ว ันที

โปรแกรม

ว ันจ ันทร์ท ี 22 กค. ถึงสนามบินซูรก
ิ ออกเดินทางไปกรุงเบิรน
์ เช็คอินเข้าทีพ ัก เทียวถนนคนเดิน ร ัฐสภา
ิ
ั สญล
ั
ของสวิสฯ มหาวิหาร หอนาฬกา บ้านอ ัลเบิรต
์ ไอน์สไตน์ และบ่อหมีสตว์
ักษณ์ของกรุงเบิรน
์ และ
เทียวจุดชมวิวแม่นํา Aare ปราสาทเก่าแก่บนเนินเขา จ ัตุร ัส และโบสถ์เมือง Thun
พ ักทีเบิรน
์ คืนที 1
7:50 ถึงสนามบินซูรก
ิ ขึนรถไฟจากสถานีรถไฟ Zürich Flughafen ไปยังสถานีรถไฟ Bern รอบตัวอย่าง
9:18-10:28
10:30 เช็คอินเข ้าทีพักหรือฝากของไว ้ในทีพัก
12:00 รับประทานอาหารกลางวันในตัวเมืองเบิรน
์ และท่องเทียวตามจุดต่างๆทีแนะนํ าดังต่อไปนี
(A) เทียวถนนคนเดินชม Federal Palace of Switzerland อาคารในกรุงเบิรน
์ ซึงเป็ นทีตังของรัฐสภาแห่ง
สวิสและรัฐสภา
(B) Berner Münster มหาวิหารแห่งกรุงแบร์น โบสถ์ทสํ
ี าคัญและใหญ่ทสุ
ี ดของสวิตเซอร์แลนด์
ิ Zytgloggeturm ใจกลางเมือง อดีตใช ้เป็ นกําแพงเมืองและห ้องขังในบริเวณนีมี นํ าพุ
(C) หอนาฬกา
Kindlifressenbrunnen เก่าแก่ของ Hans Gieng ในศตวรรษที 16 อีกด ้วย
ิ ส์ชอดั
ื งของโลก เคยมาใช ้ชีวต
(D) Einstein-Haus บ ้านเลขที 49 ซึงเป็ นบ ้านทีอัลเบิรต
์ ไอน์สไตน์ นักฟิ สก
ิ อยู่
ในช่วงสันๆ ระหว่างปี ค.ศ. 1903-1905
ั ลักษณ์ของกรุงเบิรน
(E) บ่อหมี Bärengraben ซึงเป็ นสัตว์สญ
์
16:00 ออกเดินทางไปเทียวทีเมือง Thun โดยกลับไปขึนรถไฟทีสถานีรถไฟ Bern รอบแนะนํ าคือ 16:04-16:24 /
16:34-16:52(18 นาที) ลงทีสถานี Thun
16:24/16:52 ท่องเทียวตามจุดต่างๆทีแนะนํ าหรือหาร ้านอาหารเย็นในบริเวณนีได ้ดังต่อไปนี
(A) ชมทะเลสาบ Aare ที Schadau Park จุดชมวิวทะเลสาบทีสวยงามมาก และ มีหอคอยแปดเหลียมและ
ห ้องโถงบาร็อค Thun Panorama ชมวิวแบบพาโนรามาของเมือง Thun สร ้างขึนตังแต่ศตวรรษที 19
(B) เทียวโบสถ์ Stadtkirche Thun และถนนคนเดินทีจตุร ัส Rathaus Platz
(C) เทียวปราสาทเมืองทูน Schloss Thun ปี 1100 ตังอยูบ
่ นเนินเขาเหนือเมืองเก่าซึงมีพพ
ิ ท
ิ ธภัณฑ์
Schlossmuseum Thun ด ้วยและจุดนีอยูบ
่ นเนินเขาซึงเป็ นจุดทีสามารถชมวิวเมืองทูนได ้
ว ันอ ังคารที 23 กค. เทียวเมืองกรีนเดอวาล นงกระเช
ั
า้ แบบ Gondola ขึนยอดเขา Mt.First กิจกรรม
เครืองเล่นแบบ Adventure พ ักเมืองกรีนเดอวาล คืนที 1
9:00 เช็คเอ ้าท์ ออกเดินทางขึนรถไฟจากสถานี Bern ไปยังเมือง Grindelwald จากเมืองกรีนเดอวาล โดยเปลียน
ขบวนรถไฟ 1 รอบทีเมือง Interlaken
รอบแนะนํ า 9:04-10:38/10:04-11:38 ใช ้เวลารวม 1h34
14:00 เลือกทํากิจกรรมต่างๆบนยอดเขา First ได ้ดังต่อไปนี
(A) First Flyer (B) First Glider (C) First Mountain Cart (D) First Trottibike
16:30 นังกระเช ้าลงจากยอดเขา First (เวลาปิ ดทําการ 17:00) รอบแนะนํ าคือ 16:29-16:54 / 16:40-17:05 /
16:45-17:10 รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย
ว ันพุธที 24 กค. ขึนยอดเขาจุงฟราวด้วยรถไฟ หนึงในยอดเขาทีสูงทีสุดของเทือกเขาแอลป์ในทวีปยุโรป
และรถไฟขึนไปถึงสูงทีสุดของโลก ได้ร ับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมือปี ค.ศ.
