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 Shopping in Bangkokالتسوق في بانكوك                                 

 
 اذا كانت رحلتك القادمة إلى تایلند ؟؟

 !!!!كون متسوق ذكي 
المتسوق الذكي یسافر بحقیبة فارغة ، إلى تایلند ألنھ دون شك سوف ، 

 .تمتلئ شاء أم أبي 
 
 
 
 

إن التسوق في بانكوك حرفة لھا جذور، وحرفة معمـرة  اشتھرت بھا  
تایلند مـن زمـن لیس قصیر فھي مشھورة بالمالبس والصناعات 

الیدویـة والحـریر التایلندي الممیـز جـــدا ویمـكنك العثـــور على ضالتك 
بكـل سھولـة ویسر فـإن كنت تـــریـد الغـالي أو الرخیص مـن السلـع 
،الصناعــة الصینیة أو الكـوریة أو التایلندیة أم انك تفضل المـاركات 

 .العـالمیة كل مـا ترید یمكنك العثور علیھ  بیسر 
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    Central Chit Lomمركز  1 - 

 
یـعد من مراكز بانكوك القـدیمة  المركز  ھذا

والمشھورة وھو  مـن المـراكـز الكبرى ، حیث  
یمكنك العثــور عـلى أكثـر األشیـاء ،  التـي 
 7تتمنـاھا بالنسبـة للتسوق وھـو مكون من 

طـــوابق،  في الطـابق األول مفاجـأة تـایلند 
المذھلة ، أال وھـي محـل جیـم تومبسون فھــذا 
المحل للحریر التایلندي فعـال ال یفـوت ، و فـي 

نفس الطابق العـدیـد مـن المحالت ،  وكـذلك 
المقـاھي أما الطـابق الثاني فھو للسیدات 

 .والموضـة الخـاصة بھن والطابق الرابع لألطفـال وكذلك الھدایا 
 

   BTS  – Chit Lomوھـو مقـابل محطـة   
 .فھي تدخلك مباشرة  إلي الطابق الثالث من المركز دون عناء 

 
 انظر خریطة التسوق في بانكوك

 
 
 
  Emporiumمركز   - 2
 
 

-:المركز ھو عبارة عـن قسمین 
أحدھمـا محـالت منتشـرة ، أما 
القسم األخر فھو عبـارة عـن 

مـركـز كبیر مستقـل بـالـداخـل ، 
والقسـم األول یحتـوي عـلى 

المـاركـات العالمیـة ویمكنك فـي 
الطـابـق األرضـي العثــور عـلى 

 التخفیضـات أمـا 
 

 
 

القسـم اآلخـر فـإن أسعـاره متوسطـة ، كمـا یمـكنك العثـور عـلى التخفیضـات،  فـي الطـابـق الخـامس ویمكنكم 
العثـور عـلى أجــود الطعام ، واللذة وكـذلك المخابز والحـلویـات والمقاھـي ، وننصحـكم بتــذوق الخبــز ھنـاك أمـا 

     Jim Thompsonالطـابق الــرابع فإنھ ، یحمل بین طیاتھ مفاجـأة تایلند ، أال وھـو محـــل جیم تومبسون  
  .     Exotique Thaiللـحریر التایلندي وكـذلك 

 
   Phrom Phong    -  BTSمحطة  -    Sukhumvitشارع     



 من المراكز المشھورة في بانكوك 
 

ھذا المركز الكبیر یحتوي على العدید من السلع التي 
یمكنك العثور علیھا تحت غطائھ ، حیث یمكنك مشاھدة 

في الطابق األول محل سوبر ماركت ، أما الطـابق 
الثالث یمـكنك العثور عـلى مجموعـة مــذھـلـة مـن 
الـذھب والمـجوھـرات ، أمـا الطـابق الخـامس فھو 

یحتوي عـلى مجموعة مـن المطـاعم والتي تقـدم 
 .المأكوالت البحـریة 

 

 
 

Tokyu 
 

ھذا المركز 
الیاباني بداخل 

  MBKمركز
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3 -  M B K 
 
 

والنبـاتیة والبعض منھـا یقـدم الطعــام الحـالل و الطـابـق السـادس یشمــل الطعــام الصیني المـجفف وكــذلك 
وكـــذلك یمكنك شـراء المشغوالت   TOPS -یمـكنك شـراء الشـاي الصیني الممیز ،والحالل مـن الطعام فــي 

 .الیدویة التایلندیة المتوفـرة فـي ھــذا الطابق 
 
وھــذا المـركز یحتوي عـلى السلع ذات )  Tokyu   (   داخل ھـذا المركز یـوجد المركز الیاباني طوكیــو   

الجـودة العالمیـة وكــذلك یعــرض الماركات المشھورة في الیابان أما في الطابق الرابع منھ فإنة یعـرض أوانـي 
 .الطـعــام الیــابـانیة التي ال تضـاھي وسـوف تحـوز  على إعـجاب أغلب السـیدات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انظر الخریطة  التسوق في بانكوك 
یفضل عدم الذھاب یومي السبت واألحد الن االزدحام 

 . یكون شدید

ترید رسم صورتك؟ احضرھا معك إذن فھنا 
 .یمكنك رسمھا 



 و    Siam Discovery Centerیوجد ھذان المــركزان وھمــا   MBKأمام مركز 
Siam Center      ھــذان المركزان ھمـــا األفضــل للتسوق ،   خـاصــة أن كنت أو كنتِ ،  من محبي

