
CENTRAL VILLAGE – BANGKOK LUXURY OUTLET 

เซน็ทรลั วิลเลจ  

เซน็ทรลั วลิเลจ  BANGKOK LUXURY OUTLET  

เซน็ทรลั วลิเลจ ลกัชรูี ่เอาทเ์ลต็ แหง่แรกในประเทศไทย ภายใตค้อนเซป็ต ์“Bangkok Luxury Outlet” มลูค่าลงทนุทัง้โครงการรวม 5,000 ลา้นบาท บน
ท าเลศกัยภาพสูง ตดิสนามบนิสุวรรณภูม ิก าหนดเปิดวนัที ่31 เดอืนสงิหาคม ปี 2562 โดยเป็นโครงการรเีทลรูปแบบใหม่ของซพีเีอน็ ทีจ่ะเป็น The 
First International Luxury Outlet in Thailand เป็นสวรรค์แห่งการชอ้ปป้ิงแบรนด์เนมทีคุ่ม้ค่า ในราคาทีล่ด 35-70% ได้ทุกวนัแบบคาดไม่ถงึแห่งแรก
และแหง่เดยีวในไทย  

พบกบัสโตรจ์ากแบรนด์แฟชัน่ระดบัโลก ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ รวมถงึแบรนด์อุปกรณ์ไอท ีเครื่องใชใ้นครวั อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ของเล่น ร่วมด้วย
รา้นอาหารและศนูยอ์าหาร Food Village 

เพลดิเพลนิกบัสถาปัตยกรรมในสไตล์ Thai Modern มกีารเล่นเส้นลายด้วยหลงัคาทรงจัว่ของไทย ลดทอนลวดลายใหม้คีวามทนัสมยัมากยิง่ขึน้ แบ่ง
โซนด้วยการตีความเป็นหมู่บ้านต่างๆ ผสานพื้นที่สีเขยีวในรูปแบบ Outdoor เพื่อมอบปรากฏการณ์ใหม่ให้กรุงเทพฯ เป็นหนึ่งใน World Class 
Shopping Destination ของโลก 

ตัง้อยู่ตดิสนามบสิุวรรณภูม ิสามารถเดนิทางมาไดส้ะดวก ดว้ยขนส่งมวลชนอย่าง อาท ิรถไฟฟ้า รถยนตส์่วนตวั และบรกิารรถรบัส่งจากเซน็ทรลัเวลิด์ 
สถานีรถไฟฟ้าอดุมสุข และสนามบนิสุวรรณภูม ิ 

ทีเ่ซน็ทรลั วลิเลจ… เราท าใหค้วามหรหูรากลายเป็นเหมอืนเรื่องใกลต้วัทีเ่ขา้ถงึได้ในทกุวนั ดื่มด ่ากบัประสบการณ์ในสไตล ์Bangkok Outlet Luxury ที่
คุม้ค่า ส าหรบัคนทกุคน อย่างแทจ้รงิ 
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หวัข้อ รายละเอียด 

ท่ีตัง้ ตดิสนามบนิสุวรรณภูม ิเพยีง 10 นาท ี

พ้ืนท่ีโครงการ 100 ไร ่

พ้ืนท่ีโครงการ (GFA) 40,000 ตร.ม.  

มูลค่าโครงการ 5,000 ลา้นบาท 

จ านวนท่ีจอดรถ ที่จอดรถยนต์  1,500 คัน  (VIP Parking, Supercar Parking, Lady Parking, Priority Parking – 
disabled-pregnant-elder person only) 
ทีจ่อดรถจกัรยานยนต ์500 คนั 



หวัข้อ รายละเอียด 

ทีจ่อดรถบสั 25 คนั  

แบรนดไ์ฮไลท ์ • แบรนด ์Luxury  
CHLOE*, CLUB 21 (OUTLET BY CLUB 21), COACH*,  ERMENEGILDO ZEGNA, ETRO, 
KATE SPADE NEW YORK*, KENZO*, MICHAEL KORS, POLO RALPH LAUREN*, 
SALVATORE FERRAGAMO* 
 

