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การเดินทางเข้าสู่จังหวัดอุตรดิตถ์
จากจังหวัดใกล้เคียงคือ จังหวัดแพร่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย
โดยสายการบิน
จังหวัดอุตรดิตถ์ไม่มีสนามบินโดยตรง หากแต่ว่ามีสายการบินกรุงเทพฯ บินไปลงยังจังหวัดใกล้เคียง
ได้อย่างสะดวกสบายได้ 2 สายการบินคือ
1. สายการบินนกแอร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และจองตั๋วล่วงหน้าที่ โทร 1318 หรือ
โทร 02 733 3996 หรือ นกแอร์ จ.แพร่ 054 522189 หรือ www.nokair.com
โดยสามารถลงที่ท่าอากาศยานพิษณุโลก fly and ride และลงที่ท่าอากาศยานแพร่
1.1 ลงที่ท่าอากาศยานพิษณุโลก fly and ride
จากสนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) – สนามบินพิษณุโลก – จังหวัดอุตรดิตถ์
จากสนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) – สนามบิน
พิษณุโลก
13.25 น.
14.10 น.

สนามบินพิษณุโลก – จังหวัดอุตรดิตถ์
14.30 น.

16.00 น.

จากจังหวัดอุตรดิตถ์ – สนามบินพิษณุโลก – สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)
จากอุตรดิตถ์ – สนามบินพิษณุโลก
12.15 น.

13.45 น.

สนามบินพิษณุโลก – จากสนามบินดอนเมือง
(กรุงเทพฯ)
14.55 น.
15.45 น.

ให้บริการโดยรถตู้ของ บริษัท ที พี โลจิทรานส์ จากัด โดยจุดรับส่ง ณ ศูนย์โตโยต้า ชัวร์ 31/8
ถ.เจริญธรรม ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร : 055-411555 / 055-413108
ติดต่อ คุณแขก 088-2820926

ข้อมูลการเดินทาง
 การเดิ นทางโดยสายการบิ น นกแอร์ ออกจากสนามบิ น ดอนเมือ ง – สนามบิ นจั งหวัด พิ ษณุ โลก
โดยท่านสามารถเลือกเส้นทาง DMK-UD1 (กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - อุตรดิตถ์) ใช้เวลาเดินทาง
45 นาที
 เดิ น ทางต่ อ โดยรถตู้ จ ากสนามบิ น พิ ษ ณุ โลก – จุ ด รับ ส่ ง ผู้โ ดยสารที่ จั งหวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ (Toyota
Sure) ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที

2

1.2 ลงที่ท่าอากาศยานแพร่
จากสนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) – สนามบินแพร่
- Flight 1 BKK 07.00 – THS 08.15 น.
- Flight 2 BKK 13.10 – THS 14.25 น.
- Flight 3 BKK 17.00 – THS 18.15 น.
จากสนามบินแพร่ – สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)
- Flight 1 THS 08.45 – BKK 10.00 น.
- Flight 2 THS 15.05 – BKK 16.20 น.
- Flight 3 THS 18.45 – BKK 20.00 น.
นั่งรถต่อมายังจังหวัดอุตรดิตถ์ระยะทางประมาณ 71 กิโลเมตร
โดยรถเช่า เลือกขับเอง เริ่มต้น 1,000 บาท / พร้อมคนขับ เริ่มต้น 1,500 บาท
ของบริษัท เอ็ดดี้ เร้นท์ อะคาร์ โทร 0815341535
2. สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ลงสนามบินสุโขทัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และจองตั๋วล่วงหน้า
โทร 1711 หรือ www.bangkokair.com
จากสนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินสุโขทัย
- Flight 1 BKK 07.00 – THS 08.15 น.
- Flight 2 BKK 13.10 – THS 14.25 น.
- Flight 3 BKK 17.00 – THS 18.15 น.
จากสนามบินสุโขทัย – สนามบินสุวรรณภูมิ
- Flight 1 THS 08.45 – BKK 10.00 น.
- Flight 2 THS 15.05 – BKK 16.20 น.
- Flight 3 THS 18.45 – BKK 20.00 น.
นั่งรถต่อมายังจังหวั- ดอุFlight
ตรดิตถ์3รTHS
ะยะทางประมาณ
กิโลเมตร
18.45 – BKK7020.00
น.
โดยรถยนต์
จังหวัดอุตรดิตถ์ห่างจากกรุงเทพฯ 491 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปได้ 2 เส้นทาง คือ
1. จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 แล้ว แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านอยุธยา-อ่างทองสิงห์บุรี-ชัยนาท-นครสวรรค์ (ใช้เส้นทาง117) เข้าพิษณุโลก และทางหมายเลข 11 จนถึงอุตรดิตถ์

