
 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 20584 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ทีส่อบถาม) 

สมบตัทิวัร ์รถทวัร ์VIP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาสดุคุม้!! กบัรถทวัร ์VIP 

** กรุงเทพ – หวัหนิ ราคา 253.- / ท่าน  ** 
** กรุงเทพ – ภูเก็ต ราคา 981.- / ท่าน ** 

 



อัตราค่าบริการ 

สายเหนือ  

กรุงเทพ – เชียงใหม่  (18) 

ต้นทางรถออก เวลา ราคา/ท่าน มาตรฐาน 

สมบัตทิัวร์วภิาวด ี
07.20 813.- ม.1 ก (VIP) 
19.00 813.- ม.1 ก (VIP) 

หมอชิต 19.25 823.- เวยีงพงิค์(20ทีน่ั่ง) 

สมบัตทิัวร์วภิาวด ี

21.10 813.- ม.1 ก (VIP) 

21.19 823.- เวยีงพงิค์(20ทีน่ั่ง) 
22.00 813.- ม.1 ก (VIP) 

**อาหารบุฟเฟ่ต ์ณ จุดพกัรถ  (ครัวตน้ก  าแพง จ.ก  าแพงเพชรใชเ้วลาพกั 20 นาที) 

 กรุงเทพ – แม่ฮ่องสอน  (961) 
ต้นทางรถออก เวลา ราคา/ท่าน มาตรฐาน 

สมบัตทิัวร์วภิาวด ี 17.29 1,124.- ม.1 ก (VIP) 
แม่ฮ่องสอน – กรุงเทพ (961) 

ต้นทางรถออก เวลา ราคา/ท่าน มาตรฐาน 

สถานีขนส่งแม่ฮ่องสอน 16.29 1,124.- ม.1 ก (VIP) 
**อาหารบุฟเฟ่ต ์ณ จุดพกัรถ(ครัวตน้ก  าแพง จ.ก  าแพงเพชรใชเ้วลาพกั 20 นาที) 

 

 

 

 

 

เชียงใหม่ – กรุงเทพ  (18) 

ต้นทางรถออก เวลา ราคา/ท่าน มาตรฐาน 

สถานนขีนส่งเชียงใหม่ อา
เขต 3  

 

07.30 813.- ม.1 ก (VIP) 

19.00 823.- เวยีงพงิค์(20ทีน่ั่ง) 
19.50 813.- ม.1 ก (VIP) 

20.30 813.- ม.1 ก (VIP) 
21.30 823.- เวยีงพงิค์(20ทีน่ั่ง) 
21.50 813.- ม.1 ก (VIP) 



กรุงเทพ – เชียงราย  (90) **สายเก่าวิง่เส้นก าแพงเพชร ระยะทางไกลกว่า ค่าตัว๋แพงกว่า** 
ต้นทางรถออก เวลา ราคา/ท่าน มาตรฐาน 

สมบัตทิัวร์วภิาวด ี 19.00 966.- เวยีงพงิค์(20ทีน่ั่ง) 

เชียงราย – กรุงเทพ (90) **สายเก่าวิง่เส้นก าแพงเพชร ระยะทางไกลกว่า ค่าตัว๋แพงกว่า** 
ต้นทางรถออก เวลา ราคา/ท่าน มาตรฐาน 

สถานีขนส่งเชียงราย แห่งที่2 16.00 966.- เวยีงพงิค์(20ทีน่ั่ง) 
**อาหารบุฟเฟ่ต ์ณ จุดพกัรถ (ครัวตน้ก  าแพง จ.ก  าแพงเพชรใชเ้วลาพกั 20 นาที) 

กรุงเทพ – เชียงราย  (909) **สายใหม่ วิง่เส้นพษิณุโลก ระยะทางใกล้กว่า** 
ต้นทางรถออก เวลา ราคา/ท่าน มาตรฐาน 

สมบัตทิัวร์วภิาวด ี 20.30 908.- ม.1 ก (VIP) 
เชียงราย – กรุงเทพ (909) **สายใหม่ วิง่เส้นพษิณุโลก ระยะทางใกล้กว่า** 

ต้นทางรถออก เวลา ราคา/ท่าน มาตรฐาน 
สถานีขนส่งเชียงราย แห่งที่2 19.50 908.- ม.1 ก (VIP) 