• แบรนด ์Lifestyle 

ADIDAS FACTORY OUTLET 
ALDO 
ANELLO 
BANANA OUTLET 
BATH & BODY WORKS* 
CALVIN KLEIN 
CARNIVAL 
CATH KIDSTON 
CHAMPION 
COCCINELLE* 
CONVERSE  
COS MARCHE 
CROCS 
DAKS 
DOSH 
DUCATI BAG 
ECCO 
ELEMENT 72* 
ELEPH 
ESPRIT 
ETAM 
FITFLOP 
G2000  
GEOX 
GIIORDANO 
GOOD DAY MASSAGE & NAIL* 
GUESS  
HARNN* 
HOME& LIVING 
HOUR PASSION 
ISOMARE’ 
J.LINDEBERG 
JACK & JONES 
JIM THOMPSON FACTORY STORE 
KARMART 
KENNETH COLE  
KIPLING* 
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KLOSET ETCETERA 
L’OREAL LUXE 
LACOSTE  
LE COQ SPORTIF 
LEGO 
LESPORTSAC 
LEE WRANGLER 
LEVI'S 
LUXE GALERIE & SIWILAI* 
MARIMEKKO* 
MATTER MAKERS* 
MAX & CO. 
MICHAEL KORS 
NARAYA 
NATURE RETREAT 
NYX 
O.W.L. 
ONITSUKA TIGER* 
ONLY 
THE OUTLET 24 
OWNDAYS 
PANDORA  
PASAYA  
PLAYBOY 
PUMA 
QUIKSILVER & ROXY & DC 
RIP CURL 
ROYAL PORCELAIN 
RUNAWAY EIGHTY 
SABINA 
SAMSONITE  
SELECTED 
SKECHERS 
SUNGLASS HUT 
SUPERDRY 
SUPERSPORTS FACTORY STORE 
SURPLUS BY PRONTO  
SWAROVSKI 
THE CLOZET 
THE COSMETICS COMPANY STORE 
TIMBERLAND 
TOMMY HILFIGER* 
TOY R US  
UNDER ARMOUR 
VERO MODA 



หวัข้อ รายละเอียด 

VICTORIA’S SECRET 
VILBREQUIN 
VINTEL 
WACOAL 
WATCH STATION 
*ทยอยเปิดใหบ้รกิาร  

Specialty & Services, Food & Beverage • SPECIALTY & SERVICES อ า ทิ  3BB, BOOTS, FAMILY MART, KERRY 

EXPRESS, LOCK BOX PLUS, TOPS MARKET* 

• FOOD & BEVERAGE อาทิ  A) PINK RABBIT CAKE CAFÉ + PALETTE, APRIL 
BAKERY*, BONCHON*, CAFÉ AMAZON, CHA TRA MUE*, FRESH ME*,FUJI, 
KRISPY KREME*, LAEMCHAROEN, LAO YUAN, MK, NARA*, OLINO*, RED 
DIAMOND*, STARBUCKS, SUSHI HIRO, SWENSEN'S เป็นตน้ 

• ศนูยอ์าหาร Food Village  

ศูนย์อาหารสุดชคิ ภายใต้ชื่อ “ฟู้ด วลิเลจ” บนพื้นทีก่ว่า 1,500 ตารางเมตร จุได้กว่า 
500 ที่นัง่ คุณจะได้ลิ้มรสกบัรสชาติอาหารไทยในต านาน และอาหาร Street Food 
เลื่องชื่อของไทยทีม่เีอกลกัษณ์ ภายใต้บรรยากาศใหม่ สไตล์ไทยโมเดริน์ ผสมผสาน
ความเรยีบงา่ยและทนัสมยั ตกแต่งแบบสไตลอ์ู่ท่าเรอื มาพรอ้มกบัความร่มรื่น และจะ
เตมิเตม็ทกุมือ้แห่งความอร่อยใหก้บัคุณ อาท ิF1 หูฉลามเยาวราช,ขาหมเูหม่งจ๋าย,ไก่
กรอบป้าแก้ว, ครวัสยาม,บุญตงเกยีรต ิขา้วมนัไก่สงิคโปร์, ผดัไทย - หอยทอด สยาม
อมัพวา,ฮงไน้  ก๋วยเตีย๋วชายคลอง, เขยีง อาหารตามสัง่,PIRANYA @ SIAM, เรอืน
น ้ า พ ริก , Mrs.Balbir's, Sushi Katsu, Teppan Nippon,TOKYO  RAMEN  KU,ขนม
เบื้องแม่สมจติร,CHIMSE    DESSERT,NOK  NEST, แบมบู เครป, Chester's เป็น
ตน้ 

