10 สถานที/่ เสนทางสุดโรแมนติคในสวิส
คัดสรร โดย แบงคและนิต
สวิสเซอรแลนดเปนประเทศทีอ่ ุดมไปดวยวิวธรรมชาติที่งดงาม ไมวาจะเปนขุนเขาทีย่ ิ่งใหญ
ทะเลสาบที่ใสสะอาด มีบานเมืองเกาแก วํมนธรรมที่มมี านาน ประกอบกับผูคนชาวสวิสใจดี ทํา
ใหสวิสเซอรแลนดประเทศเล็กๆแหงนี้กลายเปนจุดหมายปลายทางในฝนของใครหลายๆ คน
รวมทั้งเราสองคนดวย
10 สถานที่/เสนทางสุดโรแมนติคในสวิสนี้ เปนการคัดเลือกจากประสบการณของเราสองคน
ที่ไดมีโอกาสไปฮันนีมูนทีส่ วิสเซอรแลนด กวา 15 วัน มีโอกาสไดไปเที่ยวใน 25 เมือง ลองเรือ
ทะเลสาบ 4 แหง ( Geneva , Brienz , Thun และ Luzern ) นัง่ รถไฟขบวนพิเศษ 3
สาย ( Golden Pass , Glacier Express และ Voralpen-Express ) เที่ยวปราสาท
3 แหง ( Chillon , Thun , Vaduz ) ขึ้นไปชมภูเขาที่เปนไฮไลต 3 ที่ ( Jungfrau ,
Matterhorn , Pilatus ) จากประสบการณทั้งหมด เราสองคนจึงรวบรวมออกมาเปน 10
สถานที่/เสนทางสุดโรแมนติกในสวิสที่อยูในใจเราสองคน จะมีที่ไหนบาง ไปดูกันเลย……….
• สถานที่ 1 : Murren >> Grimmelwald
• สถานที่ 2 : Furi >> Zermatt
• สถานที่ 3 : Brienz
• สถานที่ 4 : Rose Garden in Bern
• สถานที่ 5 : Golden pass line
• สถานที่ 6 : Vavey
• สถานที่ 7 : Appenzell
• สถานที่ 8 : Luzern
• สถานที่ 9 : Grindelwald
• สถานที่ 10 : Stein Am Rhein
25 เมืองในสวิสของเรา
Bern , Montreux , Vavey , Geneva , Lausanne , Ouchy , Grindelwald , Jungfrau , Lauterbrunnen , Murren ,
Grimmelwald , Interlaken , Thun , Brienz , Brig , Zermatt , Chur , Vaduz , St Gallen , Appenzell , Luzern , Basel
, Zurich , Stein Am Rhein , Schafhausen

เสนทางที่ 1 : Murren >> Grimmelwald
ประเภทเสนทาง : เดินเลนในเมืองนารัก ทามกลางบรรยากาศชนบท
ระยะเวลา : ประมาณ 1-2 ชม.
Murren เปนเมืองรีสอรทเล็กๆ ที่แผง
ตัวอยูในขุนเขา ทามกลางบรรยากาศสงบและ
สวยงามสามารถเดินทางไดจากLauterbrunnen
ทางกระเชาตรงขามสถานีรถไฟและมาตอรถราง (
Funicular) มาถึงสถานี Murren
จากสถานี เราสามารถเดินตามถนนผาน
หมูบานทีข่ นานไปกับทิวเขา ของ Jungfrau
ตลอดสองขางทางจะมีบานพัก/โรงแรมเล็กๆ ตาม
แบบสวิส แตละหลังนิยมปลูกดอกไมประกับ
ประดาหนาบานอยางสวยงาม โดยเสนทางเดินไป
สุดทางที่สถานีกระเชา Schilthorn
ถายังไมเหนื่อย เราแนะนําใหลองเดินลง
เขาตามเสนทาง Murren-Grimmelwald ซึ่งเปน
ทางเดินงายๆไดบรรยากาศทามกลางชนบท 2 ขาง
ทางอุดมไปดวยทุงดอกไม (ฤดูใบไมผลิ) ขับกลอม
ดวยเสียงกระดิ่งของวัวที่ยืนเล็มหญาขางๆทางอยาง
สบายใจ
เสนทางนี้ตามปายใชเวลาเดินประมาณ 30
นาที แตถาพวกเราเดิน+ ถายรูปเรื่อยๆ นาจะใช
เวลาประมาณ 1 ชม.
จาก Grimmelwald เราสามารถตอกระเชา
ลงไปที่สถานี Stechelberg และตอรถบัสกลับไป
สถานี Lauterbrunnen ประมาณ 15 นาที