**อาหารบุฟเฟ่ต ์ณ จุดพกัรถ(ครัวแม่สุรีย ์จ.พษิณุโลก ใชเ้วลาพกั 20 นาที) 

กรุงเทพ – เชียงแสน  (3)  
ต้นทางรถออก เวลา ราคา/ท่าน มาตรฐาน 

หมอชิต2 19.09 1,039.- เวยีงพงิค์(20ทีน่ั่ง) 
เชียงแสน  – กรุงเทพ (3) 

ต้นทางรถออก เวลา ราคา/ท่าน มาตรฐาน 
สมบัตทิัวร์เชียงแสน 16.30 1,039.- เวยีงพงิค์(20ทีน่ั่ง) 

**อาหารบุฟเฟ่ต ์ณ จุดพกัรถ  (ครัวแม่สุรีย ์จ.พษิณุโลก ใชเ้วลาพกั 20 นาที) 

กรุงเทพ – เชียงของ  (962)  

ต้นทางรถออก เวลา ราคา/ท่าน มาตรฐาน 

สมบัตทิัวร์วภิาวด ี
20.00 990.- ม.1 ก (VIP) 

18.15 750.- ม.1พ (ปรับอากาศพเิศษ) 
เชียงของ  – กรุงเทพ (962) 

ต้นทางรถออก เวลา ราคา/ท่าน มาตรฐาน 

สมบัตทิัวร์เชียงของ 
15.50 990.- ม.1 ก (VIP) 
16.00 750.- ม.1พ (ปรับอากาศพเิศษ) 

**อาหารบุฟเฟ่ต ์ณ จุดพกัรถ(ครัวแม่สุรีย ์จ.พษิณุโลก ใชเ้วลา พกั 20 นาที) 

 

 



กรุงเทพ – ทุ่งช้าง  (47)  
ต้นทางรถออก เวลา ราคา/ท่าน มาตรฐาน 

สมบัตทิัวร์วภิาวด ี
20.35 880.- ม.1 ก (VIP) 

19.30 668.- ม.1พ (ปรับอากาศพเิศษ) 
ทุ่งช้าง  – กรุงเทพ (47) 

ต้นทางรถออก เวลา ราคา/ท่าน มาตรฐาน 

สมบัตทิัวร์ทุ่งช้าง 
18.00 880.- ม.1 ก (VIP) 

17.00 668.- ม.1พ (ปรับอากาศพเิศษ) 
**อาหารบุฟเฟ่ต ์ณ จุดพกัรถ (ครัวแม่สุรีย ์จ.พษิณุโลก ใชเ้วลาพกั 20 นาที) 

กรุงเทพ – น่าน  (910)  
ต้นทางรถออก เวลา ราคา/ท่าน มาตรฐาน 

สมบัตทิัวร์วภิาวด ี
10.05 508.- ม.4ข (ปรับอากาศช้ันหนึ่ง) 
20.40 508.- ม.4ข (ปรับอากาศช้ันหนึ่ง) 

น่าน – กรุงเทพ (910) 
ต้นทางรถออก เวลา ราคา/ท่าน มาตรฐาน 

สถานีขนส่งน่าน 
09.00 508.- ม.4ข (ปรับอากาศช้ันหนึ่ง) 

19.30 508.- ม.4ข (ปรับอากาศช้ันหนึ่ง) 
**อาหารจานเดียว ณ จุดพกัรถ(ครัวแม่สุรีย ์จ.พิษณุโลก ใชเ้วลา     พกั 20 นาที) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สายใต้ 

กรุงเทพ – หัวหิน  (978)  

ต้นทางรถออก เวลา ราคา/ท่าน มาตรฐาน 

สมบัตทิัวร์วภิาวด ี
06.00 253.- ม.1 ก(VIP) 24ที่นั่ง 
08.20 253.- ม.1 ก(VIP) 24ที่นั่ง 

14.20 253.- ม.1 ก(VIP) 24ที่นั่ง 

หัวหิน – กรุงเทพ (910) 

ต้นทางรถออก เวลา ราคา/ท่าน มาตรฐาน 

สถานีขนส่งหัวหนิ 
09.00 253.- ม.1 ก(VIP) 24ที่นั่ง 

12.00 253.- ม.1 ก(VIP) 24ที่นั่ง 

13.30 253.- ม.1 ก(VIP) 24ที่นั่ง 

 

