
เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
และอุปกรณ์เครื่องครัว
ช้อนส้อมและมีด
เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
แก้วและเหยือกน้ำา
หม้อและกระทะ

ผ้าและสิ่งทอ
หมอนอิงและผ้าคลุม
ผ้าม่าน
ผ้าเมตร
มู่ลี่

เครื่องนอน
ผ้าคลุมเตียง
ปลอกหมอนและผ้าปูที่นอน
ผ้านวม
หมอน

พรม
พรม
พรมเปอร์เชีย 

ห้องน้ำา
ม่านห้องน้ำา
พรมเช็ดเท้า
ผ้าขนหนู
เฟอร์นิเจอร์สำาหรับห้องน้ำา
 

อุปกรณ์จัดเก็บของใช้ในบ้าน
ชั้นวางของ
กล่องใส่ของ
อุปกรณ์ช่วยจัดเก็บเสื้อผ้า
นาฬิกา

โคมไฟและหลอดไฟ
โคมไฟตั้งโต๊ะ
มุมโป๊ะ ขาตั้งและสายโคม
โคมไฟตั้งพื้น
โคมไฟผนัง
โคมไฟและหลอดไฟแบบติดตั้ง

ของตกแต่งผนังและกระจก
ภาพสำาเร็จพร้อมแขวน
กระจกเงา
กรอบรูปและรูปภาพ 
 
ของตกแต่งบ้าน
เทียนและเชิงเทียน
ต้นไม้และกระถาง
ดอกไม้และแจกัน

ของตกแต่งบ้าน

ทางลัด

เครื่องใช้บน
โต๊ะอาหาร

พรม
ห้องน้ำา

อุปกรณ์เครื่องครัว ผ้าและสิ่งทอ

เครื่องนอน

อุปกรณ์จัดเก็บ
ของใช้ในบ้าน

โคมไฟและ
หลอดไฟ

ห้องน้ำา

ของตกแต่ผนัง
และกระจก

ไปเซลฟ์เสิร์ฟ
(คลังสินค้า
บริการตนเอง)
จุดชำาระเงิน
ทางออก

ทางลัด

แผนผังและตำาแหน่งของสินค้าใน

มาร์เก็ตฮอลล์ 
ชั้น G

เซลฟ์เสิร์ฟ
(คลังสินค้า
บริการตนเอง)
จุดชำาระเงิน
ทางออก

IKEA บางนา 38 หมู่ 6 ถนนบางนา - ตราด กม.8
ตำาบลบางแก้ว อำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ 02708 7999  www.IKEA.co.th

เวลาเปิดให้บริการ
จันทร์ - อาทิตย์์  10:00 - 22:00
ร้านอาหาร IKEA    9:30 - 21:30
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เซลฟ์เสิร์ฟ (คลังสินค้า
บริการตนเอง)

จุดชำาระเงิน

แผนกบริการลูกค้า
จุดรับสินค้าขนาดใหญ่
จุดเปลี่ยนคืนสินค้า
บริการจัดส่งสินค้า
บริการประกอบเฟอร์นิเจอร์
บริการตัดเย็บผ้าม่าน
บริการออกแบบและติดตั้งชุดครัว

มุมอาหาร IKEA บิสโตร

มุมสินค้าอาหารและ
ขนมสวีเดน

สมอลแลนด์

 
ทางออก

แผนผังและตำาแหน่งของสินค้าใน

เซลฟ์เสิร์ฟ (คลังสินค้า
บริการตนเอง) ชั้น G

แผนกสินค้า
ตามสภาพ 

จุดบริการลูกค้า
แผนกเปลี่ยนคืนสินค้า
จุดบริการจัดส่งสินค้า
จุดรับสินค้า

มุมอาหาร 
IKEA บิสโตร 
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ทางออก

จุดชำาระเงิน

สมอลแลนด์/
Småland

มุมสินค้าอาหาร
และขนมสวีเดน 

เซลฟ์เสิร์ฟ
(คลังสินค้า
บริการตนเอง)
จุดชำาระเงิน
ทางออก

แผนผังและตำาแหน่งของสินค้าใน

โชว์รูม
ชั้น 1

เฟอร์นิเจอร์สำานักงาน
โต๊ะทำางาน
มุมท็อปและขาโต๊ะ
เก้าอี้ทำางานแบบธรรมดาและแบบหมุนได้
เฟอร์นิเจอร์สำาหรับคอมพิวเตอร์
เฟอร์นิเจอร์จัดเก็บเครื่องใช้สำานักงาน
อุปกรณ์ประกอบสำานักงานอื่นๆ