เสนทางที่ 2 : Furi >> Zermatt
ประเภทเสนทาง : เดินเลนทามกลางบรรยากาศชนบท ผานปาสน ลําธาร
ระยะเวลา : ประมาณ 1-2 ชม. หรับการเดินจาก Furi - Zermatt
Zermatt เปนจุดหมายปลายทางที่พลาดไมได
สําหรับคนที่มาเยือนสวิส อันเนือ่ งจากเปนเมืองทีส่ ามารถ
ไปชมยอดเขาทีม่ ชี ื่อเสียงอยาง Matterhorn ได
หลากหลายเสนทางอละยังเปนที่นยิ มเลนสกีในชวงฤดู
หนาว
ดวยความที่เปนเมืองทองเที่ยวและปลอดมลพิษ
(รถที่วิ่งในเมืองนี้ใชพลังงานไฟฟาเทานั้นนะจะ)ทําให
Zermatt อุดมไปดวยโรงแรมเล็กๆ สไตทชาเลย
กระจายเต็มเมือง
สําหรับ Furi ถึงแมวาจะดูเปนแคทางผานสําหรับ
การเปลี่ยนกระเชาเพื่อขึน้ ไปชม Matterhorn ที่
Trockener Steg หรือ Schwarzsee เทานั้น
หากแต Furi เปนจุดเริม่ ตนสําหรับการเดิน Trekking
ที่นาเดินมากๆอีกหลายเสนทางดวยกัน
เสนทางที่เราสองคนไดเดินคือการเดินลงจาก Furi
มายัง Zermatt เปนเสนทางเดินทามกลาง ลําธาร
และปาสน ผานหมูบานเล็กๆ ที่นารักอยาง Zum See
เสนทางนี้ใชเวลาเดินแบบสบายๆประมาณ 1 ชม.

เสนทางที่ 3 : Brienz
ประเภทเสนทาง : ลองเรือชมทะเลสาบ เดินเลนในเมืองเล็กๆติดทะเลสาบ
ระยะเวลา : ประมาณ 2 ชม.
ทะเลสาบที่ไดชอื่ วาน้ําใสที่สุดในสวิส ใชเวลา
ลองเรือประมาณชั่วโมงเศษๆจาก เมือง Interlaken
ระหวางทางเราสองคนไดชมวิวเมืองเล็กๆ ทอดขนาน
ไปตามริมทะเลสาบและน้ําตก Giessbach ที่ไหล
จากบนภูเขาลงทะเลสาบ Brienz
เมือง Brienz เปนเมืองพักตากอากาศขนาด
ยอมๆ พอมาถึงแนะนําใหเดินชมบรรยากาศในเมือง
กอน ดวยบานเรือนที่มักจะมีชานไมประดับดวยดอกไม
สีสวยๆ บานบางสวนที่ปรับเปลี่ยนมาเปนโรงแรม
ขนาดเล็กๆแตยังคงเอกลักษณสไตลชาเลยไว
การไดลงไปเดินริมทะเลสาบที่มีบรรยากาศโร
แมนติก ถือวาเปนสิ่งที่ไมควรพลาด เดินเลนชมวิวรับ
ลม ใชเวลาเดินประมาณ 0.5 - 1 ชม. แบบสบายๆ
ยอนกลับมาที่สถานีรถไฟซึ่งอยูติดกับทาเรือ
หากมีเวลา Brienz เปนตนทางของเสนทาง
รถไฟสาย Rothorn เปนขบวนรถไฟไอน้ําที่เกาแก
ที่สุดในสวิส มีอายุมากกวา 100 ป ยอดเขา
Rothorn สามารถมองเห็นถึง Jungfrau ได