กรุงเทพ – ภูเกต็  (949)  

ต้นทางรถออก เวลา ราคา/ท่าน มาตรฐาน 
สมบัตทิัวร์วภิาวด ี 16.00 981.- เวยีงพงิค์(20ทีน่ั่ง) หรือ ม.1 ก(VIP) 

สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ 18.00 981.- เวยีงพงิค์(20ทีน่ั่ง) หรือ ม.1 ก(VIP) 
ภูเกต็– กรุงเทพ (949) 

ต้นทางรถออก เวลา ราคา/ท่าน มาตรฐาน 

สถานีขนส่งภูเกต็ แห่งที่ 2 15.40 981.- เวยีงพงิค์(20ทีน่ั่ง) หรือ ม.1 ก(VIP) 
**อาหารบุฟเฟ่ต ์ณ จุดพกัรถ (ครัวคุณตน้ อ.ทบัสะแก จ.ประจวบคีรีขนัธ ์ใชเ้วลาพกั 20 นาที) 

ข้อมูลเพิม่เตมิ 

 การเดนิทางกบัรถสาธารณะช่วงนีย้งัไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารบนรถตามค าสังจากกรมการขนส่งค่ะ จนกว่าจะม ี 

ค าส่ังเปลีย่นแปลง ผู้โดยสารที่อยู่บนรถจะทานได้เป็นน า้ด่ืมและนมเท่านั้น พนักงานต้อนรับประจ ารถจะเตรียมอาหารว่าง

ไปและจะเสิร์ฟให้กบัผู้โดยสารเม่ือรถใกล้ถงึปลายทางแล้วเท่านั้นค่ะ 

ราคานีร้วม 

-พนกังานขบัรถ 

-พนกังานตอ้นรับ 

-พนกังานบริกร 

-อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมบนรถ 

-อาหารท่ีแวะทาน ณ จุดพกัรถ 

 



รายละเอียดของตัวรถ 

1. กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ (18) 

มาตรฐานรถ Class VIP (เวยีงพงิค์) 

- มาตรฐานรถ : ม.1ก รถทวัร์ลีมูซีน 1 ชั้น ( 15 เมตร ) 
- จ านวนท่ีนัง่ : 20 ท่ีนัง่ 
- ราคา  : 813 บาท / ท่ีนัง่ 

คุณลกัษณะ ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในรถ การบริการ 
รถโดยสารปรับอากาศ 1 ชั้น 
การจดัวางเกา้อ้ี ดา้นซา้ย 1 ท่ีนัง่ 
ดา้นขวา 1 ท่ีนัง่ 
เกา้อ้ีปรับเอนนอนได ้135 องศา 
เกา้อ้ีแบบมีท่ีรองน่อง 
เกา้อ้ีนวดไฟฟ้า 
เกา้อ้ีแบบแคปซูลขนาดใหญ่กว่า
มาตรฐานนัง่สบาย              

จอทีวีใหญ่ส่วนกลาง 
จอทีวี,หูฟังส่วนตวั,ไฟอ่านหนงัสือและ 
ท่ีชาร์ตแบตขนาด USB 2.1A 
ช่องเก็บสมัภาระเหนือศีรษะ 
ผา้ห่มและหมอนรองคอ 
หอ้งสุขภณัฑ ์ 

พนกังานขบัรถ 
พนกังานตอ้นรับ 
พนกังานบริกร 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมบนรถ 
อาหารบุฟเฟ่ต ์ณ จุดพกัรถ  
(ครัวตน้ก าแพง จ.ก  าแพงเพชร         
ใชเ้วลาพกั 20 นาที) 

 

มาตรฐานรถ Class VIP  

- มาตรฐานรถ : ม.1ก , ม.4ก  
- จ านวนท่ีนัง่ : 31-33 ท่ีนัง่ ( แลว้แต่ผงัรถ)  
- ราคา  : 813 บาท / ท่ีนัง่  

คุณลกัษณะ ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในรถ การบริการ 
การจดัวางเกา้อ้ี ดา้นซา้ย 1 ท่ีนัง่         
ดา้นขวา 2 ท่ีนัง่ 
เกา้อ้ีปรับเอนนอนได ้135 องศา  
เกา้อ้ีแบบมีท่ีรองน่อง  
เกา้อ้ีนวดไฟฟ้า  
หมายเหตุ : รถบางคนัอาจจะไม่มีจอทีวี
ส่วนตวั,ไม่มีช่องเสียบUSB และ ไม่มี
เบาะนวดไฟฟ้า 

