
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รถทัวร์เพชรประเสริฐ กรุงเทพ-หลํมสัก 295 บาท/เที่ยว 
 รถเมล์ส๎ม แล๎วแตํวําเค๎าเอารถอะไรมาจอด ถ๎าเปิดประทุนลมโบก ก็ประมาณ 19 บาทคํะ 

แตํถ๎าเป็นรถแอร์ ก็ 22~24บาท มั้งคะ ไมํแนํใจ 

แตํกํอน ทรายบอกกระเป๋าวํา ลงตรง “อบต.แคมป์สน ทีถึ่งก่อนตลาดห้วยไผ่” 
แตํเมื่อรอบวันเกิด กระเป๋า บอกวํา “อ๋อ ตอนนี้เป็นเทศบาล ใชํตรงวัดผาซํอนแก๎วป่ะคะ” 
ดูเหมือนคนจะร๎ูจักแล๎ว ดังนั้นทรายจึงแนะน า ให๎บอกชื่อวัดไปกํอน เผื่อวําเค๎าร๎ูจัก 

ที่ทรายต๎องย้ าเค๎าวําถึงกํอนตลาดห๎วยไผํ เพราะแคมป์สนที่คนไปเที่ยวกัน มันอยูํอีกที่นึง มันจะเลยไปแล๎ว
คํะ (เคยลงผิดมาแล๎ววํางั้น 55+) 
 

เทําที่ทรายรู๎มา กรุงเทพ-เพชรบูรณ์ จะมีให๎เลือกแคํ บขส. กับ เพชรประเสริฐ ผูกขาดมาก 
แตํที่ทรายแนะเป็นเพชรประเสริฐ เพราะหลงยาก ตํอรถตรงนั้นเลย 

เมื่อเข๎าเขตเพชรบูรณ์แล๎ว รถมันจะเริ่มแวะจอดให๎คนลงนะคะ มันเป็นแบบ บขส.อํะคํะ หน๎าตาทุกที่ที่จอด
มันเหมือนกันไปหมด ไมํมีป้ายบอกด๎วยวําชื่อ บขส.อะไร 555+ ไปบํอยขนาดนี้ ทรายก็ยังแยกไมํคํอยออก
คํะ 

การเดินทาง เนื่องจาก จ.เพชรบูรณ์มันยาวมากคํะ เรียกวํา กรุงเทพ-ลพบุรี 3 ชั่วโมง 
จากรอยตํอลพบุรี ข้ึนมาถึงหลํมสักนี่ อีกสัก 3 ชั่วโมง ครึ่งตํอครึ่งเลยทีเดียว 

**รถแวะจอดเข๎าห๎องน้ าประมาณ ตี 2 นะคะ มีขนมกับน้ า 1 ขวด 
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อู่เพชรประเสริฐ 

(มันเป็นแค่ตึกแถว) 

ฝั่งนี้เป็นตลาด แต่ตอนตี5 

มันยังไม่เปิด 

ท่ีจอดรถ บขส. ไปกรุงเทพ เฉพาะ

รถป.2 ราคาประมาณ 230มั้งคะ 

(ถ้าได้รถใหม่ก็อาจจะยืดขาได้ แต่

ยังไงก็น่าจะกว้างกว่ารถตู้นะคะ) 

ท่ีจอดรถเมล์สีส้ม หล่มสัก-

พิษณุโลก 



อันนี้เป็นลิ้งก์ มีข๎อมูลเกี่ยวกับหมอชิต2 และการเดินทาง แบบละเอียดมากๆคํะ  
http://www.thaiweekender.com/index.php/morchit2.html 

 
ทรายเน๎นมาให๎ 2 อยําง 

1. การเดินทางไปยังหมอชิต2 

2. การเดินเข๎าไปที่ซื้อตั๋ว นั่งรอ และชานชาลารถทัวร ์
 

1. การเดินทางไปยังหมอชิต2 (เนื่องจากเค้าท าไว้นานแล้ว ถ้าบางสายเปล่ียนแปลงแล้วทรายจะ

