
โปรแกรมเทยีวฝรังเศสสวสิฯวันท ี9
- 1 -

วนัที โปรแกรม ภาพประกอบ/ Link

วนัศกุรท์ ี27 กย.  เทยีวเมอืงลเูซริน์ (ระยะทาง 112KM / 1h20) ชมสะพานเกา่แกปี่ 1300 Chapel Bridge อนุสาวรยี ์
สงิโตสลกัลงหนิท ีLion Monumeny กําแพงเมอืงเกา่แกข่องเมอืงลเูซริน์  Museggmauer ชมหอนาฬกิาสมยัยคุกลาง 

Zytturm ชมหมูบ่า้นอนุรกัษ ์Weinmarkt ไดบ้รรยากาศแบบ Fairytale แหลง่รวมรา้นอาหารรา้นกาแฟตา่งๆ 
พกัทโีรงแรม waldstätterhof:  Zentralstrasse 4, 6003 Luzern

9:00 เช็คเอา้ทจ์ากทพีกักรงุเบริน์ และเดนิทางไปยงัทพีกัเมอืงลเูซริน์ waldstätterhof (ระยะทาง 112KM / 1h20) 
เพอืจอดรถและเดนิเทยีวไดเ้ลย ลเูซริน์เมอืงเล็กๆของสวสิฯทมีชีอืเสยีงในดา้นสถาปัตยกรรมยคุกลางทไีดรั้บการดแูลรักษาเป็น
อยา่งด ีและตังอยูก่ลางภเูขาหมิะบนทะเลสาบลเูซริน์ทสีวยงามมาก เป็นเมอืงเกา่ทมีสีสีนั และม ีMuseggmauer กําแพงดนิยาว 870
 เมตรทสีรา้งขนึตังแตส่มัยศตวรรษท ี14 และสะพานชอืดัง Kapellbrücke (Chapel Bridge) สรา้งขนึในปี 1333

10:30 ถงึเมอืงลเูซริน์ (Lucerne) ทอ่งเทยีวในจดุทอ่งเทยีวน่าสนใจดังนี
(B) ชมสะพานเกา่แกปี่ 1300 Chapel Bridge สะพานไมม้หีลงัคาทอดขา้มแมนํ่า Reuss เป็นสญัลักษณ์และอนุสรณ์สถาน
สําคัญของลเูซริน์ เป็นสญัลักษณ์ทสํีาคัญของสวสิฯเชน่เดยีวกนัยอดเขา Matterhorn ท ีZermatt เพราะเป็นสะพานทเีกา่แกท่สีดุ
ในยโุรปตังแตศ่ตวรรษท ี17 และเป็นสะพานทมีหีลังคาไมท้ยีาวทสีดุเป็นอันดับสองรองจากสะพาน Bad Säckingen
(C) ชมหมูบ่า้นอนุรกัษ ์Weinmarkt บา้นประวัตศิาสตรท์ตีกแตง่ดว้ยจติรกรรมฝาผนังเรยีงรายไปตามจัตรุัสเมอืงทงีดงามทจัีตรัุส 
'Weinmarkt' เป็นจดุเมอืงเกา่ปลอดรถยนต ์แหง่ลเูซริน์ มนํีาพ ุWeinmarkt สไตลโ์กธคิสมัยศตวรรษท ี16 เป็นจัตรัุสเกา่แกท่น่ีารัก 
อาคารสพีาสเทลไดบ้รรยากาศแบบ Fairytale เป็นแหลง่รวมรา้นอาหารรา้นกาแฟตา่งๆ 
(D) กําแพงเมอืงเกา่แกข่องเมอืงลเูซริน์  Museggmauer กําแพงเมอืงพรอ้มหอคอยทังเกา้เป็นสว่นหนงึของป้อมปราการ
ประวัตศิาสตรท์สีรา้งขนึรอบ ๆ ลเูซริน์ตังแตศ่ตวรรษท ี13 และไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดี
(E) ชมหอนาฬกิาสมยัยคุกลาง Zytturm นาฬกิาประวัตศิาสตรต์ดีังขนึอัตโนมัต ิ1 นาทกีอ่นนาฬกิาเรอืนอนืๆในเกา้หอคอยและ
เป็นสว่นหนงึของป้อมปราการเมอืง Lucerne
(F) ขนึเรอืลอ่งทะเลสาบลเูซริน์ท ีPier7 1 ชม. แนะนํารอบ 16:30 หรอื 17:45 ชมเมอืงลเูซริน์บนทะเลสาบนําใสววิเทอืกเขา
แอล้ป์
(G) ชมอนุสาวรยีส์งิโตสลกัลงหนิหรอื  Lion of Lucerne  อนุสาวรยีนี์อทุศิใหแ้กค่วามภักดแีละความกลา้หาญของทหารยาม
และทหารองครักษ์ชาวสวสิททํีาหนา้ทสีว่นหนงึของพระราชวังของฝรังเศสในระหวา่งการปฏวิัตฝิรังเศส

