
 
 

 
     การรถไฟแหงประเทศไทย  
STATE RAILWAY OF THAILAND  

ผูจอง / Reserve by: รหัสต๋ัว / Ticket No:   ราคาตั๋ว / Price:  

ช่ือ-สกุลผูโดยสาร / Passenger Name:  
 

ขบวน/Train :    
ตนทาง  :   
Origin   :   

ปลายทาง     :   
Destination  :   

วันเดินทาง 
Departure Date 

เวลารถออก 
Dep. Time 

เวลาถึง 
Arr. Time 

ช้ัน – ประเภทตู 
Class – Coach Type 

คันที่ – เลขที่นั่ง 
Car – Seat No 

ประเภทที่นอน 
Berth Type 

      
Hotline 1690 Tel +66 63 205 3138 - 9 ขอใหเดินทางโดยสวัสดิภาพ / Bon Voyage Powered by e-TSRT 
 

 

เพื่อสิทธิประโยชนของทานผูโดยสาร 
• ผูโดยสารตองพิมพตั๋วเพ่ือใชในการเดนิทาง 
• การยกเลิกคืนตั๋วไมมีการคืนเงินเปนเงินสด  

กรุณาอานเงื่อนไขการคืนเงินดานลาง 
• ผูโดยสารกรุณาจองและใชบัตรเครดิตของทานเอง เพื่อสะดวก

กรณีตองการยกเลิกการเดินทาง 
• ผูเดินทางจะตองระบุชื่อใหตรงในตั๋วโดยสาร 
• ทานสามารถจองตั๋วรถไฟ ไดดวยตัวทานเองที่  

www.thairailwayticket.com 
 

Terms & Conditions 
• Passenger(s) must carry printout of the valid ticket 

issued by www.thairailwayticket.com during journey and 
presented for verification by State Railways of Thailand 
officer. 

• No cash refunds for cancellation. For further details, 
refer cancellation policy below. 

• Only the name(s) printed on the ticket will be allowed to 
travel. 

• Passengers can make reservation by themselves online 
at  www.thairailwayticket.com 
 

 

 

การยกเลิก/คืนเงินตั๋วอินเตอรเน็ต  ทําได 2 วิธี Cancellation of online tickets :  
1. ผูจองตั๋วทําการยกเลิก/คืนเงินผานทางอินเตอรเน็ต (e‐TSRT) 
2. ผูจองตั๋วนําตั๋วมาขอยกเลิก/คืนเงินที่สถานีรถไฟ 

   ขั้นตอนการคืนตั๋วใหดูที่ Online Help (www.thairailwayticket.com) 
 

 Cancellation of online tickets can be done in two ways: 
1. Online  www.thairailwayticket.com, from the same 

account  through  booking  was made. 
2. At the booking counters in railway stations. 

 Refer www.thairailwayticket.com for help & detailed instructions. 
เงื่อนไขการคนืเงิน Cancellation & refund rules : 
1. ผูขอยกเลิก/คืนเงินตองเปนผูทําการจองเทานั้น 
2. ไมมีการคืนเงินเปนเงินสด แตจะทําการเครดิตคืนเขาบัตร

เครดิต/เดบิต  ที่ใชทําการจองตั๋วเทานั้น  
 

1. Online ticket can be cancelled only from the same 
account through which the reservation was made. 

2. In case of online cancellation, no cash refunds. Refund 
amount, if any, will be credited only in the same account 
through booking was made by passenger. 

