
การเดนิทางมาหัวหิน 

รถยนต์ส่วนตวั ได้ 2 เส้นทาง 

 สาย พระราม2 ธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) ผา่นสมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม แลว้เล้ียวซา้ยเขา้ ถ.เพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผา่น
เพชรบุรี เขา้หวัหิน ประมาณ 2 ชม. คร่ึง 

 สาย ตลิง่ชัน (ถนนบรมราชชนนี) พุทธมณฑล ผา่นนครปฐม ถ.เพชรเกษม (ทาง
หลวงหมายเลข 4) ราชบุรี เพชรบุรี ประมาณ 3 ชม. 

เดนิทางโดยรถโดยสารประจ าทาง 

 

 จากกรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผูโ้ดยสารกรุงเทพฯ สายใต ้(ถนนบรมราช
ชนนี) รถปรับอากาศมี 2 ประเภท คือ ชั้น 1 และ ชั้น 2 รถปรับอากาศชั้น 1 จะ
จอดเฉพาะอ าเภอท่ีส าคญัเท่านั้น ส่วนรถปรับอากาศชั้น 2 จะแวะจอดรับ
ผูโ้ดยสารระหวา่งทางดว้ย รถปรับอากาศชั้น 1 ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมงคร่ึง
ถึง 4 ชัว่โมง PhuDoiLay.com เปิดใหบ้ริการจองตัว๋รถโดยสารออนไลน์แลว้ 
ติดต่อไดท่ี้ http://www.phudoilay.com/reserve_rottour/reserve_rotttour.php 

http://www.phudoilay.com/reserve_rottour/reserve_rotttour.php


รถตู้โดยสารประจ าทาง (แนะน าให้มารถตู้เพราะประหยดัเวลา) 

 

จากกรุงเทพฯ 

 สาย ป่ินเกล้า – สายใต้ใหม่ – ธนบุรี-ปากท่อ – สมุทรสาคร – สมุทรสงคราม – เพชรบุรี – 
ชะอ า – หัวหิน – ปราณบุรี 
ข้ึนรถไดท่ี้สถานีขนส่งผูโ้ดยสารกรุงเทพฯ สายใต ้(ถนนบรมราชชนนี) หรือ ตรงขา้ม
เซ็นทรัลป่ินเกลา้ 
**สามารถนดัสถานท่ีข้ึนรถไดท่ี้ โทร : สายใตใ้หม่ 089-919-5305 
เวลา : 4.00-20.00 น. 
ค่ารถ : 160-200 บาท (หวัหิน 180 บาท) 
รถใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมงกวา่ๆ 

            สาย อนุสาวรีย์ชัย – พระราม2 – ธนบุรี-ปากท่อ – สมุทรสาคร – สมุทรสงคราม – 
เพชรบุรี – ชะอ า – หัวหิน – ปราณบุรี 
             ข้ึนรถได ้3 ท่ี คือ อนุสาวรียช์ยั สามารถข้ึนรถไดท่ี้ (ขา้งหา้งเซ็นจูร่ี) (ขา้งโรงพยาบาล
ราชวถีิ) และ ป๊ัมน ้ามนับางจากขา้ง Big C พระราม 2 
         **สามารถนดัสถานท่ีข้ึนรถไดท่ี้ โทร : อนุสาวรียช์ยั 08-3885-429 หรือ 08-1633-0609, 
Big C    พระราม 2 08-6307-0544 
          เวลา : 4.00-20.00 น. 
         ค่ารถ : 160-200 บาท (หวัหิน 180 บาท) 
          



 

 สาย ป่ินเกลา้ – สายใตใ้หม่ – ธนบุรี-ปากท่อ – สมุทรสาคร – สมุทรสงคราม – เพชรบุรี 
– ชะอ า – หวัหิน – ปราณบุรี ข้ึนรถไดท่ี้สถานีขนส่งผูโ้ดยสารกรุงเทพฯ สายใต ้(ถนน
บรมราชชนนี) หรือ ตรงขา้มเซ็นทรัลป่ินเกลา้ **สามารถนดัสถานท่ีข้ึนรถไดท่ี้ โทร : 
สายใตใ้หม่ 089-919-5305 เวลา : 4.00-20.00 น. ค่ารถ : 160-200 บาท (หวัหิน 180 บาท) 
รถใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมงกวา่ๆ  

