การเดินทางมาหัวหิน
รถยนตสวนตัว ได 2 เสนทาง




สาย พระราม2 ธนบุรี-ปากทอ(ทางหลวงหมายเลข 35) ผานสมุทรสาคร
สมุทรสงคราม แลวเลี้ยวซายเขา ถ.เพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผาน
เพชรบุรี เขาหัวหิน ประมาณ 2 ชม. ครึ่ง
สาย ตลิ่งชัน(ถนนบรมราชชนนี) พุทธมณฑล ผานนครปฐม ถ.เพชรเกษม (ทาง
หลวงหมายเลข 4) ราชบุรี เพชรบุรี ประมาณ 3 ชม.
เดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง



จากกรุงเทพมหานคร สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ สายใต (ถนนบรมราช
ชนนี)รถปรับอากาศมี 2 ประเภท คือ ชั้น 1 และ ชั้น 2 รถปรับอากาศชั้น 1 จะ
จอดเฉพาะอําเภอที่สําคัญเทานั้น สวนรถปรับอากาศชั้น 2 จะแวะจอดรับ
ผูโดยสารระหวางทางดวย รถปรับอากาศชั้น 1 ใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง
ถึง 4 ชั่วโมง PhuDoiLay.com เปดใหบริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลนแลว
ติดตอไดที่http://www.phudoilay.com/reserve_rottour/reserve_rotttour.php

รถตูโดยสารประจําทาง (แนะนําใหมารถตูเพราะประหยัดเวลา)

จากกรุงเทพฯ


สาย ปนเกลา – สายใตใหม – ธนบุรี-ปากทอ – สมุทรสาคร – สมุทรสงคราม – เพชรบุรี –
ชะอํา – หัวหิน – ปราณบุรี
ขึ้นรถไดที่สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ สายใต (ถนนบรมราชชนนี) หรือ ตรงขาม
เซ็นทรัลปน เกลา
**สามารถนัดสถานที่ขนึ้ รถไดที่ โทร : สายใตใหม 089-919-5305
เวลา : 4.00-20.00 น.
คารถ : 160-200 บาท (หัวหิน 180 บาท)
รถใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงกวาๆ

สาย อนุสาวรียชัย – พระราม2 – ธนบุรี-ปากทอ – สมุทรสาคร – สมุทรสงคราม – เพชรบุรี –
ชะอํา – หัวหิน – ปราณบุรี
ขึ้นรถได 3 ที่ คือ อนุสาวรียชัย สามารถขึน้ รถไดที่ (ขางหางเซ็นจูร)ี่ (ขางโรงพยาบาลราชวิถ)ี
และ ปมน้ํามันบางจากขาง Big C พระราม 2
**สามารถนัดสถานที่ขนึ้ รถไดที่ โทร : อนุสาวรียชยั 08-3885-429 หรือ 08-1633-0609, Big C
พระราม 2 08-6307-0544
เวลา : 4.00-20.00 น.
คารถ : 160-200 บาท (หัวหิน 180 บาท)












