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วนัที โปรแกรม
ภาพประกอบ/ เมนูเด็ด /

 ของทรีะลกึนา่ซอื

วันเสารท์ ี27
 กค.

9:00 ออกเดนิทางจากทอ่งเทยีวในเมอืงซรูกิ ตามสถานททีอ่งเทยีวน่าสนใจ
ดงัตอ่ไปนี
ชว่งเชา้
(B) Swiss National Museum (พพิทิธภณัฑแ์หง่ชาต)ิ พพิทิธภัณฑ์
แสดงประวัตศิาสตรข์องสวสิฯ
(C) จตุรสัสาํคญัทางประวตัศิาสตรโ์รมนั Lindenhof เปรยีบเสมอืนโอเอซสิ
ใจกลางเมอืงซรูกิทเีต็มไปดว้ยเหตกุารณท์างประวัตศิาสตรต์งัแตย่คุโรมันจนถงึ
ปัจจบุนั เขตเมอืงเกา่และทตีงัของโบสถ ์Grossmünster Church, สํานักงานเขต 
(City Hall) และมหาวทิยาลยัสวสิฯ 
หรอืเลอืกไป (D) สวนสตัวซ์ูรกิ เป็นสวนสตัวข์นาดใหญท่สีดุของสวสิฯและดี
ทสีดุแหง่หนงึในยโุรป มขีนาด 27 ไร ่ เปิดทําการตงัแตปี่ 1929 และมสีตัวก์วา่ 
300 ชนดิภายในสวนสตัว์
ชว่งบา่ย
(E) ถนนชอ้ปปิงแบบ High-end บนถนน bahnhoffstrasse เป็นหนงึถนนช ้
อปปิงทหีรแูละแพงทสีดุของโลก ความยาว 1.8 กม. เรมิจากสถานีรถไฟ Zurich
ชว่งเย็น
(F) ตลาดขายของทอ้งถนิแบบซูรกิใตส้ะพานโคง้ท ีViadukt Markethall
 ภายในมรีา้นอาหารรา้นคา้มากมาย

การเดนิทางจากสถานรีถไฟ Zurich  (A) ไปยงัพพิทิธภณัฑแ์หง่ชาต ิ(B)
 หนัหนา้เขา้แมนํ่า Limmat แลว้เดนิไปทางขวาบนถนน Bahnhofquai แลว้เลยีว
ซา้ยเขา้ถนน Museumstrasse จะเห็นพพิทิธภัณฑอ์ยูด่า้นขวามอื

วนัเสารท์ ี27 กค. เทยีวเมอืงซูรกิ พพิทิธภณัฑแ์หง่ชาต ิ จดุสาํคญัทางประวตัศิาสตรโ์รมนั Lindenhof hill สวน
สตัวซ์ูรกิถนนชอ้ปปิงแบบ High-end บนถนน bahnhoffstrasse และตลาดขายของทอ้งถนิแบบซูรกิใตส้ะพาน

โคง้ท ีViadukt Markethall  พกัทซีูรกิคนืท ี2

โปรแกรมชว่งเชา้ 9:00 - 12:00 กรณีไป Swiss National Museum และ Lindenhof

การเดนิทางจากสถานรีถไฟ Zurich  (A) ไปยงัพพิทิธภณัฑแ์หง่ชาต ิ(B)

A

B

Swiss National Museum
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การเดนิทางจากพพิทิธภณัฑแ์หง่ชาต ิ(B)ไปยงัจตัุรสัสาํคญัทาง
ประวตัศิาสตรโ์รมนั Lindenhof (C) เดนิกลบัมาทสีถานีรถไฟ Zurich จะมี
สถานีรถ Tram "Bahnhofquai/HB" อยูด่า้นหนา้สถานี นังรถ Tram สาย 11 
Zürich, Rehalp หรอื สาย 13 Zürich, Albisgütli ลงสถานีท ี2 คอืสถานี 
"Rennweg" 
การเดนิทางจากจากสถานรีถ Tram "Rennweg" เดนิออกมาทางขวาและ
เลยีวซา้ยเขา้ถนน Kuttelgasse ตรงไปจนเห็นสแียก แลว้เลยีวขวาเขา้ถนน 
Rennweg เดนิตรงไปจนสดุถนนจะเหน็ จตรุัสLindenhofอยูด่า้นหนา้

