เวลาใหบร�การของรถไฟฟาสายสีทอง1 ตามประกาศรั
ฐ
บาล
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Revised Gold Line Service Information,
in accordance with Government announcement.
สถานีจะปดใหบร�การหลังจากรถไฟฟาขบวนสุดทายว�่งผาน
Stations will be closed after departure of the last train from each station.
กรุงธนบุร�
Krung Thon Buri

จากสถานี

From station
G1

กรุงธนบุร�
Krung Thon Buri

G2

เจร�ญนคร
Charoen Nakhon

G3

คลองสาน
Khlong San

คลองสาน
Khlong San

คลองสาน
Khlong San

กรุงธนบุร�
Krung Thon Buri

ขบวนแรก
เวลา (น.)

ขบวนสุดทาย
เวลา (น.)

ขบวนแรก
เวลา (น.)

ขบวนสุดทาย
เวลา (น.)
Time of
last train
(hrs.)

ขบวนสุดทายที่สามารถ
ไปรถไฟฟาสายสีเข�ยว
ไดทุกสถานี
Last train to all
Green Line Stations.

06:00
06:03

20:20
20:24

สถานีสุดทาย

สถานีสุดทาย

สถานีสุดทาย

สถานีสุดทาย

สถานีสุดทาย

06:01
06:00

20:32
20:30

20:10
20:08

Time of
first train
(hrs.)

Time of
last train
(hrs.)

Last station

Last station

Time of
first train
(hrs.)

Last station

Last station

ความถี่ของการเดินรถไฟฟาสายสีทอง
Gold Line Train Service Intervals

วันจันทร-วันศุกร

ชวงเวลา (น.)

Service Hours (hrs.)

Monday to Friday

เวลาระหวางขบวนรถ
โดยประมาณ (นาที.ว�นาที)

1

2

2

2

วันเสาร-อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ
Saturday to Sunday and Public Holiday

ชวงเวลา (น.)

เวลาระหวางขบวนรถ
โดยประมาณ (นาที.ว�นาที)

Approximate service interval
between trains (min.sec)

Service Hours (hrs.)

Approximate service interval
between trains (min.sec)

20.00

06:00 - 21:00

20.00

06:00 - 21:00
มีผลตั้งแต 22 กรกฎาคม 2564

Last station

• เวลาโดยประมาณที่รถไฟฟาออกจากสถานี
• กรุณาเตร�ยมพรอมบนชานชาลากอนขบวนรถเขาสูสถานี
• เวลาใหบร�การหองจำหนายตั๋ว 06:00-21:00 น.
ไมมีบร�การเติมเง�น เติมเที่ยว หร�อแลกเหร�ยญกอนและหลัง
เวลาใหบร�การ
• เพ�่อความสะดวก กรุณาใชบัตรแรบบิทที่มีมูลคาพอ
สำหรับเดินทาง หร�อเตร�ยมเหร�ยญมาใหพรอมสำหรับ
ซื้อบัตรที่เคร�่องจำหนายบัตรโดยสาร
ขอมูลขางตนเปนความถี่ของการเดินรถไฟฟาในสภาวะปกติ

Effective from 22nd July 2021
1

2

• Approx train departure time.
• Please wait at platform, prior to train arrival.
• Ticket Office service hours 06:00-21:00 hrs.
Passengers cannot add value, trips, or receive
coin change, before or after service hours.
• For more convenience, please use a Rabbit card
containing sufficient value or trips, or prepare coins
for Single Journey Card purchase from a Ticket
Issuing Machine.
Above information is the service interval between
trains during Normal Operations.

กรณีเดินทางเชื่อมตอในระบบรถไฟฟาสายสีเข�ยว:
- ถึงสถานีกรุงธนบุร� (G1) เวลา 20:14 น. สามารถเดินทางถึงรถไฟฟา
สายสีเข�ยวไดทุกสถานี
Passengers wishing to travel on the Green Line:
- Arriving Krung Thon Buri (G1) at 20:14 hrs. can travel to all Green Line Stations.