เสนทางที่ 4 : Rose Garden in Bern
ประเภทเสนทาง : สวนสาธารณะบนเนินเขา นั่งชมวิวเมือง Bern
ระยะเวลา : ประมาณ 1 ชม. สําหรับสวนกุหลาบ นาขึ้นไปชวงเย็นจะดีมาก
Bern เมืองหลวงที่มีดีกรีเปนเมืองมรดก
โลกที่อุดมไปดวยตึกแบบโบราณสีน้ําตาล สวน
ใหญการเดินชมจะเริ่มจากหอนาฬิกาดาราศาสตร
ที่จะมีตุกตาเตนระบําทุกชั่วโมง ผานไปยังโบสถ
ประจําเมือง (รูปปนตุกตาหนาโบสถนารักมากๆ),
อาคารรัฐสภา (ปจจุบันอยูระหวางการซอมแซม)
และจบทายดวยการไปดูหมีอนั เปนสัญลักษณและ
ที่มาของชือ่ เมือง Bern

ถัดจากบอหมีไปตรงเนินเขา
ดานหลัง ยังมีมุมที่สุดแสนโรแมนติก นั่น
ก็คือ สวนกุหลาบแหงกรุงเบิรน มุมนี้จะ
เปนมุมที่ดีที่สุดที่ไดนั่งชมเมืองเบิรนแบบ
พาโนรามาทั้งเมือง โดยมีแมน้ําอารเร
เปนฉากหนา ยิ่งถาไดขึ้นไปชวงเย็นๆ
เพื่อนั่งชมพระอาทิตยตกดิน จนเราสองคน
ลงความเห็นแลววามุมนี้โรแมนติกที่สุดใน
เบิรน

เสนทางที่ 5 : Golden pass line
ประเภทเสนทาง : นั่งรถไฟขบวนพิเศษ ที่มีหนาตางบานโตๆ
ระยะเวลา : ประมาณ 3.5 ชม. (จากMontreux ไป Interlaken)
โดยปกติขบวนรถไฟเทีย่ วพิเศษที่มชี อื่ เสียงใน
สวิส ผูคนมักจะนึกถึงขบวน Glacier Express
ที่แลนผานธารน้ําแข็งและขุนเขา หากแตชวงที่เรา
ไป เนือ่ งจากมีพายุหิมะ จึงไมไดเห็นความสวยงาม
ของสาย Glacier Express นี้เต็มที่
หากแตขบวนทีเ่ ราติดใจ กลับเปนเสนทาง
Golden Pass ที่เริ่มตนสายจากเมือง
Montruex ไปยัง Interlaken และสุดสายที่
Luzern เสนทางดังกลาวผานลัดเลาะเขาไปตาม
ขุนเขา ผานปาไม ชนบท เราจะไดเห็นบานสไตท
ชาเลยหลังเล็กหลังนอยกระจายตามเนินเขา ตลอด
เสนทางรวม 3 ชม. กวา ถือวาเปนชวงเวลาที่นา
ประทับใจมากทีเดียว

