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خــاص بالسیـاح وھـم یتكلمون ) شرطة ( یـوجـد في تـایلند أمـن
   1155اللغة االنجلیزیة فإذا أردت المساعدة فال تترد الرقم  ھو 

 .في أنحاء تایلند كافة 
 
 
 
 
 V 220:  الكھرباء    - 2
 
 
 
 
 

 

 اشیاء نذكركم بھا 

 العملة  -3
 

 .  عملة البالد الرسمیة في تایلند ھي البات
 

یمكنك تغییر عملتك بكــل راحــة في تایلند ولكــن بعض العمالت 
تكون رخیصة  جداً، العملة التي یفضل اصطحابھا معك إلى تایلند 

 .ھي الیورو أو الدوالر  
 

االفضل تغییر بعض من نقودك قبل مغادرة المطار واالنتقال إلى 
 .مركز المدینة 

 
في جمیــع بنوك تــایلند یمكنك تغییر عملتك فإن أسعــارھــا جمیعــا  

متماثلة فاطمئن، وننصحك بعــدم تغییر عملتك في الصرافات أو 
 .أمـاكن تغییــر العملــة الصغیرة 

 
 200و 100و  50و  20:  األوراق النقدیة في تایلند الفئات التالیة 

   1000و  500و 
 $Baht     =1  US 35  تقریبا 

 
 www.xe.com:     و إذا  أردت معـرفة سعـر الصـرف لھذا الیـوم فقـم بــزیـارة ھـذا الموقـع 



   
  

 -:السكان  - 6
 

 .ملیون نسمة  6.5یبلغ عدد السكان في بانكوك  
 .ملیون نسمة  67 في تایلند 

 
 
 -:اللغة  - 7
 

 .، ھي اللغة  التایلندیة  تایلندان اللغة المستخدمة في 
 
في اغلب االماكن السیاحیة والتسوق یتحدثون اللغة  

 .االنجلیزیة 

4 – ATM 
 

في  ATMتقریبا یمكنك العثور على اجھزة  الصراف اآللي 
جمیـع  ارجاء تایلند  براحة تامة ، كما یمكنك العثور على 

 .صرافات لتغییر العملة براحة تامة ویسر 
 

، االفضل تایلندإذا كنت تستخدم اجھزة  صراف اآللي  في 
استخدام الجھاز الواقع خارج البنك و خالل ساعات العمل 

 .الرسمیة 
 

في جمیــع بنوك تــایلند یمكنك تغییر عملتك فإن أسعــارھــا 
جمیعــا متماثلة فاطمئن، وننصحك بعــدم تغییر عملتك في 

 .الصرافات أو أمـاكن تغییــر العملــة الصغیرة 
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 +66:    المفتاح الدولي 
 

      -:إلى بلدك   تایلندكیفیة االتصال من 
  001+ رمز البلد + رقم  الھاتف   

 
Bangkok:            02 

Phuket:          076 
Pataya:         038 

Chiang Mai:         053 
Samui:         077 



 
 )الموبایل ( الھاتف النقال  - 8
 
 

 -:شبكات للھواتف النقالھ في تایلند    ، وھي  3ھناك 
 
 
 
1– AIS 
 
 
2– dtac 
 
 
3– truemove 
 
 

التایلندیة بسھولة جدا من ) سیم كارت ( یمكنك الحصول على بطاقة الھاتف المحمول 
بات كما ال یتوجب علیك تقدیم أي  50 السوبر ماركت وكذلك من  سفن إلفن بسعر 

 .أوراق شخصیة 
 
 

 .من  المطار) سیم كارت ( ایضا یمكنك شراء بطاقة الھاتف النقال 

 
اغلب الدول العربیة یمكنھا ، 
 استخدام البطاقة المحلیة في

، بید ان التكلفة   تایلند 
للمكالمات سوف تكون غالیة جدا 

 ، لذلك ننصحك بشراء بطاقة
 .   تایلند)   سیم كارت (  
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 مطار سوفارنابومي



 -:البقشیش  - 11
 

 البقشیش لیست شائعة في تایلند ، اال في الفنادق الكبرى ،
 المساج او( لحاملي الحقائب او خدمة المساج الطبیعي  
 بات ، في حالة كنت   30إلى  20، من ) التدلیك التایلندي  

 .راضي عن الخدمة 

  
 
 
  

 -:افضل االوقات للذھاب  - 9
 
 

 من نوفمبر إلى مایو  -المواسم السیاحیة في تایلند 
 المواسم غیر السیاحیة من مایو إلى أكتوبر,

األسعار في الفنادق بالنسبة للمواسم غیر السیاحیة تكون أرخص 
بكثیر منھا  للمواسم السیاحیة ویجب االنتباه إلى أن أكثر العرب 

 .یسافرون في المواسم غیر السیاحیة 
 

 -:المیاه  - 10
 

 االفضل شراء المیاه المعدنیة ، ویمكنك شرائھا 
 .من محالت السوبر ماركت 

 

 -:العلم  - 12
  

من ثالثة ألوان ھي األحمر واألبیض : یتكون علم تایلند 
 واألزرق مرتبة بشكل خمسة خطوط أفقیة 

یرمز اللون األحمر إلى الحیاة ویرمز األبیض إلى البوذیة 
 .النقیة بینما یرمز األزرق إلى الملك 
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 -:الصور السیاحیة  -13
في أغلب األماكن السیاحیة التي تتوجھ إلیھا تقریبا سوف یقومـون بتصویرك وبعـد 

االنتھـاء من جولتك السیاحیة سوف تعرض علیك الصورة وغالبـا مـا یكـون ثمـن 
بات  طبعــا یمكنك شرائھــا إذا أردت أو تركھـا فلیس ھنـاك إجبـــار   100الصورة 

لشرائھا ویمكنك أیضــا رفض التصویر إن أردت، ھذا الشيء متعارف بھ في تایلند 
 .فجعلھا مــن ضمــن الذكریــات السعیــدة والجمیلة التي تذكرك ببلد أجمل 