การเดนิทางจากพพิทิธภณัฑแ์หง่ชาต ิ(B) ไปยงั จตัรุสัสําคญัทางประวตัศิาสตรโ์รมนั 
Lindenhof (C)

B
A

C

จุดขนึและจดุจอดรถ Tram 

การเดนิทางจากสถานรีถแทรม Rennweg ไปยงัจตัรุสัสําคญัทางประวตัศิาสตรโ์รมนั Lindenhof (C)

C
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การเดนิทางจากสถานรีถไฟ (A) ไปยงัสวนสตัว ์Zurich (D) จากสถานี
รถไฟ Zurich จะมสีถานีรถ Tram "Bahnhofquai/HB" อยูด่า้นหนา้สถานี นังรถ 
Tram สาย 13 Zürich, Albisgütli ลงสถานีท ี2 คอืสถานี "Rennweg" แลว้ตอ่
รถTram สาย 6 Zürich, Zoo อกี 11 สถานี ลงทสีถานี "Zoo"

โปรแกรมชว่งเชา้ 9:00 - 12:00 กรณีไปสวนสตัวซ์ูรกิ

การเดนิทางจากสถานรีถไฟ Zurich (A) ไปยงัสวนสตัว ์Zurich (D)

A

D

การขนึรถ Tram จากสถานรีถไฟ Zurich (A) ไปยงัสวนสตัว ์Zurich (D)
 นงั สาย 13 Zürich, Albisgütli ลงสถานที ี2 คอืสถาน ี"Rennweg" 

ตอ่รถTram จากสถาน ี"Rennweg" สาย 6 Zürich, Zoo อกี 11 สถาน ีลงทสีถาน ี"Zoo"
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วันเสารท์ ี27
 กค.

12:00 ออกเดนิทางไปถนนชอ้ปปิงท ี bahnhoffstrasse รับประทานอาหาร
กลางวันในบรเิวณถนนชอ้ปปิงสายนี
กรณีเดนิทางจาก Lindenhof 
การเดนิทางจาก Lindenhof(C) ไปยงัถนนชอ้ปปิง bahnhoffstrasse 
(E) 
เดนิหนัหลงัออกจากแมนํ่า Limmat เจอสามแยกใหเ้ลยีวขวาเขา้ถนนStrehlgasse
เดนิตรงไป ใหล้ยัวขวาเขา้สแียกท ี2 บนถนน Augustinergasse และเดนิตรงไป
เรอืยๆจะเห็นถนนชอ้ปปิง Bahnhofstrasse อยูด่า้นหนา้

กรณีเดนิทางจาก สวนสตัว ์Zurich 
การเดนิทางจากสวนสตัว ์Zurich (D) ไปยงัถนนชอ้ปปิง 
bahnhoffstrasse (E) จากสถานีรถTram"Zoo" นังรถ Tram สาย 6 Zürich, 
Bahnhof Enge ไป 10 สถานี ลงทสีถานีรถTram "Bahnhofstrasse/HB" 
จดุทลีงรถTramทสีถานี "Bahnhofstrasse/HB" จดุเรมิตน้ของถนนชอ้ปปิง 
bahnhoffstrasse เลยคะ่

โปรแกรมชว่งบา่ย 12:00 - 16:00 

การเดนิทางจากสวนสตัว ์Zurich (D) ไปยงัถนนชอ้ปปิง bahnhoffstrasse (E)

D

E

การเดนิทางจากLindenhof(C) ไปยงัถนนชอ้ปปิง bahnhoffstrasse (E) 

E

C
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วันเสารท์ ี27
 กค.