Design Concept Thai Modern เป็นการจ าลองสถาปัตยกรรมทรงไทยประยุกต์ แนวคดิจากการผสมผสานระหว่าง
ศาสตรแ์ละสลิป์ของชาตติะวนัตกแต่ละยุคสมยัเขา้กบัวถิชีวีติความเป็นอยู่ของไทย และสลิปวฒัน
ธรรมไทยในสมยัก่อน ผสานความร่มรื่นของธรรมชาตกิบัการใชพ้ื้นทีเ่อาทด์อรไ์ดอ้ย่างลงตวั เพื่อ
การมาเยือนครัง้นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การมาช้อปป้ิง แต่ยัง ได้บรรยากาศการพักผ่อนพร้อม
เพลดิเพลนิกบัการเซลฟ่ีมมุสวยๆ โดยออกแบบใหม้พีืน้ทีก่ลางแจง้ทีร่่มรื่นส าหรบันัง่พกัผ่อนสอด
รบักบัธรรมชาตไิดอ้ย่างลงตวั รวมถงึทางเดนิทีม่รีม่เงาปกป้องความรอ้นจากแสงแดด 
รูปแบบของสถาปัตยกรรม แบ่งออกเป็น 5 พื้นที่ โดยได้แรงบันดาลใจในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมจากบ้านเมอืงในยุคสมยัก่อน เป็นการจ าลอง 4 หมู่บ้านทีห่อ้มล้อมวงัไว้ โดยแต่ละ
หมูบ่า้นนัน้จะมคีวามโดดเด่นในทางทีแ่ตกต่างกนัไปตามศลิปกรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม
ของไทยทีม่มีาชา้นาน ไดแ้ก่ หมูบ่า้นชา่งไม ้หมูบ่า้นชา่งโลหะ หมูบ่า้นชา่งจกัสาน และหมูบ่า้นชา่ง
ปั้น สื่อสารออกมาผา่นทรงหลงัคาจัว่และรปูแบบอาคารทีง่ดงาม 

 การออกแบบหอ้งน ้าในแต่ละหมู่บา้น ได้รบัแรงบนัดาลใจจากศลิปหตัถกรรมของไทย ผสมกบัการ
ใช้เทคนิคการออกแบบที่ทนัสมยั เพื่อให้เป็นความประทบัใจไปสู่สากล โดยถูกถ่ายทอดภายใต้
แนวความคดิทัง้ 4 แนว คอื 

• การร้อย (Thread Concept) เสมือนน าเอาการร้อยของช่างฝีมอืมาเรียงร้อยต่อกนั
เพื่อใหเ้กดิเป็นดไีซน์แปลกใหมส่ าหรบัการใชง้าน 

• การย้อม (Dye Concept) ได้รบัแรงบนัดาลใจจากเสน่หข์องการท าผ้ามดัย้อมโดยใช้
โทนสีครามที่ไล่เฉด จากสีเข้มไปอ่อน และเพิ่มลวดลายที่ดูสนุกสนาน เพื่อให้ดูน่า
หลงใหลมากขึน้ 

• การถกัทอ (Weave Concept) เป็นการใชเ้ทคนิคสอดแทรกระหว่างวสัดสุองชนิดเพื่อให้
เกดิลวดลายบนฝ้า เพดาน และพืน้ สะทอ้นถงึเสน่หแ์ละเทคนิคของศลิปะชา่งไทย 
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• การปั้น (Mold Concept) เป็นการสร้างรูปแบบบนผนังให้มคีวามลึกและตื้นต่างกนั 
เสมอืนงานศลิปะลอยตวันูนต ่าทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของศลิปะไทย 

จดุถ่ายรปูท่ีน่าสนใจ Installation features 
1. SIAMESE FIGHTING FISH (At Royal Village) 

