เส้ นทางการเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่โรงแรม เดอะ ซิลเวอร์ ปาล์ ม แบ่ งเป็ นสองเส้ นทางดังต่ อไปนี ้
เดินทางโดยรถยนต์
หากเป็ นผู้โดยสารขาเข้ าจะต้ องเดินทางออกจากชานชาลาท่าอากาศยานสุวรรณภูมชิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสามารถขับรถมาตามถนน
สุวรรณภูมิหมายเลข 1 โดยให้ สงั เกตุป้ายทางออกเป็ นหลัก หลังจากออกจากตัวอาคารแล้ ว จะเข้ าสูถ่ นนสุวรรณภูมิ 1
จะต้ องขับรถจากถนนสุวรรณภูมิ 1 ประมาณ 2 กิโลเมตร จนถึงทางบังคับเลี ้ยวซ้ าย สังเกตุป้ายให้ เลี ้ยวเข้ ากรุงเทพ ให้ ตาม
ป้ายไปกรุงเทพ แล้ วเลี ้ยวซ้ ายตามทางบังคับ ขับตรงมาอีกประมาณ 500 เมตร เพื่อเบีย่ งขวาเข้ าสูถ่ นนกรุงเทพ-ชลบุรี สาย
ใหม่ (มอเตอร์ เวย์) หลังจากเข้ าสูถ่ นนกรุงเทพ-ชลบุรี สายใหม่ ขับตรงตามป้ายบอกทางไปถนนพระราม 9 จะใช้ ระยะทาง
ประมาณ 10 กิโลเมตร ระหว่างการขับบนเส้ นทางมอเตอร์ เวย์จะคูข่ นานมากับรถไฟฟ้ าแอร์ พอร์ ตเรลลิ ้งค์ โดยผ่านสถานี
ลาดกระบัง และสถานีบ้านทับข้ าง ขณะที่ใกล้ ถงึ จะเห็นมัสยิดทางด้ านซ้ ายมือ ให้ ขบั รถชิดช่องเดินรถซ้ ายสุด โดยระหว่าง
ทางจะเห็นป้ายทางหลวงตรงกลางถนนแจ้ งว่า ชิดซ้ ายสูถ่ นนศรี นคริ นทร์ -ถนนพัฒนาการ ให้ ทาการชิดซ้ ายเพื่อเบีย่ งออกสู่
ทางคูข่ นาน ปลายทางเบี่ยงคูข่ นาดจะพบกับปั๊ มแก๊ ส PT อยูด่ ้ านซ้ ายมือ ให้ ชิดซ้ ายไปสูช่ ่องการจราจรสุดท้ าย โดยเลยจาก
ปั๊ มแก๊ ส PT 50 เมตร จะมีซอยอยูท่ างซ้ ายมือชื่อ ซอยสงบสุบและป้ายชื่อ “คาเฟ่ เอจน์” ให้ เลี ้ยวซ้ ายเข้ าซอยมาประมาณ
50 เมตร โรงแรมจะตังอยู
้ ท่ างด้ านซ้ ายมือ
เดินทางโดยรถไฟฟ้าแอร์ พอร์ ตเรลลิง้ ค์
ให้ ทา่ นลงมายังสถานีรถไฟฟ้ าแอร์ พอร์ ตเรลลิ ้งค์ ชัน้ B เพื่อเริ่ มต้ นเดินทางจากสถานีสวุ รรณภูมิ จุดหมายปลายทางอยูท่ ี่
สถานีหวั หมาก ระหว่างทางจะผ่านสถานีลาดกระบัง และ สถานีบ้านทับช้ าง จนถึงสถานีหวั หมาก ใช้ เวลาประมาณ 15
นาที เมื่อลงรถไฟฟ้ าที่สถานีหวั หมาก ให้ เดินลงบันไดมายังชันสอง
้
แล้ วจึงเดินเบี่ยงเลี ้ยวมาทางขวา เพื่อลงบันไดเลือ่ นด้ าน
ทิศตะวันออกสูช่ นั ้ 1 จะพบกับร้ านแกแฟ ชื่อร้ าน WTF หลังจากนันให้
้ โทรกลับมายังโรงแรม เพื่อทางโรงแรมจะดาเนินการ
จัดรถไปรับท่านยังบริ เวณหน้ าร้ านกาแฟ WTF
By Car
If passenger would like to travel from Terminal 2 from Suvannhabumi Airport, drive along
Suvannhabumi road no. 1 until you find the exit. From the exit, you drive along Suvannhabumi road, for
about 2km., until you see a “turn left” sign and turn into Bangkok. Follow the Bangkok signs for about
500 m and head toward the Bangkok-Chonburi motorway. Keep driving towards Rama 9 road for about
10 km and you will be in between the motorway and the airport link ARL. When you are close, you will
see a mosque on the left side and you will have to remain on the left lane until you see the sign that
says “Stay left to head onto Srinakarin-Pattanakarn road”. You will see a PT gas station on the left. Stay
on the left lane until the end of the traffic lane, which is about 50 m from the gas station. You will then
see a little soi on the left called “Sa-ngob-suk” soi and “Café Edge” sign, turn left into the soi for about
50 m – our hotel is on the left side.
By Airport Link
Go to B floor at the airport link to start making your journey towards Hua Mak station. The starting
point is at Suvarnabhumi Airport station. You will pass Lad Kra Bang station and Bann Tub Chang station
until Hua Mak station, which will take around 15 mins. Once you are at the Hua Mak station, go down
the stairs to the 2nd floor and walk to the right side to go down the escalator to the 1st floor, where you
will see a coffee called “WTF”. Once you arrive at the WTF coffee shop, please call the hotel so that we
can arrange a car to pick you up from WTF.

