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เส้นทางรถไฟที่มีทิวทัศน์งดงามตระการตา

รถไฟด่วน Luzern–Interlaken Express 
รถไฟด่วน Luzern–Engelberg Express

ทอ่งเทีย่ว
โดยรถไฟ!
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ยนิดตีอ้นรับสู่
การเดนิทาง!
เราใหบ้รกิารคณุตัง้แตปี่ 1888  ทกุ 365 วนัตอ่ปี เราพาผู ้
โดยสารจากใจกลางเมอืงลเูซริน์มุง่ตรงไปยงัสถานทีท่อ่ง
เทีย่วทีส่�าคญัอยา่งเทอืกเขาแอลป์-สวสิไดอ้ยา่งดเีลศิ 
รับรองวา่ลกูคา้ของคณุจะเพลดิเพลนิไปกบัการเดนิทางโดย
รถไฟสูใ่จกลางสวติเซอรแ์ลนดท์ีม่อิาจลมืเลอืน
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จากลเูซริน์...

ใจกลางเมอืงลเูซริน์แหง่ประวตัศิาสตรท์ีม่ชี ือ่เสยีงคอืจดุ
เริม่ตน้ของทัง้หมด เพยีงกา้วเขา้สูร่ถไฟของเรา เราจะ
พาลกูคา้ของคณุเดนิทางไปทีอ่นิเทอรล์าเคนิ/ยอดเขา
ยงุเฟรา และเอนเกลเบริก์/ภเูขาทติลสิ รับประกนัการเดนิ
ทางทีง่า่ยดายและแสนสบาย 
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...ไปยงัเขตยงุเฟรา
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เนือ่งจากตัง้อยูใ่นสถานทีย่อดเยีย่มระหวา่งทะเลสาบทนู
และทะเลสาบเบรยีนส ์ทีต่นีเขาของยอดเขาทัง้สาม ไดแ้ก ่
ไอเกอร ์มองช ์และยงุเฟรา อนิเทอรล์าเคนิจงึสามารถ
ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจากทกุมมุโลกมาแลว้หลายศตวรรษ 
ไมว่า่จะเป็นในดา้นปลายทางการทอ่งเทีย่ว หรอืเป็นจดุ
เริม่ตน้การเดนิทางของวนัหยดุในฝัน จนการเดนิทางไป
ยงุเฟรายอคนัน้ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นจดุสงูสดุในยโุรป

...ไปยงัเขตยงุเฟรา
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... หรอืจะไปยงั
เอนเกลเบริก์-
ภเูขาทติลสิ!
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... หรอืจะไปยงั
เอนเกลเบริก์-
ภเูขาทติลสิ!

ทวิทศันเ์ทอืกเขาแอลป์มมุกวา้งทีน่่าประทบัใจ หลอม
รวมกบัสิง่อ�านวยความสะดวกในการเดนิทางมากมาย 
ท�าใหเ้อนเกลเบริก์เป็นปลายทางการทอ่งเทีย่วทีน่่าดงึดดู
ใจสงู จดุเดน่ทีนั่กทอ่งเทีย่วทกุคนตอ้งมาสมัผัส: ภเูขาทติ
ลสิ และ “Cliff Walk” สะพานแขวนทีส่งูทีส่ดุในยโุรป
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การเดนิทางทีเ่ชือ่มตอ่
อยา่งดเียีย่ม

ทีศ่นูยก์ลางของยโุรป ใจกลาง
สวติเซอรแ์ลนด์

เดนิทางไดง้า่ยจากทา่อากาศยานหลกัทัง้หมด ไม่
ไกลจากประเทศเพือ่นบา้นอยา่งอติาล ีฝร่ังเศส หรอื
เยอรมน ีและยงัใหบ้รกิารรถไฟทีร่วดเร็วและเดนิ
ทางสะดวก พรอ้มรถประจ�าทางทีไ่ปถงึสถานทีท่อ่ง
เทีย่วยอดนยิม สถานทีข่องเราจงึพเิศษมากยิง่ขึน้

ซูริค

เจนีวา

มิลาโน
โรมา

บาร์เซโลนา

ลอนดอน

ปารีส

บรัสเซลส์
อัมสเตอร์ดัม

บาเซิล
ปราก
มิวนิก

เวียนนา

วาดุซ

รถไฟสาย GoldenPass
Interlaken–Montreux

อนิเทอรล์าเคนิ

เบรยีนส์

ทะเล
สาบ

เบรยีนส์
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ลงุเงริน์

กชิวลิ

ซารเ์นนิ

1

2

รถไฟดว่น Luzern–Interlaken Express เวลาเดนิทาง 1 ชม. 50 น.

