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Bernina Express
Chur / St. Moritz — Tirano — Lugano

From glaciers to palms

氷河の脇からシュロの木繁る街へ

The most beautiful experience of the Alps
From the high towering glaciers of the moun
tains down to the swaying palms of Italy, the
highest mountain railway in the Alps provides
a link between northern and southern Eu
rope. It does so in the most wonderful way
imaginable, on a railway line that coexists in
perfect harmony with its glorious mountain
setting. The wonders of nature and the cul
tural achievements of man merge into one of
the best ways ever to experience the Alps.

アルプスの感動体験

Tip: The Bernina Express is part of the Grand Train
Tour of Switzerland, which unites the most beautiful
panoramic routes in the country. For more informa
tion go to myswitzerland.com/grandtraintour

氷河が輝く山々からシュロの木が揺れるイタ
リアまで。ベルニナ・エクスプレスは、アル
プスを越えて最も高い所を走り南北ヨーロッ
パを縦断する鉄道路線です。まるで奇跡のよ
うに、雄大な山の世界と鉄道路線が調和して
います。大自然と文化の魅力がひとつになっ
て、アルプスで最も感動的な体験を楽しむこ
とができます。
旅のヒント: ベルニナ・エクスプレスは、スイスの絶景
パノラマルートを組み合わせた周遊旅行、スイス・グラ
ンドトレインツアーのルートを走ります。詳細は次のサ
イトをご覧ください。

myswitzerland.com/grandtraintour

line:
Book on inaexpress.ch
rn
e
.b
w
ww

빙하에서 야자수까지

จากธารน�้ ำแข็ง สู่ หมูต
่ ้นปาล์ม

알프스의 가장 아름다운 경험
빙하가 반짝이는 산을 향해 높이 올라가고
야자수가 우거진 이탈리아의 저지대까지
내려가는, 베르니나 익스프레스 (Bernina
Express) 는 알프스를 거쳐 유럽의 북부와
남부를 연결해 주는 가장 높은 고도에
위치한 기차 노선입니다. 이 웅장한 산맥이
펼쳐진 풍경과 가장 완벽한 조화를 이루는
기차 노선을 상상한다면 바로 베르니나
익스프레스일 것입니다.자연의 경이와
인류의 문화적 유산을 함께 경험하며
알프스 최고의 아름다움을 느껴보실 수
있습니다.

ประสบการณ์วเิ ศษสุดแห่งเทือกเขาแอลป์
่ ารน�้ ำแข็งแห่งขุนเขาทีฉ
สุดสูงสูธ
่ ายประกาย
่ วนสวรรค์ทา่ มกลาง
ระยิบระยับ มุง่ ลงต�ำ่ สูส
หมูป
่ าล์มแห่งอิตาลี: Bernina Express เส ้น
ทางรถไฟสูงสุดทีแ
่ ล่นข ้ามเทือกเขาแอลป์
่ มยุโรปเหนือกับยุโรปใต ้ และด ้วยลักษณะ
เชือ
ทีว่ เิ ศษยิง่ : เส ้นทางรถไฟประสานแนบเข ้า
กับโลกแห่งขุนเขางามตระหง่านได ้อย่าง
กลมกลืน ณ จุดนี้ การดืม
่ ด�ำ่ กับความงาม
และประสบการณ์วฒ
ั นธรรมรวมตัวกันกลาย
เป็ นหนึง่ เดียว และ ณ จุดนี้ สิง่ ทัง้ สองได ้
กลายเป็ นประสบการณ์วเิ ศษสุดแห่งเทือก
เขาแอลป์

팁:베르니나 익스프레스는 스위스 최고 파노라마
구간들을 연결하는 '스위스 그랜드 트레인 투어
(Grand Train Tour of Switzerland)'의 일부입니다.
자세히 보기: myswitzerland.com/grandtraintour

ค�ำแนะน�ำ: แบร์นน
ี า เอ็กซ์เพรส (Bernina Express) เป็ น
ส่วนหนึง่ ของการเดินทางท่องเทีย
่ วทางรถไฟ Grand Train
Tour of Switzerland ซึง่ ผนวกเส ้นทางชมทิวทัศน์รอบด ้าน
ทีส
่ วยทีส
่ ด
ุ ของสวิตเซอร์แลนด์เข ้าด ้วยกัน ดูรายละเอียด
เพิม
่ เติมได ้ที่ myswitzerland.com/grandtraintour
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1    Rothenbrunnen, 622 m a.s.l.

2    Solis Viaduct / Solis, 863 m a.s.l.

Landwasser Viaduct / Filisur, 1,048  m a.s.l.

3    

4    Davos, 1,560 m a.s.l.

5    Wiesen Viaduct / Wiesen, 1,430 m a.s.l.

6    Engadin, 1,774 m a.s.l.

Bernina  / Morteratsch, 1,896  m a.s.l.

7    

  Ospizio Bernina / Lago Bianco, 2,253  m a.s.l.