สาย ปนเกลา – สายใตใหม – ธนบุร-ี ปากทอ – สมุทรสาคร – สมุทรสงคราม – เพชรบุรี
– ชะอํา – หัวหิน – ปราณบุรีขึ้นรถไดที่สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ สายใต (ถนน
บรมราชชนนี) หรือ ตรงขามเซ็นทรัลปน เกลา **สามารถนัดสถานที่ขนึ้ รถไดที่ โทร :
สายใตใหม 089-919-5305 เวลา : 4.00-20.00 น.คารถ : 160-200 บาท (หัวหิน 180 บาท)
รถใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงกวาๆ
สาย อนุสาวรียชัย – พระราม2 – ธนบุรี-ปากทอ – สมุทรสาคร – สมุทรสงคราม –
เพชรบุรี – ชะอํา – หัวหิน – ปราณบุรีขนึ้ รถได 3 ที่ คือ อนุสาวรียชัย สามารถขึน้ รถไดที่
(ขางหางเซ็นจูรี่) (ขางโรงพยาบาลราชวิถ)ี และ ปมน้ํามันบางจากขาง Big C พระราม 2
**สามารถนัดสถานที่ขนึ้ รถไดที่ โทร : อนุสาวรียชยั 08-3885-429 หรือ 08-1633-0609,
Big C พระราม 2 08-6307-0544 เวลา : 4.00-20.00 น.คารถ : 160-200 บาท (หัวหิน 180
บาท)รถใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงกวาๆ *** โดยถาเดินทางไปถึงหัวหิน รถจะ
ไปจอดที่ทารถทัวรซงึ่ อยูหลังตลาดโตรุงนิดเดียว แตถาไปถึง หัวหินเกินทุม รถจะไปจอด
ตรงหอนาฬิกาแทน ซึ่งก็ไมไกลจากตลาดโตรงุ จากหัวหิน
สาย ปราณบุร-ี หัวหิน-ชะอํา-เพชรบุร-ี ธนบุร-ี ปากทอ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร-สาย
ใตใหม-ปนเกลาขึ้นรถไดทที่ ารถโดยสารประจําทางปรับอากาศชั้น (ใกลกับตลาดโตรุง)
**สามารถนัดสถานที่ขนึ้ รถไดที่ โทร : หัวหิน 089-919-8055, ชะอํา 089-919-4606,
ปราณบุรี 089-9198030 เวลา : 4.00-20.00 น.คารถ : 160-200 บาท (จากหัวหิน 180 บาท)
รถใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงกวาๆ
สาย ปราณบุร-ี หัวหิน-ชะอํา-เพชรบุร-ี ธนบุร-ี ปากทอ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาครพระราม2-อนุสาวรียชัยขึ้นรถได 2 ที่ คือ ทารถโดยสารประจําทางปรับอากาศชั้น (ใกล
กับตลาดโตรงุ ), สี่แยกซอยหัวหิน 70 และ เขาซอยหัวหิน 57 สี่แยกแรก (เยื้องรานกาแฟ
เจกเปย) **สามารถนัดสถานที่ขึ้นรถไดที่ โทร : หัวหิน 086-992-7422 เวลา : 4.00-20.00
น.คารถ : 160-200 บาท (จากหัวหิน 180 บาท)รถใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
กวาๆรถตูจ ากจังหวัดตางๆ มายังหัวหิน
สาย นครปฐม -หัวหิน
สาย ราชบุรี – หัวหิน

\จากหัวหิน




สาย ปราณบุร-ี หัวหิน-ชะอํา-เพชรบุรี-ธนบุรี-ปากทอ-สมุทรสงครามสมุทรสาคร-สายใตใหม-ปนเกลา
ขึ้นรถไดที่ทารถโดยสารประจําทางปรับอากาศชั้น (ใกลกับตลาดโตรุง)
**สามารถนัดสถานที่ขึ้นรถไดที่ โทร : หัวหิน 089-919-8055, ชะอํา 089-9194606, ปราณบุรี 089-9198030
เวลา : 4.00-20.00 น.
คารถ : 160-200 บาท (จากหัวหิน 180 บาท)
รถใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงกวาๆ
สาย ปราณบุร-ี หัวหิน-ชะอํา-เพชรบุรี-ธนบุรี-ปากทอ-สมุทรสงครามสมุทรสาคร-พระราม2-อนุสาวรียชัย
ขึ้นรถได 2 ที่ คือ ทารถโดยสารประจําทางปรับอากาศชั้น (ใกลกับตลาดโตรุง),
สี่แยกซอยหัวหิน 70 และ เขาซอยหัวหิน 57 สี่แยกแรก (เยื้องรานกาแฟเจกเปย)
**สามารถนัดสถานที่ขึ้นรถไดที่ โทร : หัวหิน 086-992-7422
เวลา : 4.00-20.00 น.
คารถ : 160-200 บาท (จากหัวหิน 180 บาท)
รถใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงกวาๆ
รถตูจากจังหวัดตางๆ มายังหัวหิน





สาย นครปฐม -หัวหิน
สาย ราชบุรี – หัวหิน
สาย พัทยา – หัวหิน
และอีกหลายที่กําลังตามมา

