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VISION TRANSPORT CO.,LTD.

19/25 M .2, Chaofa Rd., Vichit, Muang, Phuket 83000 THAILAND.

Tel. (+66)076 264026 , Fax (+66)076 214-494 , e-mail : Info@phuketvisiontransport.com

www.phuketvisiontransport.com
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ความแตกต่างที่เหนือกว่า

- เรามีประสบการณ์ในธุรกิจขนส่งผู้โดยสารทางรถยนต์ กว่า 60 ปี และมีรถบัสปรับอากาศให้เช่า กว่า 40 คัน

- เรามีพนักงานขับรถและผู้ช่วยที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการให้บริการ มีความสุภาพ ยิ้มแย้ม เป็นกันเอง มีความเข้าใจในการขับขี่และซ่อมบำรุงรถบัส

- เราพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งทีมงานติดต่อประสานงาน , สอบถามข้อมูล และซ่อมบำรุง

- เรามีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และความปลอดภัยครบครัน อาทิเช่น ชุดปฐมพยาบาล , เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง , ถังดับเพลิง , ฆ้อนเคาะกระจก

- เรามีการตรวจสภาพรถ และซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ โดยศูนย์บริการซ่อมรถบัสมาตรฐาน ตามแนวคิด

- เรามีประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารสำหรับรถทุกคัน

- เราให้บริการในราคามิตรภาพ เป็นกันเอง คุ้มค่ากับการเลือกใช้บริการ

“Pre-Post Safety Concept”

Vision Transport Co.,Ltd. provides bus charter service focusing in Phuket, Phang-

Nga, Krabi, Suratthani, Trang, Ranong and surrounding provinces. Over 60 years in busines

field, we have an extensive experience in land passenger transportation business. In this

respect, we are able to continually develop our operating system to meet customers' different

requirements the best. Striving to improve our service delivery, our customer are ensured with

informative and knowledgeable staff, skilled bus drivers and performed regular check-up and

maintenance vehicles.

We service air-conditioning bus service, daily or monthly bus rental and bus charter offering to both Thais and foreigners through

skillful and experienced drivers, courteous and friendly staff, along with our clean, convenient and safety buses. We believe our customers will

be satisfied and impressed as we have been bearing in mind our principal says, .'Your Highest satisfaction is our success'

Beyond the difference

- We have 60 years experience in the business and is providing more than 40 air-conditioning buses.

- Our well-trained drivers are polite, friendly, helpful and know well how to drive and perform maintenance.

- We are available 24 hours a day; coordinating team, information providing, maintenance service.

- Our buses is prompt with facilities and safety equipment e.g. first aid kit, seat belt, extinguisher, safety hammer etc.

- Our bus is performed regular check-ups and maintenance with standard service center

- Accident and passenger insurance for every single bus.
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บริษัท วิชั่นทรานสปอร์ต จำกัด บริการรถบัสปรับอากาศให้เช่า ในจังหวัดภูเก็ต, พังงา, กระบี่, สุราษฎร์ธาน,ี ตรัง, ระนอง, และจังหวัดใกล้เคียง ด้้วยประสบการณ์

ยาวนานกว่า 60 ปี ทำให้ บริษัท วิชั่น ทรานสปอร์ต จำกัด มีองค์ความรู้ในการบริหารงานธุรกิจด้านการขนส่งผู้โดยสารทางรถยนต์ที่จะสามารถพัฒนาระบบการทำงาน

อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีการพัฒนาทีมงานให้มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ อีกทั้ง

การฝึกทักษะให้แก่พนักงานขับรถในการขับขี่รถอย่างปลอดภัย และการซ่อมบำรุงรถ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อให้รถทุกคันมีสภาพพร้อมใช้งาน และให้บริการท่าน

อย่างปลอดภัยตลอดเวลา

บริษัท วิชั่นทรานสปอร์ต จำกัด บริการรถบัสปรับอากาศให้เช่า ทั้งแบบรายวัน-รายเดือน และให้เช่าเหมาคันเราพร้อมให้บริการลูกค้าทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย

และชาวต่างชาติ ด้วยทักษะ และประสบการณ์ของพนักงานขับรถ อีกทั้งมีความสุภาพ ยิ้มแย้ม เป็นกันเองในการให้บริการของทีมงาน พร้อมทั้งสภาพรถที่สะอาดพร้อมส่ิง

อำนวยความสะดวก และอุปกรณ์ความปลอดภัยครบครัน เราจึงมั่นใจว่า ท่านจะได้รับความพึงพอใจและความประทับใจในการใช้บริการ ตามแนวคิดของเราที่่ว่า

“ความพึงพอใจสูงสุดของท่าน คือความสำเร็จของเรา”
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Phuket's Passenger Transportation Milestone

Vision Transport Co., Ltd. was established by the 3 generation of Mr. Jint Ngansathil. Under

the registered name 'Jint-ngansatil Co., Ltd.', the company known by Phuket locals as 'Bor.Jor.Ngor.’

1949, Phuket's land passenger transportation legend began with 12-seat Ford 10 for Phuket-

Thalang route.

1952, Mr. Jint Ngansatil and son expanded the business by increasing FORD V8, BORGWARD,

AUSTIN which was called 'Bor-Jor-Ngor'.

1969, Became a leader in the business by increasing new bus; 85-seat MERCEDES-BENZ

OF1413 140 turbo for Phuket-Takuapa (Phang-nga) route.

1984, Phuket became popular among tourists. Therefore the company again brought other two

43-seat MERCEDES-BENZ O303s to serve both Thais and foreigners.

1991, The company entered to a reseller business being an agent for MERCEDES-BENZ under

the name of 'Benz Bor-Jo-Ngor Phuket'. Operated sale and service center for passenger car and

commercial vehicle before establishing other two branches in Nakorn Srithammarat and Krabi a year later.

1997,  'Vision Transport Co., Ltd.' start with knowledge base and experience in line of business.

We aim to develop bus charter rental business further efficiency.

Nowadays, Vision Transport Co, Ltd. considered to be a leader in charter Bus rental business in

Phuket and neighboring provinces. Along more than 40 buses, we provide  quality service is always

delivered.
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ตำนานการขนส่งผู้โดยสารในจังหวัดภูเก็ต

บริษัท วิชั่น ทรานสปอร์ต จำกัด ก่อตั้งโดยทายาทรุ่นที่ 3 ของนายจินต์ งานสถิล ซ่ึงขณะนั้นจดทะเบียนในนาม

“บริษัท จินต์งานสถิล จำกัด” หรือเป็นที่รู้จักของคนท้องถิ่น ในนาม

พ.ศ. 2492, เริ่มตำนานธุรกิจขนส่งผู้โดยสารทางรถยนต์ในจังหวัดภูเก็ต โดยเริ่มให้บริการครั้งแรก ด้วยรถ

FORD 10 ขนาด 12 ที่นั่ง ใช้วิ่งเส้นทางภูเก็ต-ถลาง

พ.ศ. 2495, นายจินต์ งานสถิล และลูก ได้เริ่มขยายธุรกิจ โดยซื้อรถ FORD V8 , BORGWARD , AUSTIN ใช้ชื่อเรียก

ว่า รถ “บ.จ.ง.”

พ.ศ. 2512, เริ่มก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในธุรกิจ โดยซื้อรถบัสใหม่ MERCEDES-BENZ OF1413 เครื่องยนต์ 140

เทอร์โบ, ขนาด 85 ที่นั่ง เป็นคันแรกในจังหวัดภูเก็ต ใช้วิ่งเส้นทาง ภูเก็ต-ตะก่ัวป่า (พังงา)

พ.ศ. 2527, ภูเก็ตเริ่มเป็นที่นิยมในธุรกิจการท่องเที่ยว บริษัทฯ ขยายธุรกิจรถบัสปรับอากาศให้เช่า โดยซื้อรถบัสปรับ

อากาศใหม่ MERCEDES-BENZ O303 , ขนาด 43 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

พ.ศ. 2534, เข้าสู่ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ MERCEDES-BENZ ในชื่อ “เบนซ์ บ.จ.ง. ภูเก็ต” จำหน่าย และบริการ