รถไฟดว่น Luzern–Engelberg Express เวลาเดนิทาง 43 นาที

1

2

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหน้า 12–17

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหน้า 18–23

ชอ่งเขา Brünig Pass

ชตนัส์

ไมรงิเง็น เอนเกลเบริก์

ลเูซริน์

ทะเลสาบลเูซริน์
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รถไฟดว่น 
Luzern–
Interlaken 
Express



13

หา้ทะเลสาบใสเป็นประกาย ภเูขาแหง่สวติเซอรแ์ลนดท์ีม่ี
หมิะปกคลมุ และน�้าตก ในการเดนิทางอนัยอดเยีย่มระยะ
เวลาเกอืบๆ สองชัว่โมงนี ้(สว่นของรถไฟสาย GoldenPass 
Line) ลกูคา้ของคณุจะเดนิทางขา้มชอ่งเขา Brünig Pass 
ขณะพักผอ่นหยอ่นใจและเพลดิเพลนิไปกบัทวิทศันเ์ทอืก
เขาแอลป์มมุกวา้งทีม่หศัจรรย์



14

รถไฟดว่น 
Luzern–Interlaken 
Express

การเดนิทางโดยรถไฟทีม่อิาจลมื
เลอืน

หา้ทะเลสาบ หนึง่ชอ่งเขา และทวิทศันข์องยอดเขา
หมิะแหง่สวติเซอรแ์ลนด ์ทัง้หมดนี ้รวมทัง้อาหาร
รสเลศิจากเมนูจากรา้นอาหารของเรา ลกูคา้ของ
คณุจงึเพลดิเพลนิใจกบัการเดนิทางแบบเมอืงแหง่
ศลิปะของเรา กอ่นถงึปลายทางดว้ยความรูส้กึผอ่น
คลายเป็นอยา่งยิง่ 

ช่องเขา Brünig Pass

ไมริงเง็น

ลูเซิร์น

อินเทอร์ลาเคิน

เบรียนส์

ทะเล
สาบ

เบรียนส์

ทะเลสาบลูเซิร์น

ซารเ์นนิ

กชิวลิ
ลงุเงริน์
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ลกูคา้ของคณุจะตอ้งเพลดิเพลนิใจ

• บรกิารยอดนยิม (การทอ่งเทีย่วชมทวิทศันแ์บบมมุกวา้ง)
• ทัง้หมดในหนึง่เดยีว: 5 ทะเลสาบ 1 ชอ่งเขา มองเห็นยอด

เขาปกคลมุดว้ยหมิะ พรอ้มทวิทศันต์ืน่ตาตืน่ใจ
• การเดนิทางพรอ้มชมทวิทศันม์มุกวา้งในรถไฟแบบลอ้เฟือง
• สว่นของรถไฟสาย GoldenPass Line  

(Montreux–Gstaad–Interlaken–Lucerne)
• สว่นหนึง่ของ Grand Train Tour แหง่สวติเซอรแ์ลนด์
• คณุภาพตามแบบฉบบัสวสิ ตัง้แตปี่ 1888
• บรกิารโดยตรงจากใจกลางเมอืงลเูซริน์ไปสูอ่นิเทอรล์าเคนิ
• การทอ่งเทีย่วทีส่ะดวกสะบายและผอ่นคลาย
• ฟรคีูม่อืน�าเทีย่วระบบดจิทิลั
• ฟรแีอพมอืถอื
• ฟรสีถานชีารจ์แบตเตอรบีนรถไฟ
• พนักงานทีผ่า่นการฝึกอบรมมาอยา่งดพีรอ้มมอบบรกิารที่

