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โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก เดินทางถึงเมืองอินเทอร์ลาเก้น
เดนิทางดว้ยตวัเองสูเ่มอืงอนิเทอรล์าเกน้ เมอืงตากอากาศสวยงามตั�งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบสองแหง่คอื
ทะเลสาบทนู (Lake Thun) และ ทะเลสาบเบรยีนซ ์(Lake Brienz) ซึ�งจะเป�นจดุหมายปลายทางสําหรบัเที�ยว
ชมยอดเขาฮติในอนิเทอรล์าเกน้ดว้ย Jungfrau Pass สําหรบั 3 วนั ที�สามารถเที�ยวชมสถานที�ทอ่งเที�ยว
ตา่งๆ ในเขตภเูขาจงุเฟรา ไดท้ั�ง ยอดเขา Harder Kulm, หมูบ่า้นกรนิเดลวลั, กรนิเดลวลั เฟ�รส์
(Grindelwal First) และยงัเป�นสว่นลดพิเศษ สําหรบัการเที�ยวชมยอดเขาจงุเฟรา (โดยการนั�งกระเชา้จาก
Eigergletscher สู ่Jungfraujoch) อกีดว้ย พักคา้งคนื ณ เมอืงอนิเทอรล์าเกน้

วันที�สอง Interlaken (อินเทอร์ลาเก้น)
เสน้ทางที�รว่มรายการบตัร Jungfrau Travel Pass จะมดีงันี�
หมูบ่า้นเลาเทอรบ์รนุเนนิ (Lauterbrunnen) – หบุเขาแหง่นํ�าตก
กรนิเดลวลัด ์(Grindelwald) – เป�นหมูบ่า้นเลก็  ๆใจกลางหบุเขา
บน เทอืกเขา Burnese Alps หบุเขาเป�ดโลง่มแีดดเกอืบทั�งวนั
ยอดเขาฉนเีก ปลาดเต ่ (Schynige Platte) – เสน้ทางสนัเขา
เป�นขบวนรถไฟที�จะนําพานกัเดนิเขา ขึ�นไปชมดอกไมใ้นฤดรูอ้นอนั
สวยงาม พักคา้งคนื ณ เมอืงอนิเทอรล์าเกน้

วันที�สาม Interlaken (อินเทอร์ลาเก้น)
เที�ยวชมเมืองอินเทอร์ลาเก้นโดยรอบ โดยรถจักรยาน
ไฟฟ�า ไปตามริมฝ�� งทะเลสาบ และหมู่บ้านที�สวยงาม โดยมี
2 เส้นทางหลัก ได้แก่ เส้นทาง ทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake
Brienz) ทะเลสาบทูน (Thun Lake) 
พักค้างคืน ณ เมืองอินเทอร์ลาเก้น

รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม เดนิทางโดยรถไฟไป
ยงัเมอืงบรกิ (Brig) และตอ่ไปยงัเมอืงเฟ�ยช (Fiesch)
ผา่นสถาน ีMorel และ Betten Valley สมัผสัความยิ�ง
ใหญข่องธารนํ�าแขง็ Aletsch จากจดุชมววิ
Bettmeralp รวมการเดนิทางดว้ย Cable Car แบบ
ไมจ่ํากดัรอบเพื�อเที�ยวชม จากนั�นเดนิทางกลบัมายงั
เมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) 
พักคา้งคนื ณ เมอืงเซอรแ์มท

วันที�ห้า Zermatt (เซอร์แมท) – Aletsch Arena

by Trainby Train

วันที�สี� Zermatt (เซอร์แมท)
เมอืงเซอรแ์มทเป�นเมอืงชนบทเลก็  ๆที�สวยงาม ลอ้ม
รอบดว้ยภเูขา ตั�งอยูบ่นเทอืกเขาแอลป� เมอืงเซอรแ์มทมี
การจดัการดา้นสิ�งแวดลอ้มตา่ง  ๆไดเ้ป�นอยา่งด ีจนได้
ชื�อวา่เป�นเมอืงปลอดมลพิษ หรอืเที�ยวชมยอดเขา
Matterhorn หนึ�งในยอดเขา Landmark ของ 
สวติเซอรแ์ลนด ์พักคา้งคนื ณ เมอืงเซอรแ์มท
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ห้องพัก  3 คืน  รวมอาหารเช้า  ณ  เมือง

หอ้งพกั 2 คืน รวมอาหารเชา้ ณ เมอืงเซอรแ์มท
(Zermatt) และเมอืงลเูซริน์ (Lucerne)      
 (รวมทั�งหมด 4 คืน)
หอ้งพกั 1 คืน รวมอาหารเชา้ ณ เมอืงครู ์(Chur)
เมอืงลกูาโน (Lugano) และกรงุเบริน์ (Bern)
(รวมทั�งหมด 3 คืน)
ตั�วรถไฟชั�น 2 สาํหรบัการเดนิทางโดยรถไฟตาม
โปรแกรมการเดนิทาง (แบบ Swiss Travel Pass
Flex 8 วนั)
สว่นลด 50% สาํหรบัตั�วรถไฟเพิ�มเติม (เฉพาะระบบ
ขนสง่ท้องถิ�น) และการเที�ยวชมยอดเขาบางรายการ
การสาํรองที�นั�งรถไฟ Bernina Express จาก 