จอทีวีใหญ่ส่วนกลาง  
จอทีวีและหูฟังส่วนตวั (เฉพาะรถบางคนั) 
ช่องเก็บสมัภาระเหนือศีรษะ 
ผา้ห่มและหมอนรองคอ 
หอ้งสุขภณัฑ ์ 

พนกังานขบัรถ 
พนกังานตอ้นรับ 
พนกังานบริกร 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมบนรถ 
อาหารบุฟเฟ่ต ์ณ จุดพกัรถ 
(ครัวตน้ก าแพง จ.ก  าแพงเพชร         
ใชเ้วลาพกั 20 นาที) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.กรุงเทพฯ-เชียงของ (962) 

มาตรฐานรถ Class VIP 
- มาตรฐานรถ : ม.1ก  
- จ านวนท่ีนัง่ : 31-33 ท่ีนัง่ ( แลว้แต่ผงัรถ ) 
- ราคา  : 990 บาท / ท่ีนัง่ 

คุณลกัษณะ ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในรถ การบริการ 
การจดัวางเกา้อ้ี ดา้นซา้ย 1 ท่ีนัง่       
ดา้นขวา 2 ท่ีนัง่ 
เกา้อ้ีปรับเอนนอนได ้135 องศา 
เกา้อ้ีแบบมีท่ีรองน่อง 
เกา้อ้ีนวดไฟฟ้า 
หมายเหตุ : รถบางคนัอาจจะไม่มีจอทีวี
ส่วนตวั,ไม่มีช่องเสียบUSB และ ไม่มี
เบาะนวดไฟฟ้า 

จอทีวีใหญ่ส่วนกลาง 
จอทีวีและหูฟังส่วนตวั (เฉพาะรถบางคนั) 
ช่องเก็บสมัภาระเหนือศีรษะ 
ผา้ห่มและหมอนรองคอ 
หอ้งสุขภณัฑ ์

พนกังานขบัรถ 
พนกังานตอ้นรับ 
พนกังานบริกร 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมบนรถ 
อาหารบุฟเฟ่ต ์ณ จุดพกัรถ 
(ครัวแม่สุรีย ์จ.พิษณุโลก ใชเ้วลา     
พกั 20 นาที) 

 

มาตรฐานรถปรับอากาศช้ัน 1 (พเิศษ) 

- มาตรฐานรถ : ม.1พ , ม.4พ 
- จ านวนท่ีนัง่ : 40-44 ท่ีนัง่ ( แลว้แต่ผงัรถ ) 
- ราคา  : 750 บาท / ท่ีนัง่ 

คุณลกัษณะ ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในรถ การบริการ 
การจดัวางเกา้อ้ี ดา้นซา้ย 2 ท่ีนัง่       
ดา้นขวา 2 ท่ีนัง่ 
เกา้อ้ีปรับเอนนอนได ้125 องศา 
เกา้อ้ีแบบมีท่ีรองน่อง 
เกา้อ้ีนวดไฟฟ้า 
หมายเหตุ : รถบางคนัอาจจะไม่มีจอทีวี
ส่วนตวั,ไม่มีช่องเสียบUSB และ ไม่มี
เบาะนวดไฟฟ้า 

จอทีวีใหญ่ส่วนกลาง 
จอทีวีและหูฟังส่วนตวั (เฉพาะรถบางคนั) 
ช่องเก็บสมัภาระเหนือศีรษะ 
ผา้ห่มและหมอนรองคอ 
หอ้งสุขภณัฑ ์

พนกังานขบัรถ 
พนกังานตอ้นรับ 
พนกังานบริกร 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมบนรถ 
อาหารบุฟเฟ่ต ์ณ จุดพกัรถ 
(ครัวแม่สุรีย ์จ.พิษณุโลก ใชเ้วลา     
พกั 20 นาที) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.กรุงเทพฯ-เชียงราย (90) สายเก่า 

มาตรฐานรถ Class VIP (เวยีงพงิค์) 