 “ปลากดั” สตัว์น ้าประจ าชาตไิทย ทีพ่รอ้มไปด้วย ความสงา่ ทรงพลงั และ อ่อนชอ้ย 
ด้วยสีสันที่สะดุดตา ยังจัดว่าเป็นยอดนักสู้ตัวฉกาจ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้าน
พฤตกิรรมการต่อสู้ สะทอ้นความเป็นไทย ในเรื่องของลกัษณะนิสยั “นักสู้” ทีร่กัชาติ
และหวงแหนแผน่ดนิ 

2. THE POTTERY OF WEALTH (At Clay Village) 
เครื่องปั้นดนิเผา มมีาตัง้แต่สมยัโบราณ สมยัก่อนเมื่อผูค้นเริม่ขยบัขยายออกไปตัง้ถิน่
ฐานหา่งจากบรเิวณทีร่าบลุ่มน ้า  จงึตอ้งมกีารคดิคน้ภาชนะส าหรบัเกบ็กกัน ้า เราจงึมกั
พบเห็นบ้านเรือนไทยมี โอ่งดินเผา ตัง้เรียงไว้ รองรับน ้ าฝน ส าหรับใช้สอยใน
ชวีติประจ าวนั และ ไวต้อ้นรบัแขกผูม้าเยอืน พรอ้มทัง้มกีารกล่าวค าอวยพรใหก้นั เชน่ 
ขอให้ “มัง่ ม ีศร ีสุข”แสดงถึงกุศโลบายและภูมปัิญญาไทยที่เป็นเอกลกัษณ์โดดเด่น
อย่างหนึ่ง 

3. MY HOMETOWN (At Metal Village) 

เอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นอกีสิง่หนึ่งของคนไทย คอื “บ้านเรือนไทย” สถานทีร่วมความรกั
และความอบอุ่น การน าเอา “บานหน้าต่างบ้านไทย หรือบานเหลก็ดดั” ในสมยัก่อ
มนี มาจดัเรยีงใหม่ในรูปแบบสถาปัตยกรรมประยุกต์ ที่จพาย้อนไปถึงวิถีชวีิตในวยั
เยาวท์ีน่่าจดจ า 

4. GOOD LUCK (At Weaver Village) 
ภูมปัิญญาไทยทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ประจ าชาต ิอกีอย่างหนึ่งคอื “งานจกัสาน” ถอืได้ว่า
เป็นงานศิลปหัตถกรรมอันทรงคุณค่าของไทย โดยเหตุจากความจ าเป็นในการ
ด ารงชวีติ ทัง้ในเรื่องของการใชส้อยตามสภาพภูมศิาสตรป์ระสานกบัขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ความเชื่อศาสนา และวสัดุในทอ้งถิน่นัน้ๆ 

5. SIAM PLAYGROUND (At Wooden Village) 
ชา้งเป็นสตัว์ทีไ่ด้อยู่ใกล้ชดิกบัมนุษย์มาตลอด โดยเฉพาะอย่างยิง่กบัคนไทย มคีวาม
ผูกพนักบัวถิชีวีติกนัมาอย่างชา้นาน ทีคุ่ณหนูๆจะได้เพลดิเพลนิกบั สนามเดก็เล่นรปู
ชา้งแสนน่ารกั เป็นจดุแวะพกัความสนุกของทกุคนในครอบครวั 

 

ศนูยบ์ริการลูกค้า (Information Center) จุดบริการข้อมูล (Information Counter) ส าหรบัลูกค้าทัง้กลุ่มชาวไทยและชาวต่างชาต ิพรอ้ม
ทัง้บรกิารอื่นๆ เช่น บรกิารใหย้มืแบตเตอรีส่ ารองส าหรบัสมารท์โฟน, บรกิารรถเขน็คนพกิารหรอื
ผู้สูงอายุและรถเขน็เด็ก, ตารางบรกิารรถรบัส่งฟร ี(Shuttle Bus), รบัแจ้งพบทรพัย์สินสูญหาย, 
บรกิารรบัแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

จดุบริการนักท่องเท่ียว (Tourist Service) เพื่อรบั Tourist Privileges เชน่ บรกิารอนิเตอรเ์น็ตไร้
สายฟร ี(Free Wi-Fi), สทิธพิเิศษและโปรโมชัน่ รวมถงึบรกิารเชค็สถานะตารางเทีย่วบนิ 