8

Alp Grüm, 2,091  m a.s.l.

9

10    Valposchiavo, 1,014  m a.s.l.

Circular Viaduct / Brusio, 780 m a.s.l.

11    

Tirano, 429 m a.s.l. 12    

Lago di Lugano / Lugano, 270  m a.s.l. 13    

Sightseeing
on our UNESCO World Heritage site
UNESCO World Heritage
Thusis — Tirano
Running along 122 kilometres of track, passing
through 55 tunnels and over 196 bridges and
viaducts, the Albula / Bernina Line is a master
piece of engineering. Its combination with the
surrounding landscape is what constitutes its
recognition as a UNESCO World Heritage site.

Bernina Express
Chur / St. Moritz — Tirano
Take a seat and prepare to be amazed: experi
ence the beauty of the Alps and astonishing
feats of railway engineering aboard the Berni
na Express as the observation-car train nego
tiates the heart of the UNESCO World Heritage
site. From Chur, the oldest city in Switzerland,
the train passes through the Domleschg (Fig.
1 ), the region with the highest density of
castles in Europe. It then negotiates the dark
Schin Gorge before traversing the 85-metre
high Solis Viaduct 2 to enter the wild and ro
mantic Albula Valley, where it crosses the
world-famous Landwasser Viaduct 3 and en
ters a tunnel hewn into a sheer rock face. Al
ternatively, the journey can also be started in
Davos 4 , the highest town in the Alps. The re
gional train follows the Landwasser river, en
tering the wild Zügen Gorge to cross the river
via the Wiesen Viaduct 5 , the highest bridge

on the RhB network. At Filisur, you can board
the Bernina Express. From Filisur the train ne
gotiates breathtaking feats of railway engi
neering including helical tunnels as it makes
its ascent to the Albula Tunnel, gateway to the
magnificent Engadin 6 and chic St. Moritz. The
train continues upwards, passing the mighty
glacier world of the Bernina massif 7 . The
boundless freedom of the mountains becomes
a tangible reality at the Lago Bianco 8 ! But
now the south makes itself felt down below,
the train twisting and turning from an altitude
of more than 2,200 metres 9 down into the
Poschiavo Valley 10 and over the famous Bru
sio Circular Viaduct 11 to Tirano 12 in Italy at
an altitude of 429 m.

Bernina Express Bus
Tirano — Lugano
Fancy sniffing even more southern air? The sce
nic journey continues aboard the Bernina Ex
press Bus. The trip from Tirano to Lugano 13
passes vineyards in the Valtellina region,
through picturesque villages and along Lake
Como.

世界遺産：
レーティッシュ鉄道路線の見どころ
ユネスコ世界遺産のレーティッシュ鉄道
トゥージス～ティラーノ
55のトンネルと196の橋を越えて結ぶ122キロ
メートルの鉄道路線。レーティッシュ鉄道のアル
ブラ線とベルニナ線は鉄道技術の傑作といわれて
います。沿線の風景とあわせて、ユネスコ世界遺
産に認定されました。

ベルニナ・エクスプレス
クール/サン・モリッツ～ティラノ
座席に着いて絶景に感激。ベルニナ・エクスプレ
スでは、アルプスの雄姿と鉄道技術の最高傑作
を心ゆくまでご堪能いただけます。ユネスコ世界
遺産の風景の中を走り抜けるこのパノラマ列車
は、スイス最古の都市クールを出発し、城塞や古
城が密集するヨーロッパ屈指の地域ドムレシュク
(画像 1 ）を通過します。さらに深淵なシン峡谷に
かかる高度85メートルのソリス橋 2 を渡り、野性
のロマンが漂うアルブラ谷へと向かいます。ここで
みなさまを待ち受けるのは、岩壁の真っただ中へ
と走り込む、世界に名高いラントヴァッサー橋 3
です。アルプス圏の中で最も標高の高い町、ダヴォス
4 から旅をスタートすることもできます。ローカル列
車はラントヴァッサー川に沿って荒々しいチューゲン峡
谷の中を走り抜け、レーティッシュ鉄道の路線の中で最
も高いヴィーズナー橋 5 を渡って対岸へ。ベルニナ・
エクスプレスにはフィリズールで乗り換えです。フィリ
ズールからは壮大な美しい橋やループトンネルを通って
高度を上げ、最後にアルブラトンネルを抜けると、そ
こは美しいエンガディン 6 。高級社交場のサン・モ
リッツもこの地にあります。列車はさらに高度を

上げ、ベルニナ山群 7 の偉容を誇る氷河の世界も
すぐそこまで迫ります。ラーゴ・ビアンコ 8 に至
ると山々の連なりが眼前に広がり、限りない解放
感を満喫できることでしょう。それと同時に、は
るか下方ではもうすでに南国情緒がみなさまをお
誘いしています。2,200メートルを超える山岳地
9 を後に、いくつものカーブを曲がりながらポス
キアーヴォの谷 10 へと下り、かの有名なブルー
ジオのループ橋 11 を走り抜けて、海抜429メート
ルのイタリア領ティラノ 12 へと到着します。

