
วันที�สอง 

วันที�สาม

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
เพลิดเพลินกับการเดินทางด้วยรถไฟชมวิวอย่าง
GoldenPass Panoramic ไปยังเมืองอินเทอร์ลาเก้น
(Interlaken) นั�งเอนหลังและผ่อนคลายขณะที�คุณเดิน
ทางไปตามหุบเขา ทุ่งหญ้า และเนินเขาที�น่าประทับใจ
พร้อมทิวทัศน์ที�ทอดยาวของทะเลสาบและภูเขาสู่เมือง
อินเทอร์ลาเก้น เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์
ตั�งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ ทะเลสาบทูน (Lake
Thun) และ ทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) ซึ�งเป�น
สถานที�ที�เหมาะสําหรับการเที�ยวชมอย่างยิ�ง พักค้างคืน
ณ เมืองอินเทอร์ลาเก้น

8 วัน
7 คืน

085-149-3941, 084-139-9305
@Alwaysvacation

อินเทอร์ลาเก้น
ST. MORITZ (เซนต์ มอริทซ์)

MONTREUX (มองเทรอซ์) INTERLAKEN (อินเทอร์ลาเก้น

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก
                          เดนิทางโดยรถไฟดว้ยตวัเองสู่
เมอืงมองเทรอซ ์(Montreux) เมอืงพักผอ่นตากอากาศที�
มชีื�อเสยีงทั�งในฤดรูอ้นและฤดหูนาวรมิทะเลสาบเจนวีา
(Geneva) โดยเบื�องหนา้มทีวิทศันข์องเทอืกเขาแอลป�ตั�ง
อยูอ่ยา่งสงา่งาม บรรยากาศสดุชลิ และบา้นเมอืงแสนสวย
ทําใหท้ี�นี�เป�นหนึ�งในที�เที�ยวสวติเซอรแ์ลนด ์ที�ดงึดดูนกัทอ่ง
เที�ยวจากทั�วทกุมมุโลก ไดร้บัสมญานามวา่เป�น 
“ไขม่กุแหง่รเิวยีรา่สวสิฯ” พักคา้งคนื ณ เมอืงมองเทรอซ์

เดินทางถึงเมืองมองเทรอซ์

                      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
เที�ยวชม “เมอืงมองเทรอซ”์ (Montreux) และทะเลสาบ
เจนวีา (Geneva) ทะเลสาบที�มรีปูคลา้ยพระจนัทรค์รึ�ง
เสี�ยวยามขา้งแรม พักคา้งคนื ณ เมอืงมองเทรอซ์

Montreux (มองเทรอซ์)

Montreux (มองเทรอซ์) –
Interlaken (อินเทอร์ลาเก้น)

เซนต์ มอริทซ์

วันที�สี�
                         รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม
เที�ยวชม “เมอืงอนิเทอรล์าเกน้” (Interlaken) อาท ิยา่น
ชอ็ปป��งกลางเมอืง โฮฮเีวก (Hoheweg), ทดลองทํา
ชอ็คโกแลตดว้ยตนเอง ณ Funky Chocolate Club
หรอืเที�ยวชมหมูบ่า้นใกลเ้คยีงอยา่ง Unterseen และ
Iseltwald พักคา้งคนื ณ เมอืงอนิเทอรล์าเกน้

Interlaken (อินเทอร์ลาเก้น)

วันที�ห้า

รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม นั�งรถไฟฟ�นเฟ�องสู่
"ยอดเขาจงุเฟรา" ที�ไดช้ื�อวา่เป�น "สถานรีถไฟที�สงู
ที�สดุในยโุรป" เป�นพื�นที�มรดกโลกทางธรรมชาตแิหง่
แรกของยโุรป และชมทวิทศันอ์นันา่ทึ�งของภเูขาขนาด
ยกัษ ์Eiger, Mönch และ Jungfrau และธารนํ�าแขง็
Aletsch ซึ�งยาวถงึ 22 กม. และดื�มดํ�ากบัรา้นชอ็กโก
แลตลนิดท์ี�สงูที�สดุในโลกและสถานที�ทอ่งเที�ยวอื�นๆ
อาท ิIce Palace พักคา้งคนื ณ เมอืงอนิเทอรล์าเกน้

เที�ยวชมยอดเขาจุงเฟรา
(Jungfraujoch)