 .الموضة والباحثین عن الجدید ،  وھما یناسبان الشباب كثیراً 
 انظر خریطة  التسوق في بانكوك 

إذا كنت ترید شراء المشغوالت الیدویة التایلندیة الممیزة جداً 
وھو یحتوي على    Narai Phandفعلیك الذھاب إلى مركز 

 الطـابـق الرابع ،  Isetanاألول في مركز فروع في بانكوك 
 

 .في الطـابق السـابع   President Tower والثاني في مركز
 

    Central Chit Lom  في مركز و 
 

 ھذا المركز تابع للحكومة التایلندیة 
www.naraiphand.com 
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4 - Narai Phand 
 لمشغوالت الیدویة التایلندیة ا

5 -  Platinum Mall  
 من مراكز التسوق التي البد،  من تسلیط الضوء علیھا  ،  

وھو یحتوي على العدید من المودیالت الحدیثة ، والجمیلة 
 5المتنوعة التي یمكنك العثور علیھـا ، كما أنھ یتكون من 
طوابق ، و یضم كذلك العدید من  المطاعم ،  وفي حالھ 

شرائك أكثــر من سلعــة من نفس المحل یمكنك  الحصول 
 )جید للشباب . (على تخفیض 

 .انظر الخریطة  التسوق في بانكوك 

www.naraiphand.com


یعتبر ھذا المركز من أكبر المراكز في آسیا ، على 
اإلطالق وھـو نقطة التحـول ، بالنسبة لتایلند ومن 

أضـخم مـراكزھا ، ویحتوي على أكثر الماركات 
 .العالمیة  ، باإلضافة إلى أحدث صرعات الموضة 

 
 

أما الطابق األرضي فإنھ یحتوي ، على العدید من 
المطاعم والمقاھي الراقیـة ، وبالنسبـة للطـابق 

الثـاني والثالث والرابع فإنھا جمیعھا ،  تحتــوي على 
 .متــاجر متنوعــة 

 
في جـزء مـن الطابـق الـرابــع یمكنك،  العثــور عـلى 

المشغوالت الیـدویـة التـایلنـدیـة ، وكــذلك الحـریر 
 .التایلندي 

 
 انظر خریطة  التسوق في بانكوك 

وھناك تحت األرض یمكنك مشاھدة اكواریوم 
Siam Ocean World  
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6 -  Siam Paragon  

7 - Jim Thompson Silk 
 
 

وھب الحیـاة للحــریر التایلندي،  فقــام بوضـع 
أسـاس قوي للحریر ھنــاك ، تبناه ووھب وقتاً لیس 

بالقلیل من أجلـھ ومـن أجــل بقــائھ ، علـى أرض 
المنـــافسـة إنـھ الحـریــر التایلندي ، فھـو یتمیز 

 بجـودة عالیة أما
 
أسعاره  فھي محددة  ھنا ،دون شك سوف تمـر   

فـي مخیلتك أناس تستحق ھـدایا بھذا اإلبداع 
والجمال ، فیمكنك الشـراء والثقة معاً ، مركز جیم 

  تومبسون بالقرب من 
 

 Sala Daeng-   BTS  :  محطة   
 

 .انظر خریطة التسوق في بانكوك 
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8 - NaRaYa 
 
 تعتبـر من أشھــر المـاركات التایلندیـة،  والتي تخص أجود أنـواع حقائب   
 . الید ، فھي متنوعـة جدا وذات طــرح ممیز 

 وبقي إن نذكــرك بأنھـا صنـاعـة تایلندیـة ، وھنا فقط یمكنك تـرك العنان لذاتك
 .لشراء أجمل ھدیـة لصدیقاتك  

 
 توجد في أغلب مراكز تایلند و 

   Sukhumvit  أیضا في  شارع 
 
 
 

      Terminal  21مركز    9 -  
 

عند الحدیث عن التسوق ، البد من تسلیط الضوء على 
احدث مراكز التسوق ، واروعھا تصمیم على االطالق 

 .في بانكوك 
 

حتى وان كنت التود الذھاب للتسوق ، یستحق ان 
تقصده اللتقاط صور اكثر من رائعة ، واالستمتاع 

 .بارتشاف فنجان من القھوة 
 

فكرة ھذا المركز ھي رائعة جدا ، في الطابق السفلي تبدأ من المطار ، وتصعد من المطار إلى باریس تسوق بمعالم 
 .باریسیة ، ثم تصعد لمعالم یابانیة مع مدینة طوكیو ، ثم تصعد إلى لندن وغیرھا من المدن 

 
بالحدیث والوصف اصبحت جاھز 
للذھاب ، اذن رحلتك القادمة ان 

كانت إلى بانكوك ، فشاھد بنفسك 
 .، وال تنسى السلفي 

 
  

من المتاجر  600یضم  حوالي 
وقاعة للطعام كبیرة ومحل سوبر 
ماركت ضخم مع المقاھي ودور 

 .السینما 
 

 -:للذھاب الیھ 
 BTS - Asok: من محطة 

 .بالقرب من شارع العرب 
 

 انظر خریطة  التسوق في بانكوك 


