
 
 -:عند الحدیث عن المواصالت في بانكوك ، البد من تسلیط الضوء على عدة وسائل ، وسوف نذكرھا بالترتیب 

 
 -) :التاكسي ( سیارة االجرة  -1
 

نذكرك بأشیاء ربما تغیب عن بالك بالنسبة لھذه الوسیلة 
 من المواصالت

 
 .علیك بتذكیر السائق إذا نسى فتح العداد   -1
 
 

علیك طلب المساعدة من الفندق المقیم بھ  في كتابة 
المكان ، الذي ترید الوصول إلیھ  باللغة التایلندیة حتى 

یسھل على سائق التاكسي ، الوصول إلى المكان المطلوب 
ألن األغلبیة من الشعب التایلندي ال یجیدون اإلنجلیزیة ، 

 .كذلك االحتفاظ دائما بكارت الفندق المقیم بھ 
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 Transportation in  Bangkokالمواصالت في بانكوك                                  



 
ال ننصحك باستخدام سیارات األجرة التي تقف أمام   -2

 .الفنادق  
 
 
استخدام التاكسي من االفكار الصائبة ، في تایلند خاصة   -3

عندما تكون السیاحة تتضمن عائلة كبیرة ، ففي ھذه الحالة 
سوف یكون التاكسي أكثر راحة ، باإلضافة إلى أنھ  غیر 

 .مكلف و رخیص جدا 
 
 
 
الحقائب والعائلة والبحث عن الراحة للوصول إلى  -4

الفندق ، أو الذھاب إلى المطار كل ھذا یجعل التاكسي 
 . ھوالوسیلة ، األكثر ترشیحا لذلك ننصحك بھ 

 
 
 
 

 -:الوسیلة الثانیة من وسائل المواصالت ھي 
 
 
 -) :الباص (الحافلة  -2
 
 

إذا كان لدیك صدیق من تایلند ،  یمكنك 
خوض ھذه التجربة ولكن ال ننصح بھا  

البتة ، خاصة إن كانت أول زیارة لك إلى 
تایلند ، كما أنھا  غیر مناسب وغیر 

 .مریحة  بالنسبة للعائلة 
 
 

 -:لة الثالثة ھي الوسی
 
  3- BTS 
 

 .قطار فوق األرض
 

لتجنب ازدحام المرور في بانكوك ، 
فان ھذه الوسیلة جیدة جدا ، وھي 

 .من االفكار الصائبة 
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SKY TRAIN (BTS) 
 

 كیف یمكن استخدام ھذه الوسیلة ھناك مساران لھ  وھو سھل االستعمال
 

) حیث یمكنك تغییر المسار ( محطة التغییر 
 )قلب بانكوك  (    Siam  -محطة سیام  في  

 
 

ویمكنك باستخدام ھذه الوسیلة الذھاب إلى 
العدید من مراكز التسوق ، واغلب االماكن  

 السیاحیة ، فقط ال یمكنك الذھاب إلى 
 .باستخدام ھذه الوسیلة ) القصر الكبیر ( 
 

یمكنك شراء التذاكر بسھولة ویسر من اجھزة  
 .بیع  التذاكر ، او من شباك التذاكر 

 
 . بات  40إلى  15التذكرة تتراوح من 

 
عدة مرات ، یمكنك  BTSاذا وددت استخدام 

 شراء تذكرة
، وذلك ) لیوم واحد استعمال غیر محدود  (  

 .بات  130بسعر 
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 محطة سیام 

 جمیع المحطات واسعارھا مكتوبة على اللوحة اعاله 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -:الوسیلة االخرى ، ھي 
 
4– MRT 

 -:المترو 
 

 .ھناك خط حدیث وطویل تحت االرض ، ولكنھ ال  یستخدم كثیراً من قبل السیاح 
 
 

 -:الوسیلة االخیرة للمواصالت ، ھي 
 
5– Tuk Tuk 

 -:التوك توك 
 .من المغامرة التي من الممكن ان تكون محببة ، خاصة لمن یزور تایلند اول مرة 
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 MRTمحطة    



  
وھي من الوسائل المثیرة لالھتمام ،اللتقاط 

 .الصور التذكاریة لھذه الرحلة 
 

االسعار بالنسبة للتوك توك عادة ما تبدأ من 
بات ، للمسافات القصیرة ، كما ان الجدال  50

 .في السعر صعب جدا 
 

ویتوجب علیك ان تعرف بان السیاح بالعادة 
، اكثر من %   100یدفعون ، للتوك توك 

السعر الذي یدفعھ   السكان المحلیون  ، اذا 
وددت استخدام التوك توك ، تجنب الواقفة 

 .امام الفنادق ، وفي االماكن السیاحیة 
 
 

 .ھي في الغالب وسیلة مواصالت غالیة الثمن بالنسبة لجودتھا ، باإلضافة إلى أنھا غیر مریحة  ال ننصح بھا أبداً 
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 سوق العطلة

Nana 
 شارع العرب

 Siamمحطة   

  MRT:  المترو    

BTS 
 قطار فوق األرض 

 مطار سوفارنا بومي الدولي 
 Suvarnabhumi Airport 


