
 
كم جنوب بانكوك ، وھي من مدن تایلند ، ذات الشعبیة لیس فقط من قبل السیاح ، ولكن   147تقع بتایا على بعد 

   . ھي كذلك حتى من قبل السكان المحلیین 
 
 

بتایا  لدیھا العدید من األماكن الثقافیة والحدائق 
الترفیھیة المختلفة، كما أنھا تشتھر بالنوادي 

 .اللیلیة والحیاة اللیلیة
 
 

أیضا ھناك مراكز التسوق الحدیثة ،  ومراكز 
 .التدلیك التایلندي

 
أفضل طریقة لرؤیة باتایا ھي عن طریق ، 

االستعانة بالجوالت، فھي تسھل علیك رؤیة معالم 
المدینة بالصورة التي تحب ، كما ان اغلب المعالم 
یقع على بعد من قلب المدینة ، وال یمكنك استخدام 

 . وسائل النقل العام للذھاب الیھا 
 
 

سوف تشرق عیناك في طریقك إلى بتایا ، برؤیة 
اللون االخضر وھو یغطي كل شبر من الطریق ، 

 . وحتى الجبال تكاد تكون جبال خضراء شامخة 
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 .وتقع بتایا على الساحل الشرقي لخلیج تایلند

 
 

وھي مدینة مختلفة تماما في طبیعتھا ، عن باقي 
المدن التایلندیة ،ھي مدینة للترفیة الكلي عن النفس 
فیمكنك مشاھدة أشیاء،  لم تشاھدھا في باقي المدن  

 . التایلندیة
 
 
 

كانت بتایا من قبل مجرد مدینة صغیرة،  ذات 
شواطئ أما أالن فھي تعتبر من المدن الكبرى 

واھمھا  بالنسبة للسیاح وھي معروفة ، بالحیاة 
اللیلیة ، و مدینة ال تعرف الصباح وتبعد بتایا عن 

مدینة بانكوك حوالي ساعتین تقریبا،  وھي تحتوي 
على أكبر شاطئین ویمكنك ھناك بأن تترك العنان 

لنفسك لالستمتاع الكلي ، وتتوفر فیھا المالھي 
 .ومراكز التسلیة 
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 -:تضم بتایا من الشواطئ الرئیسیة     
 Jomtien  -شاطئ جومتین و   شاطئ بتایا  

 اذا كانت رحلتك مع عائلتك ، وودت االسترخاء على الشاطئ ، فان 
 .ھو االفضل  Jomtien    -شاطئ جومتین 

 
 .كما  یمكنك العثور على الطعام الحالل، في مراكز التسوق 

 
، والمعروفة بانھ اكثر من جید في )مستشفى بانكوك(وتضم بتایا كذلك  

 .العالج 
   

لقد طرأ على بتایا في السنوات االخیرة ، مزید من التغیرات 
 . للجذب السیاحي 

 
یقع مكتب المعلومات السیاحیة التایلندیة ، في وسط مدینة  

 . بتایا 
 

  -:بتایا  -لمزید من االطالعات 
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