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รถตู้หัวหิน-หมอชติ สามารถขนึรถได้ทีสถานขีนสง่จตจุกัรขนาดเลก็
ซงึใกล้กับสถานีขนสง่หมอชติ สามารถเดินข้ามฝงมาขนึรถตู่ได้
 เวลาเดินรถจากหมอชติ 2  03.30  – 19.30  รถออกทกุๆ15นาที

โทรติดต่อ089-919-8055

สามารถเดินทางได้จาก2จงัหวดั 
1.พษิณุโลก-กรุงเทพ โดยขนึจากสนามบนิพษิณโุลก-กรุงเทพ(ดอนเมอืง)

มเีทียวบนิทกุวนั สามารถเชค็ได้ในเวป็ของสายการบนิ พอเดินทางถึง
ดอนเมอืงต้องนังแท็กซีไ่ปยงัขนสง่รถตู้สายรงัสติ อยูห่น้าฟวเจอรพ์ารค์

รงัสติ และนังรถตู้รงัสติ-หัวหิน 
เวลาเดินรถจากรงัสติ  06.20 น. – 19.00 น. โทร.090-138-0426

 รถออกทกุๆ 30 นาที

ตารางการเดินรถบสั เชยีงราย – หัวหิน  – ภเูก็ต. ให้บรกิารโดยกรนีบสั  
เส้นทางนีเทียวไปจากสถานีขนสง่เชยีงราย 2 ให้บรกิาร 2 เวลา

คือ 15.00 , 19.00  
โทรติดต่อ 053-773550 , 062-3107322 

ตารางการเดินรถบสั เชยีงใหม ่– หัวหิน
จุดจอดรถทีเชยีงใหม ่: อาเขต 2 เชยีงใหม ่ให้บรกิาร3เวลา

คือ 18.00.19.00,19.30
โทรติดต่อ 053-246-531 

หากจงัหวดัไหนไมม่รีถสายยาว ต้องขนึรถทัวรห์รอืรถบสั
จากจงัหวดัน้ันไปยงักรุงเทพและลงสถานีขนสง่หมอชติ

เพอืต่อรถตู้มายงัหัวหิน

2.เชยีงใหม-่หัวหิน โดยขนึจากสนามบนินานาชาติเชยีงใหมไ่ด้เลย 
เชค็เทียวบนิได้จากเวป็ไซต์ของสายการบนิ AirAsia 

เชยีงใหม ่( CNX ) – หัวหิน ( HHQ )  10.00 น. – 11.00 น. 
 ( เฉพาะวนัศกุร,์ วนัอาทิตย ์)

ภาคเหนอื

การเดินทางจากจงัหวดัของภาคเหนือถึงหัวหินได้ที
 จงัหวดัเชยีงใหม ่เชยีงราย – พะเยา – เเพร ่– อุตรดิตถ์ – พษิณโุลก  

การเดินทาง

รถบสั-รถทัวร์

เครอืงบนิ

รถตู้

ฃ



รถตู้หัวหิน-หมอชติ สามารถขนึรถได้ทีสถานขีนสง่จตจุกัรขนาดเลก็
ซงึใกล้กับสถานีขนสง่หมอชติ สามารถเดินข้ามฝงมาขนึรถตู่ได้
 เวลาเดินรถจากหมอชติ 2  03.30  – 19.30  รถออกทกุๆ15นาที

โทรติดต่อ089-919-8055

สามารถเดินทางได้จาก2จงัหวดั 
1.ขอนแก่น-กรุงเทพ โดยขนึจากสนามบนิของแก่น-กรุงเทพ(ดอนเมอืง)

 มเีทียวบนิทกุวนั สามารถเชค็ได้ในเวป็ของสายการบนิ พอเดินทางถึง
ดอนเมอืงต้องนงัแท็กซีไ่ปยงัขนสง่รถตู้สายรงัสติ อยูห่น้าฟวเจอรพ์ารค์

รงัสติ และนังรถตู้รงัสติ-หัวหิน รถออกทกุๆ30นาที
เวลาเดินรถจากรงัสติ  06.20 น. – 19.00 น. โทร.090-138-0426

