
  
 

 

บริษัท รุ่งแสง เทนนิส คอร์ท 

Rungsang Tennis Court co, ltd. 

แผนท่ีสนามเทนนิส รุ่งแสง เทนนิส คอร์ท 
ช่วงเวลาท าการ 7.00 - 22.00 

สนามจะอยูท่ี่ซอย บางนา-ตราด 1 (ซอย พานิชยการบางนา) 

 
Link Google Map ขอเส้นทาง https://goo.gl/maps/78eQUbYCdG32 

เบอร์โทรติดต่อ: 02-393-8276, 062-641-6469 
E-Mail: rungsang9court@gmail.com 

Web-site: www.rungsangtenniscourt.com 
Facebook: https://www.facebook.com/rungsang.tenniscourt 

 Line id: rungsang9court 
 
 

https://goo.gl/maps/78eQUbYCdG32
mailto:rungsang9court@gmail.com
http://www.rungsangtenniscourt.com/
https://www.facebook.com/rungsang.tenniscourt


  
 

 

บริษัท รุ่งแสง เทนนิส คอร์ท 

Rungsang Tennis Court co, ltd. 

การเดนิทางมา รุ่งแสง เทนนิส คอร์ท 
 

รถยนต์ 

 รุ่งแสง เทนนิส คอร์ทตั้งอยูบ่นถนนบางนา-ตราด ในซอย บางนา-
ตราด 1 ซ่ึงอยูฝ่ั่งตรงขา้ม Bitec bangna ทางสนามมีท่ีจอดรถจ านวนมาก
เพื่อรองรับลูกคา้ทุกท่าน 
 
BTS 
 ลูกคา้สามารถลงท่ีสถานีอุดมสุขและต่อมอเตอร์ไซดห์รือรถTAXI 
มาท่ีซอย อุดมสุขซอย 18 ครับโดยบริเวณชาญชาล BTS จะมีใหท่ี้ใหร้ถ 
TAXI จอดรับผูโ้ดยสารโดยเฉพาะครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

บริษัท รุ่งแสง เทนนิส คอร์ท 

Rungsang Tennis Court co, ltd. 

ห้างสรรพสินค้า 
 สนามเทนนิส รุ่งแสง เทนนิส คอร์ท อยูใ่กลห้า้งสรรพสินคา้หลาย
แห่งดงัน้ี 

- ห้างเซ็นทรัลบางนา ระยะทาง 2.7 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 4 นาที 
เวลา จนัทร์-ศุกร์ เวลา 10.30 – 21.00 น. / เสาร์-อาทิตย ์เวลา 10.00 – 

21.00 น. 

 
 

- เมกะบางนา ระยะทาง 8.7 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 11 นาที   
เวลา จนัทร์-ศุกร์ เวลา 10.30 – 21.00 น. / เสาร์-อาทิตย ์เวลา 10.00 – 

21.00 น. 

 



  
 

 

บริษัท รุ่งแสง เทนนิส คอร์ท 

Rungsang Tennis Court co, ltd. 

ห้างสรรพสินค้า 
- พาราไดร์พาร์ค ระยะทาง 6.4 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 15 นาที  

เวลา จนัทร์-ศุกร์ เวลา 10.30 – 21.00 น. / เสาร์-อาทิตย ์เวลา 10.00 – 

21.00 น. 

 

 
- ซีคอนศรีนครินทร์ ระยะทาง 9.8 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 22 นาที 

เวลา จนัทร์-ศุกร์ เวลา 10.30 – 21.00 น. / เสาร์-อาทิตย ์เวลา 10.30 –

21.00 น. 
 

 



  
 

 

บริษัท รุ่งแสง เทนนิส คอร์ท 

Rungsang Tennis Court co, ltd. 

ทีพ่กั 
1.โรงแรม Avana  บางนา  โทร.02-763-2900 
 -ราคาหอ้งพกัเร่ิมตน้ 990 บาท ถึง 2,000 บาท พกัได ้2 คน/หอ้ง 
 ราคาหอ้งพกัรวมอาหารเชา้ 
 ระยะเวลาในการเดินทางมาสนามเทนนิส ใชเ้วลาประมาณ 10-15 นาที ใชเ้สน้ทางดา้น 
ถ.บางนา-ตราด และเขา้สนามไดท้างดา้น บางนา-ตราด ซ.1 
 

 
 
Web-site: http://www.avanahotel.com/bkk/ 
Google map link: https://goo.gl/maps/bzMdFt3gzR82 
 

http://www.avanahotel.com/bkk/
https://goo.gl/maps/bzMdFt3gzR82


  
 

 

บริษัท รุ่งแสง เทนนิส คอร์ท 

Rungsang Tennis Court co, ltd. 

ทีพ่กั 

2.ทอมสัน เรซิเดนซ์  บางนา- ตราด ซ.4   โทร 02-744-5107-9  
 -ราคาหอ้งพกั เร่ิมตน้ท่ี 1,600 บาท ถึง 4,000 บาท พกัได ้2 คน/หอ้ง 
 - ราคาหอ้งพกั 7,200 บาท มี 4 หอ้งพกัได ้8 คน/หอ้ง ประมาณคนละ 900 บาท 

ราคาหอ้งพกัรวมอาหารเชา้ ถา้เป็นขา้ราชการรับส่วนลด 10% 
ระยะเวลาในการเดินทางมาสนามเทนนิส ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที เดินทางมาสนาม

เทนนิสทางดา้นซอยบางนา-ตราด ซ. 1 

 
 
Web-site: http://www.thomsonresidence.com/th/bangna/index.php 
Googl map link: https://goo.gl/maps/nE2VgyHmDG42 

http://www.thomsonresidence.com/th/bangna/index.php
https://goo.gl/maps/nE2VgyHmDG42


  
 

 

บริษัท รุ่งแสง เทนนิส คอร์ท 

Rungsang Tennis Court co, ltd. 

