
 
  -:بانكوك لدیھا مطارین 

 
 
 
 ) Suvarnabhumi Airport(سوفارنا بومي الدولي :  مطار –1
 

تصل تقریبا جمیع الرحالت الدولیة إلى ھذا المطار ، وایضا العدید من الرحالت 
 .الداخلیة 

 
 
 
   ) Don Mueang Airport(دون موانج  : مطار  -2
 

وھو یستخدم في الغالب من قبل الشركات الطیران االقتصادیة ، بما في ذلك 
Air Asia . 
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 Bangkok Airportsمطارات بانكوك                                           



 -:سوف نسلط الضوء اوال ، على مطار 
 
 ) Suvarnabhumi Airport(سوفارنا بومي الدولي :  مطار -1
 
 

كم شرق بانكوك ،  30مطار  سوفارنا بومي الدولي ، یقع على بعد 
، ویعتبر االن المطار الرئیسي في  2006وقد تم افتتاحھ في عام 

 .بانكوك ، وھو واحد من اكبر المطارات في العالم 
 
 
 

ویضم جمیع المرافق الحدیثة والعصریة ، التي 
Wiتخدم المسافرین ، بما في ذلك ھناك خدمة  

-Fi   مجانیة ، وكذلك توجد غرفة للصالة
للمسلمین  ، ویمكنك  شراء بطاقة الموبایل 

 .التایلندیة  من المطار ) سیم كارت ( 
 
 
 

 -یوجد داخل المطار مكتب للمعلومات السیاحیة 
تایلند ، باالضافة للعدید من المقاھي والمطاعم ، 

 .وسوق حرة كبیرة جداً 
 

                                                   See Dunia - Bangkokبانكوك         -شوف الدنیا 

 سوفارنا بومي الدولي 



اذا لم یكن لدیك بات تایلندي ، یتوجب علیك تغییر بعض نقودك قبل الخروج من 
المطار، إلى حین الوصول إلى قلب المدینة  ، ویمكنك استخدام جھاز الصراف 

 .لھذا الغرض   ATMاآللي 
 

 -:كیف تصل إلى بانكوك 
 

ھناك بعض المواصالت ، التي یتوجب علینا تسلیط الضوء علیھا ، لنقلك من 
 المطار إلى قلب المدینة بانكوك 

 
 )التاكسي ( سیارة االجرة  -1
 

یمكنك العثور على سیارات االجرة في الطابق االول من المطار ، واتبع عالمة 
Public Taxi   عند وصولك للشباك ، او الكاونتر الذي یتوجب علیك ، شراء ،

تذكرة سیارة االجرة منھ ، علیك توضیح للموظف اسم الفندق الذي تود التوجھ 
 .الیھ 

 
 .ویمكنك التحدث باللغة االنجلیزیة ، فلیس ھناك اي مشكلة في ذلك 

بات تایلندي مضاف الیھ  رسوم المطار   350إلى    250تكلفة االجرة من 
 .بات تایلندي  50التي تكلف حوالي 

 
 60إلى  45یستغرق نقلك بسیارة االجرة إلى قلب المدینة ، حوالي ما بین 

 .دقیقة ، وذلك حسب الزحمة والمكان الذي تود االقامة بھ 
 

 .ننصحك بتجاھل اي شخص یقدم لك سیارة اجرة داخل المطار ، وعلیك الذھاب للمكان المخصص لذلك 
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 Airport Rail Linkقطار  -2
 

، واستخدام  Phaya Thai ھذا القطار یتجھ إلى محطة 
القطار من االفكار الغیر صائبة ، خاصة في حالة كان لدیك 

 .العدید من الحقائب الثقیلة ، وكنت مع عائلتك 
 
 

 .بات   45: تذكرة القطار 
 .دقیقة  30الوصول لقلب المدینة في غضون ، 

 
 
 Airport Expressحافالت اكسبرس  -3
 

یمكنك العثور على قطار اكسبرس ، في الطابق االول من 
 . 8المطار ، في البوابة 

 
وتعمل ھذه الحافالت اربعة مسارات إلى بانكوك ، وتتوقف 

 .عند اغلب الفنادق الكبرى في المدینة 
 

لذلك یتوجب علیك عند وصولك للشباك ، او الكاونتر الذي 
یتوجب علیك ، شراء تذكرة حافالت اكسبرس  منھا ، علیك 

 .توضیح للموظف اسم الفندق الذي تود التوجھ الیھ 

 .باث  150: قیمة التذكرة 
 .دقیقة ، وھي مكیفة  30تتمثل حركة الحافالت كل 

 
ایضا ھناك خدمة حافالت بین مطار دون موانج  و مطار 

 .سوفارنا بومي الدولي ، والعكس 
 

 -:لمزید من االطالعات 
www.suvarnabhumiairport.com 
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حافالت بین مطار دون موانج  و مطار سوفارنا بومي 

www.suvarnabhumiairport.com


Don Mueang Airport 
 مطار دون موانج 

 
كم ، شمال   30یقع مطار دون موانج على بعد حوالي 

بانكوك ، لقد كان المطار الرئیسي في بانكوك ، وذلك حتى 
 . 2006عام 

 
 

اما االن یستقبل رحالت شركات  الطیران االقتصادیة ، بما 
 . Nok Air– Air Asiaفي ذلك 

 
 -:كیف تصل من المطار إلى قلب المدینة 

 
سوف نسلط الضوء على بعض ، وسائل المواصالت التي یمكنك 

 -:استخدامھا ، للذھاب من المطار إلى قلب بانكوك 
 
 -) :التاكسي ( سیارة االجرة  -1
 

 .یوجد موقف سیارة االجرة ، في نھایة قاعة القادمین 
 

یتوجب علیك عدم قبول اي خدمة ، من الخدمات التي تعرض علیك للسیارات االجرة ، ننصحك بتجاھل اي شخص 
 .یقدم لك سیارة اجرة داخل المطار ، وعلیك الذھاب للمكان المخصص لذلك 

 
 .   Public Taxiوذلك باتبع العالمات إلى 

 
بات ، إلى مركز   250إلى   200تتراوح اجرة سیارة االجرة ، ما بین 

 .المدینة 
 
 .بات تایلندي  50مضاف إلیھ رسوم المطار التي تكلف حوالي  

 
 ) الباص ( الحافلة  -2
 

 -:ھناك خطین للحافالت من المطار 
A -  حافلةA1  

  : 30،بسعر BTS  ( Mo Chit -مترو فوق االرض ( تتوقف عند محطة 
 .بات 

B -  حافلةA2 
 BTS  (Victory Monument -مترو فوق االرض (  یتوقف عند محطة 

 .بات   30: بسعر    
 

ھذه الحافالت من االفكار الغیر صائبة ، في حالة لم تكن على درایة كافیة 
 .بمدینة بانكوك ، او كانت رحلتك االولى 

 www.donmueangairportthai.com/en -:لمزید من االطالعات عن مطار دون موانج 
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www.donmueangairportthai.com/en

