การเดินทางมาหัวหิน
รถยนต์ ส่วนตัว ได้ 2 เส้ นทาง
สาย พระราม2 ธนบุรี-ปากท่ อ (ทางหลวงหมายเลข 35) ผ่านสมุทรสาคร
สมุทรสงคราม แล้วเลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่าน
เพชรบุรี เข้าหัวหิ น ประมาณ 2 ชม. ครึ่ ง
สาย ตลิง่ ชัน (ถนนบรมราชชนนี) พุทธมณฑล ผ่านนครปฐม ถ.เพชรเกษม (ทาง
หลวงหมายเลข 4) ราชบุรี เพชรบุรี ประมาณ 3 ชม.
เดินทางโดยรถโดยสารประจาทาง

จากกรุ งเทพมหานคร สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุ งเทพฯ สายใต้ (ถนนบรมราช
ชนนี) รถปรับอากาศมี 2 ประเภท คือ ชั้น 1 และ ชั้น 2 รถปรับอากาศชั้น 1 จะ
จอดเฉพาะอาเภอที่สาคัญเท่านั้น ส่วนรถปรับอากาศชั้น 2 จะแวะจอดรับ
ผูโ้ ดยสารระหว่างทางด้วย รถปรับอากาศชั้น 1 ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมงครึ่ ง
ถึง 4 ชัว่ โมง PhuDoiLay.com เปิ ดให้บริ การจองตัว๋ รถโดยสารออนไลน์แล้ว
ติดต่อได้ที่ http://www.phudoilay.com/reserve_rottour/reserve_rotttour.php

รถตู้โดยสารประจาทาง (แนะนาให้ มารถตู้เพราะประหยัดเวลา)

จากกรุงเทพฯ

สาย ปิ่ นเกล้า – สายใต้ ใหม่ – ธนบุรี-ปากท่ อ – สมุทรสาคร – สมุทรสงคราม – เพชรบุรี –
ชะอา – หัวหิน – ปราณบุรี
ขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่ งผูโ้ ดยสารกรุ งเทพฯ สายใต้ (ถนนบรมราชชนนี) หรื อ ตรงข้าม
เซ็นทรัลปิ่ นเกล้า
**สามารถนัดสถานที่ข้ ึนรถได้ที่ โทร : สายใต้ใหม่ 089-919-5305
เวลา : 4.00-20.00 น.
ค่ารถ : 160-200 บาท (หัวหิน 180 บาท)
รถใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมงกว่าๆ
สาย อนุสาวรีย์ชัย – พระราม2 – ธนบุรี-ปากท่ อ – สมุทรสาคร – สมุทรสงคราม –
เพชรบุรี – ชะอา – หัวหิน – ปราณบุรี
ขึ้นรถได้ 3 ที่ คือ อนุสาวรี ยช์ ยั สามารถขึ้นรถได้ที่ (ข้างห้างเซ็นจูรี่) (ข้างโรงพยาบาล
ราชวิถี) และ ปั๊มน้ ามันบางจากข้าง Big C พระราม 2
**สามารถนัดสถานที่ข้ ึนรถได้ที่ โทร : อนุสาวรี ยช์ ยั 08-3885-429 หรื อ 08-1633-0609,
Big C พระราม 2 08-6307-0544
เวลา : 4.00-20.00 น.
ค่ารถ : 160-200 บาท (หัวหิน 180 บาท)

