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วนัที โปรแกรม
ภาพประกอบ/ เมนูเด็ด / ของ

ทรีะลกึนา่ซอื

วันจันทรท์ี
 22 กค. 7:50 ถงึสนามบนิซรูกิ ขนึรถไฟจากสถานีรถไฟ Zürich Flughafen ไปยังสถานี

รถไฟ Bern รอบตวัอยา่ง 9:18-10:28 /9:46-10:58 / 10:18-11:28 (ใชเ้วลา
เดนิทางเพยีง 1h10 นาท)ี
10:30 เช็คอนิเขา้ทพีักหรอืฝากของไวใ้นทพีัก

จากสนามบนิซรูกิ ใหห้าป้าย SBB 
Railway หรอื Train Station

10:30 เช็คอนิเขา้ทพีัก จากนันออกเดนิทางไปเทยีวเมอืง Bern และเมอืง 
Thun เมอืงหลวงของสวสิฯ โดยขนึรถไฟรอบแนะนําคอื 10:32-11:28 (56 
นาท)ี จากสถานี Bern ไปยังสถานี Thun ขอ้มลูเช็ครอบรถไฟ เช็คไดท้ ี>>> https://www.sbb.ch/en

12:00 รับประทานอาหารกลางวันในตวัเมอืงเบริน์และทอ่งเทยีวตามจดุตา่งๆที
แนะนําดงัตอ่ไปนี
(A) เทยีวถนนคนเดนิชม Federal Palace of Switzerland อาคารในกรงุ
เบริน์ซงึเป็นทตีงัของรัฐสภาแหง่สวสิและรัฐสภา 
(B) Berner Münster มหาวหิารแหง่กรุงแบรน์ โบสถท์สีําคญัและใหญ่
ทสีดุของสวติเซอรแ์ลนด ์
(C) หอนาฬกิา Zytgloggeturm ใจกลางเมอืง อดตีใชเ้ป็นกําแพงเมอืงและ
หอ้งขงัในบรเิวณนมี ีนําพ ุKindlifressenbrunnen เกา่แกข่อง Hans Gieng ใน
ศตวรรษท ี16 อกีดว้ย
(D) Einstein-Haus บา้นเลขท ี49 ซงึเป็นบา้นทอีัลเบริต์ ไอนส์ไตน ์นัก
ฟิสกิสช์อืดงัของโลก เคยมาใชช้วีติอยูใ่นชว่งสนัๆ ระหวา่งปีค.ศ. 1903-1905 
(E) บอ่หม ีBärengraben ซงึเป็นสตัวส์ญัลกัษณข์องกรงุเบริน์

วนัจนัทรท์ ี22 กค.  ถงึสนามบนิซูรกิ ออกเดนิทางไปกรุงเบริน์ เช็คอนิเขา้ทพีกั เทยีวถนนคนเดนิ รฐัสภาของสวสิฯ 
มหาวหิาร หอนาฬกิา บา้นอลัเบริต์ไอนส์ไตน ์และบอ่หมสีตัวส์ญัลกัษณ์ของกรุงเบริน์ และเทยีวจดุชมววิแมน่ํา Aare 

ปราสาทเกา่แกบ่นเนนิเขา จตัุรสั และโบสถเ์มอืง Thun พกัทเีบริน์คนืท ี1

โปรแกรมชว่งเชา้ถงึบา่ย 10:30 - 16:00

สถานรีถไฟ Zurich HB

ตวัอยา่งรอบรถไฟจากซูรกิแอรพ์อรต์ (Zurich Flughafen) ไปยงัสถานรีถไฟ 
Bern
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แนะนํารา้นอาหารกลางวนั 
รา้นอาหารสวสิทอ้งถนิ Le Mazot ทอียู ่Baerenplatz 5, Bern 3011, 
Switzerland เปิดทกุวัน 9:00 - 23:00
วธิกีารเดนิทางจาก Bern Station (A) ไปท ีรา้นอาหาร Le Mazot 
เดนิออกจาสถานี เลยีวขวาเขา้ถนน Bahnhofpl. และเลยีวซา้ยเขา้ถนน 
Spitalgasse
เมอืเจอสามแยก จากนันเดนิไปจนสดุเจอสแียกใหเ้ลยีวขวาเล็กนอ้ยจะเจอ
รา้นอาหาร Le Mazot อยูด่า้นซา้ยมอื http://www.mazot-bern.ch/

วธิกีารเดนิทางจาก Bern Station (A) ไปท ีParliament Building (B) 
เดนิเขา้ถนน Christoffeglasse เมอืเหน็สวน City Park ใหเ้ลยีวซา้ยเขา้ถน 
Bundesgasse เดนิตรงไปเรอืยๆจะเห็น Parliament อยูด่า้นซา้ยมอื

ภาพรวมเสน้ทางเทยีวในเมอืง Bern ทนีา่สนใจ

A

B

D
E

C
F

The Parliament Building

Einsteinhaus

 รา้นอาหาร Le Mazot 

การเดนิทางจากสถานรีถไฟเบริน์ไปยงัรา้นอาหาร Le Mazot

A
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วธิกีารเดนิทางจาก Parliament Building (B) ไปท ีThe Cathedral of 
Bern (C)  เดนิตรงมาจากถนน ใหญ ่Kochergasse สดุสามแยกเลยีวซา้ย เห็น
รา้นอาหาร Casino Bern ใหเ้ลยีวขวาเขา้ถนน Herrengasse ตรงไปเรอืยๆจะ
เห็นสวน Munsterplattform โบสถอ์ยูต่รงขา้มกบัสวน
***สามารถหารา้นอาหารไดใ้นบรเิวณนี

วธิกีารเดนิทางจาก The Cathedral of Bern (C) ไปท ีZytgloggeturm 
(D) เดนิตรงยอ้นกลบัเขา้มาบนถนน Herrengasse สดุสามแยกเลยีวขวาเขา้
ถนน Hotelgasse ตรงมาเรอืยๆจะเหน็  Zytgloggeturm อยูท่างซา้ยมอื 
ประมาณ 350 เมตร
***สามารถหารา้นอาหารไดใ้นบรเิวณนี

การเดนิทางจาก Bern Station (A) ไปท ีParliament Building (B)

A

B

การเดนิทางจาก Parliament Building (B) ไปท ีThe Cathedral of Bern (C)

B

C

Kochergasse

Herrengasse 

Federal Palace of Switzerland 

Cathedral of 
Bern 
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วธิกีารเดนิทางจาก Zytgloggeturm (D)  ไปท ีEinstein-Haus (E) เดนิ
เลยีวขวาเขา้ถนน Kramgasse เพยีง 180 เมตรเทา่นัน

วธิกีารเดนิทางจาก Einstein-Haus (E) ไปท ีบอ่หม ีBärengraben (F) 
เดนิตรงตามถนน Gerechtigkeitsgasse ไปเรอืยๆจนเจอทางยํา ใหต้รงตามถนน
ขา้มสะพาน "Nydeggbrucke" จะเจอบอ่หมอียูด่า้นหนา้

วันจันทรท์ี
 22 กค.

16:00 ออกเดนิทางไปเทยีวทเีมอืง Thun โดยกลบัไปขนึรถไฟทสีถานีรถไฟ 
Bern รอบแนะนําคอื 16:04-16:24 / 16:34-16:52(18 นาท)ี ลงทสีถานี Thun

ขอ้มลูเช็ครอบรถไฟ เช็คไดท้ี https://www.sbb.ch/en

โปรแกรมชว่งเย็น 16:00 - 19:00

การเดนิทางจาก The Cathedral of Bern (C) ไปท ีZytglogge (D)

D

C
Herrengasse

H
otelgasse

D

การเดนิทางจาก Zytglogge (D) ไปท ีEinsteinhaus (E) 

E

Kramgasse

Einstein-Haus

Bärengraben
การเดนิทางจาก Einsteinhaus (E) ไปท ีBärengraben (F)

E F

Zytgloggeturm
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วธิกีารเดนิทางจาก บอ่หม ีBärengraben (F) ไปท ีBern Train Station
 (A)  ขนึรถบสัสาย 12 Bern, Länggasse จากสถานีหนา้บอ่หมแีละหนา้โรงแรม
 ZollHaus 5 สถานี ลงทสีถานี Bern, Bahnhof จอดหนา้สถานีรถไฟ

วันจันทรท์ี
 22 กค.