2007
พ ักทีเมืองกรีนเดอวาล คืนที 2
9:00 ออกเดินทางขึนรถไฟจากสถานี Grindelwald ไปยังสถานี Jungfraujoch โดยเปลียนขบวนรถไฟ 1 รอบที
เมือง Kleine Scheidegg รอบแนะนํ า 9:17-10:35 ใช ้เวลารวม 1h18

10:35 สามารถทํากิจกรรมต่างๆบนยอดเขาจุงฟราวได ้ดังต่อไปนี
(A) Open Air Walk สามารถเดินชมวิวถ่ายภาพอย่างใกล ้ชิดบนทางเดินแบบ Open Air หรือในห ้องกระจกได ้
อยูใ่ กล ้กับสถานีรถไฟ
(B) ชม Ice Palace หรือถํานํ าแข็งแกะสลักโดยช่างฝี มอ
ื เป็ นรูปสัตว์ตา่ งๆเช่นนก เพนกวิน หรือหมี ทีดูเสมือน
จริงและเป็ นธรรมชาติมากๆ
(C) ขึนลิฟต์จด
ุ ชมวิวทีสูงทีสุดบนหอคอย Observation Desk สูงขึนไปอีก 108 เมตรสามารถชมวิวจาก
หอคอย จุดทีสูงทีสุดของจุงฟราวได ้
(D) Snow Fun Park กิจกรรมบนหิมะสนุกๆ เช่น ทีนัง slilder ลงมาบนหิมะ (sledge) หรือโหนตัวลงมากับเชือก
(fly on the Flying Fox rope) ราคาทุกกิจกรมอยูท
่ ี CHF 45
12:30 รับประทานอาหารกลางวันทีร ้านอาหารบนจุงฟราว
14:00 เดินทางกล ับมาย ังสถานี Grindelwald ขึนรถไฟจากสถานี Jungfraujoch ไปยังสถานี Grindelwald
โดยเปลียนขบวนรถไฟ 1 รอบทีเมือง Kleine Scheidegg รอบแนะนํ า 14:13-15:42 / 14:43-16:12 ใช ้เวลารวม
1h29
16:00 เดินเล่นช ้อปปิ งในตัวเมือง Grindelwald โดยช ้อปปิ งมอลล์หาง่ายและเดินทางสะดวกทีสุดคือ Eiger+
รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย
ั
ว ันพฤห ัสที 25 กค. เทียวเมืองปลอดรถยนต์ Zermatt ชมยอดเขา Matterhorn สญล
ักษณ์ของสวิสฯที
ึ ็ นจุดถ่ายภาพMatterhornทีสวยทีสุด
Kirchbrucke Bridge ซงเป
พ ักที Zermatt คืนที 1
8:00 เช็คเอ ้าท์จากทีพัก ออกเดินทางไปเทียวเมืองปลอดรถยนต์ Zermatt
ขึนรถไฟรอบแนะนํ าจาก Grindelwald 8:49-11:51/9:19-12:14 ไปยังสถานี Zermatt
เปลียนขบวน 3 รอบที Interlaken Ost, Spiez และ Visp ใช ้เวลาเดินทางรวมประมาณ 3 ชม.