สาย 633 ลําปาง, เดนชัย, อุตรดิตถ, พิษณุโลก, หลมสัก, ชุมแพ, ขอนแกน
(1 วันเวน 2 วัน)
เชียงใหม - ขอนแกน Chiang Mai KhonKaen
เที่ยวไป

ถึง

มาตรฐานรถ

21.00 08.00 รถปรับอากาศชั้น 1(ข)

ขอนแกน - เชียงใหม KhonKaen - Chiang
Mai
เที่ยวกลับ ถึง
21.00

มาตรฐานรถ

08.00 รถปรับอากาศชั้น1(ข)

สาย 871 เชียงใหม, ลําปาง, ตาก, นครสวรรค, ชัยนาท, อ.อูทอง,
นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, หัวหิน
หัวหิน - เชียงใหม HuaHin - Chiang Mai

เชียงใหม - หัวหิน Chiang Mai - HuaHin

เที่ยวไป ถึง

เที่ยวกลับ 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)

การเดินทางจากภูเก็ต-หัวหิน

yellow Bus เปดเสนใหมวิ่งตรงภูเก็ต - หัวหิน
เสนทางหมายเลข 785 ภูเก็ต - หัวหินใหบริการดวยรถโดยสารใหมมาตรฐาน 1 ปรับ
อากาศพิเศษ ความยาว 15 เมตร บริการระดับเฟรสคลาส ที่มีเบาะนวดไฟฟากวาง
สบาย ทีวีสวนตัวทีส่ ามารถดูหนังฟงเพลงและเลนเกมไดตลอดการเดินทาง โดยรถจะ
ผานพังงา-ตะกั่วทุง-ทับปุด-สุราษฏรฯ-หลังสวน-ชุมพร-บางสะพาน-ประจวบฯ-กุยบุรีสามรอยยอด-ปราณบุรี-หัวหิน
บริษัทรุงเรืองมุกดาหาร (รถเหลือง)
รวมกับบริษัทไทยพัฒนกิจขนสง (เมลเขียว)
เสนทางการเดินรถ
สาย 785 ภูเก็ต-หัวหิน ม.1(พ)
เที่ยวไป 07:00
สาย 785 ภูเก็ต-หัวหิน ม.1(พ)
เที่ยวกลับ 08:00

รถไฟ มีรถไฟไปหัวหินทุกวัน
การเดินทางจากกรุงเทพฯ-หัวหินถาเพื่อนๆอยูฝงพระนครก็ขึ้นรถไฟไดที่สถานีหวั ลําโพงและถา
อยูฝงธนบุรกี ็ขึ้นรถไฟไดที่สถานีธนบุรี โดยรถไฟมีขบวนรถอยูหลายประเภท รถดวนพิเศษ,
รถดวน, รถเร็ว, รถธรรมดาสวนใหญรถดวน จะเปนรถสายไกล วิ่งลงใต จะออกชวงเย็นๆ ค่ําๆ
แตสําหรรับการไปเที่ยวทะเล ชะอํา หัวหิน แคนี้ละก็.. นั่งธรรมดา ชั้น 3 ก็พอ ไดบรรยากาศดี
รถจะออกชวงเชาๆ แถมนัง่ ฟรี!!อีกตางหาก ไปถึงทะเลก็เที่ยงๆ(คลิกเพื่อดูตารางเวลาเดินรถไฟ)
ที่แนะนําคือ
รถไฟ จากกรุงเทพ – หัวหิน (ขาไป)
จากกรุงเทพ – นครปฐม – ราชบุรี – เพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ (หัวหิน)
1. ขึ้นรถไฟที่สถานีหัวลําโพงขบวนรถที่ 261 ประเภทรถธรรมดา กรุงเทพฯ – หัวหินเวลา
ออก 9.20 น.ถึง อ.ชะอํา 12.39 น. ถึง อ. หัวหิน 13.00 น.ฟรี
2. ขึ้นรถไฟที่สถานีธนบุรขี บวนรถที่ 255 ประเภทรถธรรมดา ธนบุรี – หลังสวนเวลาออก
07.30 น.ถึง อ.ชะอํา 11.18 น. ถึง อ.หัวหิน 11.44 น. ฟรี
รถไฟ จากหัวหิน – กรุงเทพ (ขากลับ)

1. ขึ้นรถไฟที่สถานีหัวหินขบวนรถที่ 262 ประเภทรถธรรมดา หัวหิน - กรุงเทพฯเวลาออก 14.10 น.ถึง สถานีหัว
ลําโพง 19.00 น.ฟรี
ตารางเวลาการเดินรถไฟ ขาไประยะทางจากกรุงเทพ – หัวหิน ประมาณ 229 กม.
