 สาย อนุสาวรียช์ยั – พระราม2 – ธนบุรี-ปากท่อ – สมุทรสาคร – สมุทรสงคราม – 
เพชรบุรี – ชะอ า – หวัหิน – ปราณบุรี ข้ึนรถได ้3 ท่ี คือ อนุสาวรียช์ยั สามารถข้ึนรถไดท่ี้ 
(ขา้งหา้งเซ็นจูร่ี) (ขา้งโรงพยาบาลราชวถีิ) และ ป๊ัมน ้ามนับางจากขา้ง Big C พระราม 2 
**สามารถนดัสถานท่ีข้ึนรถไดท่ี้ โทร : อนุสาวรียช์ยั 08-3885-429 หรือ 08-1633-0609, 
Big C พระราม 2 08-6307-0544 เวลา : 4.00-20.00 น. ค่ารถ : 160-200 บาท (หวัหิน 180 
บาท) รถใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมงกวา่ๆ *** โดยถา้เดินทางไปถึงหวัหิน รถจะ
ไปจอดท่ีท่ารถทวัร์ ซ่ึงอยูห่ลงัตลาดโตรุ่้งนิดเดียว แต่ถา้ไปถึง หวัหินเกินทุ่ม รถจะไป
จอดตรงหอนาฬิกาแทน ซ่ึงกไ็ม่ไกลจากตลาดโตรุ่้งจากหวัหิน 

 สาย ปราณบุรี-หวัหิน-ชะอ า-เพชรบุรี-ธนบุรี-ปากท่อ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร-สาย
ใตใ้หม่-ป่ินเกลา้ ข้ึนรถไดท่ี้ท่ารถโดยสารประจ าทางปรับอากาศชั้น (ใกลก้บัตลาดโตรุ่้ง) 
**สามารถนดัสถานท่ีข้ึนรถไดท่ี้ โทร : หวัหิน 089-919-8055, ชะอ า 089-919-4606, 
ปราณบุรี 089-9198030 เวลา : 4.00-20.00 น. ค่ารถ : 160-200 บาท (จากหวัหิน 180 
บาท) รถใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมงกวา่ๆ  

 สาย ปราณบุรี-หวัหิน-ชะอ า-เพชรบุรี-ธนบุรี-ปากท่อ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร-
พระราม2-อนุสาวรียช์ยั ข้ึนรถได ้2 ท่ี คือ ท่ารถโดยสารประจ าทางปรับอากาศชั้น (ใกล้
กบัตลาดโตรุ่้ง), ส่ีแยกซอยหวัหิน 70 และ เขา้ซอยหวัหิน 57 ส่ีแยกแรก (เยื้องร้านกาแฟ
เจ๊กเป๊ีย) **สามารถนดัสถานท่ีข้ึนรถไดท่ี้ โทร : หวัหิน 086-992-7422 เวลา : 4.00-20.00 
น. ค่ารถ : 160-200 บาท (จากหวัหิน 180 บาท) รถใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง
กวา่ๆรถตูจ้ากจงัหวดัต่างๆ มายงัหวัหิน 

 สาย นครปฐม -หวัหิน 



 สาย ราชบุรี – หวัหิน 

\จากหัวหิน 

 สาย ปราณบุรี-หัวหิน-ชะอ า-เพชรบุรี-ธนบุรี-ปากท่อ-สมุทรสงคราม-
สมุทรสาคร-สายใต้ใหม่-ป่ินเกล้า 
ข้ึนรถไดท่ี้ท่ารถโดยสารประจ าทางปรับอากาศชั้น (ใกลก้บัตลาดโตรุ่้ง) 
**สามารถนดัสถานท่ีข้ึนรถไดท่ี้ โทร : หวัหิน 089-919-8055, ชะอ า 089-919-
4606, ปราณบุรี 089-9198030 
เวลา : 4.00-20.00 น. 
ค่ารถ : 160-200 บาท (จากหวัหิน 180 บาท) 
รถใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมงกวา่ๆ 