12:00 รับประทานอาหารกลางวันบนถนนชอ้ปปิง เดนิชอ้ปปิงระยะทาง 1.3 กม. 
จนสดุถนนจะเห็นทะเลสาบซรูกิและรปูปันลกูชายกษัตรยิย์คุกรกี Ganymed

แนะนํารา้นอาหารกลางวนับนถนน bahnhoffstrasse รา้นอาหารสวสิ
ทอ้งถนิ Zeughauskeller เปิดทกุวันเวลา 11:30-23:00
วธิกีารเดนิทางไปยงัรา้นอาหารสวสิทอ้งถนิชอืดงัมาก Zeughauskeller 
จากสถานีรถ Tram Rennweg ซงึอยูใ่กลก้บัLindenhof เดนิตรงบนถนน 
bahnhoffstrasse มาเรอืยๆ จนเหน็สถานีรถ Tram Paradeplatz ใหเ้ลยีวซา้ย
เขา้ถนนเพยีงเล็กนอ้ยเห็นทางแยกและรา้น Hermes รา้นอาหารอยูต่ดิกบัรา้น 
Hermes

การขนึรถ Tram จากสถานรีถTram “Zoo" ไปยงัถนนชอ้ปปิง bahnhoffstrasse
นงัรถ Tram สาย 6 Zürich, Bahnhof Enge ไป 10 สถาน ีลงทสีถานรีถTram "Bahnhofstrasse/HB" 

เสน้ทางเดนิบนถนนชอ้ปปิง Bahnhofstrasse ระยะทาง 1.3 กม.

ชอ้ปปิงถนน Bahnhofstrasse

สดุถนน Bahnhofstrasse

ชอ้ปปิงถนน Bahnhofstrasse
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วันเสารท์ ี27
 กค.

16:00 ออกเดนิทางไปยังตลาดขายของทอ้งถนิแบบซรูกิใตส้ะพานโคง้ท ี
Viadukt Markethall ภายในมรีา้นอาหารใหเ้ลอืกรับประทานอาหารเย็นทนีี 
เวลาเปิดปิดวันเสาร ์สว่นของรา้นคา้ 10am – 6pm สว่นของรา้นอาหารและ
อาหารบรรจ ุ9am – 8pm

https://www.im-
viadukt.ch/en/markthalle/

การเดนิทางจากถนนชอ้ปปิง Bahnhofstrasse (E) ไปยงั Viadukt 
Markethall  (F) บนถนนBahnhofstrasse จะมสีถานีรถ Tram 3 สถานี  
Paradeplatz, Rennweg, Bahnhofstrasse/HB  สามารถนังจากสถานีใดก็ไดท้ี
ใกลท้สีดุ นังรถ Tram สาย 13 Zürich, Frankental ไป 6-8 สถานี ลงทสีถานีรถ
Tram "Dammweg" 
หลงัจากลงรถ Tram ทสีถานี Dammweg แลว้ใหห้นัหนา้เขา้หาแมนํ่า Limmat 
แลว้เดนิไปทางซา้ยมอืเล็กนอ้ยแลว้เลยีวขวาแรกเขา้ถนน Viaduktstrasse ก็จะ
เห็น Market Hall ใตส้ะพานโคง้อยูด่า้นหนา้

โปรแกรมชว่งเย็น 16:00 - 20:00 

การเดนิทางจากถนนชอ้ปปิง Bahnhofstrasse (E) ไปยงั Viadukt Markethall  (F) 

E

F

Market Hall ใตส้ะพานโคง้

การเดนิทางจากสถานรีถไฟ Rennweg ไปยงัรา้นอาหาร Zeughauskeller



โปรแกรมเทยีวสวสิฯคณุ Lee วันเสารท์ ี27 กค. 2562
- 7 -

20:00 จบโปรแกรม เดนิทางกลบัทพีักใกลส้ถานีรถไฟ Zurich พักผอ่นตามอัธยาศยั
การเดนิทางจากViadukt Markethall  (F) ไปยงัทพีกับรเิวณสถานรีถไฟ 
 นังรถ Tram จากสถานี Dammweg สาย 4,  17, 13 Zürich, Albisgütli ไป 4 
สถานี ลงทสีถานีรถTram "Sihlquai/HB"

สถานรีถ tram จาก Paradeplatz ไปยงัสถาน ีDammweg ใกลก้บั
Viadukt 

การเดนิทางจากสถานรีถ tram Dammweg ใกลก้บัViadukt(F) กลบัไปทพีกัใกลส้ถานรีถไฟ Zurich(A)

A

F