- มาตรฐานรถ : ม.1ก รถทวัร์ลีมูซีน 1 ชั้น ( 15 เมตร ) 
- จ านวนท่ีนัง่ : 20 ท่ีนัง่ 
- ราคา  : 966 บาท / ท่ีนัง่ 

คุณลกัษณะ ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในรถ การบริการ 
รถโดยสารปรับอากาศ 1 ชั้น 
การจดัวางเกา้อ้ี ดา้นซา้ย 1 ท่ีนัง่ 
ดา้นขวา 1 ท่ีนัง่ 
เกา้อ้ีปรับเอนนอนได ้135 องศา 
เกา้อ้ีแบบมีท่ีรองน่อง 
เกา้อ้ีนวดไฟฟ้า 
เกา้อ้ีแบบแคปซูลขนาดใหญ่กว่า
มาตรฐานนัง่สบาย              

จอทีวีใหญ่ส่วนกลาง 
จอทีวี,หูฟังส่วนตวั,ไฟอ่านหนงัสือและ 
ท่ีชาร์ตแบตขนาด USB 2.1A 
ช่องเก็บสมัภาระเหนือศีรษะ 
ผา้ห่มและหมอนรองคอ 
หอ้งสุขภณัฑ ์ 

พนกังานขบัรถ 
พนกังานตอ้นรับ 
พนกังานบริกร 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมบนรถ 
อาหารบุฟเฟ่ต ์ณ จุดพกัรถ  
(ครัวตน้ก าแพง จ.ก  าแพงเพชร         
ใชเ้วลาพกั 20 นาที) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.กรุงเทพฯ-เชียงราย (909) สายใหม่ 

มาตรฐานรถ Class VIP 
- มาตรฐานรถ : ม.4ก  
- จ านวนท่ีนัง่ : 31-33 ท่ีนัง่ ( แลว้แต่ผงัรถ )  
- ราคา  : 908 บาท / ท่ีนัง่ 

คุณลกัษณะ ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในรถ การบริการ 
การจดัวางเกา้อ้ี ดา้นซา้ย 1 ท่ีนัง่       
ดา้นขวา 2 ท่ีนัง่ 
เกา้อ้ีปรับเอนนอนได ้135 องศา 
เกา้อ้ีแบบมีท่ีรองน่อง 
เกา้อ้ีนวดไฟฟ้า 
หมายเหตุ : รถบางคนัอาจจะไม่มีจอทีวี
ส่วนตวั,ไม่มีช่องเสียบUSB และ ไม่มี
เบาะนวดไฟฟ้า 

จอทีวีใหญ่ส่วนกลาง 
จอทีวีและหูฟังส่วนตวั (เฉพาะรถบางคนั) 
ช่องเก็บสมัภาระเหนือศีรษะ 
ผา้ห่มและหมอนรองคอ 
หอ้งสุขภณัฑ ์

พนกังานขบัรถ 
พนกังานตอ้นรับ 
พนกังานบริกร 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมบนรถ 
อาหารบุฟเฟ่ต ์ณ จุดพกัรถ 
(ครัวแม่สุรีย ์จ.พิษณุโลก ใชเ้วลา     
พกั 20 นาที) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.กรุงเทพฯ-เชียงแสน (3) 

มาตรฐานรถ Class VIP (เวยีงพงิค์) 

- มาตรฐานรถ : ม.1ก รถทวัร์ลีมูซีน 1 ชั้น ( 15 เมตร ) 
- จ านวนท่ีนัง่ : 20 ท่ีนัง่ 
- ราคา  : 1,039 บาท / ท่ีนัง่ 

คุณลกัษณะ ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในรถ การบริการ 
รถโดยสารปรับอากาศ 1 ชั้น 
การจดัวางเกา้อ้ี ดา้นซา้ย 1 ท่ีนัง่ 
ดา้นขวา 1 ท่ีนัง่ 
เกา้อ้ีปรับเอนนอนได ้135 องศา 
เกา้อ้ีแบบมีท่ีรองน่อง 
เกา้อ้ีนวดไฟฟ้า 
เกา้อ้ีแบบแคปซูลขนาดใหญ่กว่า
มาตรฐานนัง่สบาย              

จอทีวีใหญ่ส่วนกลาง 
จอทีวี,หูฟังส่วนตวั,ไฟอ่านหนงัสือและ 
ท่ีชาร์ตแบตขนาด USB 2.1A 
ช่องเก็บสมัภาระเหนือศีรษะ 
ผา้ห่มและหมอนรองคอ 
หอ้งสุขภณัฑ ์ 

