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วิธีการจองโดยละเอียด 
 

 
 

ข้อมูลการเดินทาง ให้เลือกดังนี ้
- เดินทาง ให้เลือกระหว่าง “ไป-กลับ” หรือ “เที่ยวเดยีว” อย่างใดอย่างหนึ่ง 
- จังหวัดต้นทาง เลือก “สมุทรสาคร” จุดขึ้นรถ “จุดจอดมหาชัย” 
- จังหวัดปลายทาง เลือก “ตาก” จุดลงรถ “สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ. แม่สอด” 

 - วันออกเดินทาง ให้เลือกวันท่ี และเดือน/ปี 
- วันเดินทางกลับ ในกรณีที่เลือกเดินทางแบบไป-กลับ ใหเ้ลือกวันท่ี และเดือน/ปี 
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- มาตรฐานรถ ให้คงไว้ “แสดงทั้งหมด” 
- จ านวนผู้เดินทาง ให้เลือกจ านวนตามต้องการ สูงสุดไม่เกิน 4 ที่น่ัง 
แล้วคลิกไปท่ี “ด าเนินการต่อ” เพื่อเข้าสู่หน้าถัดไป 

 

 
 

เลือกเที่ยวรถ ระบบจะแสดงเท่ียวรถที่ว่าง  
- ในกรณีที่มีที่นั่งว่าง ใหค้ลิกเที่ยวรถที่ต้องการบริเวณตารางช่องซ้ายสุดในช่อง “เลือก” แล้วคลิก “ด าเนินการต่อ” เพื่อเข้าสู่หน้าถัดไป 
- ในกรณีที่ไม่มีที่นั่งว่าง ระบบจะแสดงสญัลักษณ์ว่า “เต็ม” ไมส่ามารถเลือกที่น่ังได ้
 

เลือกที่นัง่ ระบบจะแสดงที่นั่งว่างในแต่ละช่อง  
ที่น่ังรถโดยสารคันดังกล่าว มีทั้งหมด 11 แถว แถวละ 2 ฝั่ง ฝั่งละ 2 ที่น่ัง ใหเ้ลือกที่น่ังตามต้องการในช่องที่ยังว่าง แบ่งออกเป็นฝั่งทางขึ้นลง 

(A และ B) และฝั่งคนขับ (C และ D)  

โดยที่น่ังที่เราเลือกจะแสดงสัญลักษณ์  เมื่อคลิกในช่องที่น่ังว่างช่องใดช่องหนึ่ง 

ส าหรับท่ีนั่งทีข่าย (สีเขยีว) หรือจอง (สีชมพู) จะแสดงสัญลักษณ์  ผูโ้ดยสารเพศชาย หรือ  ผู้โดยสารเพศหญิง  
 
เมื่อเลือกที่น่ังที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก “ด าเนินการต่อ” เพือ่เข้าสู่หน้าถัดไป 
 
หมายเหตุ : รูปแบบที่น่ังขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการจะน ารถชนิดใดมาให้บริการ 
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ตัวอย่างผังท่ีนั่ง 

 
กรณีเลือกที่นั่งเสร็จแล้ว ให้คลิก “ด าเนินการต่อ” 
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ข้อมูลผู้โดยสารและช าระเงิน ระบบจะแสดงข้อมูล 4 ส่วน ได้แก่  
- ข้อมูลการเดินทาง ได้แก่ เส้นทาง, หมายเลขรถ, ออกจาก, เวลาประมาณ, ถึง, ผู้ให้บริการ, มาตรฐานรถ, วัน-เวลารถออก, ที่น่ัง, ราคา 
- ข้อมูลผู้โดยสารและการช าระเงิน จะแสดงยอดรวมเงินรวมที่ต้องช าระ เดินทางไป, เดินทางกลับ, รวม, ส่วนลด (ถ้ามี), ค่าประกันภัยรวม

ค่าธรรมเนียม (20 บาท x 1 ทีน่ั่ง). ค่าด าเนินการจัดการ (15 บาท x 1 ที่น่ัง) และแสดงยอดเงินรวมตอ้งช าระ 
- ข้อมูลผู้โดยสาร ใหร้ะบุข้อมูลผูเ้ดินทาง ได้แก่ เลือกเพศ, กรอกช่ือผู้โดยสาร, กรอกนามสกุลผู้โดยสาร, กรอกโทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ 

(เฉพาะตัวเลข), อีเมล 
- ข้อมูลผู้โดยสารที่เดินทาง ให้ท าเครื่องหมายถูกที่บริเวณ “ใช้ชื่อผู้โดยสารรับต๋ัวเป็นชื่อผู้เดินทาง” 
- วิธีการช าระเงิน ให้เลือกระหว่าง “ช าระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven (ช าระก่อนเที่ยงคืน)” และ “ช าระเงินผ่านบัตร

