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

Chapel Bridge

Lucerne Train Station

การเดนิทางจาก Chapel Bridge (B) ไปยงั Weinmarkt (C)
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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)
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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) 
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การเดนิทางจากนาฬกิา Zeitturm (E) ไปยงั Pier7 (F)  
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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


