
วนัที

วนัพุธท ี24 กค. ขนึยอดเขาจงุฟราวดว้ยรถไฟ หนงึในยอดเขาทสีงูทสีดุของเทอืกเขาแอลป์ในทวปียโุรป
 และรถไฟขนึไปถงึสงูทสีดุของโลก ไดร้บัการจดทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก เมอืปี ค.ศ. 

2007
พกัทเีมอืงกรนีเดอวาล คนืท ี2

วนัจนัทรท์ ี22 กค.  ถงึสนามบนิซูรกิ ออกเดนิทางไปกรงุเบริน์ เช็คอนิเขา้ทพีกั เทยีวถนนคนเดนิ รฐัสภา
ของสวสิฯ มหาวหิาร หอนาฬกิา บา้นอลัเบริต์ไอนส์ไตน ์และบอ่หมสีตัวส์ญัลกัษณ์ของกรงุเบริน์ และ

เทยีวจดุชมววิแมน่ํา Aare ปราสาทเกา่แกบ่นเนนิเขา จตัรุสั และโบสถเ์มอืง Thun 
พกัทเีบริน์คนืท ี1

โปรแกรม

7:50 ถงึสนามบนิซรูกิ ขนึรถไฟจากสถานรีถไฟ Zürich Flughafen ไปยงัสถานรีถไฟ Bern  รอบตัวอยา่ง 
9:18-10:28
10:30 เชค็อนิเขา้ทพีักหรอืฝากของไวใ้นทพีัก
12:00 รับประทานอาหารกลางวันในตัวเมอืงเบริน์และทอ่งเทยีวตามจดุตา่งๆทแีนะนําดังตอ่ไปนี
(A) เทยีวถนนคนเดนิชม Federal Palace of Switzerland อาคารในกรงุเบริน์ซงึเป็นทตีังของรัฐสภาแหง่
สวสิและรัฐสภา 
(B) Berner Münster มหาวหิารแหง่กรุงแบรน์ โบสถท์สํีาคัญและใหญท่สีดุของสวติเซอรแ์ลนด ์
(C) หอนาฬกิา Zytgloggeturm ใจกลางเมอืง อดตีใชเ้ป็นกําแพงเมอืงและหอ้งขงัในบรเิวณนีม ีนําพ ุ
Kindlifressenbrunnen เกา่แกข่อง Hans Gieng ในศตวรรษท ี16 อกีดว้ย
(D) Einstein-Haus บา้นเลขท ี49 ซงึเป็นบา้นทอีลัเบริต์ ไอนส์ไตน ์นักฟิสกิสช์อืดังของโลก เคยมาใชช้วีติอยู่
ในชว่งสนัๆ ระหวา่งปีค.ศ. 1903-1905 
(E) บอ่หม ีBärengraben ซงึเป็นสตัวส์ญัลักษณ์ของกรงุเบริน์

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

16:24/16:52 ทอ่งเทยีวตามจดุตา่งๆทแีนะนําหรอืหารา้นอาหารเย็นในบรเิวณนีไดด้ังตอ่ไปนี
(A) ชมทะเลสาบ Aare ท ีSchadau Park จดุชมววิทะเลสาบทสีวยงามมาก และ มหีอคอยแปดเหลยีมและ
หอ้งโถงบาร็อค Thun Panorama ชมววิแบบพาโนรามาของเมอืง Thun สรา้งขนึตังแต่ศตวรรษท ี19 
(B) เทยีวโบสถ ์Stadtkirche Thun และถนนคนเดนิทจีตรุสั Rathaus Platz
(C) เทยีวปราสาทเมอืงทนู Schloss Thun ปี 1100 ตังอยูบ่นเนนิเขาเหนอืเมอืงเกา่ซงึมพีพิทิธภณัฑ ์
Schlossmuseum Thun ดว้ยและจดุนอียูบ่นเนนิเขาซงึเป็นจดุทสีามารถชมววิเมอืงทูนได ้

