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วนัที โปรแกรม ภาพประกอบ/ Link

http://www.nashairporthot
el.com/en/location.html

https://www.sbb.ch/en/ti
metable.html

https://www.cgn.ch/en/

9:00 เชค็เอา้ทอ์อกจาก Starling Hotel Geneva และเชค็อนิท ีNash Airport Geneva 
ตดิตอ่บรกิาร Shuttle Service จากโรงแรม Nash Airport ได ้จดุนัดพบทปีระต ู3 ชนั Arrival 
ทสีนามบนิเจนีวา
เช็ครายละเอยีด Shuttle Service ลงิคน์คีะ่ >>>>

10:30 ออกเดนิทางไปเทยีวเมอืง Yvoire ขนึรถไฟจากสถานี Geneva Airport แนะนํารอบ 
10:39 - 11:04 / 10:49-11:14 / 11:09-11:34 (25 นาท)ี ไปยังสถานี Nyon 
สามารถเช็ครอบสถานรีถไฟไดท้ลีงิคน์ ี>>

11:35/12:25 จากนันตอ่เรอืททีา่เรอื CGN ท ีPlace du Molard โดยเดนิจากสถานีรถไฟไป
ทางทะเลสาบประมาณ 10 นาท ีตามถนน Viollier   เขา้ถนน Rue de la Colombiere 
ไปจนสดุถนนจะเห็นทะเลสาบและทา่เรอื Ferry ของ CGN รอบเรอืแนะนําคอื 11:35 - 11:57
 /12:25-12:45 (20-22 นาท)ี
สามารถเช็ครอบเรอืไดท้ ีลงิคน์ ี>>>>>

วนัอาทติยท์ ี22 กย. ลอ่งเรอืขา้มฟากจากเมอืง Nyon มาฝงัฝรงัเศส เทยีวหมูบ่า้นดอกไมต้ดิอนัดบัหมูบ่า้นสวย
ทสีดุของฝรงัเศส Yvoire ชมปราสาท โบสถ ์แกลอรแีละรา้นผลติครสิตลั

 พกัท ีNash Airport Hotel, Chemin de la Violette 11, 1216 Meyrin, Switzerland

รอบรถไฟตวัอยา่งจากสถานรีถไฟ Geneva Airport ไปยงัสถานรีถไฟ Nyon

การเดนิทางจากสถานรีถไฟ Nyon ไปยงัทา่เรอืขา้มฟาก CGN 
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11:57/12:45 จากทา่เรอืเมอืง Yvoire (A) เรมิเดนิทางทอ่งเทยีวในเมอืง Yviore ตามจดุทอ่งเทยีวสําคัญดังนี
(B) ชม Chateau d'Yvoire ปราสาทป้อมปราการแหง่เมอืงอฟีวัว รมิทะเลสาบเจนีวา เป็นจดุชมววิทะเลสาบทสีวยงามมาก
(C) ชมโบสถ ์Saint-Pancrace Church of Yvoire โบสถค์าทอลกิซงึเมอืง Yvoire สรา้งเพอือทุศิใหแ้กนั่กบญุเซนต์
แพนคราส ผูถ้กูทรมานในโรมในศตวรรษทสีาม
(D) แวะชมหอ้งแกลอรที ีGalerie Fert กอ่ตังขนึในปี 1982 รวบรวมศลิปะแบบรว่มสมัย และสรา้งขนึเพอืสนับสนุนศลิปิน
ทอ้งถนิ (เปิดเฉพาะเดอืนมนีาคมถงึพฤศจกิายน วันพธุถงึวันอาทติย ์14h ถงึ 19h)
(E) แวะชมสวน The Garden of Five Senses สวนแหง่ 1500 ชนดิของพันธพ์ชื ผูเ้ขา้ชมสวนจะไดป้ระสบการณ์สมัผัส
ทัง 5 ดว้ยมมุมอง รส กลนิ เสยีง และสมัผัส เพอืการเรยีนรูใ้นรายละเอยีดของพชืพันธแ์ตล่ะชนดิ เหมาะสําหรับกจิกรรม
ครอบครัว

รอบเรอืแนะนําจากทา่เรอื Nyon ไปยงัทา่เรอื Yvoire

จดุขนึเรอืขา้มฟากทเีมอืง Nyon

ภาพรวมเสน้ทางเทยีวในเมอืงYvoireทนีา่สนใจ
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การเดนิทางจากทา่เรอื Yvoire ไปจดุชมววิทะเลสาบท ีChateau d'Yvoire