แผนกสินค้าเด็ก
เตียงนอนเด็กโต
ผ้าและสิ่งทอสำาหรับเด็ก
โคมไฟและหลอดไฟ
เตียงเด็กอ่อน
ผ้าและสิ่งทอสำาหรับเด็กอ่อน
เฟอร์นิเจอร์สำาหรับเด็ก
เฟอร์นิเจอร์จัดเก็บของใช้เด็ก
กล่องและตะกร้าเก็บของเบ็ดเตล็ด
ของเล่น

ร้านอาหารและคาเฟ่

ห้องนั่งเล่น
โซฟาผ้า
โซฟาหนัง
โซฟาเบด
อาร์มแชร์
สตูลวางเท้า
โต๊ะกลางและโต๊ะข้าง

ตู้และช้ันวางของในห้องน่ังเล่น
ชุดตู้หนังสือ
ตู้หนังสือ
ตู้วางทีวี
ตู้บานกระจก
ชั้นวางของ
ตู้และชั้นวางของในห้องทานอาหาร

ห้องทานอาหาร
โต๊ะอาหาร
เก้าอี้รับประทานอาหาร
เก้าอี้พับได้และสตูล
โต๊ะพับได้
มุมท็อปและขาโต๊ะอาหาร

ห้องครัว
ตู้ครัว
บานตู้ครัว
ท็อปเคาน์เตอร์ครัว
อ่างซิงก์และก๊อกครัว
อุปกรณ์ประกอบครัวอื่นๆ
ชุดครัวลอยตัว

ห้องนอน
เตียงนอน
โต๊ะข้างเตียง
ที่นอน
เตียงสองชั้นและเตียงสูง

ตู้เสื้อผ้าและชั้นวางของ
ตู้เสื้อผ้า
อุปกรณ์จัดเก็บของภายในตู้
ตู้เก็บของ
ตู้ลิ้นชัก

ร้านอาหาร
และคาเฟ่

ตู้และชั้นวางของ
ในห้องนั่งเล่น

ตู้เสื้อผ้าและ
ชั้นวางของ

เฟอร์นิเจอร์
สำานักงาน

ทางเข้า

ไปยังชั้น G

ห้องนั่งเล่น

ห้องทานอาหาร

แผนกสินค้าเด็ก 

ห้องครัว

ห้องนอน

ทางลัด

ทางลัด

เซลฟ์เสิร์ฟ
(คลังสินค้า
บริการตนเอง)
จุดชำาระเงิน
ทางออก

ทางเข้า



เวลาเปิดให้บริการ อิเกีย บางนา

จันทร์ - อาทิตย์      10:00 - 22:00
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ร้านอาหารอิเกียและคาเฟ่
จันทร์ - อาทิตย์      9:30 - 21:30
และวันหยุดนักขัตฤกษ์

แผนกต่างๆ ในสโตร์
อิเกียบางนา
สินค้าใดอยู่ช้ันไหน
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วิธีช้อปปิ้ง
ที่อิเกีย บางนา
1 เช็คข้อมูลสินค้าบนป้ายราคา

ป้ายสีแดง – บอกรหัสและตำาแหน่งหยิบสินค้า

ป้ายสีเหลือง – บอกให้รู้ว่า คุณต้องติดต่อ
                   พนักงานอิเกียเพ่ือซ้ือสินค้าน้ัน

จะจดข้อมูลสินค้าลงคู่มือช้อปด้วยดินสอไม้
ท่ีเราเตรียมไว้ให้ หรือถ่ายรูปเก็บไว้ก็ง่ายดี 

อีกหน่ึงวิธีท่ีอยากแนะนำาคือการใช้แอปพลิเคชัน 
IKEA Store ท่ีดาวน์โหลดได้ผ่าน App Store 
หรือ Google Play

 
หยิบสินค้าด้วยตนเองได้ท่ีมาร์เก็ตฮอลล์ 
หรือคลังสินค้าบริการตนเอง

สินค้าของเราบรรจุมาในกล่องแบน
ทำาให้ขนกลับได้สะดวก

ขนสินค้ากลับบ้านไปใช้ได้ทันที

หรือเลือกใช้บริการจัดส่งสินค้าของเรา

เปล่ียนใจได้ไม่ว่ากัน 
คุณสามารถนำาสินค้ามาเปล่ียนคืนได้
ภายใน 365 วัน
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จดรายละเอียดและตำาแหน่ง
ที่วางสินค้าที่คุณต้องการ
ที่กระดาษจดรายการสินค้า

ชื่อสินค้า /รหัสสินค้า ราคา แถว ช่อง

โปรดสังเกตว่าสินค้าบางชิ้นอาจมีหลายบรรจุภัณฑ์

IKEA.co.th