ซ่อม ทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์เชิงพาณิชย์ และได้ขยายเพิ่มอีก 2 สาขา ที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ จังหวัด

กระบี่ ในปีต่อมา

พ.ศ. 2540, บริษัท วิชั่น ทรานสปอร์ต จำกัด เร่ิมขึ้นจากองค์ความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจรถเช่า และความมุ่งมั่น

ที่จะพัฒนาธุรกิจรถเช่าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน, บริษัท วิชั่น ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นหนึ่งในธุรกิจรถบัสปรับอากาศให้เช่าในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัด

ใกล้เคียง ที่มีคุณภาพ และมีปริมาณรถบัสมากกว่า 40 คัน พร้อมให้บริการด้วยคุณภาพรถที่ใกล้เคียงกัน

“ ”บ.จ.ง.

Mr. Jint Ngansathil
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Vision

Mission

-  We aim for a leadership in a quality and reliable bus charter service under a good corporate governance.

-  We will be a part to make a standardize of Phuket's charter bus service business to meet or even exceed the international standard.
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ปรัชญาทางธุรกิจ

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในด้านการให้บริการรถบัสปรับอากาศให้เช่า ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการดำเนินงานธุรกิจรถบัสปรับอากาศให้เช่า ในจังหวัดภูเก็ต ให้เทียบเท่าหรือสูงกว่าต่างประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในสังคมไทย

แนวคิดทางธุรกิจ (Vision Concept)

- ความมีวิสัยทัศน์ในธุรกิจ (Smart Vision)

- บริการทุกความต้องการของลูกค้า (Variety Service)

- บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้ม และเป็นกันเอง (Smile Service)

- ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด (Ideal for Safety)

- ความมีประสิทธิภาพในทีมงาน (Team Work)

Pre-Safety

Post-Safety

* Perform regular check-ups and maintenance by standard bus

service center.

* Assure annual health check-up for all drivers.

* Skill training is provided for all drivers and assistants.

* Provide safety equipment on the buse e.g. seat belt, extinguisher

, safety hammer and first aid kits etc.

* Insurance coverage for all passenger.

* Speed controlled by GPS (Real-time tracking system)

* Emergency response team is available 24 hours.

* Maintenance team and rescue team is ready  24 hours a day.

Pre-Safety

Post-Safety

-การตรวจสภาพรถและซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอโดยศูนย์บริการซ่อมรถ

บัสที่มาตรฐาน

- การตรวจสุขภาพของพนักงานขับรถประจำปี

- การฝึกอบรมพนักงานขับรถและผู้ช่วย ในการขับรถในทางขึ้นเนินเขา และทาง

ราบ จากผู้มีประสบการณ์ในการขับรถกว่า 30 ปี

- อุปกรณ์ความปลอดภัยประจำรถทุกคัน เช่น เข็มขัดนิรภัย,ถังดับเพลิง,

ฆ้อนเคาะกระจก, ชุดปฐมพยาบาล

- มีประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสาร

- ควบคุมความเร็วและควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ โดย GPS (Real-Time System)

- ทีมงานฉุกเฉิน ควบคุมและประสานงานตลอด 24 ชั่วโมง

- ทีมงานซ่อมบำรุง และทีมกู้ภัย บริการ 24 ชั่วโมง

PostPre

SAFETY
CONCEPT

t r a n s p o r t
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Bus Condition

I) Comfortable

II) Safety

- T.V. (Flat Panel LCD Monitor) , VCD-DVD Karaoke System,

Microphone.

- Individual reclining seat and covered with leather or velvet with head

cover set.

- Personal reading light and Individual air condition adjustable.

- Ice cube container, Glasses, Drinking water and Refreshing towel.

- Lavatory.

- Seat Belt for all seat , Safety Hammer, Extinguisher and First aid kits.

- Full Insurance coverage for all passengers.

- GPS (Real-time Tracking System) for speed control.

Bus Specification

I) Bus (KL)

II) Medium Bus (KM)

- 10-12 Meters length bus for 40-45 passengers.

- Ivory color , Green color and Red color buses available.

- 8 Meters length bus for 22-30 passengers.