ベルニナ・エクスプレス・バス
ティラノ ～ ルガーノ
南国の雰囲気をもっと満喫されたい方々へ ベルニ
ナ・エクスプレス・バスの旅が、引き続き素晴ら
しい景色をお約束します。ティラノからルガーノ
13 まで、ヴァルテッリーナのブドウ畑の脇を走
り、絵のように美しい村々の間を縫い、コモ湖に
沿って爽快な旅を続けます。

유네스코 세계유산 레티쉐 철도 에서의 볼거리
유네스코 세계유산 레티쉐 철도 (RhB)

투시스(Thusis) – 티라노(Tirano)
55개의 터널을 통과하고 196개의 교량을 건너
는 122킬로미터에 걸친 여정: 레티쉐 철도의
알불라(Albula) / 베르니나(Bernina) 구간은
엔지니어링의 걸작입니다.
이것은 멋진 풍경과 함께 유일무이한 유네스코
세계유산으로 지정되어 있습니다.

베르니나 익스프레스(Bernina Express)

쿠어(Chur) / 생모리츠(St. Moritz) – 티라노
(Tirano)
객차에 앉아, 알프스의 아름다움과 베르니나
익스프레스(Bernina Express)의 놀라운 기술
력이 빚어낸 걸작을 온전히 즐길 준비를 해보
세요. 파노라마 열차가 유네스코 세계유산을
통과하여 지나가기 때문입니다. 스위스의 가장
오래된 도시인 쿠어(Chur)에서 출발하여, 열차
는 유럽에서 성이 가장 많은 지역인 돔레쉭
(Domleschg)을 통과합니다(그림 1 ). 이곳에
서 아득한 쉰슐루흐트(Schinschlucht) 협곡을
통과하여 85미터 높이의 솔리스 고가교(Solisviadukt) 2 를 지나, 암벽 한 가운데를 통과
하여 세계적으로 유명한 란트바써 고가교
(Landwasserviadukt) 3 가 위치한 자연의 낭
만이 살아있는 알불라 계곡(Albulatal)으로 들
어갑니다. 알프스에서 가장 높은 고도에 있는
도시 다보스 4 에서 여행을 시작할 수도 있습
니다. 지역 열차는 란트바써(Landwasser)를
따라 달리며 거친 자연의 웅장함이 있는 취겐
슐루흐트(Zügenschlucht)를 통과한 다음, 레

티쉐 반(RhB) 철도 노선의 가장 높은 다리 비
즈너 비아둑트(Wiesnerviadukt, 5 )를 가로지
릅니다. 필리주어 근방에서는 베르니나 익스프
레스로 갈아탈 수 있습니다. 필리주어부터는
고도의 웅장한 구조물과 루프터널을 지나며, 알
불라 터널 이후 아름다운 엥가딘 6 이 눈앞에
보입니다. 열차는 계속하여 고도를 높여 올라
가, 베르니나 산지(Berninamassiv) 7 의 거대
한 빙하 세계를 지척에서 지나갑니다. 라고 비
앙코(Lago Bianco) 8 에서 산의 한없는 자유
를 더욱 느끼실 수 있습니다! 그러나 이제 열차
는 남쪽을 향해 내려가며 고도 2,200미터
9 이상 아래인 포스키아보(Poschiavo) 10 계
곡까지 내려가 유명한 브루지오(Kreisviadukt
Brusio) 11 나선형 고가교를 건너 해발 429미
터에 위치한 이탈리아의 티라노(Tirano) 12 로
향합니다.

베르니나 익스프레스 버스
(Bernina Express Bus)

티라노(Tirano) – 루가노(Lugano)
남부의 공기를 더 느끼고 싶으신가요?
베르니나 익스프레스 버스(Bernina Express
Bus)에서 전망을 충분히 즐기실 수 있는 여정
이 계속됩니다. 티라노(Tirano)에서 루가노
(Lugano) 13 로 향하는 여행은 벨틀린(Veltlin)
의 포도밭을 지나며 그림 같은 마을들을 통과
하여 코모 호수(Comersee)를 따라 이어집니
다.

ท่องเทีย
่ ว
้
บนเสนทางมรดกโลก
แห่ง ยูเนสโก ของเรา
มรดกโลก แห่ง ยูเนสโก
ี – ทีราโน
ทูซส

บนเส ้นทาง 122 กิโลเมตร ลอดอุโมงค์ 55 แห่ง
และข ้ามสะพาน 196 แห่ง: เส ้นทางรถไฟสาย
อัลบูลา / แบร์นีนา แห่งการรถไฟ แรทิช (RhB)
้ เยีย
เป็ นผลงานชิน
่ มแห่งศิลปะวิศวกรรม
เส ้นทางรถไฟร่วมกับทัศนียภาพประกอบกันเป็ น
มรดกโลกแห่งยูเนสโกทีม
่ ห
ี นึง่ เดียว