 

 

 

 

john  mohr

กรุงเทพ

68799

  15:10 12  -  23

john  mohr

BANGKOK

17021120000701

ชาย

SURAT THANI

เตียงบน/Upper

1,179  บาท/Baht

ด่วนพิเศษ

SPECIAL EXPRESS

  02:00

37
สุราษฎร์ธานี

1    ANF24

01-01Male

4/5/2019

22/4/2019 02:49:17

ผู้ใหญ่/Adult

6261977102



 
 

 
     การรถไฟแหงประเทศไทย  
STATE RAILWAY OF THAILAND  

ผูจอง / Reserve by: รหัสต๋ัว / Ticket No:   ราคาตั๋ว / Price:  

ช่ือ-สกุลผูโดยสาร / Passenger Name:  
 

ขบวน/Train :    
ตนทาง  :   
Origin   :   

ปลายทาง     :   
Destination  :   

วันเดินทาง 
Departure Date 

เวลารถออก 
Dep. Time 

เวลาถึง 
Arr. Time 

ช้ัน – ประเภทตู 
Class – Coach Type 

คันที่ – เลขที่นั่ง 
Car – Seat No 

ประเภทที่นอน 
Berth Type 

      
Hotline 1690 Tel +66 63 205 3138 - 9 ขอใหเดินทางโดยสวัสดิภาพ / Bon Voyage Powered by e-TSRT 
 

 

เพื่อสิทธิประโยชนของทานผูโดยสาร 
• ผูโดยสารตองพิมพตั๋วเพ่ือใชในการเดนิทาง 
• การยกเลิกคืนตั๋วไมมีการคืนเงินเปนเงินสด  

กรุณาอานเงื่อนไขการคืนเงินดานลาง 
• ผูโดยสารกรุณาจองและใชบัตรเครดิตของทานเอง เพื่อสะดวก

กรณีตองการยกเลิกการเดินทาง 
• ผูเดินทางจะตองระบุชื่อใหตรงในตั๋วโดยสาร 
• ทานสามารถจองตั๋วรถไฟ ไดดวยตัวทานเองที่  

www.thairailwayticket.com 
 

Terms & Conditions 
• Passenger(s) must carry printout of the valid ticket 

issued by www.thairailwayticket.com during journey and 
presented for verification by State Railways of Thailand 
officer. 

• No cash refunds for cancellation. For further details, 
refer cancellation policy below. 

• Only the name(s) printed on the ticket will be allowed to 
travel. 

• Passengers can make reservation by themselves online 
at  www.thairailwayticket.com 
 

 

 

การยกเลิก/คืนเงินตั๋วอินเตอรเน็ต  ทําได 2 วิธี Cancellation of online tickets :  
1. ผูจองตั๋วทําการยกเลิก/คืนเงินผานทางอินเตอรเน็ต (e‐TSRT) 
2. ผูจองตั๋วนําตั๋วมาขอยกเลิก/คืนเงินที่สถานีรถไฟ 

   ขั้นตอนการคืนตั๋วใหดูที่ Online Help (www.thairailwayticket.com) 
 

 Cancellation of online tickets can be done in two ways: 
1. Online  www.thairailwayticket.com, from the same 

account  through  booking  was made. 
2. At the booking counters in railway stations. 

 Refer www.thairailwayticket.com for help & detailed instructions. 
เงื่อนไขการคนืเงิน Cancellation & refund rules : 
1. ผูขอยกเลิก/คืนเงินตองเปนผูทําการจองเทานั้น 
2. ไมมีการคืนเงินเปนเงินสด แตจะทําการเครดิตคืนเขาบัตร

เครดิต/เดบิต  ที่ใชทําการจองตั๋วเทานั้น  
 

1. Online ticket can be cancelled only from the same 
account through which the reservation was made. 

2. In case of online cancellation, no cash refunds. Refund 
amount, if any, will be credited only in the same account 
through booking was made by passenger. 

 

 

 

 

เตียงล่าง/Lower

1,379  บาท/Baht

37

17021120000702

4/5/2019

BANGKOK
ด่วนพิเศษ

ผู้ใหญ่/Adult

john  mohr

SURAT THANI

  02:00  15:10 12  -  24

6261977102

SPECIAL EXPRESS

สุราษฎร์ธานี

22/4/2019 02:49:17

หญิง
Female

กรุงเทพ

01-01

484779

1    ANF24

karen mohr