- Ivory color and Red color buses available.

อุปกรณ์ประจำรถบัส

1)

2)

สิ่งอำนวยความสะดวก

อุปกรณ์ความปลอดภัย

- จอแบน - พร้อมไมโครโฟน

- ที่นั่งเบาะหนัง-กำมะหย่ี สามารถปรับเอนอิสระแต่ละตัวพร้อมผ้ารองศีรษะกันเปื้อน

- ไฟส่องสำหรับอ่านหนังสือ และช่องปรับแอร์ แยกแต่ละที่นั่ง

- ถังบรรจุน้ำแข็ง , แก้วน้ำ , น้ำดื่ม และ ผ้าเย็น

- ห้องน้ำ

TV LCD , VCD-DVD Karaoke ,

- เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง , ถังดับเพลิง , ฆ้อนเคาะกระจก , ชุดปฐมพยาบาล

- ประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารจากอุบัติเหตุ

- ระบบ GPS (Real-Time System) สำหรับควบคุมความเร็วและพฤติกรรมการขับขี่

ลักษณะรถบัส

1)

)

รถบัสใหญ่

2 รถบัสกลาง

รถบัส ขนาด 10-12 เมตร สำหรับผู้โดยสาร 40-45 ที่นั่ง

- รถบัสกลุ่มสีครีม , สีเขียว และ สีแดง

รถบัส ขนาด 8 เมตร สำหรับผู้โดยสาร 22-30 ที่นั่ง

- รถบัสกลุ่มสีครีม และ สีแดง

-

-
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ทีมงานพร้อมให้บริการ

- พนักงานรับจองรถ และติดต่อประสานงาน สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกในการสอบถาม , เปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้บริการ

- รถแต่ละคัน มีพนักงานประจำรถ 2 คน (พนักงานขับรถ และผู้ช่วย) ในกรณีขับรถทางไกล ใช้พนักงานขับรถ 2 คน พร้อมให้บริการท่านตลอดเส้นทางอย่างปลอดภัย
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Term & Conditions
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เงื่อนไขในการใช้บริการ

1. ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร

2. จ่ายมัดจำจองล่วงหน้า 50% , ยืนยันการใช้บริการ 50%

3. กรณียกเลิกจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 72 ช่ัวโมง ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้เต็มจำนวน

08-7000-2800 , 076-264-026

Bank Account
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T.B.V. AUTO SERVICE CO.,LTD.

- ตัวแทนจำหน่ายรถซันยอง, ศูนย์ซ่อมรถเบนซ์, รถยุโรป-ญี่ปุ่น,

รถหัวลาก, รถบัส, อู่ทำสี เคาะปะผุ (งานประกันและทั่วไป)

- Ssangyong Dealer , Mercedes-Benz Workshop,

Truck, Bus, Europe and Japan Workshop, Paint Workshop

-

-

บริการ ต่อตัวถัง-ซ่อมแซม-ปะผุ รถบัส, รถบรรทุก

รถรับ-ส่งพนักงาน โดยช่างผู้ชำนาญจากบ้านโป่ง

-ทำสี

รถกะบะ,

Make New-Repair-Body renew-Paint for Bus ,

Coach , Truck , Staff Transfer Vehicle.Light Truck,

BAAN
TALAY

SEAFOOD

BAAN
TALAY

SEAFOOD

- บริการอาหาร ซีฟู๊ด, รับจัดงานเลี้ยงสังสรรค์

(รองรับได้ 200 ท่าน)

บุฟเฟ่

- Seafood Restaurant , Buffet-Seafood service (200 seats)

- บริการสปา , นวดแผนไทย , ซาวน่า

- Luxury Spa for private or groups

with 60 Rooms and 120 Beds available

Corporate Link

PHUKET
TOWN

T.B.V. AUTO SERVICE CO.,LTD.
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Patong Beach

Kata Beach

Leam Promthep

Ao Chalong

Rawai Beach

Phuket
International
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Phang Nga
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“Your Highest Satisfaction is our Success”

t r a n s p o r t

BAAN
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SEAFOOD
T.B.V. AUTO SERVICE CO.,LTD.