พนกังานขบัรถ 
พนกังานตอ้นรับ 
พนกังานบริกร 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมบนรถ 
อาหารบุฟเฟ่ต ์ณ จุดพกัรถ  
(ครัวแม่สุรีย ์จ.พิษณุโลก ใชเ้วลา     
พกั 20 นาที) 

 
มาตรฐานรถ Class VIP 

- มาตรฐานรถ : ม.1ก  
- จ านวนท่ีนัง่ : 24 ท่ีนัง่ ( แลว้แต่ผงัรถ ) 
- ราคา  : 1,039 บาท / ท่ีนัง่ 

คุณลกัษณะ ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในรถ การบริการ 
การจดัวางเกา้อ้ี ดา้นซา้ย 1 ท่ีนัง่       
ดา้นขวา 2 ท่ีนัง่ 
เกา้อ้ีปรับเอนนอนได ้135 องศา 
เกา้อ้ีแบบมีท่ีรองน่อง 
เกา้อ้ีนวดไฟฟ้า 
หมายเหตุ : รถบางคนัอาจจะไม่มีจอทีวี
ส่วนตวั,ไม่มีช่องเสียบUSB และ ไม่มี
เบาะนวดไฟฟ้า 

จอทีวีใหญ่ส่วนกลาง 
จอทีวีและหูฟังส่วนตวั (เฉพาะรถบางคนั) 
ช่องเก็บสมัภาระเหนือศีรษะ 
ผา้ห่มและหมอนรองคอ 
หอ้งสุขภณัฑ ์

พนกังานขบัรถ 
พนกังานตอ้นรับ 
พนกังานบริกร 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมบนรถ 
อาหารบุฟเฟ่ต ์ณ จุดพกัรถ 
(ครัวแม่สุรีย ์จ.พิษณุโลก ใชเ้วลา     
พกั 20 นาที) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.กรุงเทพฯ-แม่ฮ่องสอน (961) 

มาตรฐานรถ Class VIP 
- มาตรฐานรถ : ม.1ก  
- จ านวนท่ีนัง่ : 24 ท่ีนัง่ ( แลว้แต่ผงัรถ ) 
- ราคา  : 1,124 , ( 904 ราคาแม่สะเรียง ) บาท / ท่ีนัง่ 

คุณลกัษณะ ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในรถ การบริการ 
การจดัวางเกา้อ้ี ดา้นซา้ย 1 ท่ีนัง่       
ดา้นขวา 2 ท่ีนัง่ 
เกา้อ้ีปรับเอนนอนได ้135 องศา 
เกา้อ้ีแบบมีท่ีรองน่อง 
เกา้อ้ีนวดไฟฟ้า 
หมายเหตุ : รถบางคนัอาจจะไม่มีจอทีวี
ส่วนตวั,ไม่มีช่องเสียบUSB และ ไม่มี
เบาะนวดไฟฟ้า 

จอทีวีใหญ่ส่วนกลาง 
จอทีวีและหูฟังส่วนตวั (เฉพาะรถบางคนั) 
ช่องเก็บสมัภาระเหนือศีรษะ 
ผา้ห่มและหมอนรองคอ 
หอ้งสุขภณัฑ ์

พนกังานขบัรถ 
พนกังานตอ้นรับ 
พนกังานบริกร 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมบนรถ 
อาหารบุฟเฟ่ต ์ณ จุดพกัรถ 
(ครัวตน้ก าแพง จ.ก  าแพงเพชร         
ใชเ้วลาพกั 20 นาที) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.กรุงเทพฯ-ทุ่งช้าง (47) 

มาตรฐานรถ Class VIP 
- มาตรฐานรถ : ม.1ก  
- จ านวนท่ีนัง่ : 31-33 ท่ีนัง่ ( แลว้แต่ผงัรถ ) 
- ราคา  : 880 บาท / ท่ีนัง่ 

