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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.

15:30 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) 
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การเดนิทางจากจตัรุสั Arcas Square (B) มายงัโบสถแ์ละพระราชวงับชิอบ 
Cathedral of Saint Mary of the Assumption (C)  
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วันศกุรท์ ี
26 กค.

จบโปรแกรมวันนี ขนึรถไฟจากสถานีรถไฟสายตรงจากเมอืง Chur รอบแนะนําคอื 
16:09-17:23 / 16:39-17:53 ไปยังสถานีรถไฟ Zurich ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ
 1h14 เช็คอนิเขา้ทพีักใกลส้ถานีรถไฟ รับประทานอาหารเย็น 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)
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C

ตวัอยา่งรอบรถไฟจากเมอืง Chur ไปยงัสถาน ีZurich



โปรแกรมเทยีวสวสิฯคณุ Lee วันศกุรท์ ี26 กค. 2562
- 4 -

การเดนิทางจากสถานรีถไฟ Zurich ไปยงัรา้นอาหาร Wirtschaft zum 
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