16:24/16:52 ทอ่งเทยีวตามจดุตา่งๆทแีนะนําหรอืหารา้นอาหารเย็นในบรเิวณ
นีไดด้งัตอ่ไปนี
(A) ชมทะเลสาบ Aare ท ีSchadau Park จดุชมววิทะเลสาบทสีวยงามมาก 
และ มหีอคอยแปดเหลยีมและหอ้งโถงบาร็อค Thun Panorama ชมววิแบบพา
โนรามาของเมอืง Thun สรา้งขนึตงัแตศ่ตวรรษท ี19 
(B) เทยีวโบสถ ์Stadtkirche Thun และถนนคนเดนิทจีตุรสั Rathaus 
Platz
(C) เทยีวปราสาทเมอืงทนู Schloss Thun ปี 1100 ตงัอยูบ่นเนนิเขาเหนือ
เมอืงเกา่ซงึมพีพิทิธภัณฑ ์Schlossmuseum Thun ดว้ยและจดุนีอยูบ่นเนนิเขา
ซงึเป็นจดุทสีามารถชมววิเมอืงทนูได ้

Bus Line 12 Bern, Langgasse

เมอืง Thun

A

F
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วธิกีารเดนิทางจากสถานรีถไฟThun (A) ไปท ีSchadau Park (B)  ขนึ
รถบสัสาย 1 Spiez, Bahnhof จากหนา้สถานีรถไฟ Thun, Bahnhof 1 สถานี 
ลงทสีถานี Thun, Scherzligen/Schadau จอดหนา้สวน

วธิกีารเดนิทางจาก Schadau Park (B) ไปทโีบสถ ์Stadtkirche Thun 
(C)  ขนึรถบสักลบัไปทสีถานีรถไฟเดมิคอื สาย 1 Steffisburg, Flühli หนา้สวน
 1 สถานี ลงทสีถานี Thun, Bahnhof จอดหนา้สถานีรถไฟ
จากนันใหเ้ดนิเขา้ถนน Bahnhof pl. ผา่นวงเวยีนขา้มแมนํ่า Aare เขา้ถนน 
Freienhofgasse และ Kirchtreppe จะเจอโบสถ ์Stadtkirche Thun

ภาพรวมเสน้ทางเทยีวในเมอืง Thun ทนีา่สนใจ

A

B

C

D E

Schadau Park

Schadau Park

การเดนิทางจากสถานรีถไฟThun (A) ไปท ีSchadau Park 
(B)

A

B

Bus line 1 Spiez, Bahnhof
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วธิกีารเดนิทางจาก Stadtkirche Thun(C) ไปท ีRathaus Platz 
(D)และ Schloss Thun (E)  เดนิออกจากโบสถไ์ปทางถนนดา้นซา้ยมอื เจอ
ถนนเสน้เล็กๆ Holi Maz ตรงไปประมาณ 200 เมตรเจอ 3 แยกมทีางใหเ้ลยีวซา้ย
 เลยีวเดนิตามถนนตรงไปเรอืยอกี 100 เมตรก็จะเจอจตรุัส Rathaus Platz และ 
Schloss Thun หรอืปราสาทเมอืง Thun อยูฝั่งตรงขา้ม

แนะนํารา้นอาหารเย็นบรเิวณ Rathaus Platz (D) รา้น chillounge บรรยากาศคา
เฟ่ สบายๆ 
วธิกีารเดนิทางจาก Rathaus Platz (D)ไปยงัรา้นอาหาร Chillounge 
หนัหนา้เขา้แมนํ่า Aare เดนิไปทางซา้ยบนถนน Obere Hauptgasse ผา่น
รา้นอาหารหลายแหง่จะเห็นรา้น chillounge อยูท่างขวามอื https://www.chilloungethun.ch/

Schadau Park

Schadau Park

การเดนิทางจาก Schadau Park (B) ไปท ีStadtkirche Thun 550 เมตร

B

Cนงัรถบสัมาลงทสีถานรีถไฟ

C

การเดนิทางจาก Stadtkirche Thun(C) ไปท ีRathaus Platz (D) และ 
Schloss Thun (E)  

D

Rathaus Platz

Schloss Thun

E
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วันจันทรท์ี
 22 กค.

19:00 จบโปรแกรม ออกเดนิทางกลบัสูท่พีักทเีมอืงซรูกิ พักผอ่นตามอัธยาศยั 
โดยขนึรถไฟจากสถานีรถไฟ Thun รอบแนะนํา 19:04 - 
20:38/19:36-20:28/20:04-21:28 ไปยังสถานีรถไฟ Zurich HB

ขอ้มลูเช็ครอบรถไฟ เช็คไดท้ี https://www.sbb.ch/en

วธิกีารเดนิทางจาก Rathaus Platz (D) กลบัไปทสีถานรีถไฟ Thun (A) 
เดนิออกจากจตรุัสเขา้ทางแมนํ่า Aare เลยีวซา้ยเขา้ถนน Obere Hauptgasse
แลว้เลยีวขวาแยกท ีบนนถนน Muhlegassli เป็นทางทสีามารถขา้มแมนํ่า Aare 
ได ้เลยีวซา้ยเขา้ถนน Balliz และเดนิตรงจนสดุถนนใหเ้ลยีวขวาเพอืขา้มแมนํ่า 
Aare อกีครัง ผา่นวงเวยีนใหเ้ดนิตรงไปเรอืยๆบนถนน Bahnhofstrasse จะเจอ
สถานีรถไฟ Thun คะ่

การเดนิทางจากสถานรีถไฟเบริน์ไปยงัรา้นอาหาร Chillounge

B
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การเดนิทางจาก Rathaus Platz (D) กลบัไปทสีถานรีถไฟ Thun (A)

A

D
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วนัที โปรแกรม
ภาพประกอบ/ เมนูเด็ด /

 ของทรีะลกึนา่ซอื

วันอังคาร
ท ี23 กค.

9:00 เช็คเอา้ท ์ออกเดนิทางขนึรถไฟจากสถานี Zurich ไปยังเมอืง 
Grindelwald จากเมอืงกรนีเดอวาล โดยเปลยีนขบวนรถไฟ 2 รอบทเีมอืง Bern 
และ Interlaken
รอบแนะนํา 9:02-11:38 ใชเ้วลารวม 2h36

ขอ้มลูเช็ครอบรถไฟ เช็คไดท้ี https://www.sbb.ch/en

วันอังคาร
ท ี23 กค.

12:00 เช็คอนิเขา้ทพีัก รับประทานอาหารกลางวันบรเิวณทพีัก และออกเดนิทาง
ไปขนึกระเชา้แบบ Gandora เพอืขนึยอดเขา First ทสีถานีกระเชา้ 
GRINDELWALD - FIRST รอบแนะนําคอื 13:23-13:48 / 13:23-13:48 /
13:38-14:03

สามารถเช็ครอบกระเชา้ไดท้ ี>>>
https://www.jungfrau.ch/e
n-gb/grindelwaldfirst/

แนะนํารา้นอาหารกลางวนับรเิวณทพีกัใกลส้ถานรีถไฟ ชอืรา้น 
Restaurant Memory รา้นอาหารสวสิฯทอ้งถนิ เปิด 9:00-23:00
วธิกีารเดนิทางจากสถานรีถไฟ Grindelwald ไปยังรา้นอาหาร Restaurant
 Memory เดนิตามถนนสายหลกั Dorfstrasse เพยีง 400 เมตร รา้นอาหารอยู่
ทางซา้ยมอื

https://www.eiger-
grindelwald.ch/en/food-
drinks/memory/

วนัองัคารท ี23 กค. เทยีวเมอืงกรนีเดอวาล นงักระเชา้แบบ  Gondola ขนึยอดเขา Mt.First กจิกรรมเครอืงเลน่
แบบ Adventure พกัเมอืงกรนีเดอวาล คนืท ี1

รอบรถไฟตวัอยา่งจาก Zurich > Grindelwald เปลยีนขบวน 2
ครงัท ีBern และ Interlaken

สถานรีถไฟ Grindelwald

สถานกีระเชา้ Grindelwald, Firstbahn
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วธิกีารเดนิทางจากสถานรีถไฟ Grindelwald ไปยงัสถานขีนึกระเชา้ 
Grindelwald - First เดนิตามถนนสายหลกั Dorfstrasse 650 เมตร สถานีอยู่
ทางซา้ยมอื

การเดนิทางจากสถานรีถไฟ Grindelwald ไปยงัจดุขนึกระเชา้ Grindewald - First

รอบกระเชา้ตวัอยา่งจาก GRINDELWALD ไปยอดเขา First

การเดนิทางจากสถานรีถไฟเบริน์ไปยงัรา้นอาหาร Chillounge
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วันอังคาร
ท ี23 กค.

14:00 เลอืกทํากจิกรรมตา่งๆบนยอดเขา First ไดด้งัตอ่ไปนี
(A) First Flyer (B) First Glider (C) First Mountain Cart (D) First Trottibike

หากตอ้งการเลน่เครอืงเลน่อยา่งใดอยา่งหนงึน ีใหซ้อืเป็น Package ตามลงิคนี์
 >>
จะประหยัดกวา่ เพราะรวมคา่ขนึกระเชา้กรีอบก็ไดใ้นหนงึวัน

วันอังคาร
ท ี23 กค.

