Bangkok International Dental Center Directions and Contacts
BIDC Address
157 Ratchadapesik Rd.
Din Daeng District
Bangkok 10400
Tel: 02 692-4433
BIDC Travel Directions by MRTA
To get to our clinic by MRTA, get off at Thailand Culture Station taking the exit 4. When you exit the station, you will arrive at the Thai
Life Insurance Building. Bangkok International Dental Center is approximately 400 metres away from the MRTA station. One block down
from Big C Extra shopping mall following the traffic flow.
If you would like to walk, take a 10 minutes stroll towards the direction of Big C Extra following the traffic flow before arriving at Bangkok
International Dental Center, a 7 storey tall building.
If you would like to take a 5 minutes bus ride, get on any bus at the Thai Life Insurance Building. The bus fare is less than 10 thai baht,
get off the bus stop located directly infront of BIDC buidling. The BIDC bus stop is also infront of a passenger overhead bridge that can be
clearly and easily located.
If you would like to take a 5 minutes cab ride, get on any cab. The cab will go straight along the main road on Ratchadapesik Rd. Alight
at the BIDC building about 2 blocks away from the MRTA station.
BIDC Travel Directions by BTS
From any BTS line, take the BTS and interchange at Asoke BTS station to the Asoke MRTA station. From Asoke MRTA station, get off at
Thailand Culture Station taking the exit 4. Follow the above instructions to get to BIDC Building.
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