12:30 เช็คอินเข ้าทีพักใกล ้กับสถานีรถไฟ Zermatt รับประทานอาหารกลางวันและเดินเล่นในตัวเมือง ตามจุด
ท่องเทียวทีน่าสนใจต่างๆดังนี
ิ
้ ปปิ งสายหล ัก Bahnhofstrasse ของเมือง Zermatt มีร ้านขายของพืนเมืองและร ้านขายนาฬกา
(B) ถนนชอ
กว่า 10 แบรนด์
(C) จ ัตุร ัส Kirchplatz จตุรัสทีถ่ายภาพได ้สวยงามล ้อมรอบด ้วยโบสถ์ บ ้านไม ้เก่าแก่ และมียอดเขา Matterhorn
เป็ น Background
(D) Marmot Fountain with the Matterhorn Museum ชมพิพท
ิ ธภัณฑ์ Matterhorn วิถช
ี วี ต
ิ ของชาว
Matterhorn ในศตวรรษที 19 ด ้านหน ้าของพิพท
ิ ธภัณฑ์มรี ป
ู ปั นของครอบครัวเมมม ้อธตังอยูด
่ ้านหน ้า จุดใจกลาง
เมือง Zermatt
(E) จุดถ่ายภาพMatterhornทีสวยทีสุดทีสะพาน Kirchbrücke bridge
่ พั
17:00 จบโปรแกรม รับประทานอาหารเย็น เดินกลับสูท
ี กบริเวณสถานีรถไฟ พักผ่อนตามอัธยาศัย เดินกลับที
พักบริเวณสถานีรถไฟ เดินกลับตามถนน Kirchstrasse จนเจอพิพท
ิ ธภัณฑ์ Matterhorn อยูต
่ รงหัวมุมถนนสามแยก
ให ้เลียวขวาเข ้าถนนช ้อปปิ ง Bahnhofstrasse
ิ แบบพาโนรามา
ว ันศุกร์ท ี 26 กค. ขึนรถไฟสายพิเศษ Glacier Express ชมเทือกเขาแอ้ลป
์ อย่างใกล้ชด
ไปย ังเมือง Chur หมูบ
่ า้ นทีเก่าแก่ทสุ
ี ดของสวิสฯ เดินทางไปเมืองซูรก
ิ
พ ักซูรก
ิ คืนที 1
8:30 ออกเดินทางไปเทียวเมือง Chur เมืองเก่าแก่ทสุ
ี ดของสวิสฯล ้อมรอบด ้วยเทือกเขาแอ ้ลป์ ขนาดใหญ่ ขึน
รถไฟพิเศษ Glacier Express ทีลัดเลาะเทือกเขาตลอดเมือง Alpine Village ทีกันระหว่างอิตาลีและสวิสฯ โดยขึน
Glacier Express จากสถานีรถไฟ Zermatt รอบแนะนํ า 8:52-14:15 ไปลงยังเมือง Chur
12:00 รับประทานอาหารบนรถไฟ สามารถเช็คเมนูอาหารบน Glacier Express ได ้ทีนี>>>

14:15 ถึงสถานีรถไฟเมือง Chur ออกเดินทางท่องเทียวตามจุดสําคัญต่างๆดังนี
(A) Arcas Square จตุรัสทีสวยทีสุดของเมืองคูร์ ล ้อมรอบด ้วยบ ้านแบบทาวน์เฮ ้าส์ยค
ุ กลางและร ้านกาแฟแบบ
อนุรักษ์ใจกลางเมืองเก่า
ั ญ
ั หนึงในมรดกของสวิสฯ
(B) Cathedral of Saint Mary of the Assumption วิหารเซนต์แมรีอ ัสสมช
อนุสาวรียท
์ างวัฒนธรรมทีมีความสําคัญระดับชาติ และชมพระราชวังบิชอปหรือพระสังฆราชด ้วย
16:00 ออกเดินทางจาก Cathedral of Saint Mary of the Assumption (C)กล ับไปขึนรถไฟทีสถานี
Chur (A) เพือเดินทางต่อไปยังเมือง Zurich สามารถแวะรับประทานอาหารเย็นแนะนํ าที La Maison du Gruyère
หน ้าสถานีรถไฟ Chur หรือขึนรถไฟจากสถานีรถไฟสายตรงจากเมือง Chur รอบแนะนํ าคือ 16:09-17:23 /