และถ้าสายการบนิลงสนามบนิสวุรรณภมู ิสามารถขนึรถบสัสวุรรณภมู-ิ
หัวหินได้เลย รถจอดที อาคารผู้โดยสารชนั1 ประตทูางออก8

เวลารถ 06.30-19-30 รถออกทกุๆ1ชวัโมง  
  2.อุดรธานี-หัวหิน โดยขนึจากสนามบนิอุดรธานไีด้เลย 

เชค็เทียวบนิได้จากเวป็ไซต์ของสายการบนิ AirAsia 
 สายการบนิ AirAsia 

อุดรธานี ( CNX ) – หัวหิน ( HHQ )  13.25 น. – 14.40 น.  ( เฉพาะวนัศกุร,์ วนัอาทิตย ์)

หากจงัหวดัไหนไมม่รีถสายยาว ต้องขนึรถทัวรห์รอืรถบสั
จากจงัหวดัน้ันไปยงักรุงเทพและลงสถานีขนสง่หมอชติ

เพอืต่อรถตู้มายงัหัวหิน

ภาคอีสาน

การเดินทางจากจงัหวดัของภาคเหนือถึงหัวหินได้ที
   จงัหวดัชยัภมู,ิ สระบุร,ีอุบลราชธานี,ศรสีะเกษ,สรุนิทร ์,นครราชสมีา

การเดินทาง

รถบสั-รถทัวร์

เครอืงบนิ

รถตู้

Suandusit University  (Huahin campus)
ทีมา : Huahin Town

ตารางการเดินรถบสั ขอนแก่น – หัวหิน  – ภเูก็ตให้บรกิารโดยสมบติัทัวร ์
 ขนึรถทีสถานขีนสง่ผู้โดยสารจงัหวดัขอนแก่นแห่งที 3

โทรติดต่อ 043-471-577
ตารางการเดินรถบสั อุบลราชธาน ี– หัวหิน – ภเูก็ต 

ขนึรถทีสถานขีนสง่อุบลราชธานี
เวลาเดินรถม2ีรอบ 1800.20.00 โทรติดต่อ 080 – 1520220

ตารางการเดินรถบสั โคราช – หัวหินให้บรกิารโดย ชนิเกียรติ โคราช
และ บรษัิทประกิจยนต์ จาํกัดรถจอดทีสถานีขนสง่นครราชสมีา

เวลาเดินรถ4รอบ 8.15,8.30,10.00,21.00
ติดต่อ :  บรษัิทประกิจยนต์ จาํกัด  ( 086-8686969 ) ,



รถตู้

รถบัส

เรื อ

 จากกรุงเทพ -โดยรถของบรษัิท”สมบติัทัวร”์ ขนึรถ วภิาวดี 13 
(สามารถจองตัวได้ในเวบ็ไซต์สมบติัทัวร ์) หรอื สถานีขนสง่ใต้ใหม ่ชอ่งที7 
หรอื โทร 086-5228366
                  -โดยรถของ”บรษัิทรุง่เรอืง”  หรอื รถบสัสวุรรณภมูิ
 จุดจอดรถอยูที่อาคารผู้โดยสารชนั1 ประตทูางออก 8 เครท์เตอร ์พทัยาหวัหนิ
 โทร 086-3242391(สวุรรณภมู)ิ
จากพทัยา,ระยอง -สามารถขนึรถจากพทัยา(ขนสง่พทัยาเหนอื)”บรษัิทรุง่เรอืง”มาลงหวัหนิ
โดยตรงได้เลย หรอื โทร 038-429877(พทัยา) 
                      - ระยองสามารถขนึรถทัวรข์อง รถเหลอืง มาได้ บรษัิทอยูต่รงขา้มวดัโขดหนิ 