วนัองัคารท ี23 กค. เทยีวเมอืงกรนีเดอวาล นงักระเชา้แบบ  Gondola ขนึยอดเขา Mt.First กจิกรรม
เครอืงเลน่แบบ Adventure พกัเมอืงกรนีเดอวาล คนืท ี1

9:00 เชค็เอา้ท ์ออกเดนิทางขนึรถไฟจากสถาน ีBern ไปยงัเมอืง Grindelwald จากเมอืงกรนีเดอวาล โดยเปลยีน
ขบวนรถไฟ 1 รอบทเีมอืง Interlaken
รอบแนะนํา 9:04-10:38/10:04-11:38 ใชเ้วลารวม 1h34

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

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

9:00 ออกเดนิทางขนึรถไฟจากสถาน ีGrindelwald ไปยงัสถาน ีJungfraujoch โดยเปลยีนขบวนรถไฟ 1 รอบที
เมอืง Kleine Scheidegg รอบแนะนํา 9:17-10:35 ใชเ้วลารวม 1h18



12:00 รับประทานอาหารบนรถไฟ สามารถเชค็เมนูอาหารบน Glacier Express ไดท้นี>ี>>

10:35 สามารถทํากจิกรรมตา่งๆบนยอดเขาจงุฟราวไดด้ังตอ่ไปนี
(A) Open Air Walk สามารถเดนิชมววิถ่ายภาพอยา่งใกลช้ดิบนทางเดนิแบบ Open Air หรอืในหอ้งกระจกได ้
อยูใ่กลก้บัสถานรีถไฟ
(B) ชม Ice Palace หรอืถํานําแข็งแกะสลักโดยชา่งฝีมอืเป็นรปูสตัวต์า่งๆเชน่นก เพนกวนิ หรอืหม ีทดีเูสมอืน
จรงิและเป็นธรรมชาตมิากๆ
(C) ขนึลฟิตจ์ดุชมววิทสีงูทสีดุบนหอคอย Observation Desk สงูขนึไปอกี 108 เมตรสามารถชมววิจาก
หอคอย จดุทสีงูทสีดุของจงุฟราวได ้
(D) Snow Fun Park กจิกรรมบนหมิะสนุกๆ เชน่ ทนัีง slilder ลงมาบนหมิะ (sledge) หรอืโหนตัวลงมากบัเชอืก
 (fly on the Flying Fox rope) ราคาทกุกจิกรมอยูท่ ีCHF 45

12:30 รับประทานอาหารกลางวันทรีา้นอาหารบนจงุฟราว

14:00 เดนิทางกลบัมายงัสถาน ีGrindelwald ขนึรถไฟจากสถาน ีJungfraujoch ไปยงัสถาน ีGrindelwald 
โดยเปลยีนขบวนรถไฟ 1 รอบทเีมอืง Kleine Scheidegg รอบแนะนํา 14:13-15:42 / 14:43-16:12 ใชเ้วลารวม 
1h29
16:00 เดนิเลน่ชอ้ปปิงในตัวเมอืง Grindelwald โดยชอ้ปปิงมอลลห์างา่ยและเดนิทางสะดวกทสีดุคอื Eiger+ 
รับประทานอาหารเย็น พักผอ่นตามอธัยาศัย

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

พกัท ีZermatt คนืท ี1

8:00 เชค็เอา้ทจ์ากทพีัก ออกเดนิทางไปเทยีวเมอืงปลอดรถยนต ์Zermatt 
ขนึรถไฟรอบแนะนําจาก Grindelwald 8:49-11:51/9:19-12:14 ไปยงัสถาน ีZermatt 
เปลยีนขบวน 3 รอบท ีInterlaken Ost, Spiez และ Visp ใชเ้วลาเดนิทางรวมประมาณ 3 ชม.