คุณลกัษณะ ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในรถ การบริการ 
การจดัวางเกา้อ้ี ดา้นซา้ย 1 ท่ีนัง่       
ดา้นขวา 2 ท่ีนัง่ 
เกา้อ้ีปรับเอนนอนได ้135 องศา 
เกา้อ้ีแบบมีท่ีรองน่อง 
เกา้อ้ีนวดไฟฟ้า 
หมายเหตุ : รถบางคนัอาจจะไม่มีจอทีวี
ส่วนตวั,ไม่มีช่องเสียบUSB และ ไม่มี
เบาะนวดไฟฟ้า 

จอทีวีใหญ่ส่วนกลาง 
จอทีวีและหูฟังส่วนตวั (เฉพาะรถบางคนั) 
ช่องเก็บสมัภาระเหนือศีรษะ 
ผา้ห่มและหมอนรองคอ 
หอ้งสุขภณัฑ ์

พนกังานขบัรถ 
พนกังานตอ้นรับ 
พนกังานบริกร 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมบนรถ 
อาหารบุฟเฟ่ต ์ณ จุดพกัรถ 
(ครัวแม่สุรีย ์จ.พิษณุโลก ใชเ้วลา     
พกั 20 นาที) 

 

มาตรฐานรถ ปรับอากาศช้ัน 1 (พเิศษ) 

- มาตรฐานรถ : ม.1พ  
- จ านวนท่ีนัง่ : 40-44 ท่ีนัง่ ( แลว้แต่ผงัรถ ) 
- ราคา  : 668 บาท / ท่ีนัง่ 

คุณลกัษณะ ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในรถ การบริการ 
การจดัวางเกา้อ้ี ดา้นซา้ย 2 ท่ีนัง่       
ดา้นขวา 2 ท่ีนัง่ 
เกา้อ้ีปรับเอนนอนได ้125 องศา 
เกา้อ้ีแบบมีท่ีรองน่อง 
เกา้อ้ีนวดไฟฟ้า 
หมายเหตุ : รถบางคนัอาจจะไม่มีจอทีวี
ส่วนตวั,ไม่มีช่องเสียบUSB และ ไม่มี
เบาะนวดไฟฟ้า 

จอทีวีใหญ่ส่วนกลาง 
จอทีวีและหูฟังส่วนตวั (เฉพาะรถบางคนั) 
ช่องเก็บสมัภาระเหนือศีรษะ 
ผา้ห่มและหมอนรองคอ 
หอ้งสุขภณัฑ ์

พนกังานขบัรถ 
พนกังานตอ้นรับ 
พนกังานบริกร 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมบนรถ 
อาหารบุฟเฟ่ต ์ณ จุดพกัรถ 
(ครัวแม่สุรีย ์จ.พิษณุโลก ใชเ้วลา     
พกั 20 นาที) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.กรุงเทพฯ-น่าน (910) 

มาตรฐานรถ ปรับอากาศช้ัน 1 
- มาตรฐานรถ : ม.4ข  
- จ านวนท่ีนัง่ : 44 ท่ีนัง่ ( แลว้แต่ผงัรถ ) 
- ราคา  : 508 บาท / ท่ีนัง่ 

คุณลกัษณะ ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในรถ การบริการ 
รถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 
การจดัวางเกา้อี้  ดา้นซ้าย 2 ท่ีนัง่  
ดา้นขวา 2 ท่ีนัง่ 
เกา้อี้ปรับเอนนอนได ้125 องศา 
เกา้อี้แบบมีท่ีรองน่อง 

จอทีวใีหญ่ส่วนกลาง 
ช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ 
ผา้ห่มและหมอน 
หอ้งสุขภณัฑ ์

จอทีวใีหญ่ส่วนกลาง 
ช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ 
ผา้ห่มและหมอน 
หอ้งสุขภณัฑ ์
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมบนรถ 
อาหารจานเดียว ณ จุดพกัรถ 
(ครัวแม่สุรีย ์จ.พิษณุโลก ใชเ้วลา     
พกั 20 นาที) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สายใต้ ( 2 เส้นทาง ) 

1.กรุงเทพฯ-ภูเกต็ (949) 

มาตรฐานรถ Class VIP (เวยีงพงิค์) 

- มาตรฐานรถ : ม.1ก รถทวัร์ลีมูซีน 1 ชั้น ( 15 เมตร ) 
- จ านวนท่ีนัง่ : 20 ท่ีนัง่ 
- ราคา  : 981 บาท / ท่ีนัง่ 

