โปรแกรมเทียวสวิสฯคุณจัน วันจันทร์ท ี 15 เมย. 2562
-1ว ันที

ภาพประกอบ/ Link

โปรแกรม

ว ันจ ันทร์ท ี 15 เมย. เทียวเมืองกรีนเดอวาล นงกระเช
ั
า้ แบบ Gondola ขึนยอดเขา Mt.First กิจกรรมเครืองเล่น
แบบ Adventure เดินเล่นบนนถนนคนเดินทีเมือง Interlaken
พ ักที Hotel Krebs Interlaken (La Terrace) Bahnhofstrasse 4, 3800 Interlaken, Switzerland
9:00 เช็คเอ ้าท์จากทีพัก ออกเดินทางไปยังเมือง Grinderwald (86KM 1h25)

การเดินทางจากเมืองลูเซริ น
์ (Lucerne) ไปย ังเมืองกรีนเดอวาล
(Grindelwald)

สถานีกระเชา้ Grindelwald,
Firstbahn

จุดจอดรถใกล้ก ับทีขึนกระเชา้
Grindelwald

10:30 ออกเดินทางไปขึนกระเช ้าแบบ Gandora เพือขึนยอดเขา First ทีสถานีกระเช ้า GRINDELWALD - FIRST กระเช ้ามี
ตลอดทุกๆ 1 นาทีตังแต่เวลา 7:55-16:40
สามารถจอดรถบริเวณจุดจอดรถฝั งตรงข ้ามที
Parking, 3818 Grindelwald, Switzerland อยูต
่ รงข้ามก ับร้านอาหาร Poco Molto ทีอยู่ Dorfstrasse 191,
3818 Grindelwald, Switzerland
https://www.jungfrau.ch/e
ราคาขึนกระเช ้าไปกลับปกติทา่ นละ 60 CHF
n-gb/grindelwaldfirst/
สามารถเช็ครอบกระเช ้าได ้ที >>>
การเดินทางจากทีจอดรถไปขึนกระเชา้ GRINDELWALD-FIRST
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-2รอบกระเชา้ ต ัวอย่างจาก GRINDELWALD ไปยอดเขา First

11:30 เลือกทํากิจกรรมต่างๆบนยอดเขา First ได้ด ังต่อไปนี
(A) First Flyer นั งสลิงโหนตัวลงมาสําหรับผู ้มีนําหนั กมากกว่า 35 กก.
(B) First Glider ลอยตัวลงมาในอากาศเหมือนบินได ้จริง สําหรับผู ้ทีมีอายุขันตํา 10 ปี และ
สูงกว่า 130 ซม.
(C) First Mountain Cart ขับรถคาร์ทลงเขา สําหรับผู ้มีความสูงมากกว่า 135 ซม.
(D) First Trottibike ขีจักรยานสกู ้ตเตอร์ สําหรับผู ้มีความสูงมากกว่า 125 ซม.
หากต ้องการเล่นเครืองเล่นอย่างใดอย่างหนึงนี ให ้ซือเป็ น Package ตามลิงค์นี >>
จะประหยัดกว่า เพราะรวมค่าขึนกระเช ้ากีรอบก็ได ้ในหนึงวัน
ราคา 1 กิจกรรมเลือกเล่นอะไรก็ได ้ ขึนลงกระเช ้ากีรอบก็ได ้ ราคา 46 CHF
ราคา 2 กิจกรรมเลือกเล่นอะไรก็ได ้ ขึนลงกระเช ้ากีรอบก็ได ้ ราคา 65 CHF
ราคา 3 กิจกรรมเลือกเล่นอะไรก็ได ้ ขึนลงกระเช ้ากีรอบก็ได ้ ราคา 83 CHF
ราคา 4 กิจกรรมเลือกเล่นอะไรก็ได ้ ขึนลงกระเช ้ากีรอบก็ได ้ ราคา 99 CHF

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

กิจกรรมบนยอดเขา FIRST

สถานีกระเชา้ Grindelwald, Firstbahn

A
B

C
กิจกรรมบนยอดเขา First - First Cliff Walk

D

กิจกรรม A - First Flyer

กิจกรรม B - First Glider

กิจกรรม C - First
Mountain Cart

กิจกรรม D - First Trottibike
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-3เดินชมวิวบนสะพานพาดผ่านหุบเขา First Cliff Walk ซึงสามารถมองเห็นวิวยอดเขา
Eiger, Mönchและ Jungfrau อีกด ้วย
จุด First Cliff Walk อยูใ่ กล ้กับ Cable Car Station บนยอดเขา First สังเกตด ้านขวามือหลัง
ออกจากกระเช ้า (ไม่มค
ี า่ ใช ้จ่าย)
ร ับประทานอาหารกลางว ันบนยอดเขาเฟี ยส หรือลงมาทานที Grindelwald ก็ได้

กิจกรรมบนยอดเขา First First Cliff Walk

14:30 นั งกระเช ้าลงจากยอดเขา First และออกเดินทางไปยังทีพัก Hotel Krebs เมือง Interlaken (20KM 0h30)
ทีอยู:่ Bahnhofstrasse 4, 3800 Interlaken, Switzerland
ทีจอดรถ: ของโรงแรม ราคา CHF 15.00 ต่อคืน

การเดินทางจากเมือง GRINDELWALD ไปย ังเมือง INTERLAKEN (20KM 0h30)

16:00 เช็คอินเข ้าทีพัก Hotel Krebs (La Terrace) บริเวณรอบๆทีพักมีร ้านอาหารมากมาย
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-416:00 เดินเล่นบนถนนคนเดินสายหลัก Hoheweg ตลอดความยาว 2 กม. จุดสังเกตเริมต ้นและสินสุดทีง่ายทีสุดคือ สถานี
รถไฟ Interlaken OST และ Interlaken WEST มีร ้านค ้า ร ้าน gift shop ร ้านอาหาร ร ้านกาแฟ ซุปเปอร์มาร์เกต เช่น
ร ้านกิฟช ้อป Heimatwerk Interlaken หรือ Albert Schild AG swiss souvenir
ช ้อปปิ งมอลล์ Casagrandes Alpenrose
ร ้านขายช ้อกโกแล ้ตสวิสฯ Swiss Chocolate Chalet Interlaken
ิ SWISS MADE SHOP
ร ้านนาฬกา

้ ปปิ ง Hoheweg, Interlaken
ถนนชอ

้ ปปิ ง Hoheweg, Interlaken
ถนนชอ

้ ปปิ งสาย Hoheweg เริมต้นและสินสุดทีสถานีรถไฟ Interlaken Ost และ Interlaken West
ถนนชอ

่ พั
19:00 รับประทานอาหารเย็น กลับสูท
ี ก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ั
จบโปรแกรมเทียวว ันที 15 เมย. ร ับประทานอาหารเย็ น พ ักผ่อนตามอ ัธยาศย