จุดแลกของสมนาคุณ (Redemption) จุดให้บรกิารรบัสมคัรและรบัแลกของสมนาคุณส าหรบั
สมาชกิ The 1 และ The 1 Tourist  

 

บริการทัว่ไป • เอทเีอม็  
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• หอ้งเปลีย่นผา้ออ้ม  

• บรกิารรบัแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ  

• ฟรอีนิเตอรเ์น็ตไรส้าย (Free Wi-Fi) 

• หอ้งใหน้มบุตร  

• หอ้งละหมาด 

• บรกิารพเิศษ (มคี่าใชจ้า่ย) 
• บรกิารรบัฝากสมัภาระ (Lock Box) 
• บรกิารจดัส่งสมัภาระในประเทศ (Kerry Express) 
• บรกิารแกท้รงเสือ้ผา้  

ท่ีจอดรถ • บริการที่จอดรถยนต์ 1,500 คัน (ที่จอดรถวีไอพี, ที่จอดรถซุปเปอร์คาร์, ที่จอดรถ
ส าหรบัผูห้ญงิ, ทีจ่อดรถพเิศษ (Priority) ส าหรบัผูพ้กิาร คนทอ้ง และผูสู้งอายุ) 

• บรกิารทีจ่อดรถมอเตอรไ์ซค ์500 คนั 

• บรกิารทีจ่อดรถบสั 25 คนั 

• บรกิารทีจ่อดรถจกัรยาน 

การเดินทาง • โดยรถยนต ์
45 นาทโีดยประมาณ จากแยกราชประสงค์มายงัเซ็นทรลั วิลเลจ เดินทางได้จาก 4 
เส้นทาง คือ ถนนบางนาตราด, ทางด่วนบูรพาวถิี, กรุงเทพ-ชลบุร ีมอเตอร์เวย์ และ 
ถนนลาดกระบงั โดยตามป้ายบอกทางไปสนามบนิสุวรรณภูม ิ
 

- เดินทางมาจากถนนบางนาตราด  
ถนนบางนาตราด ขาออก:  

- วิง่ถนนบางนาตราดบนทางคู่ขนาน โดยตามป้ายบอกทางไปสนามบนิ
สุวรรณภูม ิ

- เลีย้วซา้ยเพื่อไปยงัทางเขา้สนามบนิสุวรรณภูม ิ(ถนนหมายเลข 370) 
- วิง่ทางคู่ขนาน ตรงไป 3 กม. เพื่อกลบัรถใตส้ะพาน 
- เมื่อกลบัรถแล้ว วิง่ทางขนานตรงไปอกี 1 กม. เพื่อเขา้สู่เซน็ทรลั วลิ

เลจ 

            ถนนบางนาตราด ขาเขา้: 

- วิง่ถนนบางนาตราดบนทางคู่ขนาน โดยตามป้ายบอกทางไปสนามบนิ
สุวรรณภูม ิเพื่อขึน้สะพาน 

- ขบัตรงไปประมาณ 2 กม. วิง่ออกทางคู่ขนานถนนหมายเลข 370 
- ขบัตรงไปประมาณ 300 เมตร กลบัรถใตส้ะพาน 
- เมื่อกลบัรถแล้ว วิง่ทางขนานตรงไปอกี 1 กม. เพื่อเขา้สู่เซน็ทรลั วลิ

เลจ 
- เดินทางจากทางด่วนบรูพาวิถี  

             ทางด่วนบูรพาวถิ ีขาออก: 

- ชดิซา้ยเพิอ่ออกทางออกสนามบนิสุวรรณภูม ิ
- ขบัตรงไปประมาณ 500 เมตร ชดิซ้ายออกทางออกคู่ขนานบนถนน

หมายเลข 370 
- ขบัตรงไปประมาณ 300  เมตร กลบัรถใตส้ะพาน 



หวัข้อ รายละเอียด 

- เมื่อกลบัรถแลว้ วิง่ทางขนานตรงไปอกี 1 กม. เพื่อเขา้สู่เซน็ทรลั วลิ
เลจ 

ทางด่วนบูรพาวถิ ีขาเขา้: 