สาย ปิ่ นเกล้า – สายใต้ใหม่ – ธนบุรี-ปากท่อ – สมุทรสาคร – สมุทรสงคราม – เพชรบุรี
– ชะอา – หัวหิน – ปราณบุรี ขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่ งผูโ้ ดยสารกรุ งเทพฯ สายใต้ (ถนน
บรมราชชนนี) หรื อ ตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่ นเกล้า **สามารถนัดสถานที่ข้ ึนรถได้ที่ โทร :
สายใต้ใหม่ 089-919-5305 เวลา : 4.00-20.00 น. ค่ารถ : 160-200 บาท (หัวหิน 180 บาท)
รถใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมงกว่าๆ
สาย อนุสาวรี ยช์ ยั – พระราม2 – ธนบุรี-ปากท่อ – สมุทรสาคร – สมุทรสงคราม –
เพชรบุรี – ชะอา – หัวหิน – ปราณบุรี ขึ้นรถได้ 3 ที่ คือ อนุสาวรี ยช์ ยั สามารถขึ้นรถได้ที่
(ข้างห้างเซ็นจูรี่) (ข้างโรงพยาบาลราชวิถี) และ ปั๊มน้ ามันบางจากข้าง Big C พระราม 2
**สามารถนัดสถานที่ข้ ึนรถได้ที่ โทร : อนุสาวรี ยช์ ยั 08-3885-429 หรื อ 08-1633-0609,
Big C พระราม 2 08-6307-0544 เวลา : 4.00-20.00 น. ค่ารถ : 160-200 บาท (หัวหิน 180
บาท) รถใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมงกว่าๆ *** โดยถ้าเดินทางไปถึงหัวหิน รถจะ
ไปจอดที่ท่ารถทัวร์ ซึ่งอยูห่ ลังตลาดโต้รุ่งนิดเดียว แต่ถา้ ไปถึง หัวหินเกินทุ่ม รถจะไป
จอดตรงหอนาฬิกาแทน ซึ่งก็ไม่ไกลจากตลาดโต้รุ่งจากหัวหิน
สาย ปราณบุรี-หัวหิน-ชะอา-เพชรบุรี-ธนบุรี-ปากท่อ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร-สาย
ใต้ใหม่-ปิ่ นเกล้า ขึ้นรถได้ที่ท่ารถโดยสารประจาทางปรับอากาศชั้น (ใกล้กบั ตลาดโต้รุ่ง)
**สามารถนัดสถานที่ข้ ึนรถได้ที่ โทร : หัวหิน 089-919-8055, ชะอา 089-919-4606,
ปราณบุรี 089-9198030 เวลา : 4.00-20.00 น. ค่ารถ : 160-200 บาท (จากหัวหิน 180
บาท) รถใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมงกว่าๆ
สาย ปราณบุรี-หัวหิน-ชะอา-เพชรบุรี-ธนบุรี-ปากท่อ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาครพระราม2-อนุสาวรี ยช์ ยั ขึ้นรถได้ 2 ที่ คือ ท่ารถโดยสารประจาทางปรับอากาศชั้น (ใกล้
กับตลาดโต้รุ่ง), สี่ แยกซอยหัวหิน 70 และ เข้าซอยหัวหิน 57 สี่ แยกแรก (เยื้องร้านกาแฟ
เจ๊กเปี๊ ย) **สามารถนัดสถานที่ข้ ึนรถได้ที่ โทร : หัวหิน 086-992-7422 เวลา : 4.00-20.00
น. ค่ารถ : 160-200 บาท (จากหัวหิน 180 บาท) รถใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง
กว่าๆรถตูจ้ ากจังหวัดต่างๆ มายังหัวหิน
สาย นครปฐม -หัวหิน

สาย ราชบุรี – หัวหิน
\จากหัวหิน

สาย ปราณบุรี-หัวหิน-ชะอา-เพชรบุรี-ธนบุรี-ปากท่ อ-สมุทรสงครามสมุทรสาคร-สายใต้ ใหม่ -ปิ่ นเกล้า
ขึ้นรถได้ที่ท่ารถโดยสารประจาทางปรับอากาศชั้น (ใกล้กบั ตลาดโต้รุ่ง)
**สามารถนัดสถานที่ข้ นึ รถได้ที่ โทร : หัวหิ น 089-919-8055, ชะอา 089-9194606, ปราณบุรี 089-9198030
เวลา : 4.00-20.00 น.
ค่ารถ : 160-200 บาท (จากหัวหิ น 180 บาท)
รถใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมงกว่าๆ
สาย ปราณบุรี-หัวหิน-ชะอา-เพชรบุรี-ธนบุรี-ปากท่ อ-สมุทรสงครามสมุทรสาคร-พระราม2-อนุสาวรีย์ชัย
ขึ้นรถได้ 2 ที่ คือ ท่ารถโดยสารประจาทางปรับอากาศชั้น (ใกล้กบั ตลาดโต้รุ่ง),
สี่ แยกซอยหัวหิ น 70 และ เข้าซอยหัวหิน 57 สี่ แยกแรก (เยื้องร้านกาแฟเจ๊กเปี๊ ย)
**สามารถนัดสถานที่ข้ นึ รถได้ที่ โทร : หัวหิ น 086-992-7422
เวลา : 4.00-20.00 น.
ค่ารถ : 160-200 บาท (จากหัวหิ น 180 บาท)
รถใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมงกว่าๆ
รถตู้จากจังหวัดต่ างๆ มายังหัวหิน
สาย นครปฐม -หัวหิ น
สาย ราชบุรี – หัวหิ น
สาย พัทยา – หัวหิ น
และอีกหลายที่กาลังตามมา