 สาย ปราณบุรี-หัวหิน-ชะอ า-เพชรบุรี-ธนบุรี-ปากท่อ-สมุทรสงคราม-
สมุทรสาคร-พระราม2-อนุสาวรีย์ชัย 
ข้ึนรถได ้2 ท่ี คือ ท่ารถโดยสารประจ าทางปรับอากาศชั้น (ใกลก้บัตลาดโตรุ่้ง), 
ส่ีแยกซอยหวัหิน 70 และ เขา้ซอยหวัหิน 57 ส่ีแยกแรก (เยื้องร้านกาแฟเจ๊กเป๊ีย) 
**สามารถนดัสถานท่ีข้ึนรถไดท่ี้ โทร : หวัหิน 086-992-7422 
เวลา : 4.00-20.00 น. 
ค่ารถ : 160-200 บาท (จากหวัหิน 180 บาท) 
รถใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมงกวา่ๆ 

รถตู้จากจงัหวดัต่างๆ มายงัหัวหิน 

 สาย นครปฐม -หวัหิน 
 สาย ราชบุรี – หวัหิน 
 สาย พทัยา – หวัหิน 
และอีกหลายท่ีก าลงัตามมา 



 

 

สาย 633 ล าปาง, เด่นชยั, อุตรดิตถ,์ พิษณุโลก, หล่มสกั, ชุมแพ, ขอนแก่น 
(1 วนัเวน้ 2 วนั) 

 

 
เชียงใหม่ - ขอนแก่น Chiang Mai - Khon 

Kaen  
ขอนแก่น - เชียงใหม ่Khon Kaen - Chiang 

Mai  
         

 
เท่ียวไป ถึง มาตรฐานรถ 

 
เท่ียวกลบั ถึง มาตรฐานรถ 

 
 

21.00 08.00 รถปรับอากาศชั้น 1(ข) 
 

21.00 08.00 รถปรับอากาศชั้น1(ข) 
 

         
 

  
     

สาย 871 เชียงใหม่, ล าปาง, ตาก, นครสวรรค,์ ชยันาท, อ.อู่ทอง, 
นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, หวัหิน 

 
หวัหิน - เชียงใหม่ Hua Hin - Chiang Mai 

 
เชียงใหม่ - หวัหิน Chiang Mai - Hua Hin 

 
         

 
เท่ียวไป ถึง มาตรฐานรถ 

 
เท่ียวกลบั ถึง มาตรฐานรถ 

 
 

08.00 20.30 ปรับอากาศพิเศษ(พ) 
 

08.00 20.30 ปรับอากาศพิเศษ(พ) 
 

 
17.00 05.30 ปรับอากาศพิเศษ(พ) 

 
18.15 06.45 ปรับอากาศพิเศษ(พ) 

 
 

18.00 06.30 ปรับอากาศพิเศษ(พ) 
 

19.30 08.00 ปรับอากาศพิเศษ(พ) 
 

     



 
  

  

การเดินทางจาก ภูเกต็-หัวหิน 

 

yellow Bus  เปิดเส้นใหม่วิ่งตรงภูเก็ต - หัวหิน 

 เส้นทางหมายเลข 785 ภเูก็ต - หวัหนิ ให้บริการด้วยรถโดยสารใหมม่าตรฐาน 1 ปรับ
อากาศพิเศษ ความยาว 15 เมตร บริการระดบัเฟิร์สคลาส ท่ีมีเบาะนวดไฟฟา้กว้าง
สบาย ทีวีสว่นตวัท่ีสามารถดหูนงั ฟังเพลงและเลน่เกมได้ตลอดการเดนิทาง โดยรถจะ
ผ่าน พงังา-ตะกัว่ทุ่ง-ทบัปดุ-สรุาษฏร์ฯ-หลงัสวน-ชมุพร-บางสะพาน-ประจวบฯ-กยุ
บรีุ-สามร้อยยอด-ปราณบรีุ-หวัหิน 