ขบวนรถที่ 255 ประเภทขบวนรถ รถธรรมดา จากสถานีธนบุรี 07.30 ถึงหัวหิน 11.44ฟรี
ขบวนรถที่ 43 ประเภทขบวนรถ ดวนพิเศษ/แอร จากหัวลําโพง 08.05 ถึงหัวหิน 11.26
ขบวนรถที่ 261 ประเภทขบวนรถ รถธรรมดา จากหัวลําโพง 09.20 ถึงหัวหิน 13.35ฟรี
ขบวนรถที่ 251 ประเภทขบวนรถ รถธรรมดา จากสถานีธนบุรี 13.00 ถึงหัวหิน 17.49ฟรี
ขบวนรถที่ 171 ประเภทขบวนรถ รถเร็ว/แอร จากหัวลําโพง 13.00 ถึงหัวหิน 17.14
ขบวนรถที่ 35 ประเภทขบวนรถ ดวนพิเศษ /แอร จากหัวลําโพง 14.45 ถึงหัวหิน 18.42
ขบวนรถที่ 37 ประเภทขบวนรถ ดวนพิเศษ /แอร จากหัวลําโพง 15.10 ถึงหัวหิน 19.10
ขบวนรถที่ 169 ประเภทขบวนรถ รถเร็ว/แอร จากหัวลําโพง 15.35 ถึงหัวหิน 20.07
ขบวนรถที่ 83 ประเภทขบวนรถ รถดวน/แอร จากหัวลําโพง 17.05 ถึงหัวหิน 21.07
ขบวนรถที่ 173 ประเภทขบวนรถ รถเร็ว/แอร จากหัวลําโพง 17.35 ถึงหัวหิน 21.51
ขบวนรถที่ 167 ประเภทขบวนรถ รถเร็ว/แอร จากหัวลําโพง 18.30 ถึงหัวหิน 22.31
ขบวนรถที่ 177 ประเภทขบวนรถ รถเร็ว/แอร จากสถานีธนบุรี 19.00 ถึงหัวหิน 23.10
ขบวนรถที่ 85 ประเภทขบวนรถ รถดวน/แอร จากหัวลําโพง 19.30 ถึงหัวหิน 23.33
ขบวนรถที่ 41 ประเภทขบวนรถ ดวนพิเศษ/แอร จากหัวลําโพง 22.50 ถึงหัวหิน 02.20
ขบวนรถที่ 39 ประเภทขบวนรถ ดวนพิเศษ /แอร จากหัวลําโพง 22.50 ถึงหัวหิน 02.04

ตารางเวลาการเดินรถไฟ ขากลับระยะทางจากหัวหิน - กรุงเทพ ประมาณ 229 กม.