แบร์นน
ี า เอ็กซ์เพรส

ั โมริทซ ์ – ทีราโน
คูร/์ ซงค์
ใน แบร์นน
ี า เอ็กซ์เพรส สามารถประสบกับความ
งามแห่งเทือกเขาแอลป์ และผลงานช่างฝี มือเอก
ได อ
้ ย่ า งครบถ ว้ นสมบู ร ณ์ เพราะว่ า รถไฟชม
ทิวทัศน์แล่นพาผ่านมรดกโลก แห่ง ยูเนสโก จาก
คูร ์ เมืองเก่าแก่ทส
ี่ ด
ุ ของสวิตเซอร์แลนด์ รถไฟ
แล่นผ่าน โดมเลชก์ (Domleschg ภาพที่ 1 ) อัน
เป็ นเขตที่ม ีป้ อมปราสาทตั ง้ อยู่ ห นาแน่ น ที่สุด
แห่งยุโรป จากจุดนี้ ขบวนรถแล่นผ่านตลอด
เหลือบผา ชินชลุกท์ (Schinschlucht) ทีม
่ ด
ื
ครึม
้ และข ้ามสะพานรถไฟ Solisviadukt 2
่ ุบเขา อัลบูลาทาล
ระดับสูง 85 เมตร เข ้าสูห
ึ่
(Albulatal) ที่ร กร ้างแต่แ สนโรแมนติก ที่ซ ง
สะพานรถไฟ Landwasserviadukt 3 อันเป็ นที่
่ นังผา การ
รู ้จักกันดีรอคอยอยู่ และตัดตรงเข ้าสูผ
เดินทางสามารถเริม
่ ต ้นที่ ดาโวส (Davos 4 )
เมืองสูงสุดแห่งเทือกเขาแอลป์ ได ้เช่นเดียวกัน
บนเส ้นทางนี้ รถไฟประจ� ำภูมภ
ิ าคจะแล่นเลียบ
แม่น้� ำ ลันด์วาสเซอร์ (Landwasser) ผ่านตลอด
ช่ อ งผาโกรกธารเชี่ ย วกราก ซื อ เกนชลุ ค ท์
(Zügenschlucht) และข ้ามแม่ น�้ ำที่ว ีส เนอร์
วีอาดุคท์ (Wiesnerviadukt 5 ) ซึง่ เป็ นสะพาน

สูงสุดของการรถไฟ แรทีเชบาห์น ทีส
่ ถานี ฟี ลซ
ี รู ์
(Filisur) สามารถเปลีย
่ นไปขึน
้ รถไฟสาย แบร์
นีนา เอ็กซ์เพรส (Bernina Express) ได ้ จาก
ฟี ลซ
ี รู ์ จะเดินทางต่อไปบนเส ้นทางทีเ่ ป็ นผลงาน
้ เยีย
ศิลปะแห่งการก่อสร ้างชัน
่ มทีน
่ ่าตะลึงใจและ
่ างระดับสูงไปเรือ
แล่นลอดอุโมงค์วงวนขึน
้ สูท
่ ยๆ
เมือ
่ ผ่านพ ้นอุโมงค์ อัลบูลา เอนกาดิน (Engadin
6 ) ภูมท
ิ ัศน์อันงดงามจะปรากฏแก่สายตา เมือง
ซังค์ โมริทซ์ ทีห
่ รูหราทันสมัยก็ตัง้ อยู่ทน
ี่ ี่เช่น
เดียวกัน ขบวนรถไฟแล่นขึน
้ สูงต่อไปผ่านโลกแห่ง
ธารน�้ ำแข็ง แบร์นน
ี ามัสซีฟ (Berninamassiv) 7
ทีต
่ งั ้ เด่นเป็ นสง่าอยูใ่ กล ้ชิดเพียงแค่เอือ
้ ม ที่ ลาโก
บีอังโค (Lago Bianco) 8 ตรงจุดนี้จะสัมผัสถึง
อิสรภาพแห่งขุนเขาอันไร ้ขีดคั่นได ้อย่างจริงจัง!
แต่กระนั น
้ ทางภาคใต ้ก็พร ้อมแล ้วทีจ
่ ะเชิญชวน
ให ้แล่นดิง่ สูเ่ บือ
้ งล่าง – และแล่นจากระดับสูงกว่า
2200 เมตร 9 คดเคีย
้ วลงไปสู่ พุชลาฟ (Puschlav) 10 และข ้ามสะพานรถไฟ Kreisviadukt อัน
่ แห่ง บรูซโี อ (Brusio) 11 จนกระทัง่ เข ้าสู่
เลือ
่ งชือ
ทีราโน (Tirano) อิตาลี 12 ทีร่ ะดับ 429 ม. เหนือ
ระดับน�้ ำทะเล

