol Zurich  
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เดนิออกจากทพัีกกลับไปยังสะพานขา้มแมนํ่า Limmat เชน่เคย เชน่เดยีวกบัเดนิกลับไปสถานีรถไฟ Zurich
เมอืขา้มสะพานแลว้สงัเกตดุา้นขวามอืจะเห็นยอดหลังคาสคีรมี เดนิไปตามถนนจะเห็นดา้นหนา้พพิทิธภัณฑต์ามรปู

16:00 ออกเดนิทางทอ่งเทยีว ตามสถานททีอ่งเทยีวน่าสนใจดังตอ่ไปนี
(B) Swiss National Museum (พพิทิธภณัฑแ์หง่ชาต)ิ พพิทิธภัณฑแ์สดงประวัตศิาสตรข์องสวสิฯ สามารถเขา้ชมและ
เรยีนรูป้ระวัตศิาสตรส์วสิฯ มคีา่เขา้ 10 สวสิฟรังก์
(C) จตรุสัสําคญัทางประวตัศิาสตรโ์รมนั Lindenhof เปรยีบเสมอืนโอเอซสิใจกลางเมอืงซรูกิทเีต็มไปดว้ยเหตกุารณ์
ทางประวัตศิาสตรตั์งแตย่คุโรมันจนถงึปัจจบุัน เขตเมอืงเกา่และทตีังของโบสถ ์Grossmünster Church, สํานักงานเขต (City
 Hall) และมหาวทิยาลัยสวสิฯ 
(D) ถนนชอ้ปปิงทหีรูและแพงทสีดุของโลก บนถนน bahnhoffstrasse เป็นหนงึถนนชอ้ปปิงทหีรแูละแพงทสีดุของ
โลก ความยาว 1.8 กม. เรมิจากสถานีรถไฟ Zurich
(E) ชมววิทะเลสาบซูรกิบนสดุถนน bahnhoffstrasse เป็นจดุทมีรีปูปนัของ Ganymed ตามตํานานเทพเจา้กรกีเป็น
ลกูชายของกษัตรยิใ์นยคุกรกีทถีกูลักพาตัวโดยซสุ(สญัลักษณ์คอืนกอนิทร)ี ไปทยีอดเขาโอลมิปัส
(F) ตลาดขายของทอ้งถนิแบบซูรกิใตส้ะพานโคง้ท ีViadukt Markethall  ภายในมรีา้นอาหารรา้นคา้ขายของแบบ
สวสิฯทอ้งถนิ เชน่ ไสก้รอกแหง้ อาหารสด ผกั ผลไม ้ขนมของทรีะลกึ ชสี แยม เปิดจันทรถ์งึเสาร ์9.00am – 8.00pm

การเดนิทางจากทพีกั Hotel Bristol Zurich  ไปยงั (B) Swiss National Museum (พพิทิธภณัฑแ์หง่ชาต)ิ 
พพิทิธภณัฑแ์สดงประวตัศิาสตรข์องสวสิฯ

ภาพรวมสถานททีอ่งเทยีวแนะนําเมอืงซูรกิ
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หลงัขา้มแมน่าํแลว้สงัเกตยุอดหลงัคาสี
ครมีของพพิทิธภณัฑ์

ดา้นหนา้ของพพิทิธภณัฑ์
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การเดนิทางจาก(B) Swiss National Museum (พพิทิธภณัฑแ์หง่ชาต)ิ ไปยงั (C) จตรุสัสําคญัทาง
ประวตัศิาสตรโ์รมนั Lindenhof

เดนิจากพพิทิธภัณฑไ์ปทสีถานีรถไฟ Zurich จะมสีถานรีถ Tram ""Bahnhofquai/HB"" อยูด่า้นหนา้สถานี นังรถ Tram
 สาย 11 Zürich, Rehalp หรอื สาย 13 Zürich, Albisgütli ลงสถานีท ี2 คอืสถานี ""Rennweg""

การเดนิทางจากทพีกั Hotel Bristol Zurich  ไปยงั (B) Swiss National Museum 
(พพิทิธภณัฑแ์หง่ชาต)ิ 

B

สถานรีถไฟZurich

จากถนนดา้นหนา้พพิทิธภณัฑ ์เดนิตามถนนไปทางขวามอื
จะเจอสถานรีถไฟ

สถานรีถTram ดา้นหนา้สถานรีถไฟ Zurich

สถานรีถไฟ
Zurich
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การเดนิทางจากสถานีรถ Tram ""Rennweg""ไปยัง จตรัุสLindenhof เดนิออกมาทางขวาและเลยีวซา้ยเขา้ถนน Kuttelgasse
 ตรงไปจนเห็นสแียก แลว้เลยีวขวาเขา้ถนน Rennweg เดนิตรงไปจนสดุถนนจะเห็น จตรัุสLindenhofอยูด่า้นหนา้

การเดนิทางจาก (C) จตรุสัสําคญัทางประวตัศิาสตรโ์รมนั Lindenhof ไปยงัถนนชอ้ปปิงแพงทสีดุของโลก 
bahnhoffstrasse (D) และชมววิทะเลสาบซูรกิ (E )