สาย 633 ลาปาง, เด่นชัย, อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, หล่มสัก, ชุมแพ, ขอนแก่น
(1 วันเว้น 2 วัน)
เชียงใหม่ - ขอนแก่น Chiang Mai - Khon ขอนแก่น - เชียงใหม่ Khon Kaen - Chiang
Kaen
Mai
เที่ยวไป

ถึง

มาตรฐานรถ

21.00 08.00 รถปรับอากาศชั้น 1(ข)

เที่ยวกลับ ถึง
21.00

มาตรฐานรถ

08.00 รถปรับอากาศชั้น1(ข)

สาย 871 เชียงใหม่, ลาปาง, ตาก, นครสวรรค์, ชัยนาท, อ.อู่ทอง,
นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, หัวหิน
หัวหิน - เชียงใหม่ Hua Hin - Chiang Mai

เชียงใหม่ - หัวหิ น Chiang Mai - Hua Hin

เที่ยวไป

เที่ยวกลับ ถึง

ถึง

มาตรฐานรถ

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 ภูเก็ต-หัวหิน

yellow Bus เปิ ดเส้ นใหม่ วิ่งตรงภูเก็ต - หัวหิน
เส้ นทางหมายเลข 785 ภูเก็ต - หัวหิน ให้ บริการด้ วยรถโดยสารใหม่มาตรฐาน 1 ปรับ
อากาศพิเศษ ความยาว 15 เมตร บริการระดับเฟิ ร์สคลาส ที่มีเบาะนวดไฟฟ้ากว้ าง
สบาย ทีวีสว่ นตัวที่สามารถดูหนัง ฟั งเพลงและเล่นเกมได้ ตลอดการเดินทาง โดยรถจะ
ผ่าน พังงา-ตะกัว่ ทุ่ง-ทับปุด-สุราษฏร์ ฯ-หลังสวน-ชุมพร-บางสะพาน-ประจวบฯ-กุย
บุรี-สามร้ อยยอด-ปราณบุรี-หัวหิน
บริ ษทั รุ่ งเรื องมุกดาหาร (รถเหลือง)
ร่ วมกับบริ ษทั ไทยพัฒนกิจขนส่ง (เมล์เขียว)
เส้นทางการเดินรถ
สาย 785 ภูเก็ต-หัวหิ น ม.1(พ)
เที่ยวไป 07:00

สาย 785 ภูเก็ต-หัวหิ น ม.1(พ)
เที่ยวกลับ 08:00
รถไฟ มีรถไฟไปหัวหินทุกวัน
การเดินทางจากกรุ งเทพฯ-หัวหิน ถ้าเพื่อนๆอยูฝ่ ั่งพระนครก็ข้ ึนรถไฟได้ที่สถานีหวั ลาโพง และ
ถ้าอยูฝ่ ังธนบุรีกข็ ้ ึนรถไฟได้ที่สถานีธนบุรี โดยรถไฟ มีขบวนรถอยูห่ ลายประเภท รถด่วนพิเศษ,
รถด่วน, รถเร็ว, รถธรรมดา ส่ วนใหญ่รถด่วน จะเป็ นรถสายไกล วิง่ ลงใต้ จะออกช่วงเย็นๆ ค่าๆ
แต่สาหรรับการไปเที่ยวทะเล ชะอา หัวหิน แค่น้ ีล่ะก็.. นัง่ ธรรมดา ชั้น 3 ก็พอ ได้บรรยากาศดี
รถจะออกช่วงเช้าๆ แถมนัง่ ฟรี!! อีกต่างหาก ไปถึงทะเลก็เที่ยงๆ ที่แนะนาคือ
รถไฟ จากกรุงเทพ – หัวหิน (ขาไป)
จากกรุ งเทพ – นครปฐม – ราชบุรี – เพชรบุรี – ประจวบคีรีขนั ธ์ (หัวหิน)
1. ขึน้ รถไฟทีส่ ถานีหัวลาโพง ขบวนรถที่ 261 ประเภทรถธรรมดา กรุ งเทพฯ – หัวหิน เวลา
ออก 9.20 น. ถึง อ.ชะอา 12.39 น. ถึง อ. หัวหิน 13.00 น. ฟรี
2. ขึน้ รถไฟทีส่ ถานีธนบุรี ขบวนรถที่ 255 ประเภทรถธรรมดา ธนบุรี – หลังสวน เวลาออก
07.30 น. ถึง อ.ชะอา 11.18 น. ถึง อ.หัวหิน 11.44 น. ฟรี
รถไฟ จากหัวหิน – กรุงเทพ (ขากลับ)