ภาคกลาง
Let’s go มาหัวหินกันเลยยย

จากกรุงเทพ -รงัสติ ทีหนา้ฟวเจอพารค์ และ เมเจอร ์รงัสติ
                -เอกมยั ขนสง่เอกมยั
                -สายใต้ใหม ่ขนสง่สายใต้ใหม ่
                -หมอชติ  ขนสง่หมอชติ ตึกD
   *ผา่น เพชรบุร ี, แมก่ลอง, มหาชยั,บางกระดี น้องๆทีสะดวกขนึทีนี
สามารถรอขนึได้ตามจุด
  *จงัหวดัในภาคกลางสามารถนังรถตู้/รถบสัในจงัหวดัตัวเองมากรุงเทพ
และเลอืกลงตามขนสง่ได้เลยค่ะ 

จากพทัยา โดยเรอืFerry ใชเ้วลา 2 ชวัโมง ก็ถึงหวัหนิ
โดยตรง ขนึทีท่าเรอืเเหลมบาลฮีาย มวีนัละ 1 รอบ เวลา
13.00 น จองได้ที
www.royalferrygroup.com หรอื ซอืตัวบรเิวณ
ท่าเรอืในวนัเดินทางก่อน1ชวัโมง

จากกรุงเทพ ออกเดินทางจาก “ สถานีรถไฟกรุงเทพหวัลาํโพง”  
สามารถไปสถานีรถไฟหวัลาํโพง โดยขนึรถไฟใต้ดิน,ใชร้ถไฟฟาบทีีเอส,
รถประจาํทาง หรอืสามารถจองได้ใน BusTicket.co.th 
หรอื นงัจาก “สถานีธนบุร”ี 
*ผา่นจงัหวดั นครปฐม,ราชบุร,ีเพชรบุร ีน้องๆสามารถไปขนึทีสถานี
รถไฟแต่ละจงัหวดัได้เลยค่ะ  
 

รถไฟ

ทีมา : HUAHINTOWN 
Suan Dusit University (Hua-Hin Campus) 



รถไฟ

รถบัส

จากจงัหวดั กระบ ี, ภเูก็ต ,นครศรธีรรมราช , เกาะสมุย
สามารถนงัเครอืงลง สนามบนิสวุรรณภมู ิได้ และต่อด้วยการ
เลอืกนงั รถบสัสวุรรณภมู ิ(สะดวกกวา่) หรอืรถตู้ที
เอกมยั,หมอชติ,รงัสติมาได้  

จากจงัหวดั สรุาษฎรธ์าน ี, หาดใหญ่ , กระบ ี, ภเูก็ต , ชุมพร ,
นครศรธีรรมราช ,ตรงั , นราธวิาส , ระนอง
สามารถนงัเครอืงลง สนามบนิดอนเมอืง และ ต้องต่อรถไปรงัสติ
หรอื เอกมยั เพอืนังรถตู้มาหวัหนิ

จากภเูก็ต  -ม ีyellow bus (รุง่เรอืง มุกดาหาร) ผา่น
พงังา, สรุาษฎร,์ชุมพร โทร:086-3244457 
              - ภเูก็ตท่องเทียว โทร: 076-2221079 
จากกระบ ีขนึทีสถานีขนสง่กระบ ี (บขส.999) 
สามารถจองตัวได้ที busticke.in.th
จากสรุาษฎรธ์าน ีมรีถสมบติัทัวร ์สามารถจองได้ในเวบ็ของ
สมบติัทัวร ์ผา่น ชุมพร โทร: 02-0304999
*นอ้งๆในภาคใต้ก็สามารถขนึรถตามจุดจอดรบัได้

ภาคใต้
พร้อมหรือยัง ? ไปหัวหินกันเลยย !!

ง่ายนดิเดียวเองใชไ่หมล่ะคะ อยา่ลืมมากันน้า
  แล้วเจอกันค่า…Bye  

จาก…หาดใหญ(่สงขลา),สรุาษฎรธ์าน,ีตรงั,ระนอง,พทัลงุ,
และจงัหวดัอืนๆทีมรีถไฟสามารถซอืตัวได้ทีสถานรีถไฟของแต่ละ
จงัหวดัและเลือกลงสถานรีถไฟหวัหนิ 

เค รืองบิน

Suan Dusit  University (Hua- Hin Campus)