การเดนิทางจากพพิทิธภณัฑแ์หง่ชาต ิ(B) ไปยงั จตัรุสัสําคญัทางประวตัศิาสตรโ์รมนั 
Lindenhof (C)

B
A

C

จุดขนึและจุดจอดรถ 
Tram 

การเดนิทางจากสถานรีถแทรม Rennweg ไปยงัจตัรุสัสําคญัทางประวตัศิาสตรโ์รมนั Lindenhof (C)

C

นําพ ุLindenhof
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การเดนิทางจาก Lindenhof(C) ไปยังถนนชอ้ปปิง bahnhoffstrasse (D) เดนิหันหลังออกจากแมนํ่า Limmat เจอสามแยกให ้
เลยีวขวาเขา้ถนนStrehlgasse เดนิตรงไป ใหล้ัยวขวาเขา้สแียกท ี2 บนถนน Augustinergasse และเดนิตรงไปเรอืยๆจะเห็น
ถนนชอ้ปปิง Bahnhofstrasse อยูด่า้นหนา้

 เดนิเลน่บนถนนชอ้ปปิงทมีชีอืเสยีงทสีดุของสวสิฯและแพงทสีดุของโลกบนถนน bahnhoffstrasse  ระยะทาง 1.3 กม. 
จนสดุถนนจะเห็นทะเลสาบซรูกิ สามารถชมววิทะเลสาบซงึเป็นจดุทมีรีปูปันของ Ganymed ตามตํานานเทพเจา้กรกีเป็นลกู
ชายของกษัตรยิใ์นยคุกรกีทถีกูลักพาตัวโดยซสุ(สญัลักษณ์คอืนกอนิทร)ี ไปทยีอดเขาโอลมิปัสรปูปันลกูชายกษัตรยิย์คุกรกี 
Ganymed

การเดนิทางจากLindenhof(C) ไปยงัถนนชอ้ปปิง bahnhoffstrasse (E) 

D

C

เสน้ทางเดนิบนถนนชอ้ปปิง Bahnhofstrasse ระยะทาง 1.3 กม.

ชอ้ปปิงถนน Bahnhofstrasse

สดุถนน Bahnhofstrasse

ชอ้ปปิงถนน Bahnhofstrasse
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การเดนิทางจากถนนชอ้ปปิงแพงทสีดุของโลก bahnhoffstrasse (D) ไปยงัตลาดขายของทอ้งถนิแบบซูรกิใต้
สะพานโคง้ท ีViadukt Markethall (F)

การเดนิทางจากถนนชอ้ปปิง Bahnhofstrasse (D) ไปยัง Viadukt Markethall  (F) บนถนนBahnhofstrasse จะมสีถานี
รถ Tram 3 สถานี  Paradeplatz, Rennweg, Bahnhofstrasse/HB  สามารถนังจากสถานีใดกไ็ดท้ใีกลท้สีดุ นังรถ Tram สาย
 13 Zürich, Frankental ไป 6-8 สถานี ลงทสีถานีรถTram "Dammweg" 
หลังจากลงรถ Tram ทสีถานี Dammweg เดนิไปทางขวาเล็กนอ้ยแลว้ขา้มถนน เดนิเขา้ถนน Roggenstrasse แลว้เดนิไป
ทางซา้ยมอืเล็กนอ้ยเขา้ถนน Viaduktstrasse กจ็ะเห็น Market Hall ใตส้ะพานโคง้อยูด่า้นหนา้

การเดนิทางจากถนนชอ้ปปิง Bahnhofstrasse (E) ไปยงั Viadukt 
Markethall  (F) 

E

F

Market Hall ใตส้ะพานโคง้

สถานรีถ tram จาก Paradeplatz ไปยงัสถาน ี
Dammweg ใกลก้บัViadukt 

การเดนิสถานรีถแทรม Dammweg
ไปยงั Viadukt Markethall  (F) 

Viadukt Markethall 

จากถนน Roggenstrasse จะเห็น Viadukt Markethall ดา้น
ซา้ยมอื  
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จบโปรแกรมเทยีววนัท ี19 กย. รบัประทานอาหารเย็น กลบัสูท่พีกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั

การเดนิทางจากตลาดขายของทอ้งถนิแบบซูรกิใตส้ะพานโคง้ท ีViadukt Markethall (F) กลบัไปยงัทพีกั Hotel
 Bristol Zurich

นังรถ Tram กลับไปยังสถา่นีรถไฟ Zurich จากสถานี Dammweg สาย 4,  17, 13 Zürich, Albisgütli ไป 4 สถานี ลงที
สถานีรถTram "Sihlquai/HB"  และจากนันเดนิไปยังทพัีก

จากสถานรีถแทรม Dammweg เดนิไปทางขวาเล็กนอ้ยแลว้ขา้มถนน เดนิเขา้ถนน
Roggenstrasse 

เขา้ถนน Roggenstrasse

การเดนิทางจากสถานรีถ tram Dammweg ใกลก้บัViadukt(F) กลบัไปทพีกัใกลส้ถานรีถไฟ Zurich(A)

A

F