เป็นสว่นตวัและเป็นมติรระหวา่งเดนิทาง

คณุจะตอ้งชืน่ชอบ

• การเดนิทางดว้ยรถไฟ จดุเดน่ของทวัร ์(เทอืก
เขาสวสิ การเดนิทางทอ่งไปรอบๆ ทะเลสาบ)

• สว่นของรถไฟสาย GoldenPass Line 
(Montreux–Gstaad–Interlaken–Lucerne)

• สว่นหนึง่ของ Grand Train Tour แหง่
สวติเซอรแ์ลนด์

• บรกิารตรงภายในหนึง่ชัว่โมงระหวา่งลเูซริน์และ
อนิเทอรล์าเคนิ

• จากใจกลางเมอืงไปสูใ่จกลางเมอืง
• ไมม่กีารจราจรตดิขดั ปราศจากความกงัวล
• การส�ารองทีน่ั่ง
• วางแผนงา่ย รับประกนัการบรกิารแบบคนสวสิ
• อตัราพเิศษส�าหรับทอ่งเทีย่วเป็นกลุม่
• รถน�าเทีย่วฟรี
• พนักงานขบัรถทีผ่า่นการฝึกอบรมและเป็นกนัเอง
• เดนิทางสูย่งุเฟรายอค - จดุสงูสดุในยโุรปได ้

โดยตรง
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รถไฟดว่น Luzern–Interlaken Express

อาหารรสเลิศจากลูเซิร์น
07:06 – 17:06 น. พฤษภาคมถึงตุลาคม
08:06 – 15:06 น. พฤศจิกายนถึงเมษายน

อาหารรสเลิศจากอินเทอร์ลาเคิน
09:04 – 19:04 น. พฤษภาคมถึงตุลาคม
10:04 – 18:04 น. พฤศจิกายนถึงเมษายน

รถไฟสาย GoldenPass Line 
(สายทวิทศันม์มุกวา้งของสวสิ)
รถไฟสายพเิศษทีม่บีรกิารรถไฟสามแบบ: ทวิทศัน์
มมุกวา้งทีส่วยทีส่ดุของภมูทิศันใ์นสวติเซอร์
แลนด ์การเดนิทางทีย่อดเยีย่มขา้มชอ่งเขาสาม
แหง่ และเดนิทางผา่นยอดเขาทีส่งูกวา่ 12,000 ฟตุ 
ทะเลสาบ รวมทัง้น�้าตกและแมน่�้าอกีดว้ย
รถไฟดว่น Luzern–Interlaken Express คอืสว่น
หนึง่ของสาย GoldenPass Line ทีเ่ชือ่มลเูซริน์
เขา้กบัมอนเทรอทัง้ยงัเป็น Grand Train Tour ของ
สวติเซอรแ์ลนดอ์กีดว้ย จากอนิเทอรล์าเคนิ รถไฟ
สายนีเ้ดนิทางผา่นซไวซมิเมน (บรหิารโดย BLS) 
และสถานสีดุทา้ยคอืมอนเทรอ (บรหิารโดย MOB)

เรามบีรกิารอาหารทีย่อดเยีย่มเมือ่คณุหวิ
ทีร่า้นอาหารตามสัง่ของเราบนรถไฟ เราใหบ้รกิารผูโ้ดยสารตาม
ความตอ้งการ ไมว่า่จะเป็นอาหารเชา้แสนอรอ่ย หรอือาหารพเิศษ
ตามธมีหลากหลายทีจ่ะใหบ้รกิารตลอดทัง้วนั

