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LUCERNE (ลูเซิร์น) LUGANO (ลูกาโน)

ST. MORITZ (เซนต์ มอริทซ์) ZERMATT (เซอร์แมท)

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก 
และวันที�สอง 
วันแรก 
และวันที�สอง เดินทางถึงเมอืงลเูซริน์
เดินทางโดยรถไฟด้วยตัวเองสูเ่มอืงลเูซริน์ เป�น
เมอืงที�มทิีวทัศน์สวยงามที�สดุเมอืงหนึ�งใน
ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ ซึ�งถกูโอบล้อมด้วยอ้อม
กอดแหง่เทือกเขา และทะเลสาบลเูซริน์ที�สวยงาม มี
สถานที�ท่องเที�ยวน่าสนใจมากมาย แนะนําใหเ้ยี�ยม
ชมสะพานชาเพล (Chapel Bridge) หรอืสะพาน
ไมแ้หง่ลเูซริน์เป�นสะพานไมเ้ก่าแก่ที�สดุในยุโรป
มอีายุกวา่ 700 ป� และอนุสาวรยีส์งิโต (Lion
Monument) เป�นอนุสาวรยีข์นาดใหญ่ถกูแกะ
สลักเป�นรูปสงิโตรอ้งไหอ้ยูบ่นผาหนิ 
พกัค้างคืน ณ เมอืงลเูซริน์

Gotthard Panorama Expressวันที�สามวันที�สาม
รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
Gotthard Express เป�นเสน้ทางรถไฟ และ เสน้
ทางเรอื ที�ผนวกรวมกัน เริ�มต้นจากทะเลสาบ
ลเูซริน์โดยจะขึ�นเรอืจกัรไอนํ�า (ใชเ้วลา 2.30
ชั�วโมง) เพื�อขา้มทะเลสาบลเูซริน์จนเทียบท่าที�
เฟลอเลิน (Fluelen) จากนั�น เดนิทางต่อไปผา่น
หบุเขารอยส ์(Reuss Valley) ซึ�งมหีบุเขาลึกและ
หน้าผา, ชอ่งเขาเซนต์ กอททฮารด์ 
(St. Gotthard) ซึ�งเป�นอุโมงค์ที�มคีวามยาว 15
กิโลเมตร สูเ่มอืงกลิ�นอายอิตาลีตอนใต้ของสวติ
เซอรแ์ลนด ์อยา่งเมอืงทิชโิน ่(Ticino) รถไฟ
Gotthard Express ยงัผา่นสถานที�นา่สนใจอีก
หลายแหง่ รวมถึง เมอืง Bellinzona เมอืงแหง่
3 ปราสาทมรดกโลก ก่อนเดนิทางถึงเมอืง ลกูาโน
พกัค้างคืน ณ เมอืงลกูาโน

รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
เที�ยวชมภายในเมอืงลกูาโน เมอืงที�ถกูล้อมรอบไปด้วย
ภเูขา มยีา่นเมอืงเก่าที�สวยงาม เดนิเล่นไปตามทาง
เดนิรมิทะเลสาบ หรอืไปเที�ยวชมยอดเขา Monte
Brè หรอื Monte San Salvatore(คณุจะได้รบั
สว่นลด 50% สาํหรบัการซื�อตั�วเขา้ชม 2 ยอดเขานี�)
พกัค้างคืน ณ เมอืงลกูาโน

วันที�สี� Lugano (ลกูาโน)

รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม
ออกเดนิทางจากลกูาโนดว้ยรถไฟชมววิเบอรน์นิา
(Bernina Express) ไปยงัเมอืง Tirano ประเทศ
อิตาลี ซึ�งจะมเีวลาสาํหรบัเดนิเล่นในเมอืง Tirano
ของอิตาลี และรบัประทานอาหารกลางวนัที�รา้น
อาหารท้องถิ�นก่อนขึ�นรถไฟ Bernina Express
ไปยงัเซนต์ มอรทิซ ์(St. Moritz) การเดนิทางโดย
รถไฟสายนี� จะผา่นในเสน้ทางที�นา่ตื�นตาตื�นใจที�สดุ
บนเทือกเขาแอลป� โดยรถไฟจะวิ�งไต่ระดบัความสงู
ขึ�นไปเรื�อยๆ พรอ้มทิวทัศนอั์นนา่ทึ�งของภเูขาที�
ปกคลมุดว้ยหมิะและธารนํ�าแขง็                 
พกัค้างคืน ณ เมอืงเซนต์ มอรทิซ ์

วันที�ห้า Bernina Express

วันที�สี�

วันที�ห้า

รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
เมอืง St. Moritz เมอืงแหง่สกีรสีอรท์และการพกั
ผอ่น เพยีบพรอ้มดว้ยอาหารรสเลิศ และการชอ็ปป�� ง
ที�ทันสมยั ที�ความสงู 1,856 เมตรเหนอืระดบันํ�าทะเล
บรรยากาศโดยรอบตัวเมอืงถกูโอบล้อมไปดว้ยไม้
ดอกไมป้ระดับนานาพนัธุ ์

วันที�หก St. Moritz (เซนต์ มอรทิซ)์วันที�หก
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วันที�แปด Zermatt (เซอรแ์มท)

รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
เดนิทางกลับและสิ�นสดุการเดนิทางในสวติเซอรแ์ลนด์

วันที�เก้า ออกเดินทางจากเซอรแ์มท

หอ้งพกั 2 คืน รวมอาหารเชา้ ณ เมอืง Lucerne,
Lugano, St. Moritz, Zermatt (รวมทั�งหมด 8 คืน)
ตั�วรถไฟชั�น 2 สาํหรบัการเดินทางโดยรถไฟตามโปรแกรม
การเดนิทาง
สว่นลด 50% สาํหรบัตั�วรถไฟเพิ�มเติม (การขนสง่ท้องถิ�น)
และการเที�ยวชมยอดเขาบางรายการ
การสาํรองที�นั�งรถไฟ Gotthard Panorama
Express ชั�น 1 จากลกูาโนไปยงัลเูซริน์, รถไฟ Bernina
Express จาก St. Moritz ไป Tirano, Glacier
Express จาก St. Moritz ไปยงั Zermatt
การสาํรองที�นั�งรถบสั Bernina Express จาก Tirano
ไป Lugano
ตั�วชมยอดเขา Gornergrat
Local Guest Card ณ เมอืงลเูซริน์ ลกูาโน และ         
 เซนต์ มอรทิซ ์

Lucerne (ลเูซริน์) – ชมสะพานไมช้าเพล สะพานไมที้�
เก่าแก่ทีสดุในยุโรป และอนสุาวรยีส์งิโต อนสุาวรยีข์นาด
ใหญร่ปูสงิโตรอ้งไหอ้ยูบ่นผาหนิ
Gotthard Panorama Express – เป�นเรอืท่อง-
เที�ยวและรถไฟชมววิที�เชื�อมต่อระหวา่งเมอืงลเูซริน์และ
ลกูาโน 
Lugano (ลกูาโน) – เมอืงในฝ�นกลิ�นอายอิตาลีใน     
 สวติเซอรแ์ลนด์
รถไฟชมววิเบอรน์นิา (Bernina Express) – รถไฟ
สายโรแมนติก ซึ�งเป�นรถไฟชมววิแบบพาโนรามาที�มชีื�อ
เสยีงแหง่หนึ�งของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด์
St. Moritz (เซนต์ มอรทิซ)์ – เมอืงตากอากาศและ
ศูนยก์ลางกีฬาสกีที�มชีื�อเสยีงระดบัโลกเมอืงตากอากาศ
ฤดหูนาวที�แสนสงบ
รถไฟกลาเซยีเอ็กเพรส (Glacier Express, GEX) –  
รถไฟดว่นที�วิ�งชา้ที�สดุในโลก ไฮไลท์หลักของการเดนิ
ทางโดยรถไฟในสวติเซอรแ์ลนด์
Zermatt (เมอืงเซอรแ์มทซ)์ – เมอืงตากอากาศ
ปลอดมลพษิที�สวยงามดจุสวรรค์บนดนิ
ยอดเขากอรน์เนอรก์ราท (Gornergrat) – เป�นจุดชม
ทิวทัศนที์�ดทีี�สดุของยอดเขา Matterhorn 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
ออกเดนิทางตอนเชา้ ดว้ยรถไฟ Glacier Express
รถไฟดว่นที�วิ�งชา้ที�สดุในโลกอันโดง่ดงั รถไฟขบวนนี�
ใชเ้วลาเดนิทาง 7.30 ชั�วโมง โดยคณุจะไดช้มววิ
สวยๆ สองขา้งทางผา่นหนา้ต่างเป�นกระจกใสแบบ
Panorama 
พกัค้างคืน ณ เมอืงเซอรแ์มท

วันที�เจ็ด GLACIER EXPRESS

รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
เซอรแ์มท เมอืงตากอากาศปลอดมลพษิ พรอ้ม
ชมความงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์
(Matterhorn) ที�สามารถมองเหน็ไดจ้ากแทบ
ทกุมุมของเมอืง มคีวามสงูถึง 4,478 เมตร
รวมถึงการเที�ยวชมที� ยอดเขากอรน์เนอรก์ราท
(Gornergrat) พรอ้มชมทิวทัศนที์�ดทีี�สดุของ
Matterhorn ถือเป�นสญัลักษณที�สาํคัญของ
ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์และเป�นโลโก้ของบรษัิท
ภาพยนตร ์Paramount Pictures  และ
ชอ็คโกแลตชื�อดงัอยา่ง Toblerone อีกดว้ย
พกัค้างคืน ณ เมอืงเซอรแ์มท

และววิทิวทัศนข์องทะเลสาบอันสวยงาม เดนิเล่น
รอบเมอืงเก่าตามอัธยาศัยและดื�มดํ�ากับบรรยากาศ
หรอืเดนิป�าไปตามเสน้ทางเดนิเขาที�สวยงามของ
Upper Engadine สาํรวจภเูขาในท้องถิ�นเชน่
Diavolezza, Corvatsch และ Muottas
Muragl (St. Moritz Guest Card รวมบรกิาร
รถไฟขึ�นภเูขา ระหวา่งวนัที� 1 พฤษภาคม - 31
ตลุาคม)   พกัค้างคืน ณ เมอืงเซนต์ มอรทิซ ์

9 วัน 8 คืน Always Vacation