ไม่รู้นะคะ หรืออาจจะไม่ครบอ่ะค่ะ ทรายเลยขอเน้นตัวท่ีแน่ใจสุดๆให้นะคะ) 

ถ้าจะน่ังรถเมล์มา ก็มีรถเมล์หลายสายมากที่ว่ิงมาสุดสายที่หมอชิต มีสายไหนบ้างมาดูกัน 
สาย 3, 26, 28, 49, 77, 96, 104, 134, 136, 138, 145,157,159, 170, 182, 509, 517, 529, 
536 

 
หรือถ้าน่ังรถ BTS มาก็มาลงที่สถานีหมอชิต 
แต่ถึงจะชื่อเดียวกันกับสถานีขนส่งหมอชิตแต่ก็อยู่คนละที่กัน 

 

ที่จริงแต่ก่อนตัวสถานีขนส่งหมอชิตก็อยู่ตรงที่เด๋ียวน้ีเป็นลานจอดรถจอดแล้วจร กับสถานีซ่อมบ ารุง
รถไฟฟ้า BTS แต่ตอนหลังถูกย้ายไป  

 
แต่ถึงย้ายไปคนก็เรียกกันติดปากว่าสถานีขนส่งหมอชิต บ้างก็เติมเป็นหมอชิต 2 บ้าง หมอชิตใหม่บ้าง 

ถึงตรงน้ีแล้ว จะลงไปต่อแท็กซี่ก็ได้ เลือกเรียกเอาได้ทั้งสองฝั่งถนนเพราะไปได้เหมือนกัน ดูว่าฝั่งไหน
รถติดน้อยกว่าก็แล้วกัน 
 

http://www.thaiweekender.com/index.php/morchit2.html


 

แต่ถ้าจะต่อรถเมล์ ให้ใช้ทางออกหมายเลข 4 แล้วเดินไปทางซ้ายมือของแผนที่ ไปทางด้านตึกธนาคาร
ทหารไทย 
ที่ทางออกหมายเลข 4 

 

ลงไปแล้วก็กลับหลังหันเดินตรงไป (ไกลเหมือนกันนะคะ) 

จะผ่านทางลงรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีจตุจักร 



ถ้า จะเรียกแท็กซี่ทางฝั่งน้ี แนะน าให้มาเรียกแถวทางลงรถไฟใต้ดินตรงน้ี เพราะว่าถนนจะมีทางตัดเข้า
เลนด้านใน เส้นในรถจะว่ิงคล่องตัวกว่าเพราะไม่ติดรถที่รับส่งคนแถว ๆ ทางข้ึนลงรถไฟฟ้าหรือป้าย

รถเมล์ แล้วก็ไม่ต้องติดไฟแดงตรงแยกย่านพหลฯ แต่ว่ิงข้ึนสะพานลอยข้ามไปลงตรงแถวหน้าตลาด 
อตก.ได้เลย 

เดินเลยรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีจตุจักรไปนิดเดียวก็ถึงป้ายรถเมล์แล้ว 
 
ที่ ป้ายน้ีมีรถเมล์หลายสายที่ว่ิงไปถึงหมอชิต จะมีสาย 90, 96, 104, 134, 136, 138, 145, 182 ที่จริง

จะไม่ต้องจ าสายรถเมล์ก็ได้ รถพวกน้ีจะไปสุดสายกันที่หมอชิตทั้งน้ัน เพราะงั้นสังเกตป้ายบนรถเอาถ้า
เห็นเขียนว่า หมอชิต 2 หรือ หมอชิตใหม ่ก็ข้ึนได้เลย 

แต่ ถ้าใครใช้รถใต้ดินมา แนะน าว่าไปลงที่ สถานีก าแพงเพชร จะใกล้สถานีขนส่งหมอชิตมากกว่า ยิ่งถ้า
รีบหรือจวนเวลารถออก มาต่อมอเตอร์ไซค์ตรงน้ีถือว่าใกล้ที่สุดแล้ว หรือถ้าจะต่อรถเมล์ ตรงทางออกก็มี
ป้ายรถเมล์อยู่ใกล้ ๆ 