เสนทางที่ 6 : Vavey
ประเภทเสนทาง : เมืองสงบๆริมทะเลสาบ นั่งรับลมสบายๆ
ระยะเวลา : ประมาณ 1-2 ชม. เพียงพอแลวสําหรับเมืองเล็กๆแหงนี้
Swiss Riviara เปนเขตภูมิภาคตะวันตก
ติดกับฝรั่งเศส เมื่อนึกถึงยานนี้ผูคนมักจะนึกถึง
Geneva เมืองแหงน้ําพุและศูนยรวมองคกร
นานาชาติ หรือ Lausanne เมืองแหงโบสถสวยๆ
หรือ Montreux ที่มีปราสาท Chillon ที่ใหญ
ที่สุดในสวิส
หากแตเมืองที่เราสองคนชอบ กลับเปนเมือง
เลกๆที่ผูคนไมคอยจะนึกถึง อยาง Vavey เปนที่ๆ
ที่เราสามารถนั่งชมวิวทะเลสาบ Geneva ชมพระ
อาทิตยตกดิน ดวยความที่เปนเมืองเล็กๆ สงบๆ
เราจึงไดเห็นครอบครัวชาวสวิสมานั่งพักผอนหยอน
ใจ พูดคุยกัน ในทะเลสาบยังมีเปดลายนารักๆและ
หงศสวยๆ เปนเพื่อนเลนเราในยามเพลิดเพลินใจ

เสนทางที่ 7 : Appenzell
ประเภทเสนทาง : เมืองที่ยังคงอนุรักษประเพณีอนั เกาแก
ระยะเวลา : ถึงแมวาเปนเมืองเล็กๆ แตเดินเพลินๆ ไมควรต่ํากวา 2 ชม.
เสนทางรถไฟจาก St Gallen ไป Appenzell
ถือวาเปนเสนทางรถไฟทีม่ ีวิวสวยที่สุดแหงหนึ่งที่เรา
ไดชมในสวิสทีเดียว เพราะตลอดทาง เราจะไดเห็น
บานกระจัดกระจายตามเนินเขา เตี้ยๆ
ที่ Appenzell ถนนสายเล็กๆจากสถานีรถไฟ
จะพาเราเดินเขาสูเมือง สองขางทางเปนตึกที่มีสีสัน
หลากหลาย เหมือนลูกกวาด แถมยังมีลวดลายที่เกไก
แปลกตา ไมซ๊ําแบบใคร
เมืองเล็กๆแหงนี้ เดินชมไดไมเบือ่ ตลอดสอง
ขางทางจะมีรานกิ๊บช็อปเล็กๆ ของที่ระลึกนารักๆ
ชวนใหจะเสียตังคอยูเรือ่ ยๆ
เมืองนี้ นอกจากตึกลวดลายนารักแลว ยังมี
ประเพณีเกาแกมากมาย แถมยังมีขนมที่พิเศษเพราะ
จัดทําขึ้นที่เมืองนี้โดยเฉพาะ รายละเอียดหาอานได
จากหนังสือเที่ยวไมงอทัวรของพี่ Mod-X นะจะ

เสนทางที่ 8 : Luzern
ประเภทเสนทาง : เมืองที่เต็มไปดวยสีสัน , ตึกสวยๆ สะพานไม
ระยะเวลา : ควรมีอยางนอยครึ่งวัน
Luzern เปนเมืองใหญที่เปนศูนยรวมหลายๆ
อยาง ไมวาจะเปนตึกเพนตสวยๆ , สะพานไมอัน
เกาแก , รูปปนสิงโตรองไห หรือทะเลสาบที่
สวยงาม นอกจากนี้ยังเปนแหลง Shopping ที่เต็ม
ไปดวยรานคามากมาย ทําให Luzernจึงเปน
ศูนยกลางการทองเที่ยว

หากแตเมืองสุดคึกคักแหงนี้ยังมีมุมที่สุดโรแมน
ติกที่เราแนะนํามีดังนี้
1. ชมวิวเมืองที่กําแพงเมือง จุดนี้ เราสามารถชม
วิวเมืองทอดยาวไปถึงทะเลสาบ ที่สําคัญเปนมุมที่
สงบมากๆ ในเมืองสุดคึกคักแหงนี้
2. หาโอกาสทานอาหารริมแมน้ํารอยสสักมือ้
บริเวณใกลๆสะพานไม ตอนเย็นๆจะมีรานอาหารมา
ตั้งริมแมน้ํา ลองหาโอกาสนั่งทานสักมื้อ บรรยากาศ
ดี แถมยังมีนักไวโอลินมาเลนเพลงขับกลอมความโร
แมนติค ใหเพิ่มยิ่งขึ้น
3. ลองมาชมสะพานไมตอนกลางคืน หากกลางวัน
คุณๆไมมโี อกาสหามุมสวยๆถายรูป บรรยากาศ
ตอนกลางคืนจะใหภาพที่แปลกตาออกไป