การสาํรองที�นั�งรถบสั Bernina Express จาก
Tirano ไป Lugano
Jungfrau Travel Pass จาํนวน 3 วนั (สาํหรบั
การเดนิป�า)
เชา่รถจกัรยานไฟฟ�า 1 วนั ณ เมอืงอินเทอรล์าเก้น
ตั�วเขา้ชมธารนํ�าแขง็ Aletsch Arena

     อินเทอร์ลาเก้น  (Interlaken) 

       St. Moritz ไป Tirano

ไฮไลท์โปรแกรม
เที�ยวชมบรเิวณเขตยอดเขาจุงเฟรา ดว้ย
Jungfrau Pass 3 Days ที�สามารถใชเ้ดนิ
ทาง เที�ยวชมสถานที�รอบเขตจุงเฟราได้
มากมาย อาทิ Grindelwald,
Lauterbrunen, Harder Kulm และ
Schynige Platte เป�นต้น
Chur (ครู)์ – เมอืงเก่าแก่ที�สดุใน

เชา่รถจกัรยานไฟฟ�า 1 วนั สาํหรบัเที�ยวชม
ภายในเมอืงอินเทอรล์าเก้น
Bernina Express – รถไฟชมววิเสน้ทาง
มรดกโลก
ภเูขารกิิ (Mount Rigi) – ไดช้ื�อวา่เป�นราชนิี
ของภเูขาในสวติเซอรแ์ลนด์
กรงุเบริน์ (Bern) – เมอืงหลวงของประเทศ

       สวติเซอรแ์ลนด ์อายุกวา่ 5,000 ป�

       สวติเซอรแ์ลนด ์มปีระวติัศาสตรย์าวนานมา        
       ตั�งแต่สมยัยุคกลาง

อัตราค่าบริการรวม 

เดนิทางโดยรถไฟสูเ่มอืงลเูซริน์ผา่นเมอืง Visp ไปยงั
ตอนกลางประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ตั�งอยูร่มิทะเลสาบ
ลเูซริน์ เมอืงแหง่นี�มขีนาดกะทดัรดั และลอ้มรอบดว้ย
ทศันยีภาพอนังดงามของภเูขาและบรรยากาศรมิ
ทะเลสาบที�สวยงาม  พักคา้งคนื ณ เมอืงลเูซริน์

วันที�หก Lucerne (ลูเซิร์น)

เดินทางโดยรถไฟไปยังเมืองคูร์ เมืองที�ใหญ่ที�สุดใน
Grisons และเป�นเมืองที�เก่าแก่ที�สุดในสวิตเซอร์แลนด์  
และอุดมไปด้วยความสวยงามทางประวัติศาสตร์ และ
วัฒนะธรรมมากมาย พักค้างคืน ณ เมืองคูร์

วันที�แปด Chur (คูร์)

เดนิทางโดยขบวนรถไฟ Bernina Express รถไฟชม
ววิเสน้ทางมรดกโลกสูเ่มอืง Tirano ในอติาล ีเปลี�ยนไป
ขึ�นรถบสั Bernina Express สูเ่มอืงลกูาโน เป�น
อญัมณทีางตอนใตข้องสวติเซอรแ์ลนดท์ี�มกีลิ�นอายของ
อติาล ีสํารวจเมอืงเกา่และเที�ยวชมทศันยีภาพของภเูขา
Bre และ San Salvatore พักคา้งคนื ณ เมอืงลกูาโน

วันที�เก้า Bernina Express – Lugano (ลูกาโน)

วันที�สิบ Centovalli Railway – Bern (กรุงเบิร์น)

วันที�สิบเอ็ด เดินทางกลับ

วันที�เจ็ด
ใชบ้ตัร Swiss Travel Pass เที�ยวชมภเูขารกิ ิ(Mount
Rigi) ที�ไดช้ื�อวา่เป�น ราชนิขีองภเูขา โดยการนั�งเรอืกลไฟ
ไปยงั Vitznau และใชร้ถไฟไตเ่ขาสูจ่ดุสงูสดุของยอดเขา
ที� Rigi Kulm จากนั�นกลบัสูล่เูซริน์ผา่นสถาน ีArth-
Goldau    พักคา้งคนื ณ เมอืงลเูซริน์

Lucerne (ลูเซิร์น)

รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนั�น เดนิทางกลบัและสิ�นสดุ
การเดนิทางในสวติเซอรแ์ลนด์

ออกเดนิทางสูเ่มอืงโลคารโ์น (Locarno) และขึ�นรถไฟ
Centovalli โดยเป�นเสน้ทางรถไฟที�ผา่นนบัรอ้ยหบุเขา 
 ระหวา่งเสน้ทางมทีั�งนํ�าตก ไรอ่งุน่ และเทอืกเขาแอลป�ที�
เขยีวชอุม่ และเดนิทางตอ่ไปยงักรงุเบริน์ (Bern) เพื�อ
คา้งคนืในเมอืงหลวงของสวสิ ยา่นเมอืงเกา่ของกรงุเบริน์
ไดร้บัการขึ�นทะเบยีนเป�นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก
และยา่นใจกลางเมอืงยงัมแีหลง่ชอ้ปป�� งในรม่ที�ยาวที�สดุใน
ยโุรป พักคา้งคนื ณ กรงุเบริน์


