
بانكوك الطریق الذي تسیر الیھ  مع عبق الورد ، االصوات الھامسة 
التي تستوطن روحك ، ھي رحلتك االولى ، او رحلتك االخیرة ، فتایلند 

 .ال تمل ابدا 
 
 

االسم القدیم لتایلند ، بانكوك ھي )  سیام(، اصبحت     1782في عام 
 8واحدة من المدن الكبرى في اسیا ، وھي تضم ما یقارب حوالي 

 .ة ملیون نسم
 

وتعد بانكوك من المدن ، المثیرة لالھتمام في عالم التسوق والسیاحة 
 .باالضافة للرعایة الصحیة والمستشفیات 

 
ھناك مدن ال یمكنك ان تقول قد زرتھا ، مالم تزر اھم معالمھا ، 

كباریس وبرج ایفل ، كدبي وبرج خلیفة ، كبانكوك والقصر الكبیر  
 ) .راجع القصر الكبیر ( 
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لك ان تتعلم تقییم رحلتك ، اذا كانت موفقة او ال ، وذلك من 
خالل الحجز المسبق للفندق ، وزیارة اھم المعالم المھمة في 

 .البالد 
 
 

ھناك العدید من الجوالت الیومیة من بانكوك ، ویمكنك مشاھدة 
 .ذلك في الفندق المقیم بھ ، او عن طریق وكاالت السفریات 

 
وھناك العدید العدید من الجوالت المختلفة ، علیك اختیارھا 

 .بعنایة 
 
 

 -:ماذا لو سلطنا الضوء على ، العاصمة القدیمة لتایلند  وھي 
 ) Ayutthaya(مدینة ایوتایا 

 
 

، وھي تبعد    1767إلى عام   1350ایوتایا السحر التاریخي االخاذ ، كانت ھذه المدینة عاصمة تایلند ، من عام 
 .بانكوك کم شمال  85
 

عندما نقرر السفر والسیاحة ، نقرر بذلك زیارة اغلب المدن والمعالم التاریخیة ، ربما یحالفك الحظ مرة اخرى ، 
 .وربما كانت اروع ذكرى عندما یعاكسك الحظ ، في العودة الیھا 
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 ایوتایا

 Bang Pa-ln Palaceالقصر الملكي 



 
 Bang Pa-ln Palaceفاذا كان لدیك الوقت لزیارة ھذه المدینة القدیمة ، فان معظم الجوالت تشمل ،القصر الملكي 

 .في طریقك للذھاب إلى المدینة القدیمة ایوتایا ، ھناك اشیاء تطل علیك ، ربما وددت زیارھا  
 

 -:نذكر بعضا منھا 
 
1– Samutprakarn Crocodile Farm 

  -:مزرعة التماسیح 
 لعشاق عروض التماسیح 

 
تعشق االثارة ، والمغامرة ، اذن عروض التماسیح 

سوف تروق لك ، تقع مزرعة عروض التماسیح ،على 
الف   60، من مركز بانكوك ، وھي تضم کم  35بعد 

تمساح  ،     وھی تعتبر اکبر مزرعة  تماسیح فی 
 . العالم 

 
باالضافة للتماسیح ، تضم المزرعة الفیلھ واالسود 
وكذلك النمور وافراس النھر ، وعروض التماسیح 

 .یومیة 
 

 .االفضل للذھاب االستعانة بالجوالت 
 

 .ءً مسا 6، إلى صباحاً    8تفتح یومیاً ، من الساعة 
 بات  200: اطفال بات     300: بالغین  -:قیمة التذاكر 

 
 -:من االماكن التي البد من تسلیط الضوء علیھا 

 
لعشاق الثقافة والرقص التایلندي ، توجد نوعان من 

منتزھات المالھي مع الحدائق ، حیث تمكنك من 
مشاھدة الثقافة التایلندیة الراقیة ، والرقص الذي 