คุณลกัษณะ ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในรถ การบริการ 
รถโดยสารปรับอากาศ 1 ชั้น 
การจดัวางเกา้อ้ี ดา้นซา้ย 1 ท่ีนัง่ 
ดา้นขวา 1 ท่ีนัง่ 
เกา้อ้ีปรับเอนนอนได ้135 องศา 
เกา้อ้ีแบบมีท่ีรองน่อง 
เกา้อ้ีนวดไฟฟ้า 
เกา้อ้ีแบบแคปซูลขนาดใหญ่กว่า
มาตรฐานนัง่สบาย              

จอทีวีใหญ่ส่วนกลาง 
จอทีวี,หูฟังส่วนตวั,ไฟอ่านหนงัสือและ 
ท่ีชาร์ตแบตขนาด USB 2.1A 
ช่องเก็บสมัภาระเหนือศีรษะ 
ผา้ห่มและหมอนรองคอ 
หอ้งสุขภณัฑ ์ 

พนกังานขบัรถ 
พนกังานตอ้นรับ 
พนกังานบริกร 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมบนรถ 
 
อาหารบุฟเฟ่ต ์ณ จุดพกัรถ  
(ครัวคุณตน้ อ.ทบัสะแก จ.
ประจวบคีรีขนัธ ์ใชเ้วลาพกั 20 นาที) 

 

มาตรฐานรถ Class VIP 

- มาตรฐานรถ : ม.1ก  
- จ านวนท่ีนัง่ : 31-33 ท่ีนัง่ ( แลว้แต่ผงัรถ)  
- ราคา  : 981 บาท / ท่ีนัง่ 

คุณลกัษณะ ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในรถ การบริการ 
การจดัวางเกา้อ้ี ดา้นซา้ย 1 ท่ีนัง่        
ดา้นขวา 2 ท่ีนัง่ 
เกา้อ้ีปรับเอนนอนได ้135 องศา 
เกา้อ้ีแบบมีท่ีรองน่อง 
เกา้อ้ีนวดไฟฟ้า  
หมายเหตุ : รถบางคนัอาจจะไม่มีจอทีวี
ส่วนตวั,ไม่มีช่องเสียบUSB และ ไม่มี
เบาะนวดไฟฟ้า 

จอทีวีใหญ่ส่วนกลาง 
จอทีวีและหูฟังส่วนตวั (เฉพาะรถบางคนั) 
ช่องเก็บสมัภาระเหนือศีรษะ 
ผา้ห่มและหมอนรองคอ 
หอ้งสุขภณัฑ ์

พนกังานขบัรถ 
พนกังานตอ้นรับ 
พนกังานบริกร 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมบนรถ 
อาหารบุฟเฟ่ต ์ณ จุดพกัรถ 
(กท-ภก ครัวคุณตน้ อ.ทบัสะแก จ.
ประจวบคีรีขนัธ ์ใชเ้วลาพกั 20 นาที) 
(ภก-กท ครัวคุณสาหร่าย อ.ท่าแซะ   
จ.ชุมพร ใชเ้วลาพกั 20 นาที) 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.กรุงเทพฯ-หัวหิน (978) 

 

มาตรฐานรถ Class VIP 

- มาตรฐานรถ : ม.1ก 
- จ านวนท่ีนัง่ : 24 ท่ีนัง่ 
- ราคา  : 253 บาท / ท่ีนัง่  
- สถานท่ีข้ึนรถ     : สมบติัทวัร์ สาขาวภิาวดี 

คุณลกัษณะ ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในรถ การบริการ 
รถโดยสารปรับอากาศ 1 ชั้น 
การจดัวางเกา้อ้ี ดา้นซา้ย 1 ท่ีนัง่      
ดา้นขวา 2 ท่ีนัง่ 
เกา้อ้ีปรับเอนนอนได ้135 องศา 
เกา้อ้ีแบบมีท่ีรองน่อง 
เกา้อ้ีขนาดใหญ่นัง่สบาย 

จอทีวีใหญ่ส่วนกลาง 
ช่องเก็บสมัภาระเหนือศีรษะ 
ผา้ห่มและหมอนรองคอ 
หอ้งสุขภณัฑ ์

พนกังานขบัรถ 
น ้าด่ืม 1 ขวด        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หากใครสนใจจะจอง... 

      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

      .  จองทวัรผ์า่น.FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรอืโทร 02-234-5936 
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