บริษทัรุ่งเรืองมุกดาหาร (รถเหลือง) 

ร่วมกบับริษทัไทยพฒันกิจขนส่ง (เมลเ์ขียว) 

เสน้ทางการเดินรถ 

สาย 785 ภูเกต็-หวัหิน ม.1(พ) 

เท่ียวไป 07:00 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95%20%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.rottourthai.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D14662&ei=vXffUebXM8q4rAeE8IGYDA&usg=AFQjCNFj6s29W5evBBCcPLg_WQJqKeaRlQ


สาย 785 ภูเกต็-หวัหิน ม.1(พ) 

เท่ียวกลบั 08:00 

รถไฟ มรีถไฟไปหัวหินทุกวนั 

การเดินทางจากกรุงเทพฯ-หวัหิน ถา้เพื่อนๆอยูฝ่ั่งพระนครกข้ึ็นรถไฟไดท่ี้สถานีหวัล าโพง และ
ถา้อยูฝั่งธนบุรีกข้ึ็นรถไฟไดท่ี้สถานีธนบุรี โดยรถไฟ มีขบวนรถอยูห่ลายประเภท รถด่วนพิเศษ, 
รถด่วน, รถเร็ว, รถธรรมดา ส่วนใหญ่รถด่วน จะเป็นรถสายไกล วิง่ลงใต ้จะออกช่วงเยน็ๆ ค ่าๆ 
แต่ส าหรรับการไปเท่ียวทะเล ชะอ า หวัหิน แค่น้ีล่ะก.็. นัง่ธรรมดา ชั้น 3 กพ็อ ไดบ้รรยากาศดี 
รถจะออกช่วงเชา้ๆ แถมนัง่ ฟรี!! อีกต่างหาก ไปถึงทะเลกเ็ท่ียงๆ ท่ีแนะน าคือ 

รถไฟ จากกรุงเทพ – หัวหิน (ขาไป) 
จากกรุงเทพ – นครปฐม – ราชบุรี – เพชรบุรี – ประจวบคีรีขนัธ์ (หวัหิน) 

1. ขึน้รถไฟทีส่ถานีหัวล าโพง ขบวนรถท่ี 261 ประเภทรถธรรมดา กรุงเทพฯ – หวัหิน เวลา
ออก 9.20 น. ถึง อ.ชะอ า 12.39 น. ถึง อ. หวัหิน 13.00 น. ฟรี 

2. ขึน้รถไฟทีส่ถานีธนบุรี ขบวนรถท่ี 255 ประเภทรถธรรมดา ธนบุรี – หลงัสวน เวลาออก 
07.30 น. ถึง อ.ชะอ า 11.18 น. ถึง อ.หวัหิน 11.44 น. ฟรี 

รถไฟ จากหัวหิน – กรุงเทพ (ขากลบั) 



 

1. ขึน้รถไฟทีส่ถานีหัวหิน ขบวนรถท่ี 262 ประเภทรถธรรมดา หวัหิน - กรุงเทพฯ เวลาออก 14.10 น. ถึง สถานีหวั
ล าโพง 19.00 น. ฟรี 

ตารางเวลาการเดนิรถไฟ ขาไประยะทางจากกรุงเทพ – หัวหิน ประมาณ 229 กม. 