แบร์นน
ี า เอ็กซ์เพรส รถบัสประจ�ำทาง
ทีราโน – ลูกาโน

ยังต ้องการสูดกลิน
่ อายแดนใต ้เพิม
่ อีกไหม
ในรถบัสประจ�ำทางของ แบร์นน
ี า เอ็กซ์เพรส การ
เดินทางจะด�ำเนินต่อไปผ่านทิวทัศน์หลายหลาก
เส ้นทางรถแล่นจาก ทีราโน (Tirano) ไปสู่ ลูกาโน
(Lugano) 13 พาผ่ า นเขาไร่ อ งุ่ น แห่ ง เวลท์ล น
ิ
่ มูบ
(Veltlin) ตัดเข ้าสูห
่ ้านงามวิจต
ิ รสองข ้างทางและ
แล่นต่อไปตามฝั่ งทะเลสาบโคเมอร์ (Comersee)

Timetables / 時刻表 / 여행 플랜 / ตารางเวลาการเดินรถ
Chur / St. Moritz –Tirano – Lugano
12.12.2021 — 10.12.2022
Winter / 冬期 / 겨울 Summer / 夏期 / 여름 / ฤด รู ้อน
ฤด ห
ู นาว
14.05. — 30.10.2022
12.12.21 – 13.05.22
31.10.– 10.12.2022

975 1)

951
08.32

971

951
08.32

973

955
13.33

Summer / 夏期 / 여름 / ฤด รู ้อน
14.05. — 30.10.2022

975
Chur

950
12.39

972

974

Winter / 冬期 / 겨울
ฤด ห
ู นาว
12.12.21 – 13.05.22
31.10.– 10.12.2022

952
18.20

976

972 1)

952
18.20

|

|

14.04

Thusis

12.01

|

|

09.18

09.18

14.28

Tiefencastel

11.43

17.31

17.31
17.17

09.33

09.33

|

Filisur

11.25

17.17

09.47

09.47

14.57

Bergün

11.12

17.04

St. Moritz

|

16.14

|

09.17

16.23

10.22

16.39

10.40

|

13.17

|

16.14

09.28 10.22 13.28 15.41 16.23

Pontresina

12.35 15.45

|

10.28 12.25 15.34 16.22

|

10.40

|

16.06 16.39

Bernina
Diavolezza

|

|

|

|

16.19 16.52

Ospizio Bernina

09.56

11.59 15.16

17.04
18.25

12.35

|

18.15

12.25

16.22

|

11.59

|

|

16.52

|

|

|

|

17.00

10.59

10.06 10.59 14.07 16.28 17.00

Alp Grüm

09.48 11.42

14.59 15.44

17.42

11.42

15.44

18.00

12.01

10.54 12.01 14.53 17.15 18.00

Poschiavo

08.47 10.50 13.57 15.10

16.48

10.50

15.10

|

12.20

11.02 12.20 15.01 17.32

Le Prese

08.35 10.41 13.44 14.55

16.40

10.41

14.55

18.39

12.49

11.32 12.49 15.31 17.59 18.39

Tirano

08.06 10.06 13.17 14.24

16.06

10.06

14.24

5951 2)

›

|

5951 2)

Bernina Express
Bus

|

|

|

5950 2)

›

5950 2)

14.20

14.20

Tirano

13.00

13.00

17.30

17.30

Lugano

10.00

10.00

1)

Runs / 運行日 / 운행일 / การเดินรถในวันที่

2)

Runs / 運行日 / 운행일 / การเดินรถในวันที่

26.12.2021 – 02.01.2022
15.04. – 13.05.2022
07.12. – 10.12.2022

17.02. – 27.03.2022
(Thu – Sun / 木曜～日曜 / 목요일~일요일 /
17 ก.พ. - 27 มี.ค. 2565 ทุก พฤหัสฯ – อาทิตย์    

 6 ธ.ค. 2564 - 02 ม.ค. 2565
2
15 เม.ย. - 15 พ.ค. 2565
07 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 2565

31.03. – 30.10.2022
(daily / 毎日 / 매일 / 31 มี.ค. - 30 ต.ค. 2565 ทุกวัน     
03.11. – 27.11.2022
(Thu – Sun / 木曜～日曜 / 목요일~일요일 /
03 พ.ย. - 27 พ.ย. 2565 ทุก พฤหัสฯ – อาทิตย์

	At the stations Chur, St. Moritz, Davos, Poschiavo and
Tirano, you can obtain a Bernina Express certificate free
of charge.

	クール、サンモリッツ、ダヴォス、ポスキアーヴォ、ティラノ

	쿠어, 생모리츠, 다보스, 포스치아보, 티라노 기차역에서 베
르니나 익스프레스 증명서를 무료로 받으실 수 있습니다.

	ทส
ี่ ถานีรถไฟ คูร,์ ซังท์ โมริทซ์, ดาโวส, พอสเชียโว

Bernina Panorama Winter

ベルニナ・パノラマ・ウインター

Tip: The Bernina panoramic cars operate in winter in
combination with the regular trains, offering a trav
el experience in a class of its own on the Bernina
Line several times a day for a surcharge of CHF 5.00 .