12:30 เชค็อนิเขา้ทพีักใกลก้บัสถานรีถไฟ Zermatt รับประทานอาหารกลางวันและเดนิเลน่ในตัวเมอืง ตามจดุ
ทอ่งเทยีวทน่ีาสนใจตา่งๆดังนี
(B) ถนนชอ้ปปิงสายหลกั Bahnhofstrasse  ของเมอืง Zermatt มรีา้นขายของพนืเมอืงและรา้นขายนาฬกิา
กวา่ 10 แบรนด์
(C) จตัรุสั Kirchplatz จตรัุสทถีา่ยภาพไดส้วยงามลอ้มรอบดว้ยโบสถ ์บา้นไมเ้กา่แก ่และมยีอดเขา Matterhorn 
เป็น Background
(D) Marmot Fountain with the Matterhorn Museum ชมพพิทิธภณัฑ ์Matterhorn วถิชีวีติของชาว 
Matterhorn ในศตวรรษท ี19 ดา้นหนา้ของพพิทิธภณัฑม์รีปูปันของครอบครัวเมมมอ้ธตังอยูด่า้นหนา้ จดุใจกลาง
เมอืง Zermatt
(E) จดุถา่ยภาพMatterhornทสีวยทสีดุทสีะพาน Kirchbrücke bridge

17:00 จบโปรแกรม รับประทานอาหารเย็น เดนิกลับสูท่พีักบรเิวณสถานรีถไฟ  พักผอ่นตามอธัยาศัย เดนิกลับที
พักบรเิวณสถานรีถไฟ เดนิกลับตามถนน Kirchstrasse จนเจอพพิทิธภณัฑ ์Matterhorn อยูต่รงหัวมมุถนนสามแยก
ใหเ้ลยีวขวาเขา้ถนนชอ้ปปิง Bahnhofstrasse

วนัศกุรท์ ี26 กค.  ขนึรถไฟสายพเิศษ Glacier Express ชมเทอืกเขาแอล้ป์อยา่งใกลช้ดิแบบพาโนรามา 
 ไปยงัเมอืง Chur หมูบ่า้นทเีกา่แกท่สีดุของสวสิฯ  เดนิทางไปเมอืงซูรกิ 

พกัซูรกิคนืท ี1

8:30 ออกเดนิทางไปเทยีวเมอืง Chur เมอืงเกา่แกท่สีดุของสวสิฯลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาแอล้ป์ขนาดใหญ ่ขนึ
รถไฟพเิศษ Glacier Express ทลีัดเลาะเทอืกเขาตลอดเมอืง Alpine Village ทกีนัระหวา่งอติาลแีละสวสิฯ โดยขนึ
 Glacier Express จากสถานรีถไฟ Zermatt รอบแนะนํา 8:52-14:15 ไปลงยงัเมอืง Chur



14:15 ถงึสถานรีถไฟเมอืง Chur ออกเดนิทางทอ่งเทยีวตามจดุสําคัญตา่งๆดังนี
(A)  Arcas Square จตรัุสทสีวยทสีดุของเมอืงครู ์ลอ้มรอบดว้ยบา้นแบบทาวนเ์ฮา้สย์คุกลางและรา้นกาแฟแบบ
อนุรักษ์ใจกลางเมอืงเกา่ 
(B) Cathedral of Saint Mary of the Assumption วหิารเซนตแ์มรอีสัสมัชญั หนงึในมรดกของสวสิฯ 
อนุสาวรยีท์างวัฒนธรรมทมีคีวามสําคัญระดับชาต ิและชมพระราชวังบชิอปหรอืพระสงัฆราชดว้ย

16:00 ออกเดนิทางจาก Cathedral of Saint Mary of the Assumption (C)กลบัไปขนึรถไฟทสีถาน ี
Chur (A) เพอืเดนิทางตอ่ไปยงัเมอืง Zurich สามารถแวะรับประทานอาหารเย็นแนะนําท ีLa Maison du Gruyère
 หนา้สถานรีถไฟ Chur หรอืขนึรถไฟจากสถานรีถไฟสายตรงจากเมอืง Chur รอบแนะนําคอื 16:09-17:23 / 
16:39-17:53 ไปยงัสถานรีถไฟ Zurich ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1h14 เชค็อนิเขา้ทพีักใกลส้ถานรีถไฟ 
รับประทานอาหารเย็น พักผอ่นตามอธัยาศัย