เครดิต” ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 
- ในช่อง กรุณาท าเคร่ืองหมายในช่องว่างเพ่ือยืนยันว่าท่านได้ศึกษาและยอมรับ “เง่ือนไขและข้อก าหนด” ให้ท าเครื่องหมายถูกที่บริเวณ

ด้านหน้าข้อความดังกล่าว 
เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแลว้ ให้คลิก “ยืนยัน และท าการจอง” เพื่อเข้าสู่หน้าถัดไป 
 

กรณีที่ไม่ต้องการประกันภัย ระบบจะแสดงเคร่ืองหมายถูกบริเวณ ประกันภัย “อ่านรายละเอียด” ให้เอาเคร่ืองหมายถูกออกโดย
การคลิกที่เคร่ืองหมายถูกอีก 1 คร้ัง ระบบจะลดยอดเงินรวมต้องช าระโดยอัตโนมัติ 
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ตัวอย่าง ยอดเงินรวมต้องช าระ ก่อนเอาตัวเลือก ประกันภัย “อ่านรายละเอียด” ออก 

 
ตัวอย่าง ยอดเงินรวมต้องช าระ หลังเอาตัวเลือก ประกันภัย “อ่านรายละเอียด” ออก จะลดยอดเงินรวมต้องช าระโดยอัตโนมัติ 
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ตัวอย่างการกรอกข้อมูลผู้โดยสาร 

 
 

วิธีการช าระเงนิ 
 

   ช าระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven 
รับรหัสการจอง น ารหัสการจองและจ านวนเงินไปช าระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขา ภายในเวลาท่ีเว็บไซต์ก าหนด 

 

   ช าระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต 
มีค่าธรรมเนียม 3% จากยอดเงินรวม โดยกรอกข้อมูล เลขที่บัตรเครดิต / บัตรเดบิต 16 หลัก ชื่อบนหน้าบัตร เลขเดือน / ปีบนบัตร และรหัส 
CVV หรือ CVC ด้านหลังบัตร 3 บัตร เมื่อท ารายการส าเร็จให้กด Continue แล้วจะแสดงหลกัฐานการช าระเงิน ให้พิมพห์ลักฐานออกมา 
 
* กรณีท ารายการผา่นอินเตอรเ์นต็ครั้งแรก กรณุาตดิต่อธนาคารที่ออกบัตรเครดิตเพื่อเปิดใช้บริการ 
 

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีบัตรเครดติ สามารถใช้บัตรเดบิตธนาคารกสกิรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์ที่
สมัครบริการซื้อสินค้าทางอินเตอรเ์น็ตมาแล้ว ช าระแทนบัตรเครดิตได้ โดยจะหักจากยอดเงินในบัญชีธนาคารที่ผูกกับบตัร ควรมีเงินคงเหลือที่ถอนได้
ในบัญชีที่ผูกกับบัตรเพียงพอก่อนท ารายการทุกคร้ัง 

กรณีที่ไม่มีบตัรเครดติ และบตัรเดบิต สามารถใช้บัตรเสมือน MasterCard จากแอปพลิเคชั่น TrueMoney, mPAY, DeepPocket และ
เว็บไซต์ Paysbuy.com ได้ โดยเลือกธนาคารผู้ออกบัตรเป็น THANACHARTBANK PUBLIC COMPANY LIMITED โดยยอดเงินจะหกัจากบัญชี
กระเป๋าเงนิของแอปพลิเคชัน่นั้นๆ โดยต้องท าการเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินให้เพียงพอก่อนท ารายการทุกคร้ัง 
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อัตราค่าโดยสาร / FARE 
ณ วันที่ 11 มกราคม 2559  

 

จาก สวนผึ้ง / FROM SUAN PHUENG 
ไป / TO  นครสวรรค ์  ก าแพงเพชร  ตาก   แม่สอด 
  NAKHON SAWAN KAMPHAENG PHET TAK   MAE SOT 

  349 บาท / BAHT 443 บาท / BAHT 491 บาท / BAHT 582 บาท / BAHT 
 

จาก มหาชัย (สมุทรสาคร) / FROM MAHACHAI (SAMUT SAKHON) 
ไป / TO  แม่สอด 
  MAE SOT 

  479 บาท / BAHT 

 

จาก นครสวรรค์ / FROM NAKHON SAWAN 
ไป / TO  ก าแพงเพชร  ตาก   แม่สอด 
  KAMPHAENG PHET TAK   MAE SOT 

  118 บาท / BAHT 170 บาท / BAHT 260 บาท / BAHT 

 

จาก ก าแพงเพชร / FROM KAMPHAENG PHET  จาก ตาก / FROM TAK 
ไป / TO  ตาก   แม่สอด   ไป / TO   แม่สอด 
  TAK   MAE SOT     MAE SOT 