เสนทางที่ 9 : Grindelwald
ประเภทเสนทาง : เมืองเล็กๆ ที่เต็มไปดวยบานกระจายทั่วเนินเขา
ระยะเวลา : ประมาณ 2 ชม.
Grindelwald เปนเมืองที่ใครๆที่จะขึน้
Jungfrau ตองผาน แตเมืองเล็กๆคงไมไดเปน
แคเมืองผานแนๆ แตเมืองแหงนี้กลับมีเสนหที่นา
เดินชมตามสไตลชนบทสวิส บานหลังเล็กหลัง
นอยที่กระจายตามเนินเขา โดยมีเบือ้ งหลังคือ
ขุนเขาทั้ง 3 ที่ยิ่งใหญ หากไดลองมาเดิน จึงจะ
ไดรูวาเมืองนี้ ไมใชแคเมืองที่เปนเสนทางผาน
แนนอน
ถนนหลักในเมือง Grindelwald ทอดยาว
จากสถานีรถไฟไปตามโรงแรม รานอาหารตางๆ
ลองเดินออกนอกทางหลัก จะพบวาเราเจอกับ
เสนทางเล็กๆ ที่ลัดเลาะไปตามเนินเขาตางๆ
มากมาย ระหวางทางมีบานหลังเลกๆสไตลสวิส
ชาเลย ที่ลอ มไปดวยทุงดอกไมหลากหลายสี (
จะบานมากในฤดูใบไมผลิและฤดูรอน)
หากมีเวลาลองเจียดเวลามาเดินเลนสัก 1-2
ชม. คุณอาจจะพบกับเสนทางที่คุณฝนไวก็ได

เสนทางที่ 10 : Stein Am Rhein
ประเภทเสนทาง : เมืองสวยๆเหมือนบานในเทพนิยาย
ระยะเวลา : ไมควรนอยกวา 2ชม.
Stein Am Rhein เปนเมืองเล็กๆริมแมน้ํา
ไรนที่มีกลิ่นอายวัฒนธรรมแบบเยอรมัน อุดมไปดวย
ภาพวาดสีน้ําปูนเปยก ( fresco) ที่มีลวดลาย
สวยงาม ประวัติศาสตร , ความเปนมาและเรื่องราว
ในอดีตที่ถูกบงบอกผานภาพวาดบนตึกแตละตึก
เหมือนเราไดเดินในแกลลอรี่กลางแจงที่งดงาม เดิน
ชมไดไมรูจักเบือ่
ถาเทียบจากขนาด เมืองเล็กๆแบบนี้ เดินแค
15 นาทีก็ทั่วเมือง แตถาคุณคอยๆซึมซับความสวยงาม
ที่วาดลวดลายบนตึกตางๆแลว ชั่วโมงแตละชั่วโมงจะ
ผานไปอยางไมรูตัว
ความสนุกอีกอยางนึง คือการไดลองสังเกต
สัญลักษณปายลายเหล็กดัดของรานแตละราน ลองเดา
ดูสิวารานนั้นขายอะไร
หากมีเวลาไมควรพลาดพิพิธภัณฑบานโบราณที่
แฝงตัวอยูในตึกเกือบปลายถนน เมือ่ เราเดินเขาไป
สามารถสัมผัสไดถึงสภาพความเปนอยูในอดีต จาก
หองตางๆ ไมวาเปนหองครัว หองเก็บอาหาร
หองนั่งเลน หรือหองนอน ขาวของเครื่องใชที่จัดวางไว
เหมือนเรากลับไปเปนสวนหนึ่งของอดีตกาล
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