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How to get to Recreational Bangkok Biking?
Bangkok is a big city but most of the Bangkok hotels are located between 3-7 KM from our office. Do bear in
mind that during weekdays traffic can be pretty congested in mornings and afternoons. To make sure to be on
time, please leave your hotel at least 45 – 50 minutes before our tour starts. There several options to get easy
to our meeting point/lounge.
BTS & BRT
It’s possible and easy to get to us by BTS (Sky-Train) and BRT (Yellow Bus). Take the Sky-train to Chong Nonsi
station (S3) Exit 2. Here change to BRT and get out at “Wat Dan” station, which stops in front of SV City Tower.
Exit at the side of SV City and walk about 200 meters and you’ll see out shop/sign. Find the BTS & BRT map on page
2.
GRAB & BOLT
Grab & Bolt are Southeast Asia's popular ride-hailing applications and cashless payment solution all in one. You will
get the most convenient booking service for private cars and taxis from the largest community of drivers in the region
and cashless payments in-app and at merchants across the city. Ideal for foreigners who cannot speak Thai as well as an
alternative way to avoid the taxis that undesire to go by meters.
Another great news! A big family is no longer a big deal, it has now become a step easier to book up to 12-seater with
Grabvan service.
*Grab & Bolt are available for both Android and IOS
To reach us please fill ‘Recreational Bangkok Biking’ in the destination box.If the driver does not know where our office
is, ask him/her to call our office (02-107 2500) and we will explain in Thai how he/she can get to us.

Taxi
A convenient and easy way to get to our office is by a taximeter. The taxi ride will take approximately 20 – 50 minutes
and costs between THB 100 and THB 150 depending on where you are and traffic situation. Bear in mind that during
weekdays traffic can be pretty congested in mornings and afternoons. Sometimes the driver will ask you if he is
allowed to take the expressway. The toll fee to use the expressway is an extra THB 50 but that is much better than
getting stuck in traffic. If the driver does not want to turn on the meter, do not go into a discussion, but take the next
taxi. In Bangkok there are more than 70,000 taxi’s available and most of them will provide you with the correct
service. If the taxi driver does not know where our office is, ask him/her to call our office and we will explain in Thai
how he/she can get to us. Please print the map on page 3 and give this to your taxi-driver. Have a nice ride! We are
looking forward to have you on our tour.
We are looking forward to welcome you at our place.
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รบกวนนําลูกค้ามาส่ งที2ออฟฟิ ศ บริ ษทั รี ครี เอชัน2 แนล บางกอก ไบค์กิ>ง จํากัด 884/20 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร ออฟฟิ ศ อยูข่ า้ งตึก
SV CITY Tower ขับเลย SV CITY Tower ตรงมานิ ดจะเห็น7/11 ให้เลี>ยวข้างซอยมาได้เลยแล้วจะเห็น RBB ออฟฟิ ศ จอดส่ งลูกค้าได้เลยค่ะ
*ถ้ามาจากถนนสี ลม/ศาลาแดง ให้ขบั รถมาทางถนนนราธิวาส สุ ดถนนจะเป็ น ถนนพระราม 3 จากนั>นให้ชิดขวามือ จากแยกนั>นจะขับผ่านโรงเบียร์เยอรมัน ตะวันแดง
ขับตรงมาทางแยกสุ ดถนนนราธิวาส ให้เลี>ยวขวามาทางถนนพระราม3 หลังจากนั>นให้ขบั ผ่านมาเรื2 อยเรื2 อย ขับผ่านธนาคารกรุ งศรี สาขาใหญ่ ตรงมาจะมองเห็นตึกใหญ่
SV CITY Tower ให้ชะลอขับมาเรื2 อยเรื2 อยจะเห็น 7/11 ให้เลี>ยวข้างซอยมาได้เลยแล้วจะเห็น RBB ออฟฟิ ศ จอดส่ งลูกค้าได้เลยค่ะ
*ถ้ามาจากถนนสุ ขมุ วิท/นานา /ถนนเพชรบุรี ให้มาทางคลองเตย ข้ามสะพานพระราม 4 ตรงยาวมาเลยค่ะถนนพระราม 3 หลังจากนั>นให้ขบั ผ่านมาเรื2 อยเรื2 อย
ขับผ่านธนาคารกรุ งศรี สาขาใหญ่ ตรงมาจะมองเห็นตึกใหญ่ SV CITY Tower ให้ชะลอขับมาเรื2 อยเรื2 อยจะเห็น 7/11 ให้เลี>ยวข้างซอยมาได้เลยแล้วจะเห็น RBB ออฟฟิ ศ
*ถ้ามาจากถนนข้าวสาร/ โบ้เบ้ทาวเวอร์ ให้ใช้ทางด่วน ลงมาที2 ถนนพระราม 3 ช่องนนทรี -นางลิ>นจี2 จากนั>นให้ชิดทางเลนซ้าย จะผ่านมาทางแยกนางลิ>นจี2 ตรงยาวมาเลยค่ะ ถนน
พระราม 3 ขับผ่านธนาคารกรุ งศรี สาขาใหญ่ ตรงมาจะมองเห็นตึกใหญ่ SV CITY Tower ให้ชะลอขับมาเรื2 อยเรื2 อยจะเห็น 7/11 ให้เลี>ยวข้างซอยมาได้เลยแล้วจะเห็น RBB ออฟฟิ ศ
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