กำหนดเวลำและตำรำงกำรเดินรถ
รถโดยสำรประจำทำงระหว่ำงจังหวัดปรับอำกำศ (หมวดที่ 2) รถต้นทำงและปลำยทำง ที่ กรุงเทพฯ
รถโดยสำรเที่ยวไป กรุงเทพฯ ไป อำนำจเจริญ
บริษัท
เส้นทำง
บริษัท ขนส่ง จากัด
กรุงเทพฯ – ยโสธร – อานาจเจริญ
บขส. 999
กรุงเทพฯ – ยโสธร – อานาจเจริญ

เวลำออกเดินทำง
ออกเวลา 20.20 ถึงเวลา 05.30
ออกเวลา 21.00 ถึงเวลา 06.10

ประเภทรถ
รถมาตรฐาน 4 ข
รถมาตรฐาน 4 ก

ออกเวลา 20.00 ถึงเวลา 05.10
ออกเวลา 19.45 ถึงเวลา 05.45
ออกเวลา 20.30 ถึงเวลา 05.35
ออกเวลา 21.05 ถึงเวลา 06.10
ออกเวลา 08.00 ถึงเวลา 18.45
ออกเวลา 18.30 ถึงเวลา 05.00
ออกเวลา 19.30 ถึงเวลา 06.00
ออกเวลา 19.00 ถึงเวลา 04.10
ออกเวลา 20.20 ถึงเวลา 05.50

รถมาตรฐาน 1 พ
รถมาตรฐาน 1 พ
รถมาตรฐาน 1 พ
รถมาตรฐาน 1 ข
รถมาตรฐาน 4 ข
รถมาตรฐาน 4 ข
รถมาตรฐาน 4 ข
รถมาตรฐาน 1 ก
รถมาตรฐาน 1 ข

เวลำออกเดินทำง
ออกเวลา 19.00 ถึงเวลา 04.10
ออกเวลา 19.30 ถึงเวลา 04.40

ประเภทรถ
รถมาตรฐาน 4 ข
รถมาตรฐาน 4 ก

ออกเวลา 18.45 ถึงเวลา 03.50
ออกเวลา 18.30 ถึงเวลา 03.45
ออกเวลา 18.30 ถึงเวลา 03.30
ออกเวลา 19.30 ถึงเวลา 05.00
ออกเวลา 08.30 ถึงเวลา 18.30
ออกเวลา 17.30 ถึงเวลา 04.00
ออกเวลา 18.30 ถึงเวลา 05.00
เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์
ออกเวลา 19.10 ถึงเวลา 04.10
ออกเวลา 18.50 ถึงเวลา 03.30
** ออกเวลำ หมำยถึง รถโดยสำรออกจำกเดินทำงจำกจังหวัดอำนำจเจริญ
** ถึงเวลำ หมำยถึง รถโดยสำรเดินทำงถึงกรุงเทพฯ

รถมาตรฐาน 1 พ
รถมาตรฐาน 1 พ
รถมาตรฐาน 1 พ
รถมาตรฐาน 1 ข
รถมาตรฐาน 4 ข
รถมาตรฐาน 4 ข
รถมาตรฐาน 4 ข
รถมาตรฐาน 1 ก
รถมาตรฐาน 1 ข

สมบัติทัวร์
ประหยัดทัวร์
บุษราคัมทัวร์
ไทยสงวนทัวร์
เชิดชัยทัวร์

เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์

กรุงเทพฯ – ยโสธร - มุกดาหาร
กรุงเทพฯ – เขมราฐ
กรุงเทพฯ – เขมราฐ – คันพะลาน
กรุงเทพฯ – อานาจเจริญ - มุกดาหาร
กรุงเทพฯ – ยโสธร - เขมราฐ
กรุงเทพฯ – ยโสธร - มุกดาหาร
กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี – มุกดาหาร
กรุงเทพฯ - เขมราฐ

** ออกเวลำ หมำยถึง รถโดยสำรออกจำกเดินทำงจำกกรุงเทพฯ
** ถึงเวลำ หมำยถึง รถโดยสำรเดินทำงถึงจังหวัดอำนำจเจริญ
รถโดยสำรเที่ยวกลับ อำนำจเจริญ ไป กรุงเทพฯ
บริษัท
เส้นทำง
บริษัท ขนส่ง จากัด
กรุงเทพฯ – ยโสธร – อานาจเจริญ
บขส. 999
กรุงเทพฯ – ยโสธร – อานาจเจริญ
สมบัติทัวร์
ประหยัดทัวร์
บุษราคัมทัวร์
ไทยสงวนทัวร์
เชิดชัยทัวร์