16:39-17:53 ไปยังสถานีรถไฟ Zurich ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 1h14 เช็คอินเข ้าทีพักใกล ้สถานีรถไฟ
รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย
ํ ค ัญทางประว ัติศาสตร์โรม ัน Lindenhof
ว ันเสาร์ท ี 27 กค. เทียวเมืองซูรก
ิ พิพท
ิ ธภ ัณฑ์แห่งชาติ จุดสา
ั ซูรก
้ ปปิ งแบบ High-end บนถนน bahnhoffstrasse และตลาดขายของท้องถิน
hill สวนสตว์
ิ ถนนชอ
แบบซูรก
ิ ใต้สะพานโค้งที Viadukt Markethall พ ักทีซูรก
ิ คืนที 2
9:00 ออกเดินทางจากท่องเทียวในเมืองซูรก
ิ ตามสถานทีท่องเทียวน่าสนใจดังต่อไปนี
ช่วงเช ้า
(B) Swiss National Museum (พิพท
ิ ธภ ัณฑ์แห่งชาติ) พิพท
ิ ธภัณฑ์แสดงประวัตศ
ิ าสตร์ของสวิสฯ
(C) จตุร ัสสําค ัญทางประว ัติศาสตร์โรม ัน Lindenhof เปรียบเสมือนโอเอซิสใจกลางเมืองซูรก
ิ ทีเต็มไปด ้วย
เหตุการณ์ทางประวัตศ
ิ าสตร์ตังแต่ยค
ุ โรมันจนถึงปั จจุบน
ั เขตเมืองเก่าและทีตังของโบสถ์ Grossmünster Church,
สํานักงานเขต (City Hall) และมหาวิทยาลัยสวิสฯ
ั ซูรก
หรือเลือกไป (D) สวนสตว์
ิ เป็ นสวนสัตว์ขนาดใหญ่ทสุ
ี ดของสวิสฯและดีทสุ
ี ดแห่งหนึงในยุโรป มีขนาด 27
ั ว์กว่า 300 ชนิดภายในสวนสัตว์
ไร่ เปิ ดทําการตังแต่ปี 1929 และมีสต
ช่วงบ่าย
้ ปปิ งแบบ High-end บนถนน bahnhoffstrasse เป็ นหนึงถนนช ้อปปิ งทีหรูและแพงทีสุดของโลก
(E) ถนนชอ
ความยาว 1.8 กม. เริมจากสถานีรถไฟ Zurich
ช่วงเย็น
(F) ตลาดขายของท้องถินแบบซูรก
ิ ใต้สะพานโค้งที Viadukt Markethall ภายในมีร ้านอาหารร ้านค ้า
มากมาย
12:00 ออกเดินทางไปถนนช ้อปปิ งที bahnhoffstrasse รับประทานอาหารกลางวันในบริเวณถนนช ้อปปิ งสายนี
เดินช ้อปปิ งระยะทาง 1.3 กม. จนสุดถนนจะเห็นทะเลสาบซูรก
ิ และรูปปั นลูกชายกษั ตริยย
์ ค
ุ กรีก Ganymed
16:00 ออกเดินทางไปยังตลาดขายของท ้องถินแบบซูรก
ิ ใต ้สะพานโค ้งที Viadukt Markethall ภายในมี
ร ้านอาหารให ้เลือกรับประทานอาหารเย็นทีนี
เวลาเปิ ดปิ ดวันเสาร์ ส่วนของร ้านค ้า 10am – 6pm ส่วนของร ้านอาหารและอาหารบรรจุ 9am – 8pm
20:00 จบโปรแกรม เดินทางกลับทีพักใกล ้สถานีรถไฟ Zurich พักผ่อนตามอัธยาศัย
ว ันอาทิตย์ท ี 28 กค. เทียวเมืองลูเซริ น
์ ชมสะพานเก่าแก่ปี 1300 Chapel Bridge อนุสาวรียส
์ งิ โตสล ัก
ิ
ลงหินที Alpineum Museum กําแพงเมืองเก่าแก่ของเมืองลูเซริ น
์ Museggmauer ชมหอนาฬกาสม
ัย
ยุคกลาง Zytturm ชมหมูบ
