การเดินทางมา
How to go here?
ศูนู ย์การค้ าฟอร์ จูนทาวน์ อยู่บริ เวณสี่แยก อ.ส.ม.ท. ถนนรัชดาภิเษก ตัดกับถนนพระราม 9 ทาเลเชื่อมต่อ ใจกลางเมือง
ท าให้ มี ผ้ ู คนสัญ จรผ่ า นไปมามากที่ สุด ในกรุ ง เทพฯ ท าเลครอบคลุม กลุ่ม เป้ า หมาย หลากหลาย รองรั บ กระแส
หมุนเวีย น ของธุ รกิ จทัง้ วัน ทางาน และ วันหยุด สุด สัปดาห์ และที่ สาคัญ มี ร ถไฟฟ้าใต้ ดิน (MRT) สถานี พระราม 9
อยูห่ น้ าตัวอาคาร ทาให้ การเดินทางสะดวกยิ่งขึ ้น

การเดิน ทางมายังศูนย์ การค้ าฟอร์ จูนทาวน์ ทาได้ 4 วิธี คือ

รถยนต์ /จักรยานยนต์ ส่วนตัว สามารถเดินทางได้ โดยใช้ เส้ นทาง
 สายรัชดาภิเษก-สุขมุ วิท-พระราม 9
โดยศูนย์การค้ าฟอร์ จนู ทาวน์ ตังอยู
้ บ่ ริ เวณสีแ่ ยกพระราม 9 ติดกับโรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว ฟอร์ จนู และเทสโก้ โลตัส
ใกล้ จดุ ขึ ้นลงทางด่วน 3 จุด ได้ แก่
- จุดขึ ้นลงทางด่วนพระราม 9 ขันที
้ ่2
- จุดขึ ้นลงทางด่วนรัชดาภิเษก – อโศกดินแดง
- จุดขึ ้นลงทางด่วนเอกมัย – รามอินทรา
 ถนนวงแหวนรอบในรัชดาภิเษก 8 เลน เป็ นถนนเศรษฐกิจทีเ่ ชื่อมโยงการเดินทางของกรุงเทพฯ รอบในจาก
ทิศเหนือ สูท่ ิศใต้
 ถนนพระราม 9 เป็ นถนน 8 เลน เชื่อมทิศตะวันออก สูท่ ิศตะวันตก เป็ นจุดศูนย์กลางเชื่อม ถนนอโศก - ดินแดง
วิภาวดี-รังสิต, รัชดาภิเษก,รามคาแหง, ศรี นคริ นทร์ ,ลาดพร้ าว,สุขมุ วิท,เพชรบุรี และ มอร์ เตอร์ เวย์

รถโดยสารประจาทางปรับอากาศ
172 แฮปปี แ้ ลนด์ - บางขุนเทียน
98
ห้ วยขวาง - กล้ วยน ้าไท
171 อูบ่ างขุนเทียน - หมูบ่ ้ านนักกีฬา
36
อูห่ ้ วยขวาง - สีพ่ ระยา
73
อูห่ ้ วยขวาง - สะพานพุทธ
73ก อูโ่ พธิ์แก้ ว-สะพานพุทธ
137 วงกลม รามคาแหง - ถนน รัชดาภิเษก
168 สวนสยาม - อนุสาวรี ย์ชยั ฯ
185 รังสิต - คลองเตย
204 กทม.2 - ท่าน ้าราชวงศ์
206 เขตประเวศ - มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
514 มีนบุรี - สีลม
517 ลาดกระบัง - หมอชิตใหม่
528 บางบัวทอง - พระราม 9
529 แสมดา - เซนทรัลลาดพร้ าว
สามารถตรวจสอบเส้ นทางได้ ที่ http://www.bmta.co.th/?q=th/bus-lines

รถตู้ปรับอากาศ
สะพานใหม่-อสมท., งามวงศ์วาน-อสมท., มีนบุรี-อนุสาวรี ย์ (ลงหน้ า อสมท.)

รถไฟฟ้ า BTS
1. สถานีอนุสาวรีย์ชยั สมรภูมิ ต่อรถเมล์ หรื อรถตู้ปรับอากาศ มีนบุรี-อนุสาวรี ย์
(ลงหน้ า อสมท.)
2. สถานีอโศก ต่อรถไฟใต้ ดินลงสถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1
สามารถ ตรวจสอบค่ารถไฟฟ้า (BTS) ได้ ที่ http://www.bts.co.th/index_coverPage.html
รถไฟฟ้ า ใต้ ดิน (MRT)
สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1
สามารถตรวจสอบค่า รถไฟฟ้าใต้ ดิน (MRT) ได้ ที่ http://www.bemplc.co.th/