  63 บาท / BAHT 164 บาท / BAHT    111 บาท / BAHT 
 

จาก แม่สอด / FROM MAE SOT 
ไป / TO  ตาก   ก าแพงเพชร  มหาชัย (สมุทรสาคร)  สวนผึ้ง 
  TAK   KAMPHAENG PHET MAHACHAI (SAMUT SAKHON) SUAN PHUENG 

  111 บาท / BAHT 164 บาท / BAHT 479 บาท / BAHT  582 บาท / BAHT 

 
- อัตราค่าโดยสารไม่รวมค่าด าเนินการจัดการ ค่าประกันภัยรวมคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3% 
- ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศคณะกรรมการขนส่งทางบกกลาง กรมการขนส่งทางบก 
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การเดินทาง 
 จุดจอดมหาชัย ของเพชรประเสรฐิทัวร์ จะอยู่บริเวณทางเข้านิคมอตุสาหกรรมสมุทรสาคร ติดกับธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานคิม
อุตสาหกรรมสมุทรสาคร โดยน าสลิปจากร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หรือหลักฐานการช าระเงินเพื่อแลกกับตัว๋เดินทาง 

ค าแนะน า : ควรมาถึงจดุขึ้นรถก่อนเวลาเดินทางอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง เวลาอาจช้า – เร็วได้เพราะมีหลายสาเหตุ เช่น ฝนตก สภาพถนน และ
การจราจรตดิขัด ที่ส าคญัเนื่องจากเป็นรถทางไกล จึงจอดรอไม่ได ้

 

 
 จุดลงรถ รถจะจอดรับ - ส่งผูโ้ดยสารที่นครสวรรค์ ก าแพงเพชร ตาก และเมื่อผ่านจุดตรวจร่วมบ้านห้วยหินฝนแล้ว จะมีจดุลงรถ 3 จุด 
ได้แก่ วงเวียนแมส่อด, ส านักงานเทศบาลนครแม่สอด และ สถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

เที่ยวกลับ รถจะออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอแม่สอด จงัหวัดตาก ถนนตาก - แม่สอด ตรงข้ามห้าง MEGA HOME เวลา 20.00 น. 
ทุกวัน โดยรถจะถึงจังหวัดสมุทรสาครเวลาประมาณ 05.30 น. ควรแจ้งจุดลงรถแก่พนกังานต้อนรับบนรถทัวร์ทุกคร้ัง 

 จุดจอดมหาชัย    โทรศัพท์ 08-8567-6630  
ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ แม่สอด  โทรศัพท์ 08-6445-1455 
เพชรประเสริฐ Call Center  โทรศัพท์ 0-5672-0720 อีเมล info@phetprasert.com 



วิธีการจองและช าระเงิน รถโดยสารสาย 878 ช่วง มหาชัย (สมุทรสาคร) - แม่สอด 
 

หน้า 9 
 

ตรวจสอบสถานะการจอง เข้าไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะการจอง” กรอกรหัสการจอง หมายเลขโทรศัพท์ แล้วคลิก “ตกลง” 

 

 
สอบถามรายละเอียดการจอง ติดต่อไทยรูท ดอทคอม  

โทรศัพท์ 0-2269-6999 อีเมล info@thairoute.com 
 

หมายเหตุ :  
 
บริการนี้จัดท าขึ้น เพ่ืออ านวยความสะดวกในการส ารองท่ีนั่งผ่านทางระบบของ บริษัท ไทยรูท ดอทคอม จ ากัด ผู้ให้บริการจองต๋ัว

รถทัวร์ผ่านเว็บไซต์ www.thairoute.com โดยสามารถจองต๋ัวรถทัวร์ได้ที่นี่โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก  
หากเกิดความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องในการกระท าใดๆ ทั้งจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเกิดจากผู้ใช้บริการเอง หรือจากบุคคลอื่นไม่

ว่าจะกระท าโดยทุจริตหรือไม่ก็ตาม หากได้กระท าผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการแล้ว ให้ถือว่าเป็นการกระท าที่ถูกต้องสมบรูณ์ ทั้งนี้
ผู้ใช้บริการยินยอมรับผิดชอบในการกระท าดังกล่าวทุกประการ ตลอดจนความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม โดยไม่จ าเป็นต้อง
รับผิดชอบแต่ประการใด  

เว็บไซต์สาครออนไลน์ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และข้อก าหนดการใช้บริการระบบจองต๋ัวโดยสารออนไลน์ได้ โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะยกเลิกระบบจองต๋ัวโดยสารออนไลนท์ั้งหมด หรือยกเลิกบริการแต่เฉพาะผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง หรือหลายราย 
เมื่อใดก็ได้โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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