14:00 หรอืเดนิชมววิบนสะพานพาดผา่นหบุเขา First Cliff Walk ซงึสามารถ
มองเห็นววิยอดเขาEiger, Mönchและ Jungfrau อกีดว้ย 
จดุ First Cliff Walk อยูใ่กลก้บั Cable Car Station บนยอดเขา First สงัเกต
ดา้นขวามอืหลงัออกจากกระเชา้ (ไมม่คีา่ใชจ้า่ย)

วันอังคาร
ท ี23 กค.

16:30 นังกระเชา้ลงจากยอดเขา First (เวลาปิดทําการ 17:00) รอบแนะนําคอื  
16:29-16:54 / 16:40-17:05 / 16:45-17:10 รับประทานอาหารเย็น พักผอ่น
ตามอัธยาศยั

https://www.jungfrau.ch/e
n-
gb/grindelwaldfirst/advent
ure-package/

โปรแกรมชว่งบา่ย 14:00 - 17:00

สถานกีระเชา้ Grindelwald, Firstbahn

กจิกรรมบนยอดเขา First - First Cliff Walk

A
B

D

C

กจิกรรมบนยอดเขา First -
First Cliff Walk

กจิกรรม B - First Glider กจิกรรม C - First 
Mountain Cart

กจิกรรม D - First Trottibikeกจิกรรม A - First Flyer

รอบกระเชา้ตวัอยา่งรอบสดุทา้ยจากยอดเขา First มาสู GRINDELWALD 
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แนะนํารา้นอาหารเย็นทรีา้น Restaurant Alte Post รา้นอาหารทอ้งถนิ
บรรยากาศสบายๆ เปิดทกุวันเวน้วันพธุ 8:00 - 23:30
วธิกีารเดนิทางไปยงัรา้นอาหารRestaurant Alte Post จากสถานขีนึ
กระเชา้ เดนิกลบัไปทางสถานีรถไฟเพยีง 22 เมตรจะเห็นรา้นอาหาร 
Restaurant Alte Post อยูท่างขวามอื

การเดนิทางจากสถานกีระเชา้ Grindelwald-First ไปยงัรา้นอาหาร Restaurant Alte Post
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วนัที โปรแกรม
ภาพประกอบ/ เมนูเด็ด /

 ของทรีะลกึนา่ซอื

วันพธุท ี24
 กค.

9:00 ออกเดนิทางขนึรถไฟจากสถานี Grindelwald ไปยังสถานี Jungfraujoch 
โดยเปลยีนขบวนรถไฟ 1 รอบทเีมอืง Kleine Scheidegg รอบแนะนํา 
9:17-10:35 ใชเ้วลารวม 1h18
เช็ครอบรถไฟและจองตวัลว่งหนา้ไดท้ ี>>> https://www.jungfrau.ch

วันพธุท ี24
 กค.

10:35 สามารถทํากจิกรรมตา่งๆบนยอดเขาจงุฟราวไดด้งัตอ่ไปนี
(A) Open Air Walk สามารถเดนิชมววิถา่ยภาพอยา่งใกลช้ดิบนทางเดนิแบบ 
Open Air หรอืในหอ้งกระจกได ้อยูใ่กลก้บัสถานีรถไฟ
(B) ชม Ice Palace หรอืถํานําแข็งแกะสลกัโดยชา่งฝีมอืเป็นรปูสตัวต์า่งๆเชน่
นก เพนกวนิ หรอืหม ีทดีเูสมอืนจรงิและเป็นธรรมชาตมิากๆ
(C) ขนึลฟิตจ์ดุชมววิทสีงูทสีดุบนหอคอย Observation Desk สงูขนึไปอกี
 108 เมตรสามารถชมววิจากหอคอย จดุทสีงูทสีดุของจงุฟราวได ้
(D) Snow Fun Park กจิกรรมบนหมิะสนุกๆ เชน่ ทนัีง slilder ลงมาบนหมิะ 
(sledge) หรอืโหนตวัลงมากบัเชอืก (fly on the Flying Fox rope) ราคาทกุกจิ
กรมอยูท่ ีCHF 45

https://www.jungfrau.ch/e
n-gb/jungfraujoch-top-of-
europe/snow-fun-park/

สามารถเช็คราคากจิกรรม D ไดท้นีี >>>

วนัพุธท ี24 กค. ขนึยอดเขาจงุฟราวดว้ยรถไฟ หนงึในยอดเขาทสีงูทสีดุของเทอืกเขาแอลป์ในทวปียโุรป และ
รถไฟขนึไปถงึสงูทสีดุของโลก ไดร้บัการจดทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก เมอืปี ค.ศ. 2007

พกัทเีมอืงกรนีเดอวาล คนืท ี2

รอบรถไฟตวัอยา่งจาก Grindelwald ไปยงัยอดเขาจงุฟราวสถาน ี
Jungfraujoch

รถไฟขนึจุงฟราว

รถไฟขนึจุงฟราว

แผนทบีนยอดเขาจงุฟราวและกจิกรรมตา่งๆ

A

C

D
B

กจิกรรม D - Snow Fun
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วันพธุท ี24
 กค. 12:30 รับประทานอาหารกลางวันทรีา้นอาหารบนจงุฟราว

https://www.tripadvisor.co
m/Restaurant_Review-
g1785161-d4313404-
Reviews-
Restaurant_Eigergletscher
_Jungfraujoch-
Jungfraujoch_Canton_of_
Valais_Swiss_Alps.html

แนะนํารา้นอาหารกลางวนับนจงุฟราว Restaurant 
Eigergletscher-Jungfraujoch

เดนิทางกลบัมายงัสถาน ีGrindelwald ขนึรถไฟจากสถานี Jungfraujoch 
ไปยังสถานี Grindelwald โดยเปลยีนขบวนรถไฟ 1 รอบทเีมอืง Kleine 
Scheidegg รอบแนะนํา 14:13-15:42 / 14:43-16:12 ใชเ้วลารวม 1h29

วันพธุท ี24
 กค.

16:00 เดนิเลน่ชอ้ปปิงในตวัเมอืง Grindelwald โดยชอ้ปปิงมอลลห์างา่ยและ
เดนิทางสะดวกทสีดุคอื Eiger+ รับประทานอาหารเย็น พักผอ่นตามอัธยาศยั
การเดนิทางจากสถานรีถไฟ Grindelwald ไปยงั ชอ้ปปิงมอลล ์Eiger+ 
ใหเ้ดนิตรงตามถนนใหญ ่Dorfstrasse เพยีง 60 เมตร จะเห็นชอ้ปปิงมอลลอ์ยู่
ซา้ยมอื

กจิกรรม A - Open Air Walk กจิกรรม B - Ice Palace กจิกรรม C - หอคอยจุงฟราว กจิกรรม D - Snow Fun

รอบรถไฟตวัอยา่งจาก Jungfraujoch > Grindelwald เปลยีนขบวน 1
ครงัทKีleine Scheidegg

Restaurant Eigergletscher-Jungfraujoch Restaurant Eigergletscher-Jungfraujoch
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EIGER+ Shopping Mall

A

B

การเดนิทางจากสถานรีถไฟ Grindelwald (A)  ไปทชีอ้ปปิงมอลล ์Eiger+ (B)
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วนัที โปรแกรม
ภาพประกอบ/ เมนูเด็ด /

 ของทรีะลกึนา่ซอื

วันพฤหสั
ท ี25 กค.

เช็คเอา้ทจ์ากทพีัก ออกเดนิทางไปเทยีวเมอืงปลอดรถยนต ์Zermatt 
ขนึรถไฟรอบแนะนําจาก Grindelwald 8:49-11:51/9:19-12:14 ไปยังสถานี 
Zermatt 
เปลยีนขบวน 3 รอบท ีInterlaken Ost, Spiez และ Visp ใชเ้วลาเดนิทางรวม
ประมาณ 3 ชม.

วันพฤหสั
ท ี25 กค.