結した普 通 列車が毎日数本 ベ ルニナ路 線を運行しま
す。5スイスフランの別料金にて、特別な列車の旅をご満
喫いただけます。

베르니나 파노라마(Bernina Panorama) 겨울

แบร์นน
ี า รถชมทิวทัศน์ ฤดูหนาว

팁: 겨울 시즌 중에는 베르니나 파노라마(Bernina
Panorama)가 정기 열차와 결합하여 베르니나 노선으
로 운행되며, 5 스위스 프랑 추가 요금으로 하루에 여
러차례 최고의 여행 경험을 제공합니다!

の各駅では、ベルニナ・エクスプレス乗車証明書を無料で発行
しています。

และ ทีราโน คุณจะได ้รับหนังสือรับรองของ Bernina
Express ฟรี

ค�ำแนะน�ำ: ในช่วงเวลาฤดูหนาว บนเส ้นทางการ
เดินรถ ตู ้รถแบร์นน
ี า รถชมทิวทัศน์ ร่วมเดินทางกับ
ขบวนรถไฟปกติวน
ั ละหลายครัง้ เพือ
่ เสนอบริการ
้ พิเศษ
ให ้สัมผัสความรู ้สึกของการเดินทางในชัน
โดยเพิม
่ ค่าโดยสารอีกเพียง CHF 5.00

Fares / 運賃・料金 / 가격 / ราคา
Per person, without surcharge / お1人様当たり。追加料金は含まれていません /
1인당 가격 / 추가금 미포함 / ราคา ต่อ คน / ไม่มค
ี า่ ธรรมเนียมเพิม
่
12.12.2021 — 10.12.2022
2. cl. / 2. 等車 / 2등석 / ชัน้ 2

Chur — Tirano

1. cl. / 1. 等車 / 1등석 / ชัน้ 1

CHF

CHF

CHF

CHF

63.00

126.00

111.00

222.00

Chur — Poschiavo

56.00

112.00

98.00

196.00

St. Moritz — Tirano

32.00

64.00

56.00

112.00

St. Moritz — Poschiavo

23.80

47.60

41.80

83.60

  Tirano – Lugano

34.00

68.00

Remarks
	We reserve the right to amend fares.
	All children under the age of six travel free of charge.
Children and young people from six until the day before
their sixteenth birthday pay half the fare. The seat res
ervation supplement must be paid in full for everyone.
	The official exchange rate of the day is used for foreign
currency conversions.

ご注意
	料金は変更になる場合があります。
	6歳未満のお子様の運賃は無料、6歳から16歳のお子様の
運賃は大人運賃の半額です。ただし、座席指定の予約料
金は全員均一です。
	外貨の両替では、当日の為替レートを適用します。

비고
	사전 예고 없이 가격이 변동될 수 있습니다.
	만 6세 미만 어린이는 무료입니다. 만 6세부터 16세 미
만 어린이와 청소년은 표값의 반을 냅니다. 좌석 예매 추
가 비용은 나이 상관없이 전액을 냅니다.
	당일 공식 환율이 적용됩니다.  

หมายเหตุ
ส
 งวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะเปลีย
่ นราคาใหม่
	เด็กอายุต�ำ
่ กว่า 6 ปี ทก
ุ คนเดินทางฟรี เด็กและ
เยาวชนอายุตงั ้ แต่ 6 ถึง 16 ปี เสียค่าโดยสารครึง่
ราคา ค่าธรรมเนียมส�ำหรับการจองทีน
่ ั่งต ้องเสียเต็ม
ราคาส�ำหรับทุกคน
	ในการแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศ จะคิดค�ำนวณ
ตามอัตราแลกเปลีย
่ นประจ�ำวันของทางการ

Obligatory seat reservation / 座席は必ず予約してください。 /
่ ั่งล่วงหน ้า
좌석 예약 필수 / จ�ำเป็ นต ้องส�ำรองทีน
CHF
Winter / 冬期 / 겨울 / ฤด ห
ู นาว
12.12.2021 – 28.02.2022
01.11. – 10.12.2022

10.00
20.00

  17.02. – 27.02.2022 (Thu – Sun / 木曜～日曜 / 목요일~일요일 / 17 ก.พ. - 27 ก.พ. 2565 ทุก พฤหัสฯ – อาทิตย์)
03.11. – 27.11.2022 (Thu – Sun / 木曜～日曜 / 목요일~일요일 / 03 พ.ย. - 27 พ.ย. 2565 ทุก พฤหัสฯ – อาทิตย์)

Mid season / オフシーズン / 봄,가을 / นอกฤด ท
ู อ
่ งเทีย
่ ว
01.03. – 31.05.2022 / 01.10. – 31.10.2022