บรกิารเพิม่เตมิ
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แอพ LiveGuide
ใชคู้ม่อืน�าเทีย่วแบบดจิทิลัของเรา แลว้คณุจะไดรั้บความตืน่เตน้ 
(และขอ้มลู) ทีม่ากขึน้จากการเดนิทางของเราระหวา่งลเูซริน์และ
อนิเทอรล์าเคนิ ลกูคา้ของคณุจะไดเ้รยีนรูข้อ้มลูดีๆ  เกีย่วกบัจดุชม
ทวิทศันข์องสถานทีต่า่งๆ โดยใชแ้ผนทีท่ีม่ใีนตวัคน้หาไดท้กุเมือ่
ระหวา่งทีเ่ดนิทาง และดวูา่สถานทีเ่ดน่สถานทีต่อ่ไปคอืทีไ่หน
เราขอแนะน�าใหค้ณุและลกูคา้ของคณุดาวนโ์หลดแอพ 
LiveGuide กอ่นเดนิทาง
www.zentralbahn.ch/liveguide

Grand Train Tour 
แหง่สวติเซอรแ์ลนด์
ประสบการณย์อดเยีย่มส�าหรับผูท้ีรั่กการเดนิทาง
ดว้ยรถไฟทกุวยั ทีจ่ะท�าใหนั้กทอ่งเทีย่วตืน่เตน้
กบัความหลากหลายไปตามๆ กนั ทกุคนทีส่นใจ
เปิดประสบการณท์อ่งเทีย่วเทอืกเขาแอลป์แบบ
ครบครันเลอืกใชบ้รกิารเดนิทางดว้ยรถไฟทีม่อิาจ
ลมืเลอืน ไมม่ทีีไ่หนอกีแลว้ทีจ่ะน�าคณุทอ่งเทีย่ว
ชมทวิทศันม์มุกวา้งแสนงดงามเป็นระยะทางกวา่ 
1280 กโิลเมตรไดใ้นแพ็คเกจเดยีวเหมอืน Grand 
Train Tour แหง่สวติเซอรแ์ลนด ์การเดนิทางอนั
น่าตืน่เตน้นีจ้ะน�าคณุเดนิทางผา่นเมอืงเล็กใหญ่
ตา่งๆ ขา้มภเูขา ไปตามธารน�้าแข็ง ทะเลสาบ แมน่�้า 
รวมทัง้ดนิแดนทีม่คีวามหลากหลายทางภาษา
ถิน่ และดนิแดนทีม่ผีูค้นพดูอยา่งนอ้ยสองภาษา 
(เยอรมนัและฝร่ังเศส)

ดาวน์โหลด:
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วธิทีีร่วดเร็วและสวยงามทีส่ดุในการเดนิทางจากลเูซริน์ไปยงั
เอนเกลเบริก์/ทติลสิ เมือ่ใชบ้รกิาร Zentralbahn ลกูคา้ของคณุ
จะเดนิทางถงึเอนเกลเบริก์จากใจกลางเมอืงลเูซริน์ไดภ้ายใน
เวลาเพยีง 43 นาท ีอกีทัง้ยงัสะดวกสบายมากๆ ดว้ย

รถไฟดว่น 
Luzern–
Engelberg 
Express
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รถไฟดว่น 
Luzern–
Engelberg 
Express
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รถไฟดว่น 
Luzern–Engelberg 
Express

ไปชมววิทีจ่ดุสงูสดุของสวติเซอรแ์ลนด์
ตอนกลางกนัเถอะ!

เมือ่ใชบ้รกิาร Zentralbahn ลกูคา้ของคณุจะเดนิทางถงึเอนเกล
เบริก์จากใจกลางเมอืงลเูซริน์ไดภ้ายในเวลาเพยีง 43 นาท ีและ
ในเอนเกลเบริก์ ลกูคา้สามารถเปลีย่นเป็นเคเบลิคารแ์บบหมนุ 
Rotair ทีจ่ะพาขึน้ไปสมัผัสบรรยากาศสงู 3238 เมตรจากระดบั
น�้าทะเล และชมหมิะทีต่กตลอดปี ววิตระการตาของธารน�้าแข็ง
และววิมมุกวา้งน่าทึง่ของเทอืกเขาแอลป์และสวติเซอรแ์ลนดท์ี่
แน่นอนวา่จะท�าใหผู้ม้าเยอืนตืน่เตน้ไปตามๆ กนั

