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السفر بالسيارة الخاصة
سنان بطريقتين، إما من سوكومويت شارع 

�
2         يمكن الوصول إلى مستشفى بانكوك الدولي لأل

ماكن لوقوف السيارات للطوابق العليا والطوابق السفلية.
�
والطريق دوانج فيتاك، يحتوي المستشفى على ا

السفر بالطريق السريع
) انJJزل منChalerm Mahanakornإذا كنت مسJJافرًا باسJJتخدام طريJJق السJJريع شJJالووم مهJJا ناخJJان (          

 (مصنع التبغ) متجهة إلىTobacco، ثم لف يميًنا ثم العودة عند خروج شركة تابسكو 4مخرج طريق فارام 
سنان.  500طريق سوكومويت مسافة حوالي 

�
 متر إلى المستشفى بانكوك الدولي لأل

. توجJJJJه مباشJJJJرة إلى معJJJJبر السJJJJكك4          إذا كJJJJان السJJJJفر من الطريJJJJق سJJJJاتون ثم لJJJJف على طريJJJJق فJJJJارام 
الحديدية. ثم لف  يساًرا إلى طريق دوانج فيتاك سوف نرى مصنع التبغ عند مدخول.

السفر باستخدام الطرق العادية
2         إذا كان السفر عن طريق العادية  متجهة إلى طريق سوكومويت لف إلى سوكومويت شارع

)Sukhumvit Soi 2 وطريق دوانج فيتاك
�
 (شارع بجانب السكك الحديدية والطرقSoi Duang Phithak) ا

السريعة الخاصة).
مدخل الشارع  دوانج فيتاك

السفر عن طريق المشي
 ثم سJJترى فنJJدق نوفوتيJJل بألنشJJيت المشJJي على طJJول4 اسJJلك مخJJرج    بألنشJJيت  BTS  من محطJJة          - 

رض ثم سJوف نJرى skywaikالطريق 
�
سJفل الJدرج إلى طبJق األ

�
يمن ، والمشJيQ House  ثم ا

�
 على الجJانب األ

 يمكنJك المشJي عJبر بنJك بJانكوك ومبJنى مركJز بألنشJيت.PhithakمباشJرة عJبر الممJر في طريJق دوانج فيتJاك 
ثم لف يميًنا عند زاوية الشارع يوجد ستابك.

Double tree Hotel  داب بJJال تJJري مJJتر من شJJارع والJJذي سJJيمر على فنJJدق400         يقJJع على بعJJد حJJوالي 
خضر المكون من Hotel Iconوفندق  اي كون 

�
اسJم   عألمJة  طوابJق.الJذي له7 عندها سترى مبنى الزجاج األ

سنان 
�
).BIDH(المستشفى بانكوك الدولي لأل

. والمشيThai Obayashi، ثم شاهد مبنى تاي اوباجيء 2 ، اسلك المخرج   BTS Nana  من محطة           - 
رض، والمشJي سJترى المبJنى 

�
سJفل الJدرج إلى طبJق األ

�
يسJر المشJي على   Pacific Bankا

�
 تقJع على الجJانب األ

  سJيرى     4 شارع تقاطعةسوكومويتطول خط المرور عبر فندق ألن مان  ونانا بألزا ثم المشي من خألل 
والJتي    مJتر 400، لف يساًرا، وسير مسافة )Soi Sukhumvit 2(   2 على  شارع JW MARRIOTTالفندق 

 وغيرها من الفنادق ، ثم سوف نرى مبنى الزجاجDouble tree Hotelداب بال تري سوف تمر من فندق 
خضر

�
).BIDH( طوابق التي يوجد عألمة اسم المستشفى 7األ

2مدخل الشارع   سؤكومويت          

02-115-8977
095-517-1587

contact@dentalhospitalthailand.com

https://www.facebook.com/dentalhospitalthailand/
https://www.facebook.com/dentalhospitalthailand/