ا مع الكثیر من الحركات االنیقة  ً  .ینبعث سحر
 

فھنا یمكنك مشاھدة العدید من الجوانب التایلندیة مثل 
الرقص والتاریخ التایلندي ، وكالھما عروض عالیة 

 .الجودة وتستحق المشاھدة 
 

 -:سوف نسلط الضوء على 
 ) Sampran Riverside( حدیقة سامبران 

 
مدینة بانكوك ، وھي منتزه کم من  30تقع على بعد 

جذابھ جدً ، كما انھا منتجع یشتھر بالعروض الثقافیة 
 .التایلندیة 
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 .ء  مسا 2:45یومیاً في تمام الساعة ، : العرض الثقافي 
 .بات  300:  اطفال .    بات  550: بالغین  -:قیمة التذاكر 

 
 

 .ء مسا  3:30مساء ،    2:15  -: ھناك عرض الفیل الیومي ، وھو في االوقات التالیة ایضا 
 
 

 -:لمزید من االطالعات 
 
 
2– Siam Niramit 
 تزه الثقافة من
 

 .ھذا المنتزه یاخذ الزوار في جولة إلى سیام القدیمة ، حیث االداء التقلیدي والمھرجانات التایلندیة 
 

 )MRT  )Thailand Cultural Centreوتتوفر  خدمة حافالت مجانیة ، تبدأ حركتھا من مقابل محطة 
 .ء مسا 7:45ء ، إلى الساعة مسا 6دقیقة ، وذلك یومیاً ، من الساعة   15، وتتمثل حركتھا كل 

 
 .ءمسا 8یبدأ العرض في تمام ، 

 . بات  2350إلى   1500للبالغین تتراوح ما بین ، : قیمة التذاكر 
 

 www.siamniramit.com -:لمزید من االطالعات 
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                     Sampran Riversideحدیقة سامبران  

Siam Niramit 

http://www.sampranriverside.com/about-us/tourist-attraction-around-bangkok/
www.siamniramit.com


 Ananta Samakhom Throne Hall  -كي  اما لعشاق الفن المل
 

ھذه القاعة ھي جزء من قصر دوسیت ، مع العدید من االعمال الفنیة الجمیلة واللوحات ، بشرائك  تذكرة للقصر 
 .الكبیر ، تشمل زیارتك لھذا المكان  

 
 

 . بات   150:   قیمة التذاكر 
 
 

 .یفتح یومیاً ،عدا یوم االثنین مغلق 
 5صباحاً ، إلى   10یفتح  من الساعة 

 ً  .مساء
 
 
 

 -:ماذا في جعبتك ایتھا الفاتنة بانكوك 
 

 -:عشاء في سماء بانكوك 
 
 

العشاء عادة ینقلنا إلى الرومانسیة ، فماذا اذا كان ھذه المرة العشاء مختلف تماما ، عشاء في مكان خاص جداً في 
 ،   61بانكوك ، فھو فرید من نوعھ ،ھذا السحر یمكنك االستمتاع بھ ، في  الطابق 

 .  Sathorn، شارع   Banyan Treeفي فندق   
 
 

ً   6یفتح یومیاً ، من الساعة   .مساء   10:30إلى الساعة  مساء
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مع جولتنا الرائع في بانكوك ، 

 -:سوف نسلط الضوء على 
 
 

 Wat Traimitمعبد 
 
 

یقع ھذا المعبد في الحي الصینى ، 
وھو معبد شھیر بتمثال بوذا 

كیلو   5500الضخم ، والذي یزن 
،  متر   3من الذھب ، ویبلغ طولھ 

تحفة اخرى من تحف تایلند 
 .الرائعة 

 
 
 
 
 

 -:لمزید من االطالعات عن بانكوك 
 
 

  .رحلتك اجمل واروع في تایلند ، مع شوف الدنیا اجعل 
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 Wat Traimitمعبد   

http://na.tourismthailand.org/About-Thailand/Destination/Bangkok