ชตันส์

เอนเกลเบิร์ก

ลูเซิร์น

ทะเลสาบลูเซิร์น
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ลกูคา้ของคณุจะตอ้งเพลดิเพลนิใจ

• มเีวลาชอ้ปและชมววิมากขึน้
• การทอ่งเทีย่วทีส่ะดวกสะบายและผอ่นคลาย
• คณุภาพตามแบบฉบบัสวสิ ตัง้แตปี่ 1898
• การเดนิทางพรอ้มชมทวิทศันม์มุกวา้งในรถไฟแบบลอ้เฟือง
• บรกิารตรงภายจากใจกลางเมอืงลเูซริน์ไปยงัเอนเกลเบริก์ใน 

43 นาที
• รถไฟของเมอืงแหง่ศลิปะ
• รถชมววิมมุกวา้ง (ชัน้หนึง่)
• การเดนิทางทีส่วยงามไปตามหบุเกาเอนเกลเบริก์
• ทวิทศันข์องภเูขาทีป่กคลมุไปดว้ยหมิะ
• พนักงานทีผ่า่นการฝึกอบรมมาอยา่งดพีรอ้มมอบบรกิารทีเ่ป็น

สว่นตวัและเป็นมติรระหวา่งเดนิทาง

คณุจะตอ้งชืน่ชอบ

• บรกิารตรงภายในหนึง่ชัว่โมงระหวา่งลเูซริน์และ
เอนเกลเบริก์

• วธิทีีร่วดเร็วและงา่ยดายเพือ่เดนิทางจากใจ
กลางเมอืงลเูซริน์ไปยงัเอนเกลเบริก์

• เชือ่มตอ่กบัทติลสิโดยตรง
• ไมม่กีารจราจรตดิขดั ปราศจากความกงัวล
• รับประกนัการส�ารองทีน่ั่ง
• วางแผนงา่ย รับประกนัการบรกิารแบบคนสวสิ
• อตัราพเิศษส�าหรับทอ่งเทีย่วเป็นกลุม่
• รถน�าเทีย่วฟรี
• พนักงานขบัรถทีผ่า่นการฝึกอบรมและเป็นกนัเอง
• การเชือ่มตอ่โดยตรงไปยงัเคเบลิคารแ์บบเปิด 

CabriO Stanserhorn

รถชมววิมมุกวา้ง

รถไฟดว่น Luzern–Engelberg Express ของ 
Zentralbahn ใหบ้รกิารรถชมววิมมุกวา้ง รองรับผู ้
โดยสารชัน้หนึง่ได ้46 คน
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เอนเกลเบริก์-
ภเูขาทติลสิ

เอนเกลเบริก์-ทติลสิ เป็นปลายทางวนัหยดุในฤดหูนาวและฤดรูอ้นทีใ่หญท่ีส่ดุ
ในตอนกลางของสวติเซอรแ์ลนด ์หมูบ่า้นอลัไพนท์ีค่กึครืน้มกีจิกรรมชว่งวนั
หยดุหลากหลายใหค้รอบครัว นักทอ่งเทีย่วมอืใหม ่นักทอ่งเทีย่วระดบักลาง 
และนักทอ่งเทีย่วมอือาชพีไดเ้ปลีย่นการเขา้พักธรรมดาๆ ใหเ้ป็นประสบการณ์
ทีล่มืไมล่ง 
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TITLIS Cliff Walk
สงู 3020 เมตร 500 เมตรเหนอืพืน้ 150 กา้วทีจ่ะท�าใหค้ณุตืน่ตาตืน่ใจทีส่ดุ ตืน่
เตน้กบั Titlis Cliff Walk เพือ่ขา้มสะพานแขวนทีโ่ดดเดน่สะดดุตา

TITLIS Ice Flyer
สมัผัสประสบการณห์มิะและน�้าแข็งจากยอดภเูขา
ทติลสิดว้ยเกา้อีล้อยฟ้า Ice Flyer ทวิทศันข์อง
รอยแยกธารน�้าแข็งนัน้ยอดเยีย่มมาก! ทีค่วามสงู 
3000 เมตร สมัผัสทวิทศันร์อบทศิทางทีส่วยงามจน
แทบลมืหายใจ