2.ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-สิงห์บุรี แล้วขับเลยไปถึงอาเภออินทร์บุรี (ทางหลวงหมายเลข 311) แล้วแยกเข้าทาง
หลวงหมายเลข11 (สายอินทร์บุรี-ตากฟ้า) จนถึงทางหลวงหมายเลข 12 (พิษณุโลก-หล่มสัก)
เลี้ยวซ้ายไปอีก 8 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 11 จนถึงอุตรดิตถ์
โดยรถไฟ
จากสถานีรถไฟหัวลาโพง มีรถไฟไปอุตรดิตถ์ทุกวัน รายละเอียดติดต่อ โทร 1690 หรือ
02
223-7010 , 02 223-7020 หรือ www.railway.co.th
ในตัวเมืองอุตรดิตถ์ มีสถานีรถไฟหลักขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ
1.สถานีรถไฟอุตรดิตถ์ (หน้าวัดท่าถนน) โทร 0 5541 1023 , 0 5541 1445
2.สถานีรถไฟศิลาอาสน์ (ก่อนเข้าตัวเมืองอุตรดิตถ์) โทร 0 5541 1311 , 0 5541 4013
รถไฟระยะสั้นระหว่างจังหวัดที่วิ่งตลอดวันได้แก่ ขบวนเด่นชัย-พิษณุโลก ขบวนศิลาอาสน์-พิษณุโลก
และขบวนสวรรคโลก-อุตรดิตถ์
รถไฟด่วนพิเศษที่แวะจอดสถานีรถไฟอุตรดิตถ์ได้แก่ ขวนด่วนพิเศษนครพิงค์ และขบวนด่วนพิเศษ
กรุงเทพฯ-สวรรคโลก
ศิลาอาสน์-กรุงเทพฯ

กรุงเทพ-ศิลาอาสน์ฯ
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อุตรดิตถ์-กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ-อุตรดิตถ์
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โดยรถโดยสารประจาทาง
มีร ถโดยสารออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 มี รถยนต์โดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับ อากาศ
จากกรุงเทพฯ สู่ อุตรดิตถ์ ทุกวันรายละเอียดติดต่อ
- บริษัทขนส่ง จากัด 999 , 99 โทร 1490 หรือ 055 403840 www.transport.co.th
บริษัทขนส่งเอกชน
- บริษัทเชิดชัยทัวร์ โทร 055-403717 / 081 3959988
- บริษัทสุโขทัยวินทัวร์ โทร 0961849531 เฉพาะสายเหนือ (กทม-เชียงใหม่-เชียงราย)
- บริษัท โชครุ่งทวีทัวร์ โทร 02 9364274 หรือ 089 6423055 , 086 592 9673
- บริษัท กรีนบัสโชครุ่งทวี/จักรพงษ์ ทัวร์ จากัด โทร 055 407561 หรือ 089 6423055 (นครพนมเชียงราย/หนองคาย-อุดรธานี-เชียงใหม่)
- บริษัท ถาวรฟาร์ม จากั ด โทร 085 0535894 , 0845559954 (อุตรดิตถ์ -นครสวรรค์/อุตรดิตถ์ เชียงราย) ไม่เข้า กทม.
- บริษัท นครชัยทัวร์ จากัด โทร 055 412 873 ไม่วิ่งเข้ากรุงเทพฯ (ต้นทาง นครราชสีมา-สิ้นสุด แม่
สาย เชียงราย)
- บริษั ท นครชัยแอร์ จ ากั ด โทร 055 442 793 (เชียงใหม่ –ล าพู น –ล าปาง –เด่นชัย -อุตรดิตถ์ พิษณุโลก-สระบุรี-ชลบุรี-พัทยา-ระยอง)
- หจก.อีสานทัวร์ โทร 043 236175 (ต้นทางขอนแก่น-หล่มสัก-พิษณุโลก-อุตรดิตถ์-แพร่-งาว-พะเยาพาน- สิ้นสุดเชียงราย)
- บริษัทวินทัวร์ จากัด โทร 055 403749 096 1849531 ( เชียงราย-แม่ สาย-เชียงใหม่ -แพร่-น่านอุตรดิตถ์-พิษณุโลก-สุโขทัย-กาแพงเพชร-กรุงเทพฯ)
- บริษัท เพชรประเสริฐ โทร 055 407 667 , 087 2106425 www.phetprasert.com สาย 876
เชี ยงใหม่ ล าปาง อุ ต รดิ ต ถ์ เลย อุ ดรธานี สกลนคร นครพนม /สาย 874 เชี ยงใหม่ ล าปาง
พิษณุโลก ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี
การเดินทางภายในจังหวัดอุตรดิตถ์
ในตัวจังหวัดอุตรดิตถ์มีรถชนิดต่างๆ ให้บริการ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการยานพาหนะต่างๆ
ได้ ห ลาย รูป แบบตามความเหมาะสม รถสองแถว มี วิ่ง บริก ารจากสถานี ขนส่ ง ไปยั งที่ ต่ างๆ ในตั วเมื อ ง
นัก ท่ องเที่ ยวอาจเหมารถสองแถวไปเที่ ยวได้ทั้ งในเมื องและต่างอาเภอ คิดราคาวันละ 1,000-2,000 บาท
ขึ้นอยู่กับระยะทางและ การต่อรอง รถสามล้อเครื่องและมอเตอร์ไซค์รับจ้าง จอดอยู่ตามจุดต่างๆ ในจั งหวัด
เช่น หน้าตลาดเทศบาล หน้าสถานีขนส่ง ค่าบริการมีทั้งแบบตกลงกันตามแต่ระยะทางและแบบเหมาจ่าย