ขบวนรถที่ 252 ประเภทขบวนรถ รถธรรมดา จากสถานีหัวหิน 06.16 ถึงสถานีธนบุรี 10.55ฟรี
ขบวนรถที่ 262 ประเภทขบวนรถ รถธรรมดา จากสถานีหัวหิน 14.10 ถึงสถานีหัวลําโพง 19.00ฟรี
ขบวนรถที่ 40 ประเภทขบวนรถ ดวนพิเศษ /แอร จากสถานีหัวหิน 15.58 ถึงสถานีหัวลําโพง 19.45
ขบวนรถที่ 42 ประเภทขบวนรถ ดวนพิเศษ/แอร จากสถานีหัวหิน 02.18 ถึงสถานีหัวลําโพง 05.55
ขบวนรถที่ 178 ประเภทขบวนรถ รถเร็ว/แอร จากสถานีหัวหิน 02.46 ถึงสถานีหัวธนบุรี 06.40
ขบวนรถที่ 170 ประเภทขบวนรถ รถเร็ว/แอร จากสถานีหัวหิน 04.03 ถึงสถานีหัวลําโพง 09.00
ขบวนรถที่ 36 ประเภทขบวนรถ ดวนพิเศษ /แอร จากสถานีหัวหิน 06.26 ถึงสถานีหัวลําโพง 10.30
ขบวนรถที่ 38 ประเภทขบวนรถ ดวนพิเศษ /แอร จากสถานีหัวหิน 06.02 ถึงสถานีหัวลําโพง 10.10
ขบวนรถที่ 84 ประเภทขบวนรถ รถดวน/แอร จากสถานีหัวหิน 4.12 ถึงสถานีหัวลําโพง 8.35
ขบวนรถที่ 172 ประเภทขบวนรถ รถเร็ว/แอร จากสถานีหัวหิน 04.53 ถึงสถานีหัวลําโพง 09.15
ขบวนรถที่ 168 ประเภทขบวนรถ รถเร็ว/แอร จากสถานีหัวหิน 01.13 ถึงชุมทางบางซื่อ 05.10
ขบวนรถที่ 174 ประเภทขบวนรถ รถเร็ว/แอร จากสถานีหัวหิน 00.42 ถึงสถานีหัวลําโพง 05.10
ขบวนรถที่ 86 ประเภทขบวนรถ รถดวน/แอร จากสถานีหัวหิน 01.43 ถึงสถานีหัวลําโพง 06.30
ขบวนรถที่ 44 ประเภทขบวนรถ ดวนพิเศษ/แอร จากสถานีหัวหิน 02.18 ถึงสถานีหัวลําโพง 05.55

เริ่มที่หัวลําโพงมีรถไฟไปหัวหินมีทุกวัน เริ่มตนที่หัวลําโพงปลายทางที่สถานนีรถไฟหัวหิน ใชเวลาเดินทาง ประมาณ 3 ชี่งโมงครึ่ง
ที่สถานีรถไฟหัวหิน หากตองการเที่ยวหัวหินตอมีรถแท็กซี่และรถสองแถวใหเชา หรือ จะประจําทาง เขาตะเกียบ(รถสองแถว)ทารถ
อยูหลังตลาดโดรุงหัวหิน ตรงขามกับแฟมิลี่มารท เดินจากสถานีรถไฟหัวหิน ไปประมาณ 500 เมตรมีรถไฟไปหัวหินทุกวัน
สอบถามรายละเอียดโทร. 02-233-7010,

ตารางรถไฟไปหัวหินจากการถไฟแหงประเทศไทย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เลขขบวน

ประเภทรถ

43
261
171
35
37
169
83
173
167
85
41

ดวนพิเศษ
ธรรมดา
เร็ว
*ดวนพิเศษ
*ดวนพิเศษ
เร็ว
ดวน
เร็ว
เร็ว
ดวน
ดวนพิเศษ

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

การเดินทางไปหัวหินโดยรถยนตสวนตัว
โดยรถยนตสว นตัวได 2 เสนทาง

1. สายธนบุร-ี ปากทอ (ทางหลวงหมายเลข 35) ผานสมุทรสาคร
สมุทรสงคราม แลวเลี้ยวซายเขา ถ.เพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข
4) ผานเพชรบุรี เขาหัวหิน ประมาณ 2 ชม. ครึ่ง

2. สายพุทธมณฑล ผานนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรีประมาณ 3 ชม.
----------------------------------------โดยเครื่องบิน

โดย Thai Regional Airlines มีเที่ยวบินกรุงเทพฯ-หัวหินวันละ 1 เที่ยวโทร. 02-1347152 www.thairegionalairlines.com
ตนทาง ปลายทาง เที่ยวบิน สายการบิน แบบเครือ่ งบิน เวลาออก เวลาถึง วันที่ทําการบิน
กรุงเทพ หัวหิน TRB171

TRB

Piper

09.50

10.30

ทุกวัน

หัวหิน กรุงเทพ TRB172

TRB

Piper

17.00

17.40

ทุกวัน