TITLIS Glacier Cave
ใจกลางธารน�้าแข็งทติลสิ โอบลอ้มดว้ยก�าแพง
น�้าแข็งระยบิระยบั ทีจ่ะเปิดโลกใหมใ่หค้ณุไดค้น้
พบ ถ�้าสวยงามน่าประทบัใจนีจ้ะน�านักทอ่งเทีย่ว
ชมอโุมงคย์าว 150 เมตร ลกึ 20 เมตรจากผวิธาร
น�้าแข็ง เขา้ชมฟรี

TITLIS Rotair
กระเชา้ไฟฟ้า TITLIS Rotair ทีจ่ะหมนุไปรอบๆ พาคณุทอ่งไปยงับรเิวณทีส่งูสดุ
ของภเูขาทติลสิ กระเชา้ไฟฟ้าแบบหมนุตวัแรกในโลกทีจ่ะพาคณุจากสถานตีรง
กลางทะยานสูส่ถานยีอดเขาที ่3020 เมตรเหนอืระดบัน�้าทะเล
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รถไฟดว่น Luzern–Interlaken Express

แผนทีล่เูซริน์

ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนส์�าหรับลกูคา้ของคณุ: 
สถาน ีLucerne ตัง้อยูท่ีใ่จกลางเมอืง หา่งจาก
ยา่นเมอืงเกา่ แหลง่ชอ้ปป้ิง หรอืสะพานชาเปล 
เพยีงไมก่ีก่า้ว สถานรีถประจ�าทางกอ็ยูห่า่งออกไป
เพยีงนดิเดยีวเชน่กนั ซึง่หมายความวา่ ทัง้ไกดน์�า
เทีย่วและลกูคา้ของคณุจะไมม่อีะไรตอ้งกงัวล และ
ยงัมเีวลาเพลดิเพลนิกบัลเูซริน์ไดม้ากขึน้ รถไฟของ
เราออกจากราง 12, 13, 14 หรอื 15

สะ
พา

นช
าเ

ปล

ทะเลสาบลเูซริน์

ยา่นเมอืงเกา่
แหลง่ชอ้ปป้ิง

ชั้น 1

สถานที่แวะชม

ทีร่าง 13

รางสถาน ี
12-15

แหลง่ชอ้ปป้ิง 
Schwanenplatz

ใช้เวลาเดิน 
5 นาที

รถไฟด่วน Luzern–Interlaken Express
รถไฟด่วน Luzern–Engelberg Express

Vaduz

แมน่�้าอาเร

แมน่�้าอาเร

เรือทะเลสาบ รถไฟด่วน Luzern–Interlaken 

Express

สถาน ีOst
ราง 4

แหลง่ชอ้ปป้ิง

แผนทีอ่นิเทอรล์าเคนิ

สถาน ีInterlaken Ost (East) คอืศนูยร์วมทกุสิง่ของ
ทกุคนในอนิเทอรล์าเคนิ ตัง้อยูใ่กลก้บัใจกลางเมอืง 
รวมถงึแหลง่ชอ้ปป้ิงและยา่นโรงแรม
คณุสามารถเดนิทางไปยงัสถานรีถไฟไดง้า่ยโดย
ใชบ้รกิารรถประจ�าทาง โดยมรีถไฟไป Lucerne–
Interlaken หรอืไป Grindelwald/Lauterbrunnen 
และ Jungfraujoch รวมทัง้ไป Bern หรอืรถไฟสาย 
Goldenpass Line ไปยงั Zweisimmen หรอืออก
จาก Montreux
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อตัราส�าหรับทอ่งเทีย่วเป็นกลุม่ 
(10 คนขึน้ไป)

• ตัว๋เทีย่วเดยีว รวมการส�ารองทีน่ั่ง
• คนที่ 10 เดินทางฟร ี

นอกฤดูท่องเที่ยว ชั้นสอง  33.10 ฟรังก์สวิส 
 ชั้นหนึ่ง   50.60 ฟรังก์สวิส

ช่วงเทศกาล ชั้นสอง  37.10 ฟรังก์สวิส
 ชั้นหนึ่ง    54.60 ฟรังก์สวิส

ราคารวมค่าธรรมเนียมการจอง 8.00  ฟรังก์สวิส / 
12.00 ฟรังก์สวิส (ช่วงเทศกาล)

ตารางเวลา
เวลาเดนิทาง: 1 ชม. 50 น.