- ชดิซา้ยเพิอ่ออกทางออกสนามบนิสุวรรณภูม ิ
- ขบัตรงไปประมาณ 500 เมตร ชดิซ้ายออกทางออกคู่ขนานบนทาง

หลวง 370 
- ขบัตรงไปประมาณ 300 เมตร กลบัรถใตส้ะพาน 
- เมื่อกลบัรถแลว้ วิง่ทางขนานตรงไปอกี 1 กม. เพื่อเขา้สู่เซน็ทรลั วลิ

เลจ 
- เดนิทางจากถนนมอเตอรเ์วย ์(No.7)  

            ถนนมอเตอรเ์วย ์ขาออก: 

- ชดิซา้ยตามป้ายบอกทางไปยงัสนามบนิสุวรรณภูม ิ
- ใชท้างลาดไปยงั ลานจอดรถรถระยะยาว 
- ชดิซา้ยตรงทางแยก และตดัเขา้สู่ถนนสุวรรณภูม ิ2 
- ขบัตรงไปประมาณ 1 กม. แลว้เลีย้วขวาไปยงัถนนสุวรรณภูม ิ3 
- ขบัตรงไปประมาณ 9 กม. และขา้มสะพาน ไปยงัถนนหมายเลข 370 
- เมื่อลงสะพานใหช้ดิซา้ยเพื่อออกทางคู่ขนาน เพื่อเขา้สู่เซน็ทรลั วลิเลจ 

 

ถนนมอเตอรเ์วย ์ขาเขา้: 

- ชดิซา้ยตามป้ายบอกทางไปยงัสนามบนิสุวรรณภูม ิ
- สงัเกตป้าย ศนูยก์ารขนส่งสาธารณะ 
- ใชท้างลาดไปยงั ลานจอดรถรถระยะยาว 
- ชดิซา้ยตรงทางแยก และตดัเขา้สู่ถนนสุวรรณภูม ิ2 
- ประมาณ 1กม. เลีย้วขวาไปยงัถนนสุวรรณภูม ิ3 
- ขบัตรงไปประมาณ 9 กม. และขา้มสะพาน ไปยงัถนนหมายเลข 370 
- เมื่อลงสะพานใหช้ดิซา้ยเพื่อออกทางคู่ขนาน เพื่อเขา้สู่เซน็ทรลั วลิเลจ 
- เดนิทางจากถนนลาดกระบงั  

ถนนลาดกระบงั ขาออก: 

- ขบับนนถนนลาดกระบงั  
- เลีย้วขวาเขา้สู่ถนนสุวรรณภูม ิ4  
- ขบัตรงไปประมาณ 1.5 กม. แลว้เลีย้วขวาเขา้สู่ถนนสุวรรณภูม ิ2 
- ขบัตรงไปประมาณ 450 เมตร ใหเ้ลีย้วซา้ยเขา้สู่ถนนสุวรรณภูม ิ3 
- ขบัตรงไปประมาณ 9 กม. และขา้มสะพาน ไปยงัถนนหมายเลข 370 
- เมื่อลงสะพานใหช้ดิซา้ยออกทางคู่ขนาน เพื่อเขา้สู่เซน็ทรลั วลิเลจ 

 
ถนนลาดกระบงั ขาออก: 

- ขบับนถนนถนนลาดกระบงั  
- เลีย้วซา้ยเขา้สู่ถนนสุวรรณภูม ิ4  
- ขบัตรงไปประมาณ 1.5 กม. แลว้เลีย้วขวาเขา้สู่ถนนสุวรรณภูม ิ2 
- ขบัตรงไปประมาณ 450 เมตร ใหเ้ลีย้วซา้ยเขา้สู่ถนนสุวรรณภูม ิ3 
- ขบัตรงไปประมาณ 9 กม. และขา้มสะพาน ไปยงัถนนหมายเลข 370 
- เมื่อลงสะพานใหช้ดิซา้ยออกทางคู่ขนาน เพื่อเขา้สู่เซน็ทรลั วลิเลจ 



หวัข้อ รายละเอียด 

 