วันที�หก

รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม นั�งรถไฟไปยงั
เมอืงบรกิ (Brig) และตอ่ขบวนรถไฟ Glacier Express  
รถไฟดว่นที�วิ�งชา้ที�สดุในโลก ไปยงัเมอืงเซนต ์มอรทิซ์
(St. Moritz) รถไฟขบวนนี�จะพาคณุไปชมทศันยีภาพ
ความสวยงาม ผา่นทะเลสาบอนัเงยีบสงบ ไตร่ะดบัภเูขา
อนัสงูใหญ ่รวมไปถงึแลน่ผา่นเทอืกเขาที�ปกคลมุดว้ย
หมิะ ขา้มผา่นชอ่งเขาโอเบอรอ์ลัพ์ที�มชีื�อเสยีง, เมื�อถงึ
สะพาน Landwasser Viaduct กจ็ะไดภ้าพตอนรถไฟ
แลน่ผา่นอโุมงคใ์นมมุที�สวยงาม และชอ่งเขาไรน ์
(Rhine Gorge) พักคา้งคนื ณ เมอืงเซนต ์มอรทิซ์

Interlaken (อินเทอร์ลาเก้น)
– St. Moritz (เซนต์ มอริทซ์) 



วันที�เจ็ด

วันที�แปด

                                                                   
ออกเดนิทางโดยรถไฟสายโรแมนตกิ“เบอรน์นิา่เอกซเ์พรส”
Bernina Express รถไฟชมววิที�ไดร้บัการขนานนามวา่เป�น
เสน้ทางสายมรดกโลก สู ่“เมอืงทริาโน”่ Tirano เมอืงตาก
อากาศแสนสวยทา่มกลางธรรมชาตขิองกลางหบุเขา
พรอ้มกบัชมความงามของธรรมชาตสิองขา้งทาง 
พักคา้งคนื ณ เมอืงเซนต ์มอรทิซ์

St. Moritz (เซนต์ มอริทซ์) 

                      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม เดินทางกลับและสิ�นสุดการเดินทางในสวิตเซอร์แลนด์
ออกเดินทางจากเมืองอินเทอร์ลาเก้น

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

หอ้งพกั 2 คืน รวมอาหารเชา้ ณ เมอืงมองเทรอซ์
(Montreux) และเมอืงเซนต์ มอรทิซ ์         
 (St. Moritz) (รวมทั�งหมด 4 คืน)
หอ้งพกั 3 คืน รวมอาหารเชา้                   
 ณ เมอืงอินเทอรล์าเก้น (Interlaken)
ตั�วรถไฟชั�น 2 สาํหรบัการเดนิทางโดยรถไฟ
ตามโปรแกรมการเดนิทาง
สว่นลด 50% สาํหรบัตั�วรถไฟเพิ�มเติม
(เฉพาะระบบขนสง่ท้องถิ�น) และการเที�ยวชม
ยอดเขาบางรายการ
ตั�วชมยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch)
การจองที�นั�งสาํหรบั Goldenpass Line,
Glacier Express จาก Brig ไปยงั      
 St. Moritz และ Bernina Express จาก
St. Moritz ไปยงั Tirano และขากลับเดนิ
ทางโดยรถไฟท้องถิ�น

ไฮไลท์โปรแกรม
Montreux (มองเทรอซ)์– เมอืงพกัผอ่นตากอากาศที�มชีื�อ
เสยีงทั�งในฤดรูอ้น และฤดหูนาวรมิทะเลสาบเจนีวา (Geneva)
ทะเลสาบเจนีวา (Geneva) – ได้รบัฉายาวา่เป�น “ไขมุ่กแหง่

GoldenPass Panoramic – เป�นรถไฟสายโรแมนติก
สามารถชมววิทิศทัศน์ได้แบบพาโนรามา 360 องศา
Interlaken (อินเทอรล์าเก้น) – เมอืงแหง่ 2 ทะเลสาบที�
สวยงาม และเป�นประตสููย่อดเขาจุงเฟรา
ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) – สงูสดุในเทือกเขาแอลป�
และเป�นที�ตั�งสถาทีรถไฟที�สงูที�สดุในยุโรป
รถไฟกลาเซยีเอ็กเพรส (Glacier Express, GEX) – รถไฟ
ด่วนที�วิ�งชา้ที�สดุในโลก ไฮไลท์หลักของการเดินทางโดยรถไฟใน
สวติเซอรแ์ลนด์
รถไฟชมววิเบอรน์ินา (Bernina Express) – รถไฟชมววิที�ได้
รบัการขนานนามวา่เป�นเสน้ทางสายมรดกโลก

       รเิวยีรา่สวสิฯ”

อัตราค่าบรกิารรวม 