12:30 เช็คอนิเขา้ทพีักใกลก้บัสถานีรถไฟ Zermatt รับประทานอาหารกลางวัน
และเดนิเลน่ในตวัเมอืง ตามจดุทอ่งเทยีวทน่ีาสนใจตา่งๆดงันี
(B) ถนนชอ้ปปิงสายหลกั Bahnhofstrasse  ของเมอืง Zermatt มรีา้นขาย
ของพนืเมอืงและรา้นขายนาฬกิากวา่ 10 แบรนด์
(C) จตัุรสั Kirchplatz จตรุัสทถีา่ยภาพไดส้วยงามลอ้มรอบดว้ยโบสถ ์บา้นไม ้
เกา่แก ่และมยีอดเขา Matterhorn เป็น Background
(D) Marmot Fountain with the Matterhorn Museum ชมพพิทิธภัณฑ์
 Matterhorn วถิชีวีติของชาว Matterhorn ในศตวรรษท ี19 ดา้นหนา้ของ
พพิทิธภัณฑม์รีปูปันของครอบครัวเมมมอ้ธตงัอยูด่า้นหนา้ จดุใจกลางเมอืง 
Zermatt
(E) จดุถา่ยภาพMatterhornทสีวยทสีดุทสีะพาน Kirchbrücke bridge

ขอ้มลูเพมิเตมิของMatterhorn Museum ท ี>>>

วนัพฤหสัท ี25 กค. เทยีวเมอืงปลอดรถยนต ์Zermatt  ชมยอดเขา Matterhorn สญัลกัษณ์ของสวสิฯท ี
Kirchbrucke Bridge ซงึเป็นจดุถา่ยภาพMatterhornทสีวยทสีดุ 

พกัท ีZermatt คนืท ี1

https://www.zermatt.ch/e
n/museum

รอบรถไฟตวัอยา่งจาก Grindelwald > Zermatt เปลยีนขบวน 3 ครงัที Interlaken Ost, Spiez และ Visp
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แนะนํารา้นอาหารกลางวนับรเิวณถนนคนเดนิชอืรา้น Walliserstube 
Zermatt อาหารสวสิฯทอ้งถนิ เปิดทกุวัน 8:30 - 24:00
วธิกีารเดนิทางจากสถานรีถไฟไปยงัรา้นอาหาร Walliserstube Zermatt
 หนัหลงัออกจากสถานีรถไฟ เดนิไปทางขวาบนถนน Bahnhofstrasse จนสดุ
ถนนประมาณ 650 เมตรจะเจอทางแยกซา้ย ใหเ้ลยีวซา้ยเล็กนอ้ยจะเห็น
รา้นอาหารอยูท่างขวามอื

ยอดเขา Matterhorn

สถานรีถไฟ Zermatt

A

B

D

E

C

ภาพรวมเสน้ทางเทยีวในเมอืง Zermatt ทนีา่สนใจ

การเดนิทางจากสถานรีถไฟ Zermatt ไปยงัรา้นอาหาร Restaurant Weisshorn



โปรแกรมเทยีวสวสิฯคณุ Lee วันพฤหสัท ี25 กค. 2562
- 3 -

วันพฤหสั
ท ี25 กค.

การเดนิทางจากสถานรีถไฟไปยงัถนนคนเดนิสายหลกั Bahnhofstrasse
 (B) และจตุรสั Kirchplatz © และMatterhorn Museum(D)ทงัหมดนี
อยูบ่นถนนเสน้เดยีวกนัคอืถนน  Bahnhofstrasse เดนิตรงตามถนน
เรอืยๆจะเจอสถานทสีาํคญัเหลา่นดีา้นซา้ยมอื เพยีง 550 เมตร

วันพฤหสั
ท ี25 กค.

การเดนิทางจาก Matterhorn Museum(D)ไปยงัจดุชมววิMatterhorn
ทสีวยทสีดุทสีะพาน Kirchbrücke bridge จากถนน Bahnhofstrasse เลยีว
ซา้ยชมพพิทิธภัณฑแ์ลว้เดนิตรงมาเรอืยเพยีง 180 เมตรเขา้ถนน Kirchstrasse 
ผา่นหลมุฝังศพ Cemetary จะเห็นสะพานขา้มแมนํ่า Kirchbrücke bridge

จตรุสั Kirchplatz

การเดนิทางจากสถานรีถไฟ Zermatt(A) ตามถนนชอ้ปปิง Bahnhofstrasse (B) 
จตัุรสั Kirchplatz(C) และMatterhorn Museum(D)

A

B

DC

Marmot Fountain

ถนนBahnhofstrasse

D

E

ถา่ยภาพ Matterhorn จาก
สะพาน Kirchbrücke 

การเดนิทางจาก Matterhorn Museum(D)ไปยงัจดุชมววิMatterhornทสีวยทสีดุทสีะพาน 
Kirchbrücke bridge
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วันพฤหสั
ท ี25 กค.

17:00 จบโปรแกรม รับประทานอาหารเย็น เดนิกลบัสูท่พีักบรเิวณสถานีรถไฟ  
พักผอ่นตามอัธยาศยั เดนิกลบัทพีักบรเิวณสถานีรถไฟ เดนิกลบัตามถนน 
Kirchstrasse จนเจอพพิทิธภัณฑ ์Matterhorn อยูต่รงหวัมมุถนนสามแยกให ้
เลยีวขวาเขา้ถนนชอ้ปปิง Bahnhofstrasse

แนะนํารา้นอาหารเย็นบรเิวณใกลส้ถานรีถไฟ ชอืรา้น Walliserstube 
Zermatt อาหารสวสิฯทอ้งถนิชอืดงั เปิดอังคาร-เสาร ์18:30 -21:00
วธิกีารเดนิทางไปทรีา้น Walliserstube Zermatt หนัหลงัจากสถานีรถไฟ 
เดนิไปทางซา้ยบนถนน Spissstrasse จนเห็นสแียกใหเ้ลยีวขวาเขา้ถนน Untere
 Mattenstrasse ขา้มแมนํ่า เดนิตอ่บนถนน Sunneggastrasse จนเจอสแียกจะ
เห็นรา้นอาหาร Walliserstube อยูห่วัมมุดา้นขวามอื

การเดนิทางจากสะพาน Kirchbrücke (E) กลบัไปทโีรงแรมแถว
สถานรีถไฟ Zermatt(A)

E

A

การเดนิทางจากสถานรีถไฟ Zermatt ไปยงัรา้นอาหาร Walliserstube Zermatt

A
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วนัที โปรแกรม
ภาพประกอบ/ เมนูเด็ด /

 ของทรีะลกึนา่ซอื

วันศกุรท์ ี
26 กค.

8:30 ออกเดนิทางไปเทยีวเมอืง Chur เมอืงเกา่แกท่สีดุของสวสิฯลอ้มรอบดว้ย
เทอืกเขาแอล้ป์ขนาดใหญ ่ขนึรถไฟพเิศษ Glacier Express ทลีดัเลาะเทอืกเขา
ตลอดเมอืง Alpine Village ทกีนัระหวา่งอติาลแีละสวสิฯ โดยขนึ Glacier Express
 จากสถานีรถไฟ Zermatt รอบแนะนํา 8:52-14:15 ไปลงยังเมอืง Chur

***แนะนําใหใ้ชบ้รกิารสง่กระเป๋าจากทพีักท ีZermatt ไปยังทพีักปลายทางท ี
Zurich เพอืชว่ยใหก้ารเดนิเทยีวในวันนีงา่ยและสบายขนึ โดยใชบ้รกิาร Door to 
Door Service รับกระเป๋าตอนเชา้นําไปสง่วันรุง่ขนึ คา่บรกิารใบละ 12 ฟรังก ์+ คา่
รับกระเป๋าทโีรงแรม 40 ฟรังก ์และถา้ตอ้งการใหจั้ดสง่ตอนเย็นในวันเดยีวกนั เพมิ
เงนิอกี 30 ฟรังก ์เช็ครายละเอยีดบรกิารสง่กระเป๋าไดท้>ี>>

เช็ครอบรถไฟ Glacier Express และจองตวัลว่งหนา้ไดท้ ี>>> http://glacierexpress.ch/

12:00 รับประทานอาหารบนรถไฟ สามารถเช็คเมนูอาหารบน Glacier Express 
ไดท้นีี>>>

https://www.glacierexpres
s.ch/en/travel-
planning/gastronomy/

วันศกุรท์ ี
26 กค.

14:15 ถงึสถานีรถไฟเมอืง Chur ออกเดนิทางทอ่งเทยีวตามจดุสําคญัตา่งๆดงันี
(A)  Arcas Square จตรุัสทสีวยทสีดุของเมอืงครู ์ลอ้มรอบดว้ยบา้นแบบทาวน์
เฮา้สย์คุกลางและรา้นกาแฟแบบอนุรักษ์ใจกลางเมอืงเกา่ 
(B) Cathedral of Saint Mary of the Assumption วหิารเซนตแ์ม
รอีสัสมัชญั หนงึในมรดกของสวสิฯ อนุสาวรยีท์างวัฒนธรรมทมีคีวามสําคญั
ระดบัชาต ิและชมพระราชวังบชิอปหรอืพระสงัฆราชดว้ย

การเดนิทางจากสถานรีถไฟ Chur (A) มาทจีตัุรสั Arcas Square (B) เดนิ
ตรงขนึมาจากสถานีรถไฟบนถนนทชีอืวา่ Engadinstrasse ผา่นวงเวยีนก็ใหเ้ดนิ
ตรงตอ่มาอกี จะเจอสวน Statdpark ดา้นซา้ยมอื กอ่นจะถงึสวนใหเ้ลยีวเขา้ซา้ย
ถนน Fontanastrasse แลว้เดนิเลยีบผา่นสวนไป จะเจอถนนใหญช่อื 
Grabenstasse (สเีหลอืง) หลงัจากเดนิตดัผา่นถนนใหญเ่สน้นีเป็นจดุเรมิตน้ของ
ถนนคนเดนิปลอดรถยนต ์และถา้เราเดนิตรงขนึมาเรอืยๆบนถนนคนเดนิจนสดุถนน
นี ก็จะเจอจดุทไีปชมและถา่ยภาพคอื Arcas Square เป็นจตรุัสทสีวยทสีดุของ
เมอืงครู ์หรอืแวะทานกาแฟไดท้นีี