• โดยรถไฟฟ้าบทีเีอส 

จากสถานีสยาม 

ใชเ้วลาประมาณ 20 นาท ีจากรถไฟฟ้าบทีเีอส สถานีสยาม – สถานีอดุมสุข 
(สายสุขมุวทิ) และต่อ Shuttle Bus รบัส่งมายงัเซน็ทรลั วลิเลจ 

• โดยรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลงิก ์ 

จากสถานีพญาไท 

ใชเ้วลาประมาณ 25 นาท ีจากรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลงิก์ สถานีพญาไท - 
สถานีสุวรรณภูม ิและต่อ Shuttle Bus รบัส่งมายงัเซน็ทรลั วลิเลจ 

 

• โดย Taxi 
แสดง ทีอ่ยู่นี้แก่คนขบัแทก็ซี่ 

o เดินทางมาจากถนนบางนาตราด บนถนนบางนาตราด เลี้ยวซ้ายเขา้สู่
เสน้ทางไปยงัสนามบนิสุวรรณภูม ิ(ทางหลวง 370) เขา้ทางขนานเพื่อกลบั
รถใตส้ะพาน และวิง่ทางขนานเพื่อเขา้เซน็ทรลั วลิเลจ 

o เดนิทางจากถนนมอเตอรเ์วย ์(No.7) ออกทางออก สนามบนิสุวรรณภูม ิวิง่
ตรงไปจนเจอทางออกลานจอดรถระยะยาว เลีย้วซา้ยเขา้ถนนสุวรรณภูม ิ2 
วิ่งตรงไปจนเจอสี่แยกไฟแดง เลี้ยวขวาเขา้ถนนสุวรรณภูม ิ3 วิ่งตรงมา
ประมาณ 9 กโิลเมตร ขา้มสะพานแลว้ชดิซา้ยเพื่อเขา้เซน็ทรลั วลิเลจ 

o โทรถามทาง +662-550-6555 
 

• โดย Shuttle Bus 

มเีสน้ทางรถรบัส่ง (ไป-กลบั) จากสนามบนิสุวรรณภูม,ิ รถไฟฟ้าบทีเีอส สถานีอดุมสุข 
และเซน็ทรลัเวลิด์ 

 

 

 

 

สนามบินสุวรรณภมิู - เซน็ทรลั วิลเลจ 

ออกจากสนามบนิสุวรรณภูม ิ
(at Novotel Suvarnabhumi) 

ออกจากเซน็ทรลั วลิเลจ 
(at Shuttle Bus Pick-Up Point, 
Metal Village) 

10.00 11.00 

12.00 13.00 

14.00 15.00 

16.00 17.00 
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รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอดุมสุข - เซน็ทรลั วิลเลจ 

ออกจากบทีเีอส สถานีอดุมสุข 
(at Exit 1, 3, 5) 

ออกจากเซน็ทรลั วลิเลจ 
(at Shuttle Bus Pick-Up Point, Metal 
Village) 

10.00 11.30 

12.30 13.30 

15.00 16.00 

18.00 19.30 

20.30 21.30 

 

 

 

 

 

 

เซน็ทรลัเวิลด ์- เซน็ทรลั วิลเลจ 

ออกจากเซน็ทรลัเวลิด์ 
(at Exit D, 1st Floor) 

ออกจากเซน็ทรลั วลิเลจ 
(at Shuttle Bus Pick-Up Point, Metal 
Village) 

11.00 13.00 

15.00 17.00 

19.00 21.00 

 

หมายเหตุ:  

o เวลาทีร่ะบุขา้งตน้อาจมกีารเปลีย่นแปลงเนื่องจากสภาพการจราจร 
o เส้นทางและการก าหนดเวลา อาจมกีารเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า 

18.00 19.00 

20.00 22.00 

เวลาเปิดบริการ ทกุวนั เวลา 10.00 น. – 22.00 น. 

ติดต่อ Facebook : https://www.facebook.com/CENTRALVILLAGEfanpage/ 

https://www.facebook.com/CENTRALVILLAGEfanpage/
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Instagram : CENTRALVILLAGEBANGKOK 

Website : www.centralvillagebangkok.com 

หรอื โทร +662-550-6555 

 