ทีพ่กั 

3. โรงแรมเมเป้ิล บางนา โทร.02-398-9999 
 -ราคาหอ้งพกัเร่ิมตน้ 2,300 บาท ถึง 3,900 บาท พกัได ้2 คน/หอ้ง 
 ราคาหอ้งพกัรวมอาหารเชา้ 
 ระยะเวลาการเดินทางใชเ้วลาประมาณ 20-30 นาที จะใช ้ถ.บางนา- ตราด และเขา้สนาม
ไดท้างดา้น ถ.บางนา-ตราด ซ.1 
 

 
 
Web-site: http://www.maplethai.com/ 
Google map link: https://goo.gl/maps/vj9vxbW7jQQ2 
 
 
 

http://www.maplethai.com/
https://goo.gl/maps/vj9vxbW7jQQ2


  
 

 

บริษัท รุ่งแสง เทนนิส คอร์ท 

Rungsang Tennis Court co, ltd. 

ทีพ่กั 

4.โรงแรมดุสิต ปร้ินเซส ถ.ศรีนครินทร์ โทร. 02-721-8400 
 -ราคาหอ้งพกัเร่ิมตน้ 2,900 บาท ถึง 3,500 บาท และ 4,000 บาท ถึง 4,900 บาท 
 ราคาหอ้งพกัรวมอาหารเชา้ 
 ระยะเวลาการเดินทางใชเ้วลาประมาณ 20-30 นาที จะใช ้ถ. ศรีนครินทร์ และเขา้ ถ.
สุขมุวทิ 103 (อุดมสุข) และเขา้สู่สนามไดท่ี้ ซอยอุดมสุข 18 
 

 
 
Web-site: http://www.dusit.com/dusitprincess/srinakarinbangkok/ 
Google map link: https://goo.gl/maps/skrRhm4nnfP2 
 
 

http://www.dusit.com/dusitprincess/srinakarinbangkok/
https://goo.gl/maps/skrRhm4nnfP2


  
 

 

บริษัท รุ่งแสง เทนนิส คอร์ท 

Rungsang Tennis Court co, ltd. 

ทีพ่กั 

5. โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว ถ.ศรีนครินทร์ โทร. 02-748-1035 
 -ราคาหอ้งพกัเร่ิมตน้ 1,750 บาท ถึง 4,200 บาท 
 ราคาหอ้งพกัรวมอาหารเชา้ 
 ระยะเวลาการเดินทางใชเ้วลาประมาณ 20-30 นาที จะใช ้ถ. ศรีนครินทร์ และเขา้ ถ.
สุขมุวทิ 103 (อุดมสุข) และเขา้สู่สนามไดท่ี้ ซอยอุดมสุข 18 
 

 
 
Web-site: http://www.kingparkavenue.net/ 
Google map link: https://goo.gl/maps/jBzjukbFawA2 

http://www.kingparkavenue.net/
https://goo.gl/maps/jBzjukbFawA2


  
 

 

บริษัท รุ่งแสง เทนนิส คอร์ท 

Rungsang Tennis Court co, ltd. 

ทีพ่กั 

6. เดอะ เวอร์ติคอล สวที ถ.ศรีนครินทร์ โทร. 02-330-8080 
 -ราคาหอ้งพกัเร่ิมตน้ 7,600 บาท ถึง 11,600 บาท 
 ราคาหอ้งพกัรวมอาหารเชา้ 
 ระยะเวลาการเดินทางใชเ้วลาประมาณ 20-30 นาที จะใช ้ถ. ศรีนครินทร์ และเขา้ ถ.
สุขมุวทิ 103 (อุดมสุข) และเขา้สู่สนามไดท่ี้ ซอยอุดมสุข 18 
 

 
 
Web-site: http://www.theverticalsuite.net 
Google map link: https://goo.gl/maps/viFr5USJUkk 
 
 
 

http://www.theverticalsuite.net/
https://goo.gl/maps/viFr5USJUkk


  
 

 

บริษัท รุ่งแสง เทนนิส คอร์ท 

Rungsang Tennis Court co, ltd. 

ทีพ่กั 

7. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา ถ.ศรีนครินทร์ โทร. 02-366-0505 
 -ราคาหอ้งพกัเร่ิมตน้ 1,769 บาท ถึง 4,500 บาท 
 ราคาหอ้งพกัรวมอาหารเชา้ 
 ระยะเวลาการเดินทางใชเ้วลาประมาณ 20-30 นาที จะใช ้ถ. ศรีนครินทร์ และเขา้ ถ.
สุขมุวทิ 103 (อุดมสุข) และเขา้สู่สนามไดท่ี้ ซอยอุดมสุข 18 

 
Web-site: http://www.accorhotels.com/th/hotel-1738-novotel-bangkok-bangna/index.shtml 
Google map link: https://goo.gl/maps/LJzNF1Sbpfr 

http://www.accorhotels.com/th/hotel-1738-novotel-bangkok-bangna/index.shtml
https://goo.gl/maps/LJzNF1Sbpfr


  
 

 

บริษัท รุ่งแสง เทนนิส คอร์ท 

Rungsang Tennis Court co, ltd. 

 

 
 
  
  
 

 
 

 
 
     