Lucerne–Interlaken Ost:
 ทกุชัว่โมง ตัง้แต ่06:06 น. ถงึ 21:06 น. 

Interlaken Ost–Lucerne: 
ทุกชั่วโมง ตั้งแต่ 07:04 น. ถึง 20:04 น.

จองเลย!

จองรถไฟดว่น Luzern–Interlaken Express

goldenpass@mob.ch
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รถไฟดว่น Luzern–Engelberg Express

แผนทีล่เูซริน์

ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนส์�าหรับลกูคา้ของคณุ: 
สถาน ีLucerne ตัง้อยูท่ีใ่จกลางเมอืง หา่งจาก
ยา่นเมอืงเกา่ แหลง่ชอ้ปป้ิง หรอืสะพานชาเปล 
เพยีงไมก่ีก่า้ว สถานรีถประจ�าทางกอ็ยูห่า่งออกไป
เพยีงนดิเดยีวเชน่กนั ซึง่หมายความวา่ ทัง้ไกดน์�า
เทีย่วและลกูคา้ของคณุจะไมม่อีะไรตอ้งกงัวล และ
ยงัมเีวลาเพลดิเพลนิกบัลเูซริน์ไดม้ากขึน้ รถไฟของ
เราออกจากราง 12, 13, 14 หรอื 15

สะ
พา

นช
าเ

ปล

ทะเลสาบลเูซริน์

ยา่นเมอืงเกา่
แหลง่ชอ้ปป้ิง

ชั้น 1

สถานที่แวะชม

ทีร่าง 13

รางสถาน ี
12-15

แหลง่ชอ้ปป้ิง 
Schwanenplatz

ใช้เวลาเดิน 
5 นาที

รถไฟด่วน Luzern–Interlaken Express
รถไฟด่วน Luzern–Engelberg Express

Vienna

Vaduz

รถรับส่งไปยังสถานีเคเบิลคาร์ในทิตลิส

แผนทีเ่อนเกลเบริก์

สถานรีถไฟ Engelberg ตัง้อยูท่ีใ่จกลางเมอืง และ
อยูห่า่งจากสถานเีคเบลิคารท์ติลสิเพยีงไมก่ีน่าท ี
ไมว่า่จะเดนิเทา้หรอืน่ังรถรับสง่ ลกูคา้ของคณุก็
สามารถไปถงึสถานทีท่อ่งเทีย่วหลกัไดใ้นเวลา
อนัสัน้ อนัดบัแรก ขึน้เคเบลิคารแ์บบเปิด TITLIS 
Xpress ไปทีก่ลางสถาน ีและขึน้ TITLIS Rotair 
เคเบลิคารแ์บบหมนุทีแ่รกของโลก

รถรับสง่ฟร!ี

ท
ะเ

ลส
าบ

ยจู
นี

รถไฟด่วน Luzern–Engelberg Express

สถานีหุบเขา
ทิตลิส

สถานี

หมูบ่า้นเอน
เกลเบริก์

ไปทิตลิส 
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ตารางเวลา
เวลาเดนิทาง: 43 นาที

Lucerne–Engelberg: 
ทกุชัว่โมง ตัง้แต ่06:10 น. ถงึ 21:10 น.

Engelberg–Lucerne:  
ทุกชั่วโมง ตั้งแต่ 06:02 น. ถึง 22:02 น.

จองเลย!