 
 
 
 
 

2. การเดินเข้าไปท่ีซื้อตั๋ว นั่งรอ และชานชาลารถทัวร ์

 

ถ้าข้ึนรถเมล์ไม่ว่าจากที่ไหนมา พอถึงสถานีขนส่งหมอชิตแล้ว ต้องเดินต่อกันอีกหน่อย 
 
พอรถเล้ียวยูเทิร์นซ้ายเข้ามาในบริเวณสถานีหมอชิตปุ๊บ ก็จะหยุดให้คนลงกันตรงน้ี 

 



 

เล่าเพิ่มไว้ว่า ตรงที่รถเมล์จอดให้ลงน้ี ใกล้กันจะมีห้องอาบน้ าให้บริการกันอยู่ด้วย ใครอยากอาบน้ าอาบ
ท่าก่อนข้ึนรถก็แวะได้ ค่าบริการ 10 บาท (ทรายไม่เคยใช้นะคะ ไม่รับรองความสะอาด) 

 

 

การเดินเข้าไป เดินตามผู้คนไปก็ง่ายด ีแต่ถ้าบังเอิญโชคดีรถเมล์ที่นั่งมามีมาแค่คนเดียว ลงรถแล้วก็

เดินเข้ามาทางข้าง ๆ กับร้านเซเว่น ปากทางตรงน้ันจะมีป้ายสีขาว เขียนว่า "บขส." อยู่ 

 



 

เดินเข้าไปหน่อยก็จะมีป้ายบอกให้เล้ียวขวา (ตรงน้ีทรายไม่ค่อยคุ้นนะคะ รูปเค้าถ่ายไว้นานแล้ว 
บางอย่างอาจเปล่ียนไปบ้าง แต่เดินตามคนไม่หลงแน่ค่ะ) 

 

 

แล้วก็จะมาเจอร้านค้าเหมือนในตลาดนัด ตรงน้ีเล้ียวซ้ายเดินผ่านหน้าร้านมือถือ แล้วก็เล้ียวขวาเลย 

เรียกว่าเดินทะแยงไปหน่อย 

 



 

แล้วจะเจอร้านเซเว่น ตรงน้ีก็เดินตรงตามทางไปอย่างเดียวเลย 

 

 

ทางเดินจะมีหลังคาคลุมไปตลอดทางจนถึงตัวอาคารสถานี 



 

 

แล้วจะมาเจอป้ายบอกว่า ถ้าจะไปสายอีสานให้ข้ึนไปชั้น 3 ส่วนสายอ่ืนให้เดินเลียบไปทางขวา 

(ของเราเดินตามหลังคาเขียวๆ น่ีไปเลยนะคะ) 

 

 

 



 

เดินตรงต่อมา ก็จะเริ่มเจอกับช่องขายต๋ัวของรถสายเหนือที่อยู่ด้านนอกสถานีเรียงกันไปเลย 

จะเจอประตูเข้าอาคารทางซ้ายมือ เข้าไปได้เลยค่ะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์

สอบถาม 

บขส. ~ บริษัทขนสํงจ ากัด 

ที่นั่งเยอะแยะ 

ทางเข๎าแรกที่
จะเจอกํอน 

มีอีก 2 ทางเข๎า 

มันเคยเป็นที่นั่งแตํตอนนี้

ใช๎เป็นที่จัดนิทรรศการ 

7/11 ใหญํมาก 

เพชรประเสริฐจะอยูํ
ฝั่งนี้คํะ เดินมาไกล
กวําแผนที่นี้หนํอย
นะคะ 

ตรงข๎ามกับห๎องน้ า 
2 บาท 

ประตู (แตํไมํเก่ียวกับเรา)
นะ) 

ส าหรับการไปชานชาลาเพชรฯ ให๎เริ่มจากที่จุดซื้อตั๋ว 
แล๎วเดินตํอไปไกลๆหนํอยจนเจอ Food Court & KFC 

ออกประตูนั้นแล๎วขวาตํอไปอีกนิดนึง 

สุขา 