24.00

  03.03. – 27.03.2022 (Thu – Sun / 木曜～日曜 / 목요일~일요일 / 03 มี.ค. - 27 มี.ค. 2565 ทุก พฤหัสฯ – อาทิตย์)
31.03. – 31.05.2022 (daily / 毎日 / 매일 / 31 มี.ค. - 31 พ.ค. 2565 ทุกวัน)
01.10. – 31.10.2022 (daily / 毎日 / 매일 / 01 ต.ค. - 31 ต.ค. 2565 ทุกวัน)

S ummer / 夏期 / 여름 / ฤด รู ้อน
01.06. – 30.09.2022

베르니나 익스프레스(Bernina Express)는 베르니나 익스프
레스 버스(Bernina Express Bus)와 마찬가지로 좌석 예약이
필수적이며 추가 요금을 지불해야 합니다. 1인당 및 노선별
예약

14.00
26.00

  01.06. – 30.09.2022 (daily / 毎日 / 매일 / 01 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2565 ทุกวัน)
Seat reservations on the Bernina Express train and bus
services are mandatory and subject to a supplementary
charge. Reservation per person and route.

10.00

16.00

ベルニナ・エクスプレスおよびベルニナ・エクスプレ
ス・バスでは、有料の座席指定が必要です。ご利用区
間の座席をお1人様ずつご予約ください。

ในขบวนรถไฟ แบร์นน
ี า เอ็กซ์เพรส และ รถบัสประจ�ำ
ทาง แบร์นน
ี า เอ็กซ์เพรส ต ้องส�ำรองทีน
่ ั่งล่วงหน ้า และ
ต ้องช�ำระค่าธรรมเนียมการส�ำรอง การส�ำรองต่อคน และ
เส ้นทาง

go.graubuenden.ch
Find and book more than 999 experiences

999を超えるエクスペリエンスを見つけて予約

go.graubuenden.ch is the digital travel companion
that inspires and accompanies users and provides
them with information before and during their trip
to and in the Swiss canton of Graubünden. Guests,
locals and second-homers use the digital travel com
panion to book events, the right accommodation,
transport, adventures and much more. Whether ex
plorers, hikers, pleasure seekers, culture vultures or
railway fans: with go.graubuenden.ch, everyone’s in
for a treat.

go.graubuenden.chはデジタルガイドです。グラウビュン
デンの旅に出る前、そして旅の間も、さまざまな情報やイ
ンスピレーションを提供しながら皆様のお供をします。訪
問者も地元の住民も、あるいは別荘の所有者も、デジタル
ガイドを通じてイベントのみならず、それぞれぴったりの宿
泊施設や交通機関、冒険など、多種多様の予約を行えま
す。発見好きから旅がらす、享楽主義者、カルチャー好き、
あるいは鉄道ファンまで、go.graubuenden.chはどなた
にも満足していただけるツールです。

999가지 넘는 체험을 검색하고 예약하세요
go.graubuenden.ch는 그라우뷘덴(Graubünden)을
여행하기 전, 그리고 여행 중에도 정보와 영감을 얻
는 디지털 여행 가이드입니다. 이 디지털 여행 가이드
로, 방문객, 현지인, 그라우뷘덴을 제2의 고향으로 삼
는 모두가 행사, 적합한 숙소, 교통편, 어드벤처, 그 외
많은 것을 예약합니다. 탐험가부터, 하이킹 애호가, 미
식가, 문화 애호가, 기차 여행을 좋아하는 사람까지,
go.graubuenden.ch에서 원하는 걸 찾을 수 있습니다.

ค ้นหาและจองประสบการณ์ผจญภัยกว่า 999
แบบ

go.graubuenden.ch เป็ นเพือ
่ นร่วมเดินทางแบบ
ดิจท
ิ ล
ั ซึง่ จะให ้ข ้อมูล สร ้างแรงบันดาลใจ และเป็ น
เพือ
่ นร่วมทางผู ้ใช ้ในระหว่างการท่องเทีย
่ วในรัฐ
เกราบึนเดน แขกผู ้มาเยือน คนท ้องถิน
่ ดัง้ เดิม
และผู ้มาตัง้ รกรากใหม่ใช ้เพือ
่ นร่วมเดินทาง
แบบดิจท
ิ ล
ั นี้ เพือ
่ จองรายการแสดงต่าง ๆ ทีพ
่ ัก
อาศัยทีเ่ หมาะสม ยานพาหนะเดินทาง การผจญ
ภัย และสิง่ อืน
่ ๆ อีกมาก ไม่วา่ จะเป็ นผู ้นิยม
การส�ำรวจ นักเดินท่องเทีย
่ วพเนจร ผู ้รักความ
เพลิดเพลิน ผู ้สนใจวัฒนธรรม หรือแฟนรถไฟ ด ้วย
go.graubuenden.ch ทุกคนจะสมใจ

InfoT(r)ainment

For free!