กรุงเทพฯ – ยโสธร - มุกดาหาร
กรุงเทพฯ – เขมราฐ
กรุงเทพฯ – เขมราฐ – คันพะลาน
กรุงเทพฯ – อานาจเจริญ - มุกดาหาร
กรุงเทพฯ – ยโสธร - เขมราฐ
กรุงเทพฯ – ยโสธร - มุกดาหาร
กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี – มุกดาหาร
กรุงเทพฯ - เขมราฐ

หมำยเหตุ กาหนดเวลาอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงได้ กรุณาตรวจสอบ ที่ช่องจาหน่ายบัตรโดยสาร ณ วันเดินทางอีกครั้ง
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รถโดยสำรประจำทำงระหว่ำงจังหวัดปรับอำกำศ (หมวดที่ 3) รถระหว่ำงภูมิภำค
รถโดยสำร เข้ำรับ – ส่ง ผู้โดยสำรที่สถำนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัดอำนำจเจริญ
รถโดยสำรระหว่ำงจังหวัด รถรุ่งเรืองมุกดำหำร
เที่ยวไป
เวลำรถออก
เที่ยวกลับ
มุกดาหาร – (ไป) พัทยา - ระยอง
ออกเวลา 08.00
ระยอง – (ไป) ยโสธร - มุกดาหาร
ออกเวลา 17.45
ออกเวลา 19.00
มุกดาหาร – (ไป) บ่อวิน - ระยอง
ออกเวลา 21.30
ระยอง – (ไป) บ่อวิน – มุกดาหาร
มุกดาหาร – (ไป) - หัวหิน
ออกเวลา 07.30
หัวหิน – (ไป)มุกดาหาร
**เที่ยวไป เวลำรถออก หมำยถึง เวลำเดินทำงจำกจังหวัดอำนำจเจริญ
**เที่ยวกลับ หมำยถึง เวลำรถออก จำกต้นทำง
รถโดยสำรระหว่ำงจังหวัด สหมิตรอุบล
เที่ยวไป
อุบลราชธานี – (ไป) อุดรธานี

เวลำรถออก
เที่ยวกลับ
ออกเวลา 06.30
อุดรธานี – (ไป) อุบลราชธานี
ออกเวลา 08.30
ออกเวลา 09.30
ออกเวลา 12.30
อุบลราชธานี – (ไป) สกลนคร
ออกเวลา 14.00
สกลนคร – (ไป) อุบลราชธานี
อุบลราชธานี – (ไป) นครพนม
ออกเวลา 11.30
นครพนม – (ไป) อุบลราชธานี
**เวลำรถออก หมำยถึง เวลำรถออกเดินทำงจำกจังหวัดอำนำจเจริญ
รถตู้โดยสำรระหว่ำงจังหวัด สหมิตรอุบล
เที่ยวไป
อุบลราชธานี – (ไป) มุกดาหาร

เวลำรถออก
เที่ยวกลับ
ออกเวลา 07.00
มุกดาหาร – (ไป) อุบลราชธานี
ออกเวลา 08.00
ออกเวลา 09.45
ออกเวลา 10.30
ออกเวลา 11.45
ออกเวลา 12.45
ออกเวลา 13.30
ออกเวลา 14.30
ออกเวลา 15.30
ออกเวลา 16.45
ออกเวลา 18.30
**เวลำรถออก หมำยถึง เวลำรถออกเดินทำงจำกจังหวัดอำนำจเจริญ

เวลำรถออก
ออกเวลา 06.30
ออกเวลา 16.15
ออกเวลา 18.15
ออกเวลา 19.30
ออกเวลา 06.30

เวลำรถออก
ออกเวลา 13.00
ออกเวลา 14.00
ออกเวลา 15.00
ออกเวลา 17.15
ออกเวลา 12.30
ออกเวลา 10.45

เวลำรถออก
ออกเวลา 07.15
ออกเวลา 08.15
ออกเวลา 10.00
ออกเวลา 11.00
ออกเวลา 12.00
ออกเวลา 13.15
ออกเวลา 14.15
ออกเวลา 15.15
ออกเวลา 16.15
ออกเวลา 17.30
ออกเวลา 18.00
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รถตู้โดยสำรระหว่ำงจังหวัด สหมิตรอุบล
เที่ยวไป
อุบลราชธานี – (ไป) สกลนคร

