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إن ھیكل القصر الكبیــر الرائع  1782تم بناء ھذا القصر في عــام  
ھـو موطـن  لكثیر مـن المعــابد والمبـاني المزخـرفة بمجموعة 

متنـوعة مـن أنمــاط الفــن المعمـاري ویشـیع وجــود ورق الذھب 
 .وتبلیط عــاكس وصــور بـوذا في كــل مكـان 

 

 

-:معبد  فراكیو   
 

ھــذا المعبد الرائع الــذي یعــد كنزا دفینـا،  للفنــون التایلندیـة 
. ومــوطناً لبوذا الزمــردي،  تمثال بــوذا األكثر تبجیـال في تایلند  

 

 Grand Palaceالقصر الكبیـر                                             



                                                   See Dunia - Bangkokبانكوك         -شوف الدنیا 

 

 

لكن ھنــاك الكثیر ما عدا ذلك مما یستحق االھتمام 
والمشاھدة في مجمع القصـر الكبیر مثل الزینــة الملكیة 

التایلندیة وجناح العملة المعدنیة حیث یقــام  معـرض دائم 
مـن المالبس الملكیة الفخمــة والزینــة واألوسمـة 

والعمـالت المعـدنیة التي یعـــود  تاریخھا إلى أوائل القرن 
.الحادي عشر   

 
 
 

ھذا المعبد ال یمكن وصف الجمال واإلبداع الذي قد وضع 
.فیــھ فكـل قطعة فیـھ تنـطق باسم اإلبداع الذي ال یقھر   
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إذا وصلت إلى بانكوك البد من زیارتھ ،لیس لشيء فقط 
لمشاھدة ھذه التحفــة ، التي ال یمكن أن تقـھــر  ویمكنك 

الشعــور باالنبھـار ، عنـد رؤیتھـا فلیست بالشيء العــادي 
 الطبیعي وال الشـيء االستثنائي،  بـل ھي فوق ذلك كلھ 

 

 

وحالة خاصـة جـدا یعـجز القلم عن سطر كلمات تعبر عنھا 
في نفس الوقت یمكنك مشاھدة،أكثر من معبد بالقرب من 
ھذا القصر وھي معـابد تعد األفضل،  و األكثـــر إبداعــــاَ  

 .        في بانكوك 

    

 فاقتنص ھذه الفرصة واسع للبحث عن المعرفة  
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 -:أشیــاء نذكركم بھا 

 3:30صباحاً ، إلى  8:30یفتح یومیاً من الساعة  -1 
ً ، عدا األیام الخاصة   .مساء

ینصح الزوار بارتداء مالبس محتشمة عند دخول  -2 
 .المعابد ألنھا أماكن ألداء العبادة البوذیة في  تایلند 

بات وتشمل التذكرة    500قیمة التذكرة للدخول  -3 
 .الدخول أیضا عدد قلیل من المتاحف في بانكوك 

یمكنك الذھاب إلى القصر الكبیر ،  والذي یشمل  -4  
عن   طریق ) مرقد بوذا ( وكذلك ) معبد بوذا الزمردي ( 

بات ، شامل خدمة    1200الجوالت السیاحیة  بقیمة 
 .مواصالت نقلك من الفندق ، والعكس 

 .شيء سھل وممتع في نفس الوقت  

 .مساء  3:30صباحاً ،  الي    8:30: یومیاً 

     