Your digital travel companion

ベルニナ・エクスプレス インフォ・トレインメント

The InfoT(r)ainment provides you with thrilling in
formation on the UNESCO World Heritage. Listen to
interesting stories using the audio guide or follow
the route live on the interactive map. Just register
and you’re ready to go – listen and enjoy the view.
Use the InfoT(r)ainment free of charge on your own
smartphone, tablet or laptop using our Wi-Fi – you
will not need any mobile data.

インフォ・トレインメントは、ユネスコ世界遺 産レー
ティッシュ鉄道の興味深い情報をさまざまな角度からお
伝えします。オーディオガイドで興味のつきない逸話を聞
くもよし、インタラクティブマップで列車の走行位置をリア
ルタイムで追うもよし。登録するだけで、すぐにご利用にな
れます。ガイドを聞きながら、車窓の景観をお楽しみくだ
さい。 インフォ・トレインメントはご自分のスマートフォ
ンやタブレット、ノートパソコンで無料でお使いいただけ
ます。車内の無線LANを利用するため、モバイルデータを
使う必要はありません。

베르니나 익스프레스 인포 트레인먼트
인포 트레인먼트(InfoT(r)ainment)는 유네스코 세계유
산인 레티쉐 철도(RhB)에 관한 흥미로운 정보를 여러
분에게 제공해드리는 디지털 여행 가이드입니다. 오디
오 가이드를 통해 흥미로운 이야기를 들으시거나 상호
작용 노선도에서 실시간 선로 이동을 따라가 보세요.
간단한 등록 후에 바로 사용하실 수 있습니다 - 귀를 기
울이시며 경치를 즐겨보세요. 인포 트레인먼트(InfoT(r)
ainment)는 여러분의 스마트폰, 태블릿 혹은 노트북에
서 저희의 와이파이를 통해 무료로 사용하실 수 있습니
다 - 모바일 데이터가 필요하지 않습니다.

เพือ
่ นร่วมเดินทางระบบดิจท
ิ ล
ั ของคุณ

InfoT(r)ainment ให ้รายละเอียดข ้อมูลทีน
่ ่าตืน
่
เต ้นระทึกใจทุกอย่างเกีย
่ วกับ มรดกโลก แห่ง
ยูเนสโก เชิญรับฟั งประวัตเิ รือ
่ งราวทีน
่ ่าสนใจผ่าน
ทาง Audioguide หรือติดตามการเดินทางไปบน
เส ้นทางจากการถ่ายทอดสดแผนทีเ่ ส ้นทางแบบ
ั พันธ์ เพียงแค่ลงทะเบียนเข ้าใช ้ และเริม
ปฏิสม
่ ได ้
ทันที - ฟั งและชมทิวทัศน์อย่างจุใจ
ใช ้ InfoT(r)ainment บนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต
หรือแล็ปท็อปของคุณเองผ่านทาง WLAN ของเรา
โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ – คุณไม่จ�ำเป็ นต ้อง
ใช ้ข ้อมูลโมบายล์

Bernina Express Services
Catering and souvenirs
The Railbar is always ready to surprise you with
regional delicacies directly at your seat. Enjoy fine
specialities and treat yourself to this gourmet trip.
お座席をまわるレールバーには、地域特産の味覚の楽しみ
をいつもご用意しています。おいしい名産を堪能しながら
「食」の旅をご満喫ください。

레일 바(Railbar)에서는 뛰어난 향토 음식을 고객의 좌
석까지 서비스해 드립니다. 일품 현지 요리와 함께 식
도락 여행을 즐기세요.

ทีม Railbar จะสร ้างความประหลาดใจให ้แก่คณ
ุ ซ�้ำ
ใหม่ด ้วยอาหารประจ�ำถิน
่ เลิศรถทีน
่ � ำมาบริการถึงที่
นั่งของคุณ เชิญร่วมอร่อยกับอาหารต�ำรับพิเศษ
ทีป
่ รุงอย่างประณีตและปล่อยกายและใจของคุณ
ไปกับการเดินทางอันน่าเพลิดเพลินด ้วยศิลปะการ
ครัวนี้

ベルニナ・エクスプレスのスーベニア

베르니나 익스프레스(Bernina Express) 기념품 및 미식

แบร์นน
ี า เอ็กซ์เพรส ของทีร่ ะลึก & อาหารเลิศรส

Sunglasses
サングラス

선글라스

แว่นตากันแดด
CHF 10.00

Cup
カップ

컵

ถ ้วยกาแฟ
CHF 19.00

Cap
SIGG Hot & Cold
CHF 40.00

キャップ

모자

หมวกแก ป
๊
CHF 19.50

h/en
b-shop.c
w w w.rh

Rhaetian Railway Inc
Bahnhofstrasse 25
CH-7001 Chur
Tel +41 81 288 65 65
railservice@rhb.ch
www.berninaexpress.ch

BLOG

Find and book more than 999 experiences.
999を超えるエクスペリエンスを見つけて予約
999가지 넘는 체험을 검색하고 예약하세요.
ค้นหาและจองประสบการณ์ผจญภัยกว่า 999 แบบ
go.graubuenden.ch
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