วนัเสารท์ ี27 กค. เทยีวเมอืงซูรกิ พพิทิธภณัฑแ์หง่ชาต ิ จดุสําคญัทางประวตัศิาสตรโ์รมนั Lindenhof 
hill สวนสตัวซู์รกิถนนชอ้ปปิงแบบ High-end บนถนน bahnhoffstrasse และตลาดขายของทอ้งถนิ

แบบซูรกิใตส้ะพานโคง้ท ีViadukt Markethall  พกัทซูีรกิคนืท ี2
9:00 ออกเดนิทางจากทอ่งเทยีวในเมอืงซรูกิ ตามสถานททีอ่งเทยีวน่าสนใจดังต่อไปนี
ชว่งเชา้
(B) Swiss National Museum (พพิทิธภณัฑแ์หง่ชาต)ิ พพิทิธภณัฑแ์สดงประวัตศิาสตรข์องสวสิฯ
(C) จตรุสัสําคญัทางประวตัศิาสตรโ์รมนั Lindenhof เปรยีบเสมอืนโอเอซสิใจกลางเมอืงซรูกิทเีต็มไปดว้ย
เหตกุารณ์ทางประวัตศิาสตรต์ังแต่ยคุโรมนัจนถงึปัจจุบนั เขตเมอืงเกา่และทตีังของโบสถ ์Grossmünster Church,
 สํานักงานเขต (City Hall) และมหาวทิยาลัยสวสิฯ 
หรอืเลอืกไป (D) สวนสตัวซู์รกิ เป็นสวนสตัวข์นาดใหญท่สีดุของสวสิฯและดทีสีดุแหง่หนงึในยโุรป มขีนาด 27 
ไร ่ เปิดทําการตังแต่ปี 1929 และมสีตัวก์วา่ 300 ชนดิภายในสวนสตัว์
ชว่งบา่ย
(E) ถนนชอ้ปปิงแบบ High-end บนถนน bahnhoffstrasse เป็นหนงึถนนชอ้ปปิงทหีรแูละแพงทสีดุของโลก 
ความยาว 1.8 กม. เรมิจากสถานรีถไฟ Zurich
ชว่งเย็น
(F) ตลาดขายของทอ้งถนิแบบซูรกิใตส้ะพานโคง้ท ีViadukt Markethall ภายในมรีา้นอาหารรา้นคา้
มากมาย

12:00 ออกเดนิทางไปถนนชอ้ปปิงท ี bahnhoffstrasse รับประทานอาหารกลางวันในบรเิวณถนนชอ้ปปิงสายน ี 
เดนิชอ้ปปิงระยะทาง 1.3 กม. จนสดุถนนจะเห็นทะเลสาบซรูกิและรปูปันลกูชายกษัตรยิย์คุกรกี Ganymed

16:00 ออกเดนิทางไปยงัตลาดขายของทอ้งถนิแบบซรูกิใตส้ะพานโคง้ท ีViadukt Markethall ภายในมี
รา้นอาหารใหเ้ลอืกรับประทานอาหารเย็นทนี ี
เวลาเปิดปิดวันเสาร ์สว่นของรา้นคา้ 10am – 6pm สว่นของรา้นอาหารและอาหารบรรจุ 9am – 8pm

20:00 จบโปรแกรม เดนิทางกลับทพีักใกลส้ถานรีถไฟ Zurich พักผอ่นตามอธัยาศัย

วนัอาทติยท์ ี28 กค. เทยีวเมอืงลเูซริน์  ชมสะพานเกา่แกปี่ 1300 Chapel Bridge อนสุาวรยีส์งิโตสลกั
ลงหนิท ีAlpineum Museum กําแพงเมอืงเกา่แกข่องเมอืงลเูซริน์  Museggmauer ชมหอนาฬกิาสมยั
ยคุกลาง Zytturm ชมหมูบ่า้นอนรุกัษ ์Weinmarkt ไดบ้รรยากาศแบบ Fairytale แหลง่รวมรา้นอาหาร