เวลำรถออก
ออกเวลา 10.45
ออกเวลา 16.15

เที่ยวกลับ
สกลนคร– (ไป) อุบลราชธานี

เวลำรถออก
ออกเวลา 09.15
ออกเวลา 18.45

เที่ยวกลับ
นครพนม– (ไป) อุบลราชธานี

เวลำรถออก
ออกเวลา 11.15
ออกเวลา 16.45

เที่ยวกลับ
อานาจเจริญ – ขอนแก่น
รถออกทุก 1 ชั่วโมง

เวลำรถออก
เที่ยวแรก 06.00
เที่ยวสุดท้าย 18.00

เที่ยวกลับ
เขมราฐ - อุบลราชธานี
รถออกทุก 45 นาที

เวลำรถออก
เที่ยวแรก 05.20
เที่ยวสุดท้าย 17.15

เที่ยวกลับ
ชานุมาน – อุบลราชธานี

เวลำรถออก
ออกเวลา 06.05 ออกเวลา
06.45
ออกเวลา 07.15 ออกเวลา
08.05
ออกเวลา 09.40 ออกเวลา
11.30
ออกเวลา 13.30 ออกเวลา
15.20

**เวลำรถออก หมำยถึง เวลำรถออกเดินทำงจำกอำนำจเจริญ
รถโดยสำรขนำดเล็กระหว่ำงจังหวัด สหมิตรอุบล
เที่ยวไป
เวลำรถออก
อุบลราชธานี – (ไป) นครพนม
ออกเวลา 09.00
ออกเวลา 15.00
**เวลำรถออก หมำยถึง เวลำรถออกเดินทำงจำกอำนำจเจริญ
รถตู้โดยสำรระหว่ำงจังหวัด ขอนแก่น – โพนทอง - อำนำจเจริญ
เที่ยวไป
เวลำรถออก
ขอนแก่น – อานาจเจริญ
เที่ยวแรก 05.30
รถออกทุก 1 ชั่วโมง
เที่ยวสุดท้าย 18.30
**เวลำรถออก หมำยถึง เวลำรถออกเดินทำงจำกต้นทำงและปลำยทำง
รถตู้โดยสำรระหว่ำงจังหวัด อุบลรำชธำนี – อำนำจเจริญ – เขมรำฐ
เที่ยวไป
เวลำรถออก
อุบลราชธานี – เขมราฐ
เที่ยวแรก 05.15
รถออกทุก 45 นาที
เที่ยวสุดท้าย 17.45
**เวลำรถออก หมำยถึง เวลำรถออกเดินทำงจำกต้นทำงและปลำยทำง
รถตู้โดยสำรระหว่ำงจังหวัด อุบลรำชธำนี – อำนำจเจริญ – ชำนุมำน
เที่ยวไป
เวลำรถออก
อุบลราชธานี – ชานุมาน
ออกเวลา 06.10 ออกเวลา
06.30
ออกเวลา 09.25 ออกเวลา
11.30
ออกเวลา12.20 ออกเวลา
13.35
ออกเวลา14.50 ออกเวลา
15.40
**เวลำรถออก หมำยถึง เวลำรถออกเดินทำงจำกต้นทำงและปลำยทำง
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รถตู้โดยสำรระหว่ำงจังหวัด อุบลรำชธำนี – ม่วงสำมสิบ - อำนำจเจริญ
เที่ยวไป
เวลำรถออก
เที่ยวกลับ
อุบลราชธานี – อานาจเจริญ
เที่ยวแรก 05.30
อานาจเจริญ – อุบลราชธานี
รถออกทุก 15 - 30 นาที
เที่ยวสุดท้าย 20.30
รถออกทุก 15 - 30 นาที

เวลำรถออก
เที่ยวแรก 06.00
เที่ยวสุดท้าย 19.30

**เวลำรถออก หมำยถึง เวลำรถออกเดินทำงจำกต้นทำงและปลำยทำง
หมำยเหตุ กาหนดเวลาอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงได้ กรุณาตรวจสอบ ที่ช่องจาหน่ายบัตรโดยสาร ณ วันเดินทางอีกครั้ง
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