CENTRA BY CENTARA
GOVERNMENT
COMPLEX HOTEL &
CONVENTION CENTRE
CHAENG WATTHANA
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
แจ้งวัฒนะ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของกรุงเทพฯ และเป็นส่วนหนึ่งของ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ซึ่งมีหน่วยงานราชการมากกว่า 50 หน่วยงานภายในศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกี ย รติ ฯ โรงแรมถู ก ออกแบบมาเพ่ ื อ ตอบสนองความ
ต้องการของนักธุรกิจ ผู้มาติดต่อหน่วยงานภายในศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์
อีกทั้งใช้เวลาเดินทางเพียง 10 นาทีจากสนามบินนานาชาติดอนเมือง
และเพี ย ง 45 นาที จ ากสนามบิ น สุ ว รรณภู ม ิ นอกจากนี ้ ภ ายใน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ยังมีธนาคาร ร้านค้า และคลินิก
ไว้คอยอำ�นวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนอย่างครบครัน
Government Complex at Chaeng Watthana, in northern
Bangkok, is a self-contained complex that has recently
been developed to house more than fifty Thai
government departments and agencies. Centra by
Centara Government Complex Hotel & Convention
Centre Chaeng Watthana is designed for all those
on government business and for meetings, seminars,
conferences and other events that are designed for
gigantic events space. Only 10 minutes by car from
Don Mueang International Airport and 45 minutes on
the expressway from Suvarnabhumi Airport, the hotel
is also convenient for anyone visiting the business
districts of northern Bangkok. Government Complex
includes banks, retail stores and clinics.

LIVING
ห้องพักและห้องสวีททัง้ 212 ห้อง ได้รบั การตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว โดยห้องซูพีเรีย (Superior) และห้องดีลักซ์ (Deluxe)
มีพนื้ ทีใ่ ช้สอย 30 ตารางเมตร ในขณะทีห่ อ้ งจูเนียร์สวีท (Junior Suite)
และห้องเซ็นทรา พลัส สวีท (Centra Plus Suite) มีพื้นที่ใช้สอย
60 ตารางเมตรพร้อมห้องนั่งเล่นในตัว ในทุกห้องมีสิ่งอำ�นวยความ
สะดวกอย่างครบครัน เช่น โทรทัศน์จอแบนพร้อมช่องรายการจาก
ต่างประเทศ ตู้นิรภัย อุปกรณ์ชงชาและกาแฟ ตู้เย็นขนาดเล็ก และ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย ให้ท่านได้รับความสะดวกสบายตลอด
การเข้าพัก
All 212 rooms and suites feature a light and distinctive
décor, with all the comforts and amenities needed by
business travellers. Superior and Deluxe rooms provide
30 square metres of living space, while the Junior Suite
and Centra Plus Suites are 60 square metres in area and
each has its own living room. All rooms are equipped with
a flat screen TV with international satellite channels,
an in-room safe, tea and coffee maker, and mini
refrigerator. Complimentary wireless internet access
is also available.

DINING
BISTRO 4

ห้องอาหารตั้งอยู่บนชั้น 4 ของโรงแรม ให้บริการอาหารไทยและอาหาร
นานาชาติหลากหลายรายการให้ลิ้มลอง โดยมีห้องส่วนตัวไว้ให้บริการ
ซึ่งเหมาะสำ�หรับการเจรจาธุรกิจหรือรับรองแขกพิเศษ
FRIENDLY PIANO BAR

ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 ใกล้ล็อบบี้ของโรงแรม ให้บริการอาหารไทยและนานาชาติ
พร้อมคาราโอเกะ
MIX

ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ณ ล็อบบี้ของโรงแรม
MEZZ

ตัง้ อยูบ่ นชัน้ 3 ของศูนย์ประชุมวายุภกั ษ์ ให้บริการอาหารว่างและเครือ่ งดืม่
In-room dining

อี ก ทั้ ง ยั ง มี บ ริ ก ารอาหารไทยและอาหารนานาชาติ ที่ พ ร้ อ มส่ ง ตรงถึ ง
ห้องพัก
BISTRO 4 is set on the fourth floor of the hotel and is a
spacious restaurant that offers an à la carte menu with
a large choice of Thai dishes along with international
signature dishes.
FRIENDLY PIANO BAR is a restaurant and karaoke serving
international and Thai cuisine.
MIX, adjacent to the lobby, is an ideal rendezvous point and
serves light meals along with the selection of cocktails,
spirits, wines and beers.
MEZZ, a coffee corner located on the third floor of
Vayupak Convention Centre Building, serves light snacks
and refreshments.
Located on the first floor of the hotel, adjacent to the lobby,
In-room dining is also available with Thai and international
cuisines.

MEETING

ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ มีพื้นที่จัดกิจกรรมขนาดใหญ่ภายในอาคาร 2 หลัง
และมี ท างเดิ น เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งศู น ย์ ป ระชุ ม กั บ โรงแรม พร้ อ มด้ ว ย
โสตทัศนูปกรณ์และระบบแสงเสียงที่ทันสมัยได้มาตรฐาน โดยอาคาร
ทรงเหลี่ยมมีห้องประชุมให้บริการทั้งสิ้น 24 ห้อง รวมห้องวายุภักษ์
แกรนด์ บ อลรู ม ซึ่ง เป็ น ห้ อ งจั ด เลี้ย งขนาดใหญ่ มี พ้ ืน ที่ใ ช้ ส อย 1,710
ตารางเมตร เพดานสูงถึง 9.30 เมตร สำ�หรับงานเลี้ยงค็อกเทลสามารถ
รองรับผู้ร่วมงานได้ถึง 2,000 คน และยังมีห้องประชุมย่อยให้เลือกหลาย
ขนาดตามความต้องการ ในส่วนของอาคารทรงกลม มีห้องออดิทอเรียม
ซึ่งรองรับได้ 250 ที่นั่ง นอกจากนี้ตัวอาคารยังล้อมรอบด้วยผนังกระจก
ทำ�ให้สามารถชมทัศนียภาพด้านนอกได้โดยรอบ อีกทั้งทางโรงแรมยังมี
อาคารจอดรถไว้ให้บริการสูงสุดถึง 2,100 คัน

Two buildings contain all the events space at Government
Complex, with one amphitheatre and 24 function rooms,
making it possible for the convention centre to host many
separate functions simultaneously. The Square building
provides flexible meeting space with 24 function rooms,
including the Vayupak Grand Ballroom with 1,710 square
metres of space and a ceiling height of 9.30 metres, while
the Circle building comprises the amphitheatre, which has
a large reception area with a glass wall giving a panoramic
view of the complex. Both buildings are connected to the
hotel by air-conditioned walkway. The hotel also provides
parking spaces for 2,100 vehicles.
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