1. ขึน้ รถไฟทีส่ ถานีหัวหิน ขบวนรถที่ 262 ประเภทรถธรรมดา หัวหิน - กรุ งเทพฯ เวลาออก 14.10 น. ถึง สถานีหวั
ลาโพง 19.00 น. ฟรี
ตารางเวลาการเดินรถไฟ ขาไประยะทางจากกรุงเทพ – หัวหิน ประมาณ 229 กม.
ขบวนรถที่ 255 ประเภทขบวนรถ รถธรรมดา จากสถานีธนบุรี 07.30 ถึงหัวหิ น 11.44 ฟรี
ขบวนรถที่ 43 ประเภทขบวนรถ ด่วนพิเศษ/แอร์ จากหัวลาโพง 08.05 ถึงหัวหิน 11.26
ขบวนรถที่ 261 ประเภทขบวนรถ รถธรรมดา จากหัวลาโพง 09.20 ถึงหัวหิ น 13.35 ฟรี
ขบวนรถที่ 251 ประเภทขบวนรถ รถธรรมดา จากสถานีธนบุรี 13.00 ถึงหัวหิ น 17.49 ฟรี
ขบวนรถที่ 171 ประเภทขบวนรถ รถเร็ ว/แอร์ จากหัวลาโพง 13.00 ถึงหัวหิ น 17.14
ขบวนรถที่ 35 ประเภทขบวนรถ ด่วนพิเศษ /แอร์ จากหัวลาโพง 14.45 ถึงหัวหิ น 18.42
ขบวนรถที่ 37 ประเภทขบวนรถ ด่วนพิเศษ /แอร์ จากหัวลาโพง 15.10 ถึงหัวหิ น 19.10
ขบวนรถที่ 169 ประเภทขบวนรถ รถเร็ ว/แอร์ จากหัวลาโพง 15.35 ถึงหัวหิ น 20.07
ขบวนรถที่ 83 ประเภทขบวนรถ รถด่วน/แอร์ จากหัวลาโพง 17.05 ถึงหัวหิ น 21.07
ขบวนรถที่ 173 ประเภทขบวนรถ รถเร็ ว/แอร์ จากหัวลาโพง 17.35 ถึงหัวหิ น 21.51
ขบวนรถที่ 167 ประเภทขบวนรถ รถเร็ ว/แอร์ จากหัวลาโพง 18.30 ถึงหัวหิ น 22.31
ขบวนรถที่ 177 ประเภทขบวนรถ รถเร็ ว/แอร์ จากสถานีธนบุรี 19.00 ถึงหัวหิ น 23.10
ขบวนรถที่ 85 ประเภทขบวนรถ รถด่วน/แอร์ จากหัวลาโพง 19.30 ถึงหัวหิ น 23.33
ขบวนรถที่ 41 ประเภทขบวนรถ ด่วนพิเศษ/แอร์ จากหัวลาโพง 22.50 ถึงหัวหิน 02.20
ขบวนรถที่ 39 ประเภทขบวนรถ ด่วนพิเศษ /แอร์ จากหัวลาโพง 22.50 ถึงหัวหิ น 02.04