 ขบวนรถท่ี 255 ประเภทขบวนรถ รถธรรมดา จากสถานีธนบุรี 07.30 ถึงหวัหิน 11.44 ฟรี 
 ขบวนรถท่ี 43 ประเภทขบวนรถ ด่วนพิเศษ/แอร์ จากหวัล าโพง 08.05 ถึงหวัหิน 11.26 
 ขบวนรถท่ี 261 ประเภทขบวนรถ รถธรรมดา จากหวัล าโพง 09.20 ถึงหวัหิน 13.35 ฟรี 
 ขบวนรถท่ี 251 ประเภทขบวนรถ รถธรรมดา จากสถานีธนบุรี 13.00 ถึงหวัหิน 17.49 ฟรี 
 ขบวนรถท่ี 171 ประเภทขบวนรถ รถเร็ว/แอร์ จากหวัล าโพง 13.00 ถึงหวัหิน 17.14 
 ขบวนรถท่ี 35 ประเภทขบวนรถ ด่วนพิเศษ /แอร์ จากหวัล าโพง 14.45 ถึงหวัหิน 18.42 
 ขบวนรถท่ี 37 ประเภทขบวนรถ ด่วนพิเศษ /แอร์ จากหวัล าโพง 15.10 ถึงหวัหิน 19.10 
 ขบวนรถท่ี 169 ประเภทขบวนรถ รถเร็ว/แอร์ จากหวัล าโพง 15.35 ถึงหวัหิน 20.07 
 ขบวนรถท่ี 83 ประเภทขบวนรถ รถด่วน/แอร์ จากหวัล าโพง 17.05 ถึงหวัหิน 21.07 
 ขบวนรถท่ี 173 ประเภทขบวนรถ รถเร็ว/แอร์ จากหวัล าโพง 17.35 ถึงหวัหิน 21.51 
 ขบวนรถท่ี 167 ประเภทขบวนรถ รถเร็ว/แอร์ จากหวัล าโพง 18.30 ถึงหวัหิน 22.31 
 ขบวนรถท่ี 177 ประเภทขบวนรถ รถเร็ว/แอร์ จากสถานีธนบุรี 19.00 ถึงหวัหิน 23.10 
 ขบวนรถท่ี 85 ประเภทขบวนรถ รถด่วน/แอร์ จากหวัล าโพง 19.30 ถึงหวัหิน 23.33 
 ขบวนรถท่ี 41 ประเภทขบวนรถ ด่วนพิเศษ/แอร์ จากหวัล าโพง 22.50 ถึงหวัหิน 02.20 
 ขบวนรถท่ี 39 ประเภทขบวนรถ ด่วนพิเศษ /แอร์ จากหวัล าโพง 22.50 ถึงหวัหิน 02.04 
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http://www.railway.co.th/Ticket/TrainStopStation_Time_All.asp?IdTrain=39


ตารางเวลาการเดนิรถไฟ ขากลบัระยะทางจากหัวหิน - กรุงเทพ ประมาณ 229 กม. 

 ขบวนรถท่ี 252 ประเภทขบวนรถ รถธรรมดา จากสถานีหวัหิน 06.16 ถึงสถานีธนบุรี 10.55 ฟรี 
 ขบวนรถท่ี 262 ประเภทขบวนรถ รถธรรมดา จากสถานีหวัหิน 14.10 ถึงสถานีหวัล าโพง 19.00 ฟรี 
 ขบวนรถท่ี 40 ประเภทขบวนรถ ด่วนพิเศษ /แอร์ จากสถานีหวัหิน 15.58 ถึงสถานีหวัล าโพง 19.45 
 ขบวนรถท่ี 42 ประเภทขบวนรถ ด่วนพิเศษ/แอร์ จากสถานีหวัหิน  02.18 ถึงสถานีหวัล าโพง 05.55 
 ขบวนรถท่ี 178 ประเภทขบวนรถ รถเร็ว/แอร์  จากสถานีหวัหิน 02.46 ถึงสถานีหวัธนบุรี 06.40 
 ขบวนรถท่ี 170 ประเภทขบวนรถ รถเร็ว/แอร์ จากสถานีหวัหิน 04.03 ถึงสถานีหวัล าโพง 09.00 
 ขบวนรถท่ี 36 ประเภทขบวนรถ ด่วนพิเศษ /แอร์ จากสถานีหวัหิน 06.26 ถึงสถานีหวัล าโพง 10.30 
 ขบวนรถท่ี 38 ประเภทขบวนรถ ด่วนพิเศษ /แอร์ จากสถานีหวัหิน 06.02 ถึงสถานีหวัล าโพง 10.10 
 ขบวนรถท่ี 84 ประเภทขบวนรถ รถด่วน/แอร์ จากสถานีหวัหิน 4.12 ถึงสถานีหวัล าโพง 8.35 
 ขบวนรถท่ี 172 ประเภทขบวนรถ รถเร็ว/แอร์ จากสถานีหวัหิน 04.53 ถึงสถานีหวัล าโพง 09.15 
 ขบวนรถท่ี 168 ประเภทขบวนรถ รถเร็ว/แอร์ จากสถานีหวัหิน 01.13 ถึงชุมทางบางซ่ือ 05.10 
 ขบวนรถท่ี 174 ประเภทขบวนรถ รถเร็ว/แอร์ จากสถานีหวัหิน 00.42 ถึงสถานีหวัล าโพง 05.10 
 ขบวนรถท่ี 86 ประเภทขบวนรถ รถด่วน/แอร์ จากสถานีหวัหิน 01.43 ถึงสถานีหวัล าโพง 06.30 
 ขบวนรถท่ี 44 ประเภทขบวนรถ ด่วนพิเศษ/แอร์ จากสถานีหวัหิน 02.18 ถึงสถานีหวัล าโพง 05.55 