การเดนิทางจากกรงุเบริน์ Bern ไปยงัเมอืงลเูซริน์ Lucerne (112กม. / 1h20)
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เช็คอนิจอดรถในทพีกัและชมสะพานเกา่แกปี่ 1300 Chapel Bridge

ทพีกั: โรงแรม waldstätterhof:  Zentralstrasse 4, 6003 Luzern 
ทจีอดรถ: ราคาวันละ 19 CHF แนะนําวา่จอดรถทเีดยีวแลว้เดนิเทยีวไดท้ังจดุ B C D E และ F

ภาพรวมเสน้ทางเทยีวในเมอืง Lucerne ทนีา่สนใจ
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Chapel Bridgeการเดนิทางจากจดุจอดรถ KKL Bahnhof-Parking ไปยงัจดุชม Chapel Bridge

โรงแรม Waldstaetterhof: 
Zentralstrasse 4, 6003 Luzern
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การเดนิทางจากสะพานเกา่แกปี่ 1300 Chapel Bridge ไปยงัWeinmarkt (280 เมตร)

เดนิขา้มแมนํ่าบนถนน Rathaussteg เดนิจนสดุบนนเจอสามแยกใหเ้ลยีวซา้ยเขา้ถนน Weinmarkt เพยีง 280 เมตร
Weinmarkt บา้นประวัตศิาสตรท์ตีกแตง่ดว้ยจติรกรรมฝาผนังเรยีงรายไปตามจัตรุัสเมอืงทงีดงามทจัีตรัุส 'Weinmarkt' เป็นจดุ
เมอืงเกา่ปลอดรถยนต ์แหง่ลเูซริน์ มนํีาพ ุWeinmarkt สไตลโ์กธคิสมัยศตวรรษท ี16 เป็นจัตรัุสเกา่แกท่น่ีารัก อาคารสพีาสเทลได ้
บรรยากาศแบบ Fairytale เป็นแหลง่รวมรา้นอาหารรา้นกาแฟตา่งๆ

การเดนิทางจาก Weinmarkt ไปยงักําแพงเมอืง Museggmauer (850 เมตร)

 เดนิออกจาก Weinmarkt จนสดุถนน Weinmarktgrasse แลว้เลยีวขวา และเลยีวซา้ยเขา้ถนน  Bruggligasse และแยกไปทางขวา
เขา้ถนน Museggstrasse จากนันจะเจอสแียก ใหเ้ลยีวซา้ยเขา้ถนน Auf Musegg เดนิตามถนนไปเรอืยอกีประมาณ 100 เมตรจะ
เห็นกําแพงเมอืง ระยะทางรวม 850 เมตร
กําแพงเมอืง Museggmauer กําแพงเมอืงพรอ้มหอคอยทังเกา้เป็นสว่นหนงึของป้อมปราการประวัตศิาสตรท์สีรา้งขนึรอบ ๆ ลู
เซริน์ตังแตศ่ตวรรษท ี13 และไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดี

การเดนิทางจาก Chapel Bridge (B) ไปยงั Weinmarkt (C)

การเดนิทางจาก Weinmarkt  ไปยงักําแพงเมอืง Museggmauer Museggmauer
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https://www.lakelucerne.ch/en/
offers/round-trips/scenic-
cruises-on-the-panorama-yacht/

