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การเดินทางขาเขากรุงเทพฯ
โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ มีบริการฟาสทแทร็คเซอรวิสตอนรับแขกที่เดินทางมาที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
โดยมีเจาหนาที่นำทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ไปยังรถลีมูซีนของโรงแรมที่ทานไดสำรองไวลวงหนา
ในราคาสุทธิ 2,708 บาท ตอคน
การบริการรถลีมูซีน
โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ มอบบริการเหนือระดับดวยรถลีมูซีนสวนตัว รับ-สงระหวางสนามบินและโรงแรมฯ
ในอัตราดังตอไปนี้
• รถลีมูซีน Mercedes-Benz S350 d Exclusive: ราคา 3,200 บาท ตอคันตอเที่ยว (อัตรานี้รวมคาบริการและภาษีมูลคาเพิ่ม)
• รถลีมูซีน Mercedes-Benz Vito Van: ราคา 3,500 บาท ตอคันตอเที่ยว (อัตรานี้รวมคาบริการและภาษีมูลคาเพิ่ม)

การเดินทางโดยรถแท็กซี่
แขกที่เขาพักสามารถใชบริการโดยสารรถแท็กซี่จากสนามบินมาที่โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ อัตราคาโดยสารแท็กซี่
เริม่ ตนที่ 35 บาท และมีคา บริการสนามบินเพิม่ เติมอีก 50 บาท คาโดยสารจากทัง้ สองสนามบินอยูท ป่ี ระมาณ 350-400 บาท ขึน้ อยูก บั
สภาพการจราจร อัตราคาผานทางพิเศษไมรวมคาโดยสารแท็กซี่ (65 บาทจากทาอากาศยานดอนเมืองและ 70 บาทจากทาอากาศยานสุวรรณภูม)ิ
การเดินทางโดยแอรพอรต เรล ลิงค
รถไฟฟาแอรพอรต เรล ลิงค เปดใหบริการทุกวันตั้งแต 6.00 น. ถึงเที่ยงคืน รถไฟฟาดวนพญาไทใหบริการรับ-สงผูโดยสารระหวาง
สถานีรถไฟฟาสุวรรณภูมิและสถานีรถไฟฟาพญาไท ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 25 นาที และมีรถไฟฟาใหบริการทุก 40-60 นาที
การเดินทางโดยแอรพอรต เรล ลิงคนี้เหมาะสำหรับแขกที่มีสัมภาระติดตัวซึ่งมีน้ำหนักไมมากเทานั้น
• แขกที่เขาพักสามารถใชบริการรถไฟฟาดวนพญาไท จากชั้นใตดินของอาคารผูโดยสารทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เพื่อเดินทางไปสถานีรถไฟฟาพญาไท
• เชือ่ มตอรถไฟฟาบีทเี อสทีส่ ถานีพญาไท เพือ่ เดินทางไปสถานีรถไฟฟาบีทเี อสเพลินจิต และสามารถใชทางเดินเชือ่ มตอระหวาง
สถานีรถไฟฟาบีทีเอสเพลินจิตและโรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ซึ่งเปดใหบริการทุกวันตั้งแต 7.00 น. ถึง 21.00 น.
การเดินทางโดยรถไฟฟาบีทีเอส
รถไฟฟาบีทีเอสเปดใหบริการทุกวันตั้งแต 6.00 น. ถึงเที่ยงคืน แขกที่เขาพักสามารถใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสสายสุขุมวิทไปที่สถานี
รถไฟฟาบีทีเอสเพลินจิต ทางออกที่ 2 และสามารถใชทางเดินเชื่อมตอระหวางสถานีรถไฟฟาบีทีเอสเพลินจิตและโรงแรม ดิ โอกุระ
เพรสทีจ กรุงเทพฯ ซึ่งเปดใหบริการทุกวันตั้งแต 7.00 น. ถึง 21.00 น.
การเดินทางจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ระยะทาง 30 กิโลเมตร)
• ออกจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยใชมอเตอรเวยมุงเขากรุงเทพฯ ใชทางพิเศษศรีรัชและมุงหนาถนนพระราม 9
• เดินทางตอเนื่องบนทางดวนดินแดง-ดาวคะนอง ลงทางลงที่ 5 เขาถนนสุขุมวิท-เพลินจิตใต
• กลับรถทางดานซาย ขามทางรถไฟ เขาถนนคูขนานทางดวน
• เลี้ยวซายเขาถนนเพลินจิต
• เลี้ยวซายเขาถนนวิทยุ
• โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ตั้งอยูมุมถนนวิทยุตัดกับถนนเพลินจิตภายในอาคารปารค เวนเชอร อีโคเพล็กซ
ทางเขาโรงแรมฯ อยูทางดานซาย หางจากสี่แยกสัญญาณไฟจราจรประมาณ 50 เมตร
การเดินทางจากทาอากาศยานดอนเมือง (ระยะทาง 25 กิโลเมตร)
• ออกจากทาอากาศยานดอนเมืองโดยใชทางยกระดับดอนเมืองโทลลเวย มุงหนาดินแดง
• เดินทางตอเนื่องบนทางดวนดินแดง-ดาวคะนอง ลงทางลงที่ 5 เขาถนนสุขุมวิท-เพลินจิตใต
• กลับรถทางดานซาย ขามทางรถไฟ เขาถนนคูขนานทางดวน
• เลี้ยวซายเขาถนนเพลินจิต
• เลี้ยวซายเขาถนนวิทยุ
• โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ตั้งอยูมุมถนนวิทยุตัดกับถนนเพลินจิตภายในอาคารปารค เวนเชอร อีโคเพล็กซ
ทางเขาโรงแรมฯ อยูทางดานซาย หางจากสี่แยกสัญญาณไฟจราจรประมาณ 50 เมตร
การบริการที่จอดรถ
โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ มีที่จอดรถยนตและรถจักรยานยนตภายในอาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ไวบริการสำหรับ
แขกที่ขับรถมาเอง หรือทานสามารถเลือกใชบริการ Valet Parking ของโรงแรม

