Best of Switzerland 5 Days

ซู ริค – อินเทอลาเก้น – จุดชมวิวฮาร์ ดเดอร์ คลุม – อินเทอลาเก้น

วันแรก
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม


ขึ้นรถไฟ จากนครซูริค สู่ อินเทอลาเก้ น

Schedule Recommend


Option1:

09.18 น. ถึงสถานี รถไฟซูริค
10.28 น. ถึงสถานี รถไฟ เบิร์น เพื่อแวะเปลี่ยนขบวนรถไฟ
10.34 น. เดินทางสู่ อินเทอลาเก้น
11.22 น. ถึงอินเทอลาเก้น



10.46 น. ถึงสถานี รถไฟซูริค

Option2:

11.58 น. ถึงสถานี รถไฟ เบิร์น เพื่อแวะเปลี่ยนขบวนรถไฟ
12.04 น. เดินทางสู่ อินเทอลาเก้น
12.51 น. ถึงอินเทอลาเก้น

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


อินเทอร์ ลาเกน เป็ นเมืองที่ต้ งั อยูร่ ะหว่าง ทะเลสาบทูน และทะเลสาบเบรี ยนซ์ ได้สมั ผัส
บรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ



จุดชมวิวฮาร์ ดเดอร์ คลุม ที่ดา้ นบนท่านสามารถสัมผัสมุมมองแบบพาโนราม่า 360 องศาบน
ระดับความสูงกว่า 1,322 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล มองไปเห็นวิวเทือกเขา Eiger, Mönch,
Jungfrau ทะเลสาบทูน และทะเลสาบเบียนซ์

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม City Oberland หรื อ Carlton Europe

วันทีส่ อง

อินเทอลาเก้น – ยอดเขาจุงฟราว – ธารนา้ แข็งอเลิท์ซ – อินเทอลาเก้ น

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม


นัง่ รถไฟขึ้นพิชิต ยอดเขาจุงฟราว ที่มีความสูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยก
ย่องว่าเป็ นสถานีรถไฟ Top of Europe เนื่องจากความสวยงามของธรรมชาติที่ผสมผสานกันได้
อย่างลงตัว



ธารนา้ แข็งอเลิท์ซ ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร โดยไม่เคย
ละลาย และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ทาการไปรษณี ยท์ ี่สูงที่สุดในยุโรป

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม City Oberland หรื อ Carlton Europe

อินเทอลาเก้น – โกลเด้ นพลาสไลน์ – ลูเซิร์น

วันทีส่ าม
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม


ขึ้นรถไฟสาย โกลเด้ นพลาสไลน์ เพื่อเดินทางสู่ ลูเซิร์น รถไฟเส้นทางนี้ได้ข้ ึนว่าเป็ นรถไฟ
สายโรแมนติกแห่งของโลก เชื่อมโยงจากลูเซิร์นทางตอนกลางไปยังถึงทางตะวันตกของสวิส
ที่มองค์เตรอร์ บรรยายกาศบนรถไฟ Golden Pass Panoramic หน้าต่างจะกว้าง ทาให้
สามารถชมวิวทิศทัศน์ได้แบบพาโนรามา 360 องศาได้สุดลูกหาลูกตา

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


ลูเซิร์น เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็ นเมืองตากอากาศที่สวยที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์ ตั้งอยูบ่ น
ฝั่งริ มทะเลสาบลูเซิร์น

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างแรม ณ โรงแรม Des Alpes หรื อ De la Paix

วันทีส่ ี่
เช้า

ลูเซิร์น – Option1:ยอดเขาพิลาตุส – Option2: สตัลเซอร์ ฮอร์ น –
Option3:ขึน
้ กระเช้ าคาบริโอ้ – ลูเซิร์น

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
อิสระตามอัธยาศัย



Option1:

ยอดเขาพิลาตุส หรื อภูเขามังกร ยอดเขาพิลาตุส เป็ นยอดเขาคูบ่ า้ นคู่เมืองลูเซิร์น
โดยรถไฟขึ้นสู่ยอดเข้าพิลาตุสเป็ นเส้นทางรถไฟฟันเฟื องที่สูงชันที่สุดในโลก ซึ่งมีความชันถึง
45 องศา ทาให้การนัง่ รถไฟขึ้นสู่ยอดเขาพิลาตุสนั้นมีความตื่นเต้น และความงดงาม



Option2:

สตัลเซอร์ ฮอร์ น เป็ นภูเขาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยูบ่ ริ เวณพรมแดนระหว่างรัฐนิดวัลเดิน
กับรัฐออบวัลเดิน ภูเขานี้มียอดสูง 1,898 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล



ขึน้ กระเช้ าคาบริโอ้ กระเช้าเปิ ดประทุนแห่งแรกของโลก ไต่สู่ยอดของเทือกเขาสตัลเซอร์ฮอร์น

Option3:

ที่ความสูงกว่า 190 เมตร ตลอดทาง ท่านสามารถเพลิดเพลินกับวิวธรรมชาติแบบ 360 องศา
พร้อมทั้งสัมผัสอากาศบริ สุทธิ์
ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างแรม ณ โรงแรม Des Alpes หรื อ De la Paix

ลูเซิร์น – ซู ริค

วันที่ห้า
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม


นครซู ริค เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อนั
ยาวนาน เมืองนี้เป็ นที่ต้ งั ของพิพิธภัณฑ์กว่า 20 แห่ง และแกลอรี่ กว่า 100 แกลอรี่

** ราคาเริ่มต้ น 31,250 บาท
อัตรานีร้ วม


ค่าตัว๋ รถไฟๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ



ค่าเข้าสถานที่



โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้า



ค่าภาษีทอ้ งถิ่น



Travel Documentation

อัตรานีไ้ ม่รวม


ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ



ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง



ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,



ค่าธรรมเนียมเซงเก้น