 เดนิออกจากกําแพงเมอืง Museggmauer เลยีวขวายอ้นออกมาทถีนน Auf Musegg เชน่เดมิ เดนิไปสดุถนนใหแ้ยกออกทางซา้ย
เพอืเขา้ถนน Museggstrasse จะเห็นหอนาฬกิา Zeitturm ระยะทางรวม 450 เมตร 
หอนาฬกิาสมยัยคุกลาง Zytturm นาฬกิาประวัตศิาสตรต์ดีังขนึอัตโนมัต ิ1 นาทกีอ่นนาฬกิาเรอืนอนืๆในเกา้หอคอยและเป็น
สว่นหนงึของป้อมปราการเมอืง Lucerne

การเดนิทางจากนาฬกิาZeitturm ไปขนึเรอืลอ่งทะเลสาบลเูซริน์ท ีPier 7 (650 เมตร)

เดนิออกจาก Zeitturm  เดนิไปทางทะเลสาบ เมอืสดุถนนเจอสามแยกใหเ้ลยีวซา้ย และเมอื
เจอทางแยกเลยีวขวา ใหเ้ลยีวเขา้ถนน Museggrain เดนิไปจนเจอสแียก ใหเ้ลยีวซา้ยเขา้
ถนน Hertensteinstrasse เดนิไปจนเจอสามแยกท ี2 เขา้ถนน Seehofstrasse ไปจน
สดุกจ็ะเจอทา่เรอื Pier 7 ระยะทงรงม 650 เมตร
ขนึเรอืลอ่งทะเลสาบลเูซริน์ท ีPier7 1 ชม. ชมเมอืงลเูซริน์บนทะเลสาบนําใสววิเทอืกเขา
แอล้ป์ รอบเรอืแนะนําคอื รอบ 16:30 หรอื 17:45  ราคาลอ่งเรอืทา่นละ 27 CHF
สามารถเชค็รอบเรอืและจองตัวลว่งหนา้ไดท้>ี>>

การเดนิทางจากกาํแพงเมอืง Museggmauer ไปยงั หอนาฬกิา Zeitturm  (450 เมตร)

การเดนิทางจากกาํแพงเมอืง Museggmauer (D) ไปยงันาฬกิา Zeitturm (E) 

การเดนิทางจากนาฬกิา Zeitturm (E) ไปยงั Pier7 (F)  
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จดุจอดรถสําหรบัเทยีวชมอนุสาวรยีส์งิโตหนิ

จอดรถท ี "City Parking" อยูฝั่งตรงขา้มกบัอนุสาวรยีส์งิโตหนิ ทอียู ่City Parking: Zürichstrasse 35, 6004 Luzern
คา่ทจีอดรถ ชวัโมงแรก 3 CHF ชวัโมงท ี2 ราคา 5 CHF
อนุสาวรยีส์งิโตสลกัลงหนิหรอื  Lion of Lucerne  อนุสาวรยีนี์อทุศิใหแ้กค่วามภักดแีละความกลา้หาญของทหารยามและ
ทหารองครักษ์ชาวสวสิททํีาหนา้ทสีว่นหนงึของพระราชวังของฝรังเศสในระหวา่งการปฏวิัตฝิรังเศส

จบโปรแกรมเทยีววนัท ี27 กย. รบัประทานอาหารเย็น กลบัสูท่พีกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั

 เดนิจาก Pier 7 กลบัไปเอารถท ี"KKL Bahnhof-Parking" (550 เมตร) เพอืขบัไปเทยีวอนุสาวรยีส์งิโตหนิ
เดนิขา้มสะพาน "Seebrucke" ขา้มทะเลสาบลเูซริน์ 550 เมตร เพอืกลับไปเอารถท ีKKL Bahnhof-Parking

การเดนิทางจาก City Parking ไปยงัอนสุาวรยีส์งิโต Lion Monument

ทางเขา้ City Parking

การเดนิทางจากPier7  กลบัไปเอารถท ีKKL Bahnhof-
Parking  


