
 แผนทีส่ถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที)  

58 หมู่ 9 กิโลเมตร ท่ี 42 ถ.ทางหลวงพหลโยธินคลองหลวง จ. ปทมุธานี 12120  

โทร 02-5245642 

https://goo.gl/maps/49NSjMtnNrWdjTiL8 

https://goo.gl/maps/49NSjMtnNrWdjTiL8


The instruction for visiting AIT 

 

Asian Institute of Technology (AIT)  

58 Moo 9, Km. 42, Paholyothin Highway, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.  

Tel. 02-5245642 

https://goo.gl/maps/49NSjMtnNrWdjTiL8

https://goo.gl/maps/49NSjMtnNrWdjTiL8


Suvarnabhumi Airport Terminal Map 

FLOOR TRANSPORTATION 

4 FL (Departures) Passenger Drop-off 

3 FL (Meeting)  

2 FL (Arrivals) Limousine / Car Rental / Shuttle Bus 

1 FL (Transportation) Bus / Taxi 

B1 FL Airport Rail Link 

 

 

How to go out from airport  

▪ By bus >>>> 1 FL 

▪ By taxi >>>> 1 FL 

▪ By airport rail link >>>> B1 FL 

 

 

 

 



AIT is located 40 km north of Bangkok on Paholyothin Road. Tell the taxi driver you would like to go 

to the Asian Institute of Technology (AIT) beside Thammasat University Rangsit. Not all drivers on 

queue at the transportation center may easily recognize AIT but then when you mention Thammasat 

Rangsit, they can recognize your direction. AIT and Thammasat University have the same entrance to 

their campuses.  

A taximeter starts at 35 baht and adds up 1 baht for every 2 kilometers. It is widely practiced that when 

a taxi passes through an expressway or motorway, the passenger carries the toll expenses. It is 

recommended to pay the tolls, as the trip will be faster. An estimated 600 baht (approx. 15 USD) will 

be shown on the meter by the time you reach AIT under normal traffic conditions and about 700 baht 

when the traffic is heavy during busy hours. Always insist on the use of the meter. Public taxi service 

is available at the public transportation center of Suvarnabhumi International Airport, but not at the 

terminal building itself. To get a taxi, a passenger must take the AOT shuttle bus from level 2 or level 

4 of the passenger terminal building (express route recommended, free of charge) to the transportation 

center. At the time of this posting discussions were ongoing to allow taxis to take passengers directly 

from the terminal. This service may be available when you come to Thailand.  

Following is information about the return trip from the airport. As many taxi and limousine drivers 

will be unfamiliar with AIT's location, maps in Thai and in English are available to print and hand to 

the driver. Please find attached herewith AIT's location, maps in Thai and in English for your perusal 

and reference and kindly print and hand to the driver for the clear direction. 

 

Go to AITCC by Taxi 

>>> Go to 1 FL to get taxi 

For Taxi Driver 

ก รุ ณ า ส่ ง ผู ้ โ ด ย ส า ร  ณ  อ า ค า ร สั ม น า 

( เ อ ไ อ ที ค อ น เ ฟ อ เ ร้ น ท์ เ ซ็ น เ ต อ ร์ )  , 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ซ่ึงตั้ งอยู่ใกล้กับ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์- รังสิต 

Please send this passenger to AIT Conference 

Centre at Asian Institute of Technology near 

Thammasat-Rangsit University.  

 

สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที)  

58 หมู่ 9 กิโลเมตร ท่ี 42 ถ.ทางหลวงพหลโยธินคลองหลวง 

จ. ปทุมธานี 12120 โทร 02-5245642 

Asian Institute of Technology (AIT)  

5 8  Moo 9 , Km. 4 2 , Paholyothin Highway, 

Klong Luang, Pathumthani 1 2 1 2 0  Thailand. 

Tel. 02-5245642 

 

https://goo.gl/maps/49NSjMtnNrWdjTiL8 

https://goo.gl/maps/49NSjMtnNrWdjTiL8


Go to Asia Airport Hotel by Taxi 

>>> Go to 1 FL to get taxi 

For Taxi Driver 

ก รุณ า ส่ ง ผู ้ โ ด ยส าร  ณ  โ ร ง แ รม เ อ เ ชี ย  แ อ ร์ พอ ร์ท 

ซ่ึงตั้งอยูใ่กลก้บัเซียร์ รังสิต  

Please send this passenger to Asia Airport Hotel 

near Zeer Rangsit. 

โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต  

99/2 หมู8่ ต าบลคูคต อ าเภอ ล าลูกกา ปทุมธานี 12130 

โทร: +66(0)2 992 6999 

Asia Airport Hotel 

9 9 / 2  Moo 8  , Phaholyothin Road Lamlukka 

Pathumthanee 12130 Thailand 

Tel: +66(0)2 992 6999 

 

https://goo.gl/maps/yTmiNfPV3TKmcJ5WA 

 

Go to Novotel Bangkok Future Park Rangsit Hotel by Taxi 

>>> Go to 1 FL to get taxi 

For Taxi Driver 

ก รุณา ส่งผู ้โ ดยสาร  ณ  โรงแรมโนโว เทล  ก รุ ง เทพ 

ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ซ่ึงตั้งอยูใ่กลก้บัฟิวเจอร์ฟาร์ค รังสิต  

Please send this passenger to Novotel Bangkok 

Future Park Rangsit near Future park Rangsit. 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  

ถนน พหลโยธิน, ต าบล ประชาธิปัตย,์ อ าเภอ ธญับุรี, 12130 

ปทุมธานี 

โทร: +66 2 520 2525 

Novotel Bangkok Future Park Rangsit  

1 4  Phaholyothin Frontage Rd, Prachathipat, 

Thanyaburi District, Pathum Thani 1 2 1 3 0 , 

Thailand 

Tel: +66 2 520 2525 

 

https://goo.gl/maps/oLAgaCtjCoQdPiCG9 

 

 

https://goo.gl/maps/yTmiNfPV3TKmcJ5WA
https://goo.gl/maps/oLAgaCtjCoQdPiCG9


Go to Hop Inn Rangsit Hotel  by Taxi 

For Taxi Driver 

ก รุ ณ า ส่ ง ผู ้ โ ด ย ส า ร  ณ  โ ร ง แ ร ม ฮ็ อ ป  อิ น น์  

รังสิตซ่ึงตั้งอยูใ่กลก้บั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รังสิต  

Please send this passenger to Hop Inn Rangsit 

Hotel near Major Cineplex Rangsit 

โรงแรมฮ็อป อินน์ รังสิต 

92 2 ถ. พหลโยธิน ต าบล ประชาธิปัตย ์อ าเภอธญับุรี 

ปทุมธานี 12130  

โทร: +66(0) 2659 2899 

Hop Inn Rangsit Hotel  

9 2  2  Phahonyothin Rd, Tambon Prachathipat, 

Thanyaburi District, Pathum Thani 1 2 1 3 0 , 

Thailand 

Tel: +66(0) 2659 2899 

 

https://g.page/hopinnrangsit?share 

 

 

 

 
 

Emergency contact: 

Tippawan Singhopon 

Tel: +66(0) 87-281-7030 

https://g.page/hopinnrangsit?share

