
ล าดับ เส้นทาง เวลา ช้ัน เวลา ช้ัน บรษัิทที่รว่มเส้นทาง
1 แพร่ - กรุงเทพฯ 9.15 ป.1 18.30 ป.2 บ.ข.ส. 

9.30 ป.1 20.15 ป.1 บ.วิริยะแพร่ทัวร์
10.00 ป.2 20.30 ป.1 บ.เชดิชยัทัวร์
10.30 ป.2 20.45 VIP. บ.พรพิริยะทัวร์
11.00 ป.1 21.00 ป.1 บ.สมบัติทัวร์
11.30 ป.2 บ.บุษราคัมทัวร์
11.45 VIP. บ.โชครุ่งทวีทัวร์
12.00 ป.1
12.30 ป.1

2 แพร่  -  เชยีงแสน 14.30 ป.1 บ.ข.ส.
5.00 ป.1

3 แพร่  -  ทุ่งชา้ง 1.30 ป.1 13.40 ป.2 บ.ข.ส.
2.00 ป.2 16.30 ป.2 บ.สมบัติทัวร์
4.00 ป.1 17.30 ป.2 บ.เชดิชยัทัวร์
5.00 ป.2 20.30 ป.2 บ.ไทยพัฒนกิจขนส่ง

บ.วินทัวร์
4 แพร่  -  แม่สาย 1.30 ป.1 14.45 ป.2 บ.ข.ส.

2.45 ป.2 15.30 ป.2 บ.นครชยัทัวร์
3.50 ป.1 21.40 ป.2 บ.นครชยัแอร์
5.00 VIP. 23.40 ป.1 บ.วินทัวร์

10.00 ป.2
11.20 ป.2

5 แพร่  -  พะเยา  -  เชยีงราย มีทุกๆชั่วโมง  ทั้งรถตู้ และรถทัวร์ บ.วินทัวร์,บ.ข.ส.,บ.ถาวรฟาร์ม,
รถตู้หนานค า,นครชยัแอร์+ทัวร์

6 แพร่  -  เชยีงของ 2.00 ป.2 14.30 ป.1 บ.ข.ส.,บ.สมบัติทัวร์,บ.โชครุ่ง
3.00 ป.1 16.00 ป.1 ทวีทัวร์
4.00 ป.2

ตารางเวลาการเดินรถ
(เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงโปรดตรวจสอบเวลาก่อนเดินทางให้ชัดเจนก่อนทุกครัง้)



ล าดับ เส้นทาง เวลา ช้ัน เวลา ช้ัน บรษัิทที่รว่มเส้นทาง
7 แพร่  -  น่าน มีทุกๆชั่วโมง  ทั้งรถตู้ และรถทัวร์ บ.ไทยพัฒนกิจขนส่ง,รถตู้

บ.ข.ส.,บ.สมบัติทัวร์,เชดิชยั
8 แพร่ - อุตรดิตถ์ - พิษณุโลก เร่ิมต้ังแต่ 06.00  ถึง  22.30  มีทุกวัน บ.วินทัวร์,สมบัติทัวร์,นครชยั

แอร์+ทัวร์
9 แพร่  -  ขอนแก่น 12.30 ป.2 21.30 ป.1 บ.สมบัติทัวร์,บ.อีสานทัวร์,

17.45 ป.2 22.00 ป.2
19.30 ป.2

10 แพร่  -  นครพนม 14.30 ป.2 บ.สมบัติทัวร์,บ.อีสานทัวร์,
16.30 ป.2 บ.จักรพงค์ทัวร์
19.30 ป.1

11 แพร่  -  นครราชสีมา 10.00 ป.1 19.05 ป.1 บ.นครชยัทัวร์
14.50 ป.2 21.15 ป.1
16.55 ป.1 22.40 VIP.

12 แพร่  -  ระยอง 17.24 ป.2 20.00 ป.1 บ.นครชยัแอร์
18.30 ป.1 20.08 VIP.

13 แพร่  -  สุโขทัย 10.00 ป.2 13.20 ป.2 บ.วินทัวร์,บ.ข.ส.,บ.เชดิชยัทัวร์
10.30 ป.2 14.20 ป.2
11.20 ป.2

14 แพร่ - ล าปาง - เชยีงใหม่ 0.10 VIP.+ป.1 10.10 VIP.+ป.1 บ.ไทยพัฒนกิจขนส่ง
0.15 VIP.+ป.1 11.10 VIP.+ป.1 รถตู้สายล าปาง
6.00 ป.2 12.25 VIP.+ป.1

มีรถตู้ไปล าปาง เร่ิมว่ิงต้ังแต่ 8.00 VIP.+ป.1 14.20 ป.2
05.50 - 16.30 ทุกวัน 8.30 ป.2 16.40 VIP.+ป.1

9.00 VIP.+ป.1 17.00 VIP.+ป.1
9.20 ป.2 18.40 VIP.+ป.1

15 แพร่  -  ภูเก็ต 14.00 ป.1 20.40 ป.1 บ.โชครุ่งทวีทัวร์
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