วนัศุกรท์ ี26 กค.  ขนึรถไฟสายพเิศษ Glacier Express ชมเทอืกเขาแอล้ป์อยา่งใกลช้ดิแบบพาโนรามา  ไปยงั
เมอืง Chur หมูบ่า้นทเีกา่แกท่สีดุของสวสิฯ  เดนิทางไปเมอืงซูรกิ 

พกัซูรกิคนืท ี1

https://www.sbb.ch/en/st
ation-
services/services/luggage/
luggage/door-to-door.html

ตวัอยา่งรอบรถไฟ Glacier Express จากสถานรีถไฟ Zermatt ไปยงัเมอืง Chur
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การเดนิทางจากจตัุรสั Arcas Square (B) มาท ีCathedral of Saint 
Mary of the Assumption (C)เดนิออกจาก Arcas Square เขา้ถนน 
Lindenquai ตามถนนไปเรอืยๆจนเจอสามแยกและเลยีงขวาเขา้ถนน Kirchgasse
 > Hofstrasse > Langer Gang จนเจอถนนใหญ ่Arosastrasse แลว้เลยีวขวา ก็
จะเห็น ชมวหิารเซนตแ์มรอีัสสมัชญั อยูด่า้นขวามอื

วันศกุรท์ ี
26 กค.

16:00 ออกเดนิทางจาก Cathedral of Saint Mary of the Assumption
 (C)กลบัไปขนึรถไฟทสีถาน ีChur (A) เพอืเดนิทางตอ่ไปยังเมอืง Zurich 
เดนิออกจากโบสถเ์ขา้ถนน Planaterrastrasse และ Storchengasse จนสดุถนน 
เจอสามแยกใหเ้ลยีวขวาเขา้ถนน Bahnhofstrasse จะเจอสถานีรถไฟอยูด่า้นหนา้

จตัรุสั Arcas แหง่เมอืง Chur

สถานรีถไฟ Glacier Express เมอืง 
Chur

การเดนิทางจากสถานรีถไฟ Chur (A) มาทจีตัุรสั Arcas Square (B) 

A

B

En
ga

di
ns

tr
as

se
 

สวน 
Statdpark

การเดนิทางจากจตัรุสั Arcas Square (B) มายงัโบสถแ์ละพระราชวงับชิอบ 
Cathedral of Saint Mary of the Assumption (C)  

B

C
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วันศกุรท์ ี
26 กค.

จบโปรแกรมวันนี สามารถแวะรบัประทานอาหารเย็นแนะนําท ีLa Maison du
 Gruyère หนา้สถานีรถไฟ Chur หรอืขนึรถไฟจากสถานีรถไฟสายตรงจากเมอืง 
Chur รอบแนะนําคอื 16:09-17:23 / 16:39-17:53 ไปยังสถานีรถไฟ Zurich ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 1h14 เช็คอนิเขา้ทพีักใกลส้ถานีรถไฟ รับประทานอาหาร
เย็น พักผอ่นตามอัธยาศยั

แนะนํารา้นอาหารเย็นหากตอ้งการบรเิวณทพีกัใกลส้ถานรีถไฟ Zurich ชอื
รา้น Wirtschaft zum Vorbahnhof เปิด จันทรถ์งึศกุร ์11:00-23:00 เสาร ์
11:00-18:00
วธิกีารเดนิทางจากสถานรีถไฟซูรกิไปยงัรา้น Wirtschaft zum  หนัหลงั
ออกจากสถานีรถไฟเดนิไปทางซา้ยเขา้ถนน Zollstrasse และเลยีวขวาทันทเีขา้
ถนน Radgasse

การเดนิทางจากพระราชวงับชิอบ Cathedral of Saint Mary of the Assumption (C)  
กลบัมาทสีถานรีถไฟเมอืง Chur (A)

A

C

ตวัอยา่งรอบรถไฟจากเมอืง Chur ไปยงัสถาน ีZurich
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การเดนิทางจากสถานรีถไฟ Zurich ไปยงัรา้นอาหาร Wirtschaft zum 

A
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วนัที โปรแกรม
ภาพประกอบ/ เมนูเด็ด /

 ของทรีะลกึนา่ซอื

วันเสารท์ ี27
 กค.

9:00 ออกเดนิทางจากทอ่งเทยีวในเมอืงซรูกิ ตามสถานททีอ่งเทยีวน่าสนใจ
ดงัตอ่ไปนี
ชว่งเชา้
(B) Swiss National Museum (พพิทิธภณัฑแ์หง่ชาต)ิ พพิทิธภัณฑ์
แสดงประวัตศิาสตรข์องสวสิฯ
(C) จตุรสัสาํคญัทางประวตัศิาสตรโ์รมนั Lindenhof เปรยีบเสมอืนโอเอซสิ
ใจกลางเมอืงซรูกิทเีต็มไปดว้ยเหตกุารณท์างประวัตศิาสตรต์งัแตย่คุโรมันจนถงึ
ปัจจบุนั เขตเมอืงเกา่และทตีงัของโบสถ ์Grossmünster Church, สํานักงานเขต 
(City Hall) และมหาวทิยาลยัสวสิฯ 
หรอืเลอืกไป (D) สวนสตัวซ์ูรกิ เป็นสวนสตัวข์นาดใหญท่สีดุของสวสิฯและดี
ทสีดุแหง่หนงึในยโุรป มขีนาด 27 ไร ่ เปิดทําการตงัแตปี่ 1929 และมสีตัวก์วา่ 
300 ชนดิภายในสวนสตัว์
ชว่งบา่ย
(E) ถนนชอ้ปปิงแบบ High-end บนถนน bahnhoffstrasse เป็นหนงึถนนช ้
อปปิงทหีรแูละแพงทสีดุของโลก ความยาว 1.8 กม. เรมิจากสถานีรถไฟ Zurich
ชว่งเย็น
(F) ตลาดขายของทอ้งถนิแบบซูรกิใตส้ะพานโคง้ท ีViadukt Markethall
 ภายในมรีา้นอาหารรา้นคา้มากมาย

การเดนิทางจากสถานรีถไฟ Zurich  (A) ไปยงัพพิทิธภณัฑแ์หง่ชาต ิ(B)
 หนัหนา้เขา้แมนํ่า Limmat แลว้เดนิไปทางขวาบนถนน Bahnhofquai แลว้เลยีว
ซา้ยเขา้ถนน Museumstrasse จะเห็นพพิทิธภัณฑอ์ยูด่า้นขวามอื

วนัเสารท์ ี27 กค. เทยีวเมอืงซูรกิ พพิทิธภณัฑแ์หง่ชาต ิ จดุสาํคญัทางประวตัศิาสตรโ์รมนั Lindenhof hill สวน
สตัวซ์ูรกิถนนชอ้ปปิงแบบ High-end บนถนน bahnhoffstrasse และตลาดขายของทอ้งถนิแบบซูรกิใตส้ะพาน

โคง้ท ีViadukt Markethall  พกัทซีูรกิคนืท ี2

โปรแกรมชว่งเชา้ 9:00 - 12:00 กรณีไป Swiss National Museum และ Lindenhof

การเดนิทางจากสถานรีถไฟ Zurich  (A) ไปยงัพพิทิธภณัฑแ์หง่ชาต ิ(B)

A

B

Swiss National Museum
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การเดนิทางจากพพิทิธภณัฑแ์หง่ชาต ิ(B)ไปยงัจตัุรสัสาํคญัทาง
ประวตัศิาสตรโ์รมนั Lindenhof (C) เดนิกลบัมาทสีถานีรถไฟ Zurich จะมี
สถานีรถ Tram "Bahnhofquai/HB" อยูด่า้นหนา้สถานี นังรถ Tram สาย 11 
Zürich, Rehalp หรอื สาย 13 Zürich, Albisgütli ลงสถานีท ี2 คอืสถานี 
"Rennweg" 
การเดนิทางจากจากสถานรีถ Tram "Rennweg" เดนิออกมาทางขวาและ
เลยีวซา้ยเขา้ถนน Kuttelgasse ตรงไปจนเห็นสแียก แลว้เลยีวขวาเขา้ถนน 
Rennweg เดนิตรงไปจนสดุถนนจะเหน็ จตรุัสLindenhofอยูด่า้นหนา้

การเดนิทางจากพพิทิธภณัฑแ์หง่ชาต ิ(B) ไปยงั จตัรุสัสําคญัทางประวตัศิาสตรโ์รมนั 
Lindenhof (C)