  

  
 

 

 

เร่ิมท่ีหวัล าโพงมีรถไฟไปหวัหินมีทุกวนั  เร่ิมตน้ท่ีหวัล าโพง ปลายทางท่ีสถานนีรถไฟหวัหิน ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 3 ช่ีงโมง
คร่ึง ท่ีสถานีรถไฟหวัหิน หากตอ้งการเท่ียวหวัหินต่อมีรถแท็กซ่ี และรถสองแถวใหเ้ช่า หรือ จะประจ าทาง เขาตะเกียบ(รถสองแถว) 
ท่ารถอยูห่ลงัตลาดโดรุ่้งหวัหิน ตรงขา้มกบั แฟมิล่ีมาร์ท เดินจาก สถานีรถไฟ หวัหิน ไปประมาณ 500 เมตรมีรถไฟไปหวัหินทุกวนั 

สอบถามรายละเอียดโทร. 02-233-7010,  
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ตารางรถไฟไปหัวหินจากการถไฟแห่งประเทศไทย 

 
เลขขบวน ประเภทรถ 

กรุงเทพ 
ออก 

หัวหิน 
ถึง 

1 43 ด่วนพิเศษ 08:05 11:11 
2 261 ธรรมดา 09:20 13:35 
3 171 เร็ว 13:00 17:10 
4 35 *ด่วนพิเศษ 14:45 18:11 
5 37 *ด่วนพิเศษ 15:10 19:08 
6 169 เร็ว 15:35 20:11 
7 83 ด่วน 17:05 20:43 
8 173 เร็ว 17:35 21:37 
9 167 เร็ว 18:20 22:02 
10 85 ด่วน 19:30 23:19 
11 41 ด่วนพิเศษ 22:50 02:04 

     
 

การเดนิทางไปหัวหินโดยรถยนต์ส่วนตวั 
   

โดยรถยนตส่์วนตวั ได ้2 เส้นทาง  
1. สายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) ผา่นสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

แลว้เล้ียวซา้ยเขา้ ถ.เพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4)  ผา่นเพชรบุรี เขา้หวัหิน 
ประมาณ 2 ชม. คร่ึง 

2. สายพุทธมณฑล ผา่นนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประมาณ 3 ชม. 

----------------------------------------- 

 
โดยเคร่ืองบิน 

 



 

โดย Thai Regional Airlines มีเท่ียวบินกรุงเทพฯ-หวัหิน วนัละ 1 เท่ียว โทร. 02-134-7152 
www.thairegionalairlines.com 

ตน้ทาง ปลายทาง เท่ียวบิน สายการบิน แบบเคร่ืองบิน เวลาออก เวลาถึง วนัท่ีท าการบิน 
กรุงเทพ หวัหิน TRB171 TRB Piper 09.50 10.30 ทุกวนั 
หวัหิน กรุงเทพ TRB172 TRB Piper 17.00 17.40 ทุกวนั 



 

    

 