ส�ารองทีน่ั่งรถไฟดว่น Luzern–Engelberg Express

sales@zentralbahn.ch

อตัราส�าหรับทอ่งเทีย่วเป็นกลุม่ 
(10 คนขึน้ไป)

• ตัว๋เทีย่วเดยีว รวมการส�ารองทีน่ั่ง
• คนที่ 10 เดินทางฟร ี

ตลอดปี ชั้นสอง 19.80 ฟรังก์สวิส 
 ชั้นหนึ่ง  30.00 ฟรังก์สวิส

ราคารวมค่าธรรมเนียมการจอง  5.00 ฟรังก์สวิส
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Swiss Travel System
Switzerland possesses not only the densest public trans-
port network in the world but also one of the most popular 
ones. Some 29,000 kilometres of rail, road and waterway 
cover the country like a finely woven network. Comfortable 
and punctual connections promise a hassle-free onward 
journey – from any airport or border station or from neigh-
bouring countries. Connections are always assured: Even 
as high up as 3,800 metres a.s.l., public transport services 
are coordinated to perfection. The Swiss Travel System 
offers travellers from abroad the possibility to discover 
Switzerland with one single ticket: the Swiss Travel Pass.

Swiss Travel System

Swiss Travel Pass:  
Your all-in-one pass that  
covers Switzerland
The Swiss Travel Pass is the key to trouble-
free travel by public transport throughout 
Switzerland. With a single ticket visitors can 
travel 3, 4, 8 or 15 days throughout the entire 
country by train, bus and boat. The ticket 
includes the popular panorama routes, among 
which the Luzern-Interlaken Express, as well 
as trams and buses in no fewer than 90 towns 
and cities. In addition, Swiss Travel Pass 
holders are entitled to free admission to more 
than 500 museums nationwide as well as up 
to 50% discount on mountain excursions. The 
Swiss Travel Pass is available as e-ticket too.

Download:

Swiss Travel Guide 
The digital travel companion for the 
Swiss Travel System.

• Highlights by location
• Personalised travel cockpit
• Valuable digital coupons

Info: mystsnet.com/swisstravelguide
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2nd class 1st class
Swiss Travel Pass
3 days 232 369
4 days 281 447
8 days 418 663
15 days 513 810

Swiss Travel Pass Youth
3 days 198 315
4 days 240 381
8 days 357 566
15 days 439 692

Swiss Travel Pass Flex
3 days in 1 month 267 424
4 days in 1 month 323 514
8 days in 1 month 467 742
15 days in 1 month 563 890

Swiss Travel Pass Flex Youth
3 days in 1 month 228 362
4 days in 1 month 276 438
8 days in 1 month 399 633
15 days in 1 month 481 760

Swiss Half Fare Card
1 month 120

Swiss Family Card
1 month free

Prices in CHF

2nd class 1st class

Gross Rates 2020
Validity: 01.01.2020–31.12.2020

Grand Train Tour  
of Switzerland
The Grand Train Tour of Swit-
zerland merges the highlights 
of Switzerland into one unique 
dream route. Inspirational travel 
ideas offer plenty of reasons 
for embarking on a Swiss train journey. And conveniently 
enough, each package can be purchased at special B2B 
conditions or experienced individually with the Swiss Travel 
Pass. The Luzern–Interlaken Express is a definite highlight 
– especially on the “Top Attractions” tour.
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ขอขอบคณุ
ทีเ่ดนิทาง
กบัเรา!
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09
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ตดิตอ่

zb Zentralbahn AG
Bahnhofstrasse 23
6362 Stansstad
SWITZERLAND

หวัหนา้ฝ่ายขายทัว่โลก
Stefan Pfister
stefan.pfister@zentralbahn.ch

ตดิตอ่เรา!
ไมว่า่จะเป็นแพ็คเกจแบบกลุม่ เชา่เหมาเทีย่ว หรอืการเดนิทาง
แบบพเิศษหรอืสว่นบคุคล เรากร็อคอยทีจ่ะใหบ้รกิารคณุ!

คณุสามารถคน้หาคูม่อืการขายเวอรช์นัดจิทิลัของเราได ้รวมถงึ
รปูภาพและรายการราคาทางออนไลนท์ี:่
zentralbahn.ch/en/b2b