B
A

C

จุดขนึและจดุจอดรถ Tram 

การเดนิทางจากสถานรีถแทรม Rennweg ไปยงัจตัรุสัสําคญัทางประวตัศิาสตรโ์รมนั Lindenhof (C)

C
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การเดนิทางจากสถานรีถไฟ (A) ไปยงัสวนสตัว ์Zurich (D) จากสถานี
รถไฟ Zurich จะมสีถานีรถ Tram "Bahnhofquai/HB" อยูด่า้นหนา้สถานี นังรถ 
Tram สาย 13 Zürich, Albisgütli ลงสถานีท ี2 คอืสถานี "Rennweg" แลว้ตอ่
รถTram สาย 6 Zürich, Zoo อกี 11 สถานี ลงทสีถานี "Zoo"

โปรแกรมชว่งเชา้ 9:00 - 12:00 กรณีไปสวนสตัวซ์ูรกิ

การเดนิทางจากสถานรีถไฟ Zurich (A) ไปยงัสวนสตัว ์Zurich (D)

A

D

การขนึรถ Tram จากสถานรีถไฟ Zurich (A) ไปยงัสวนสตัว ์Zurich (D)
 นงั สาย 13 Zürich, Albisgütli ลงสถานที ี2 คอืสถาน ี"Rennweg" 

ตอ่รถTram จากสถาน ี"Rennweg" สาย 6 Zürich, Zoo อกี 11 สถาน ีลงทสีถาน ี"Zoo"
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วันเสารท์ ี27
 กค.

12:00 ออกเดนิทางไปถนนชอ้ปปิงท ี bahnhoffstrasse รับประทานอาหาร
กลางวันในบรเิวณถนนชอ้ปปิงสายนี
กรณีเดนิทางจาก Lindenhof 
การเดนิทางจาก Lindenhof(C) ไปยงัถนนชอ้ปปิง bahnhoffstrasse 
(E) 
เดนิหนัหลงัออกจากแมนํ่า Limmat เจอสามแยกใหเ้ลยีวขวาเขา้ถนนStrehlgasse
เดนิตรงไป ใหล้ยัวขวาเขา้สแียกท ี2 บนถนน Augustinergasse และเดนิตรงไป
เรอืยๆจะเห็นถนนชอ้ปปิง Bahnhofstrasse อยูด่า้นหนา้

กรณีเดนิทางจาก สวนสตัว ์Zurich 
การเดนิทางจากสวนสตัว ์Zurich (D) ไปยงัถนนชอ้ปปิง 
bahnhoffstrasse (E) จากสถานีรถTram"Zoo" นังรถ Tram สาย 6 Zürich, 
Bahnhof Enge ไป 10 สถานี ลงทสีถานีรถTram "Bahnhofstrasse/HB" 
จดุทลีงรถTramทสีถานี "Bahnhofstrasse/HB" จดุเรมิตน้ของถนนชอ้ปปิง 
bahnhoffstrasse เลยคะ่

โปรแกรมชว่งบา่ย 12:00 - 16:00 

การเดนิทางจากสวนสตัว ์Zurich (D) ไปยงัถนนชอ้ปปิง bahnhoffstrasse (E)

D

E

การเดนิทางจากLindenhof(C) ไปยงัถนนชอ้ปปิง bahnhoffstrasse (E) 

E

C
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วันเสารท์ ี27
 กค.

12:00 รับประทานอาหารกลางวันบนถนนชอ้ปปิง เดนิชอ้ปปิงระยะทาง 1.3 กม. 
จนสดุถนนจะเห็นทะเลสาบซรูกิและรปูปันลกูชายกษัตรยิย์คุกรกี Ganymed

แนะนํารา้นอาหารกลางวนับนถนน bahnhoffstrasse รา้นอาหารสวสิ
ทอ้งถนิ Zeughauskeller เปิดทกุวันเวลา 11:30-23:00
วธิกีารเดนิทางไปยงัรา้นอาหารสวสิทอ้งถนิชอืดงัมาก Zeughauskeller 
จากสถานีรถ Tram Rennweg ซงึอยูใ่กลก้บัLindenhof เดนิตรงบนถนน 
bahnhoffstrasse มาเรอืยๆ จนเหน็สถานีรถ Tram Paradeplatz ใหเ้ลยีวซา้ย
เขา้ถนนเพยีงเล็กนอ้ยเห็นทางแยกและรา้น Hermes รา้นอาหารอยูต่ดิกบัรา้น 
Hermes

การขนึรถ Tram จากสถานรีถTram “Zoo" ไปยงัถนนชอ้ปปิง bahnhoffstrasse
นงัรถ Tram สาย 6 Zürich, Bahnhof Enge ไป 10 สถาน ีลงทสีถานรีถTram "Bahnhofstrasse/HB" 

เสน้ทางเดนิบนถนนชอ้ปปิง Bahnhofstrasse ระยะทาง 1.3 กม.

ชอ้ปปิงถนน Bahnhofstrasse

สดุถนน Bahnhofstrasse

ชอ้ปปิงถนน Bahnhofstrasse
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วันเสารท์ ี27
 กค.

16:00 ออกเดนิทางไปยังตลาดขายของทอ้งถนิแบบซรูกิใตส้ะพานโคง้ท ี
Viadukt Markethall ภายในมรีา้นอาหารใหเ้ลอืกรับประทานอาหารเย็นทนีี 
เวลาเปิดปิดวันเสาร ์สว่นของรา้นคา้ 10am – 6pm สว่นของรา้นอาหารและ
อาหารบรรจ ุ9am – 8pm

https://www.im-
viadukt.ch/en/markthalle/

การเดนิทางจากถนนชอ้ปปิง Bahnhofstrasse (E) ไปยงั Viadukt 
Markethall  (F) บนถนนBahnhofstrasse จะมสีถานีรถ Tram 3 สถานี  
Paradeplatz, Rennweg, Bahnhofstrasse/HB  สามารถนังจากสถานีใดก็ไดท้ี
ใกลท้สีดุ นังรถ Tram สาย 13 Zürich, Frankental ไป 6-8 สถานี ลงทสีถานีรถ
Tram "Dammweg" 
หลงัจากลงรถ Tram ทสีถานี Dammweg แลว้ใหห้นัหนา้เขา้หาแมนํ่า Limmat 
แลว้เดนิไปทางซา้ยมอืเล็กนอ้ยแลว้เลยีวขวาแรกเขา้ถนน Viaduktstrasse ก็จะ
เห็น Market Hall ใตส้ะพานโคง้อยูด่า้นหนา้

โปรแกรมชว่งเย็น 16:00 - 20:00 

การเดนิทางจากถนนชอ้ปปิง Bahnhofstrasse (E) ไปยงั Viadukt Markethall  (F) 

E

F

Market Hall ใตส้ะพานโคง้

การเดนิทางจากสถานรีถไฟ Rennweg ไปยงัรา้นอาหาร Zeughauskeller
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20:00 จบโปรแกรม เดนิทางกลบัทพีักใกลส้ถานีรถไฟ Zurich พักผอ่นตามอัธยาศยั
การเดนิทางจากViadukt Markethall  (F) ไปยงัทพีกับรเิวณสถานรีถไฟ 
 นังรถ Tram สาย 4,  17, 13 Zürich, Albisgütli ไป 4 สถานี ลงทสีถานีรถTram
 "Sihlquai/HB"

สถานรีถ tram จาก Paradeplatz ไปยงัสถาน ีDammweg ใกลก้บั
Viadukt 

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

A

F
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วนัที โปรแกรม
ภาพประกอบ/ เมนูเด็ด /

 ของทรีะลกึนา่ซอื

วันอาทติย์
ท ี28 กค.