เดนิจากทา่เรอืเขา้บนถนน Rue de Port แลว้เลยีวซา้ยบนถนน Rue de Lac ตรงไปเพยีง 190 เมตรจะเห็นปราสาทเมอืง 
Yvoire อยูด่า้นซา้ยมอื ปราสาทแหง่นีไมเ่ปิดใหช้ม แตส่ามารถถา่ยรปูจากดา้นนอกได ้

การเดนิทางจากจดุชมววิทะเลสาบท ีChateau d'Yvoire ไปยงัโบสถ ์Saint Pancrace

ออกจากปราสาท เดนิเขา้หาทะเลสาบและเลยีบทะเลสาบบนถนน Rue de Lac แลว้เลยีวขวาเขา้ถนน Rue de l'eglise 
เพยีง 160 เมตร จะเห็นโบสถ ์Saint Pancrace อยูด่า้นซา้ยมอื

การเดนิทางจากทา่เรอื Yvoire ไปยงัปราสาทเมอืง Yvoire

การเดนิทางจากปราสาทเมอืง Yvoire ไปยงัโบสถ ์Saint Pancrace
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การเดนิทางจากโบสถ ์Saint Pancrace ไปยงั Galeries Fert
เดนิหันหลังออกจากทะเลสาบ ตามถนน Rue de Eglise ไปประมาณ 100 เมตรเทา่นัน จะเห็น Galeries Fert ตังอยูด่า้น
ซา้ยมอื แหลง่ทเีกบ็สะสมงานศลิปะทอ้งถนิ เขา้ชมฟร ีเปิดทกุวันพธุถงึอาทติยเ์วลา 14:00-19:00

การเดนิทางจาก Galeries Fert ไปยงัรา้นผลติครสิตลัทํามอื La Cristallerie 
และ Jardin des cinq sens หรอื สวนแหง่ 5 สมัผสั

เดนิหันหลังออกจาก Galeries Fert ตามถนน Grand Rue จนเกอืบสดุสามแยก จะเห็นรา้น La Cristallerie อยูด่า้นขวามอื 
สามารถเลอืกชมเลอืกซอืงานฝีมอืชอืดังผลติจากคนในหมูบ่า้นไดท้นี ี ราคายอ่มเยาว ์เปิดทกุวันเวลา 9:30-18:30
จากนันเดนิเลยีวขวาเขา้ถนน Rue de Lac จะเห็นสวนแหง่ 5 สมัผสั หรอื Jardin des cinq sens ตังอยูด่า้นขวามอื เปิดทกุ
วันในเดอืน กย. เวลา 10:00-18:30

การเดนิทางจากโบสถ ์Saint Pancrace ไปยงั Galeries Fert

การเดนิทางจาก Galeries Fert ไปยงัรา้น La Cristallerie และสวนJardin des Cinq Sens
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จากนันเดนิมาขนึรถไฟทสีถานีรถไฟ Nyon ไปยังสถานีรถไฟ Geneve Aeroport และกลับทพัีกดว้ยรถ Airport Shuttle 
Service
รอบรถไฟแนะนําคอื 17:09-17:35 / 17:14-17:39/17:39-18:35

จบโปรแกรมเทยีววนัท ี22 กย. รบัประทานอาหารเย็น กลบัสูท่พีกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั

การเดนิทางจาก Jardin des cinq sens กลบัไปททีา่เรอื Yvoire เพอืกลบัทพีกัทเีจนวีา

เดนิกลับเขา้มาบนถนน Rue de Lac เลยีวขวาเขา้ถนน Rue de Port เพยีง 110 เมตรจะเห็นทา่เรอื CGN 
ขนึเรอืจากทา่เรอื Yvoire ไปยังทา่เรอื Nyon รอบแนะนํา 16:20-16:40 / 16:45-17:05 (20 นาท)ี

การเดนิทางจาก Jardin des Cinq Sens กลบัไปยงัทา่เรอื Yvoire

รอบเรอืแนะนําจากทา่เรอื Yvoire ไปยงั Nyon

รอบรถไฟแนะนําจากสถานรีถไฟ Nyon ไปยงัสถานรีถไฟ 
Geneve Aeroport