่ า้ นอนุร ักษ์ Weinmarkt ได้บรรยากาศแบบ Fairytale แหล่งรวมร้านอาหาร
ร้านกาแฟต่างๆ
พ ักซูรก
ิ คืนที 3

ื ยงในด ้านสถาปั ตยกรรมยุคกลางทีได ้รับการดูแลรักษาเป็ นอย่างดีตังอยู่
9:00 ออกเดินทางไปเมืองลูเซิรน
์ ทีมีชอเสี
กลางภูเขาหิมะบนทะเลสาบลูเซิรน
์ มีสะพานKapellbrücke (Chapel Bridge) สร ้างขึนในปี 1333 เชือมต่อ Aldstadt
กับฝั งขวาของแม่นํา Reuss ขึนรถไฟจากสถานี Zurich HB รอบแนะนํ าคือ 9:04-9:49 / 9:35-10:25 ไปยังสถานี
Lucerne
เดินทางท่องเทียวจากสถานีรถไฟ Lucerne (A)ไปย ังสถานทีสําค ัญต่างๆด ังนี
่ งเชา้
ชว
(B) ชมสะพานเก่าแก่ปี 1300 Chapel Bridge สะพานไม ้มีหลังคาทอดข ้ามแม่นํา Reuss เป็ นสัญลักษณ์และ
อนุสรณ์สถานสําคัญของเมืองลูเซิรน
์ เพราะเป็ นสะพานทีเก่าแก่ทสุ
ี ดตังแต่ศตวรรษที 17
(C) ชมหมูบ
่ า้ นอนุร ักษ์ Weinmarkt เป็ นจัตรุ ัสเก่าแก่ทน่
ี ารัก มีการทาสีอาคารและอาคารได ้บรรยากาศแบบ
Fairytale แหล่งรวมร ้านอาหารร ้านกาแฟต่างๆ
(D) กําแพงเมืองเก่าแก่ของเมืองลูเซริ น
์ Museggmauer กําแพงเมืองพร ้อมหอคอยทังเก ้าเป็ นส่วนหนึงของ
ป้ อมปราการประวัตศ
ิ าสตร์ทสร
ี ้างขึนรอบ ๆ ลูเซิรน
์ ตังแต่ศตวรรษที 13 และได ้รับการอนุรักษ์ ไว ้เป็ นอย่างดี
ิ
ิ
ิ
(E) ชมหอนาฬกาสม
ัยยุคกลาง Zytturm นาฬกาที
จะดังขึน 1 นาทีกอ
่ นนาฬกาเรื
อนอืนๆในเก ้าหอคอยและ
เป็ นส่วนหนึงของป้ อมปราการเมือง Lucerne
่ งบ่าย
ชว
(F) ขึนเรือล่องทะเลสาบลูเซริ น
์ ที Pier7 1 ชม. รอบ 14:00 / 15:15
(G) ชมอนุสาวรียส
์ งิ โตสล ักลงหินหรือ Lion of Lucerne อนุสาวรียน
์ อุ
ี ทศ
ิ ให ้แก่ความภักดีและความกล ้า
หาญของทหารยามและทหารองครักษ์ ชาวสวิสทีทําหน ้าทีส่วนหนึงของพระราชวังของฝรังเศสในระหว่างการปฏิวัต ิ
ฝรังเศส
17:00 จบโปรแกรม ออกเดินทางกลับทีพัก รับประทานอาหารเย็น ขึนรถไฟจากสถานีรถไฟ Lucerne รอบเย็น
แนะนํ าสายตรงคือ 17:10-17:56/18:10-18:56 ไปยังสถานีรถไฟ Zurich
กลับทีพัก รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย
ว ันจ ันทร์ท ี 29 กค. สนามบินซูรก
ิ กล ับเมืองไทยโดยสว ัสดิภาพ
9:30 เช็คเอ ้าท์จากโรงแรม ออกไปยังสนามบินซูรก
ิ เทียวบินเวลา 13:30 ควรไปถึงสนามบินก่อน 10:30
ขึนรถไฟจากสถานีรถไฟซูรก
ิ Zurich HB รอบแนะนํ า 9:33-9:42 / 9:35-9:44 / 9:39-9:51/9:44-9:54 /
10:05-10:14 / 10:14-10:24 ลงทีสถานีรถไฟสนามบินซูรก
ิ Zürich Flughafen
ขึนเครือง กลับเมืองไทยสวัสดิภาพ