9:00 ออกเดนิทางไปเมอืงลเูซริน์ทมีชีอืเสยีงในดา้นสถาปัตยกรรมยคุกลางที
ไดร้ับการดแูลรักษาเป็นอยา่งดตีงัอยูก่ลางภเูขาหมิะบนทะเลสาบลเูซริน์มสีะพาน
Kapellbrücke (Chapel Bridge) สรา้งขนึในปี 1333 เชอืมตอ่ Aldstadt กบัฝัง
ขวาของแมนํ่า Reuss ขนึรถไฟจากสถานี Zurich HB  รอบแนะนําคอื 9:04-9:49
 / 9:35-10:25  ไปยังสถานี Lucerne

ขอ้มลูเช็ครอบรถไฟ เช็คไดท้ี https://www.sbb.ch/enเดนิทางทอ่งเทยีวจากสถานรีถไฟ Lucerne (A)ไปยงัสถานทสีาํคญัตา่งๆ
ดงันี
ชว่งเชา้
(B) ชมสะพานเกา่แกปี่ 1300 Chapel Bridge สะพานไมม้หีลงัคาทอดขา้ม
แมนํ่า Reuss เป็นสญัลกัษณแ์ละอนุสรณส์ถานสําคญัของเมอืงลเูซริน์ เพราะเป็น
สะพานทเีกา่แกท่สีดุตงัแตศ่ตวรรษท ี17
(C) ชมหมูบ่า้นอนุรกัษ ์Weinmarkt เป็นจัตรุัสเกา่แกท่น่ีารัก มกีารทาสี
อาคารและอาคารไดบ้รรยากาศแบบ Fairytale แหลง่รวมรา้นอาหารรา้นกาแฟ
ตา่งๆ 
(D) กาํแพงเมอืงเกา่แกข่องเมอืงลเูซริน์  Museggmauer กําแพงเมอืง
พรอ้มหอคอยทังเกา้เป็นสว่นหนงึของป้อมปราการประวัตศิาสตรท์สีรา้งขนึรอบ ๆ 
ลเูซริน์ตงัแตศ่ตวรรษท ี13 และไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดี
(E) ชมหอนาฬกิาสมยัยคุกลาง Zytturm นาฬกิาทจีะดงัขนึ 1 นาทกีอ่น
นาฬกิาเรอืนอนืๆในเกา้หอคอยและเป็นสว่นหนงึของป้อมปราการเมอืง Lucerne
ชว่งบา่ย
(F) ขนึเรอืลอ่งทะเลสาบลเูซริน์ท ีPier7 1 ชม. รอบ 14:00 / 15:15
(G) ชมอนุสาวรยีส์งิโตสลกัลงหนิหรอื  Lion of Lucerne อนุสาวรยีนี์อทุศิ
ใหแ้กค่วามภักดแีละความกลา้หาญของทหารยามและทหารองครักษ์ชาวสวสิที
ทําหนา้ทสีว่นหนงึของพระราชวังของฝรังเศสในระหวา่งการปฏวิัตฝิรังเศส

วนัอาทติยท์ ี28 กค. เทยีวเมอืงลเูซริน์  ชมสะพานเกา่แกปี่ 1300 Chapel Bridge อนุสาวรยีส์งิโตสลกัลงหนิท ี
Alpineum Museum กาํแพงเมอืงเกา่แกข่องเมอืงลเูซริน์  Museggmauer ชมหอนาฬกิาสมยัยคุกลาง Zytturm

 ชมหมูบ่า้นอนุรกัษ ์Weinmarkt ไดบ้รรยากาศแบบ Fairytale แหลง่รวมรา้นอาหารรา้นกาแฟตา่งๆ
พกัซูรกิคนืท ี3

ภาพรวมเสน้ทางเทยีวในเมอืง Lucerne ทนีา่สนใจ

A
B

D

E

C

G

F
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วันอาทติย์
ท ี28 กค.

วธิกีารเดนิทางจากสถานรีถไฟลเูซริน์ (A) ไปชมสะพานเกา่แกปี่ 1300 
Chapel Bridge (B) เดนิออกจากสถานีรถไฟบนถนน Zentralstrasse
 เมอืเจอทะเลสาบใหเ้ลยีวซา้ยเขา้ถนน Bahnhofstrasse

วันอาทติย์
ท ี28 กค.

การเดนิทางจากสะพานเกา่แกปี่ 1300 Chapel Bridge (B) ไปยงั
Weinmarkt (C) และสามารถหารา้นอาหารรบัประทานในบรเิวณนไีด้
เดนิขา้มแมนํ่าบนถนน Rathaussteg เดนิจนสดุบนนเจอสามแยกใหเ้ลยีวซา้ยเขา้
ถนน Weinmarkt

แนะนํารา้นอาหารกลางวนัแบบสวสิทอ้งถนิ รมิทะเลสาบ บรรยากาศด ีรา้น
Zunfthausrestaurant Pfistern เปิด 9:00-23:00
วธิกีารเดนิทางจาก Weinmarkt ไปยงัรา้นอาหาร Zunfthausrestaurant
 Pfistern หนัหนา้เขา้ทะเลสาบลเูซริน์เจอสามแยกใหเ้ลยีวซา้ยบนถนน 
Weinmarkt และเมอืเจอทางแยกใหเ้ลยีวขวาบนถนน Kornmarkt
จะเห็นรา้นอาหารอยูด่า้นขวามอื

โปรแกรมชว่งเชา้ 9:00 - 14:00

A

B

Ze
nt

ra
ls

tr
as

se

จาก Lucerne Station (A) ไปชม Chapel Bridge (B)

Chapel Bridge

Lucerne Train Station

การเดนิทางจาก Chapel Bridge (B) ไปยงั Weinmarkt (C)

B

C

Weinmarkt
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วันอาทติย์
ท ี28 กค.

การเดนิทางจาก Weinmarkt (C) ไปยงักาํแพงเมอืง Museggmauer 
(D) เดนิออกจาก Weinmarkt จนสดุถนน Weinmarktgrasse แลว้เลยีวขวา 
และเลยีวซา้ยเขา้ถนน  Bruggligasse และแยกไปทางขวาเขา้ถนน 
Museggstrasse จากนันจะเจอสแียก ใหเ้ลยีวซา้ยเขา้ถนน Auf Musegg เดนิ
ตามถนนไปเรอืยอกีประมาณ 100 เมตรจะเหน็กําแพงเมอืง

การเดนิทางจาก Weinmarkt (C) ไปยงั Museggmauer (D)

C

D Museggmauer

Zeitturm 

C

การเดนิทางจาก Weinmarkt ไปยงัรา้นอาหาร PFISTERN
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วันอาทติย์
ท ี28 กค.

การเดนิทางจากกาํแพงเมอืง Museggmauer (D) ไปยงั Zeitturm (E)   
เดนิออกจากกําแพงเมอืง Museggmauer เลยีวขวายอ้นออกมาทถีนน Auf 
Musegg เชน่เดมิ เดนิไปสดุถนนใหแ้ยกออกทางซา้ยเพอืเขา้ถนน 
Museggstrasse จะเห็นหอนาฬกิา Zeitturm

วันอาทติย์
ท ี28 กค.

การเดนิทางจากนาฬกิาZeitturm (E)  ไปขนึเรอืท ีPier 7 (F) เดนิออก
จาก Zeitturm  เดนิไปทางทะเลสาบ เมอืสดุถนนเจอสามแยกใหเ้ลยีวซา้ย และ
เมอืเจอทางแยกเลยีวขวา ใหเ้ลยีวเขา้ถนน Museggrain เดนิไปจนเจอสแียก ให ้
เลยีวซา้ยเขา้ถนน Hertensteinstrasse เดนิไปจนเจอสามแยกท ี2 เขา้ถนน 
Seehofstrasse ไปจนสดุก็จะเจอทา่เรอื Pier 7 สามารถขนึเรอืลอ่งทะเลสาบลู
เซริน์ได ้
รอบเรอืแนะนําคอื 14:00-15:00 หรอื 15:15-16:15
สามารถเช็ครอบเรอืและจองตวัลว่งหนา้ไดท้>ี>>

https://www.lakelucerne.c
h/en/offers/round-
trips/scenic-cruises-on-
the-panorama-yacht/

โปรแกรมชว่งบา่ย 14:00 - 17:00

การเดนิทางจากกาํแพงเมอืง Museggmauer (D) ไปยงันาฬกิา Zeitturm (E) 

D

E

การเดนิทางจากนาฬกิา Zeitturm (E) ไปยงั Pier7 (F)  

F

E
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วันอาทติย์
ท ี28 กค.

การเดนิทางจากทา่เรอื Pier 7 (F) ไปชม Lion Monument (G) เดนิออก
จาก ทา่เรอืเดนิไปทางขวาตามถนน Schweizerhofquai จนเห็นสามแยกใหญใ่ห ้
เลยีวซา้ยเขา้ถนน Alpenstrasse เดนิตรงขนึไปจนเจอทางแยกทมีโีคง้ขวา ให ้
เดนิตามถนนโคง้ไปทางขวาแลว้เขา้ถนน Denkmalstrasse จะถงึ Lion 
Monument

วันอาทติย์
ท ี28 กค.

การเดนิทางจาก Lion Monument (G) กลบัไปทสีถานรีถไฟ Lucerne 
(A) 
วธิทีงีา่ยและเดนินอ้ยทสีดุคอื สามารถเดนิกลบัออกมาทถีนน Denkmalstrasse 
เดนิแยกออกมาทางขวาเพอืกลบัมาททีางโคง้จะมสีถานีรถบสัอยู ่จดุสงัเกตคอื
เป็นจดุเดยีวกบัจดุจอดรถ และอยูด่า้นหนา้พพิทิธภัณฑ ์Bourbaki Panorama 
Lucerne
ขนึรถบสัจากสถานี Lowenplatz รถบสัสาย 1,22 หรอื 23 Luzern, Bahnhof 
เพยีง 2 สถานีไปลงทสีถานี Luzern, Bahnhof จอดหนา้สถานีรถไฟ

Lion Monument

G

การเดนิทางจากทา่เรอื Pier 7 (F) ไปชม Lion Monument 
(G)

F

G

การเดนิทางจาก Lion Monument (F) กลบัไปทสีถานรีถไฟ 
Lucerne(A)

G

A

G

รถบสัสาย 1,22,23

การมาขนึรถบสัจาก Lion Monument (F) 
ทสีถานรีถบสั Lowenplatz 250 เมตร

G
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วันอาทติย์
ท ี28 กค.