รา้นกาแฟตา่งๆ
พกัซูรกิคนืท ี3



วนัจนัทรท์ ี29 กค. สนามบนิซูรกิ กลบัเมอืงไทยโดยสวสัดภิาพ

9:30 เชค็เอา้ทจ์ากโรงแรม ออกไปยงัสนามบนิซรูกิ เทยีวบนิเวลา 13:30 ควรไปถงึสนามบนิกอ่น 10:30
ขนึรถไฟจากสถานรีถไฟซรูกิ 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 ลงทสีถานรีถไฟสนามบนิซรูกิ Zürich Flughafen
ขนึเครอืง กลับเมอืงไทยสวัสดภิาพ

9:00 ออกเดนิทางไปเมอืงลเูซริน์ทมีชีอืเสยีงในดา้นสถาปัตยกรรมยคุกลางทไีดร้ับการดแูลรักษาเป็นอยา่งดตีังอยู่
กลางภเูขาหมิะบนทะเลสาบลเูซริน์มสีะพานKapellbrücke (Chapel Bridge) สรา้งขนึในปี 1333 เชอืมตอ่ Aldstadt
 กบัฝังขวาของแมนํ่า Reuss ขนึรถไฟจากสถาน ีZurich HB  รอบแนะนําคอื 9:04-9:49 / 9:35-10:25  ไปยงัสถานี
 Lucerne

เดนิทางทอ่งเทยีวจากสถานรีถไฟ Lucerne (A)ไปยงัสถานทสีําคญัตา่งๆดงันี
ชว่งเชา้
(B) ชมสะพานเกา่แกปี่ 1300 Chapel Bridge สะพานไมม้หีลังคาทอดขา้มแมนํ่า Reuss เป็นสญัลักษณ์และ
อนุสรณส์ถานสําคัญของเมอืงลเูซริน์ เพราะเป็นสะพานทเีกา่แกท่สีดุตังแต่ศตวรรษท ี17
(C) ชมหมูบ่า้นอนรุกัษ ์Weinmarkt เป็นจัตรุัสเกา่แกท่น่ีารัก มกีารทาสอีาคารและอาคารไดบ้รรยากาศแบบ 
Fairytale แหลง่รวมรา้นอาหารรา้นกาแฟตา่งๆ 
(D) กําแพงเมอืงเกา่แกข่องเมอืงลเูซริน์  Museggmauer กําแพงเมอืงพรอ้มหอคอยทังเกา้เป็นสว่นหนงึของ
ป้อมปราการประวัตศิาสตรท์สีรา้งขนึรอบ ๆ ลเูซริน์ตงัแต่ศตวรรษท ี13 และไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดี
(E) ชมหอนาฬกิาสมยัยคุกลาง Zytturm นาฬกิาทจีะดังขนึ 1 นาทกีอ่นนาฬกิาเรอืนอนืๆในเกา้หอคอยและ
เป็นสว่นหนงึของป้อมปราการเมอืง Lucerne
ชว่งบา่ย
(F) ขนึเรอืลอ่งทะเลสาบลเูซริน์ท ีPier7 1 ชม. รอบ 14:00 / 15:15
(G) ชมอนสุาวรยีส์งิโตสลกัลงหนิหรอื  Lion of Lucerne อนุสาวรยีน์อีทุศิใหแ้กค่วามภกัดแีละความกลา้
หาญของทหารยามและทหารองครักษ์ชาวสวสิททํีาหนา้ทสีว่นหนงึของพระราชวังของฝรังเศสในระหวา่งการปฏวิัต ิ
ฝรังเศส

17:00 จบโปรแกรม ออกเดนิทางกลับทพีัก รับประทานอาหารเย็น ขนึรถไฟจากสถานรีถไฟ Lucerne รอบเย็น
แนะนําสายตรงคอื 17:10-17:56/18:10-18:56 ไปยงัสถานรีถไฟ Zurich
กลับทพีัก รับประทานอาหารเย็น พักผอ่นตามอธัยาศัย