ตารางเวลาการเดินรถไฟ ขากลับระยะทางจากหัวหิน - กรุงเทพ ประมาณ 229 กม.
ขบวนรถที่ 252 ประเภทขบวนรถ รถธรรมดา จากสถานีหวั หิ น 06.16 ถึงสถานีธนบุรี 10.55 ฟรี
ขบวนรถที่ 262 ประเภทขบวนรถ รถธรรมดา จากสถานีหวั หิ น 14.10 ถึงสถานีหวั ลาโพง 19.00 ฟรี
ขบวนรถที่ 40 ประเภทขบวนรถ ด่วนพิเศษ /แอร์ จากสถานีหวั หิ น 15.58 ถึงสถานีหวั ลาโพง 19.45
ขบวนรถที่ 42 ประเภทขบวนรถ ด่วนพิเศษ/แอร์ จากสถานีหวั หิ น 02.18 ถึงสถานีหวั ลาโพง 05.55
ขบวนรถที่ 178 ประเภทขบวนรถ รถเร็ ว/แอร์ จากสถานีหวั หิ น 02.46 ถึงสถานีหวั ธนบุรี 06.40
ขบวนรถที่ 170 ประเภทขบวนรถ รถเร็ ว/แอร์ จากสถานีหวั หิ น 04.03 ถึงสถานีหวั ลาโพง 09.00
ขบวนรถที่ 36 ประเภทขบวนรถ ด่วนพิเศษ /แอร์ จากสถานีหวั หิ น 06.26 ถึงสถานีหวั ลาโพง 10.30
ขบวนรถที่ 38 ประเภทขบวนรถ ด่วนพิเศษ /แอร์ จากสถานีหวั หิ น 06.02 ถึงสถานีหวั ลาโพง 10.10
ขบวนรถที่ 84 ประเภทขบวนรถ รถด่วน/แอร์ จากสถานีหวั หิ น 4.12 ถึงสถานีหวั ลาโพง 8.35
ขบวนรถที่ 172 ประเภทขบวนรถ รถเร็ ว/แอร์ จากสถานีหวั หิ น 04.53 ถึงสถานีหวั ลาโพง 09.15
ขบวนรถที่ 168 ประเภทขบวนรถ รถเร็ ว/แอร์ จากสถานีหวั หิ น 01.13 ถึงชุมทางบางซื่อ 05.10
ขบวนรถที่ 174 ประเภทขบวนรถ รถเร็ ว/แอร์ จากสถานีหวั หิ น 00.42 ถึงสถานีหวั ลาโพง 05.10
ขบวนรถที่ 86 ประเภทขบวนรถ รถด่วน/แอร์ จากสถานีหวั หิ น 01.43 ถึงสถานีหวั ลาโพง 06.30
ขบวนรถที่ 44 ประเภทขบวนรถ ด่วนพิเศษ/แอร์ จากสถานีหวั หิ น 02.18 ถึงสถานีหวั ลาโพง 05.55

เริ่ มที่หวั ลาโพงมีรถไฟไปหัวหิ นมีทุกวัน เริ่ มต้นที่หวั ลาโพง ปลายทางที่สถานนีรถไฟหัวหิน ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 3 ชี่งโมง
ครึ่ ง ที่สถานีรถไฟหัวหิน หากต้องการเที่ยวหัวหินต่อมีรถแท็กซี่ และรถสองแถวให้เช่า หรื อ จะประจาทาง เขาตะเกียบ(รถสองแถว)
ท่ารถอยูห่ ลังตลาดโด้รุ่งหัวหิ น ตรงข้ามกับ แฟมิลี่มาร์ท เดินจาก สถานีรถไฟ หัวหิ น ไปประมาณ 500 เมตรมีรถไฟไปหัวหิ นทุกวัน
สอบถามรายละเอียดโทร. 02-233-7010,

ตารางรถไฟไปหัวหินจากการถไฟแห่ งประเทศไทย
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เลขขบวน

ประเภทรถ

43
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83
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85
41

ด่วนพิเศษ
ธรรมดา
เร็ ว
*ด่วนพิเศษ
*ด่วนพิเศษ
เร็ ว
ด่วน
เร็ ว
เร็ ว
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ด่วนพิเศษ

กรุงเทพ
ออก
08:05
09:20
13:00
14:45
15:10
15:35
17:05
17:35
18:20
19:30
22:50

หัวหิน
ถึง
11:11
13:35
17:10
18:11
19:08
20:11
20:43
21:37
22:02
23:19
02:04

การเดินทางไปหัวหินโดยรถยนต์ ส่วนตัว
โดยรถยนต์ส่วนตัว ได้ 2 เส้นทาง

1. สายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) ผ่านสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
แล้วเลี้ยวซ้ายเข้า ถ.เพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านเพชรบุรี เข้าหัวหิน
ประมาณ 2 ชม. ครึ่ ง

2. สายพุทธมณฑล ผ่านนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประมาณ 3 ชม.
----------------------------------------โดยเครื่ องบิน

โดย Thai Regional Airlines มีเที่ยวบินกรุ งเทพฯ-หัวหิ น วันละ 1 เที่ยว โทร. 02-134-7152
www.thairegionalairlines.com
ต้นทาง ปลายทาง เที่ยวบิน สายการบิน แบบเครื่ องบิน เวลาออก เวลาถึง วันที่ทาการบิน
กรุ งเทพ หัวหิน
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Piper

09.50

10.30

ทุกวัน

หัวหิน กรุ งเทพ TRB172
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Piper

17.00

17.40

ทุกวัน

