Directions to the Hotel

The Bangkok Rama Hotel ( Also called Baan Siri, Patankan) is the venue for the Asia Pacific Consultation
on Refugee Rights (APCRR3). Unfortunately, APRRN cannot have people at the airport to receive you.

Hotel address: Bangkok Rama Hotel, 1546 Pattankarn Road, Suan Luang, Bangkok, 10250
Ph: (66) [0] 2 722 660 -10 (you have to add 0 in the [0] if you are dialing from Thailand.

How to get to the hotel:
After you have disembarked from your aircraft and completed the immigration and collected your
baggage, proceed to the outside.
BY TAXI
Bangkok is a very safe city and taking a taxi in Bangkok is safe and usually hassle free.
Please look for the signs which say PUBLIC TAXI . This is on the floor 1 of the airport. Please DO NOT
take the airport limosine, this is very expensive.
Once you at the Public Taxi counter , tell the counter person the name of the hotel, or show them the
address below.
The taxis in Bangkok are metered. You have to pay what is shown on the meter, plus you wil have to pay
for the toll and express way ( not more than 70 THB). The usual cost for taxi to the hotel should be
around THB 300 -350. Please retain the slip you will get when you take the taxi at the airport.
BY TRAIN
There is a new train connection between the Airport and the city. Follow the signs to the train station.
At the station ask for the CITY LINE (NOT the Express train). The ticket is priced at THB 15 ( yes, fifteen
Baht!). For the hotel you have to get down at the Hua Mak Station. It’s the 3rd station from the airport.
From the station you will have to take a taxi to the hotel. You can use the thai directions to show the taxi
driver. This should cost you less than 100 BHT.

Directions to the hotel in Thai

โรงแรมบางกอก รามา (Bangkok Rama Hotel)
1546 ถ.พัฒนาการ สวนหลวง, สนามบินสุวรรณภูมิ/บางนา, กรุ งเทพ, ไทย 10250

การเดินทางมายัง โรงแรมบางกอกรามา
จากสนามบินสุวรรณภูมิ มายัง โรงแรมบางกอกรามา :
•
•
•
•
•

ใช้ เส้ นทางสาย ชลบุรี-กรุงเทพ มอเตอร์ เวย์ (ทางหลวงหมายเลข 7) ตรงเข้ าสูก่ รุงเทพ
สังเกตุป้ายบอกทางออกถนนศรีนครินทร์ จากนั �นตรงตามทางที�แนะนํามาถนนพัฒนาการ
มาจากถนนรามคําแหงมายังคลองตัน เมื�อข้ ามทางรถไฟ
ให้ เลี �ยวขวาที�สแี� ยกสัญญาณไฟจราจรไปยังถนนพัฒนาการ มุ่งหน้ าไปทางถนนศรีนครินทร์
กลับรถใต้ สะพานข้ ามแยกถนนศรี นครินทร์ กลับมาอีกฝั� งประมาณ 400 เมตรจะถึง โรงแรมบางกอกรามา