จบโปรแกรม ออกเดนิทางกลบัทพีัก รับประทานอาหารเย็น ขนึรถไฟจากสถานี
รถไฟ Lucerne รอบเย็นแนะนําสายตรงคอื 17:10-17:56/18:10-18:56 ไปยัง
สถานีรถไฟ Zurich
กลบัทพีัก รับประทานอาหารเย็น พักผอ่นตามอัธยาศยั

ขอ้มลูเช็ครอบรถไฟ เช็คไดท้ี https://www.sbb.ch/en

แนะนํารา้นอาหารเย็นบรเิวณใกลก่บัสถานรีถไฟ Zurich รา้นอาหารแบบ 
Brasserie ท ีBrasserie Federal เปิดทกุวันเวลา 11:30-24:00
วธิกีารเดนิทางจากสถานรีถTram "Bahnhofquai/HB" หนา้สถานรีถไฟ
ไปยงั Brasserie Federal หนัหลงัออกจากแมนํ่า Limmat เดนิเขา้สถานีรถไฟ
 รา้น Brasserie Federal ตงัอยูต่รงทางเขา้ดา้นขวามอื

รอบรถไฟตวัอยา่งจากสถานรีถไฟ Lucerne สูส่ถานรีถไฟ 
Zürich HB

A
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วนัที โปรแกรม
ภาพประกอบ/ เมนูเด็ด /

 ของทรีะลกึนา่ซอื

วันจันทรท์ี
 29 กค.

9:30 เช็คเอา้ทจ์ากโรงแรม ออกไปยังสนามบนิซรูกิ เทยีวบนิเวลา 13:30 ควร
ไปถงึสนามบนิกอ่น 10:30
ขนึรถไฟจากสถานีรถไฟซรูกิ Zurich HB รอบแนะนํา 9:33-9:42 / 9:35-9:44 / 
9:39-9:51/9:44-9:54 / 10:05-10:14 / 10:14-10:24 ลงทสีถานีรถไฟ
สนามบนิซรูกิ Zürich Flughafen
ขนึเครอืง กลบัเมอืงไทยสวัสดภิาพ

วนัจนัทรท์ ี29 กค. สนามบนิซูรกิ กลบัเมอืงไทยโดยสวสัดภิาพ

รอบรถไฟตวัอยา่งจากสถานรีถไฟซูรกิ Zurich HB สู่
สถานรีถไฟสนามบนิซูรกิ Zürich Flughafen



รายละเอยีดคา่เดนิทางและคา่เขา้สถานที

จํานวนเงนิ(บาท)/ทา่น 
(1 ยโูร=38 บาท

/ 1 CHF=33 บาท)

A
คา่ตัว Swiss Travel Pass เดนิทางไดท้ังรถไฟ รถบสั รถ Tram 
และ Glacier Express จํานวน 7 วัน ราคาทา่นละ 380 ยโูร 14,440

B
คา่จองทนัีงบนรถไฟ Glacier Express จากเมอืง Zermatt ไปยงั
เมอืง Chur วันท ี26 กค. 2562 ทา่นละ 33 ฟรังก์ 1,089

C

คา่ขนึกระเชา้จาก Grindelwald ไปกลับ ยอดเขาเฟียส วันท ี23 กค.
 2562 ราคาทา่นละ 60 ฟรังก ์
**คา่เครอืงเลน่อยา่งละ 29 ฟรังก ์ซอืเป็นราคาแพก้เกจจะประหยดั
กวา่ เชค็ราคาแพก้เกจเครอืงเลน่ไดท้ ี
https://www.jungfrau.ch/en-gb/grindelwaldfirst/adventure-
package/ 1,980

D
คา่ขนึรถไฟจาก Grindelwald ไปกลับ ยอดเขาจงุฟราว วันท ี24 
กค. 2562 ราคาทา่นละ 190 ฟรังก์ 6,270

E
คา่เขา้พพิทิธภณัฑแ์หง่ชาตเิมอืงซรูกิทา่นละ 10 ฟรังก ์(Show 
Swiss Pass ลดราคา 10%) 330

F คา่เขา้สวนสตัวเ์มอืงซรูกิทา่นละ 26 ฟรังก์ 858
คา่ใชจ้า่ยรวมโดยประมาณ 24,967

Check List - สงิทคีวรทําหรอืเตรยีมพรอ้มกอ่นเดนิทาง Website
1 จองตวัรถบสัและรถไฟลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางดงันี

+ ซอืตัวสวสิพาสสําหรับ 8 วัน
https://www.swiss-
pass.ch/

+ จองทนัีงรถไฟ Glacier Express สําหรับวันท ี
https://www.glacierexpres
s.ch/th/

+ วันท ี26 กค. มกีารเดนิทางเทยีวบนรถไฟ Glacier Express 
เนอืงจากมกีระเป๋าเดนิทางไปดว้ย อยากแนะนําใหใ้ชบ้รกิารสง่
กระเป๋าจากทพีักท ีZermatt ไปยงัทพีักปลายทางท ีZurich เพอื
ชว่ยใหก้ารเดนิเทยีวในวันนงีา่ยและสบายขนึ โดยใชบ้รกิาร Door to
 Door Service รับกระเป๋าตอนเชา้นําไปสง่วันรุง่ขนึ คา่บรกิารใบละ 
12 ฟรังก ์+ คา่รับกระเป๋าทโีรงแรม 40 ฟรังก ์และถา้ตอ้งการให ้
จัดสง่ตอนเย็นในวันเดยีวกนั เพมิเงนิอกี 30 ฟรังก ์เชค็รายละเอยีด
บรกิารสง่กระเป๋าไดท้นีคีะ่ >>

https://www.sbb.ch/en/st
ation-
services/services/luggage/
luggage/door-to-
door.html

2

ควรมซีมิการด์โทรศพัทเ์พอืตอ่Networkสําหรบัใช ้Google 
Map ไดอ้ยา่งนอ้ย 1 เครอืง ชว่ยใหห้าทศิทางการเดนิไดง้า่ย
ขนึ

3
เตรยีมเสอืกนัหนาวอุน่ๆสําหรบัขนึยอดเขาเฟียสและยอดเขา
จงุฟราว ทสีามารถกนัหนาวได ้0 ถงึ -10 องศา

4 Download Application รถไฟของสวสิฯ https://www.sbb.ch



รายชอืโรงแรม
A Sorell Hotel Ador 3-Star หา่งจากสถานรีถไฟ 450 เมตร
B Schweizerhof 5-Star หา่งจากสถานรีถไฟ 75 เมตร
C Hotel National Bern 2-Star หา่งจากสถานรีถไฟ 450 เมตร
D The Bristol 4-Star หา่งจากสถานรีถไฟ 290 เมตร
E Kreuz Bern Modern City Hotel 3-Star หา่งจากสถานรีถไฟ 500 เมตร

B

A

C

D

E
Kreuz Bern Modern City 

สถานรีถไฟ Bern



รายชอืโรงแรม
A Central Hotel Wolter 3-Star หา่งจากสถานรีถไฟ 110 เมตร
B Hotel Grindelwald Kreuz & Post 4-Star หา่งจากสถานรีถไฟ 75 เมตร
C Alpina 3-Star หา่งจากสถานรีถไฟ 150 เมตร
D Derby Hotel Bahnhof AG Grindelwald 3-Star หา่งจากสถานรีถไฟ 170 เมตร

B

A

C

D

สถานรีถไฟ 
Grindelwald



รายชอืโรงแรม
A Sarazena 3-Star หา่งจากสถานรีถไฟ 20 เมตร
B Schlosshotel Life & Style 4-Star หา่งจากสถานรีถไฟ 120 เมตร
C Ambassador Zermatt 3-Star หา่งจากสถานรีถไฟ 100 เมตร
D Hotel Gornergrat-Dorf 3-Star หา่งจากสถานรีถไฟ 99 เมตร
E Hotel Butterfly 3-Star หา่งจากสถานรีถไฟ 200 เมตร

Sarazena Garni

BA

C

D

E

สถานรีถไฟ 
Zermatt



รายชอืโรงแรม
A Walhalla Hotel - 3 Star หา่งจากสถานรีถไฟ 130 เมตร
B Hotel Montana Zurich - 3 Star หา่งจากสถานรีถไฟ 230 เมตร
C Hotel St. Gotthard - 4 Star หา่งจากสถานรีถไฟ 260 เมตร
D Central Plaza Hotel - 4 Star หา่งจากสถานรีถไฟ 240 เมตร

A

B

C

D

สถานรีถไฟ 
Zurich


