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אריות סינגָה שומרים על הכניסה לוואט ּבֶנצ'אמאּבֹוּפיט

פילים לבנים מלכותיים
חשיבותו של הפיל הלבן )צ'אנג סאמקאן - 

chang samkhan( בתאילנד מקורה באגדה בת 
2,500 שנה: המלכה מאיה היתה עקרה, אך לאחר 

שחלמה שפיל לבן נכנס לרחמה היא התעברה 
ונשאה ברחמה את הבודהה לעתיד. במאה ה־13 
קישר המלך ראמקאמֶהנג בין פילים לבנים לבין 

יוקרה, ומאז מהווה מספר הפילים הלבנים 
שבבעלותו של המלך המכהן סמל לחשיבותו. עד 

1917 כיכבה דמותו של הפיל הלבן על דגל סיאם, 
והוא נותר סמל לאומי עד היום. מקור הביטוי 

המערבי 'פיל לבן' - כלומר, השקעה גדולה 
וחסרת־תועלת - הוא במסורת התאית שעל פיה 

כל הפילים הלבנים שייכים למלך: אין לרתום 
אותם כבהמות משא, ועל כן החזקתם כרוכה 

בעלויות עצומות.
הפילים אמנם מכונים לבנים, אך הם אינם לבקנים 

דש מתקופת ָאיּותאיָה שכבר ניצב 
באתר. הוואט החדש מכונה גם 

־'מקדש השיש' על שם חיפוי הקי
רות בשיש קררה אפור.

הּבֹוט ערוך בצורת צלב עם גג 
־מדורג בגלים, והוא בנוי בפרופור

ציות אלגנטיות. במבנה שולבו 
בהצלחה סגנונות מסורתיים 

שונים; על חלונות הוויטראז', 
למשל, שריבוי הפרטים בהם 

מאפיין את הסגנון הוויקטוריאני, 
נראות סצינות מהמיתולוגיה 

התאית. באולם שבו שמור אפרו 
של ראָמה החמישי מוצג ההעתק 

המקודש ביותר של פסל ּפְָרה 
בודהה צ'ינאראט מּפיצאנּולֹוק 

)עמ' 160-61(, עטור בהילה מחו־
דדת. באכסדרה מוצבים 53 פסלי 

בודהה, חלקם מקוריים וחלקם 
העתקים של פסלים מתאילנד 

וממדינות בודהיסטיות אחרות, 
אוסף פסלים שהרכיב ראָמה 

החמישי.
בתוך הוואט מצויה מערכת דלתות 

־אחת מתוך שלוש מערכות משוב
צות אם־הפנינה שניצלו מוואט 
ּבֹורֹום ּבּודהאראם שבָאיּותאיָה. 

הבניין שבו חי ראָמה החמישי 
־כנזיר מעוטר בציורי־קיר של אירו
עים שהתרחשו בתקופת מלכותו.

לוואט ּבֶנצ'אמאּבֹוּפיט נוהרים 
רבים לצפות בטקסי הנזירים, 

־החל מתהלוכות בחגים הבו
דהיסטיים וכלה במתן הנדבות 

היומי )עמ' 129(, שבמהלכו 
־עושי־הצדקה תורמים אוכל לנזי

רים הערוכים בטור מחוץ לוואט 
לאורך רח' נאקֹון ּפאתֹום. מדובר 

בהיפוכו של המנהג המקובל - 
בדרך כלל הנזירים הם שיוצאים 

לבקש נדבות, ולא התורמים 
שבאים לבקשם.

 שדרת 
q ראטצ'אדאמנאן


 ,70 ,39 ,33 ,15 @ D4 1 מפה

159, 201; ממוזגים: 511, 503, 157, 
183 ,170

 Ratchadamnoen( שדרה זו
Avenuee( תוכננה בידי המלך מֹונ־
גקּוט )ראָמה הרביעי( בסגנון של 

שדרה אירופית, והיא מחולקת 
לשלושה חלקים.

הקטע הראשון, ראטצ'אדאמנאן 
 - Ratchadamnoen Nai( נָאי

'הפנימית'(, מתחיל בלאק מּוָאנג 
ומקיף את סאנאם לּוָאנג )עמ' 

78-9( ואז פונה בחדות מזרחה 
סמוך ל-Royal Hotel; כאן 

משתנה שמו לראטצ'אדאמנאן 
קלאנג )Klang - 'האמצעית'(. 

־משם ממשיך הקטע האמצעי ועו
בר על פני האנדרטה 

לדמוקרטיה )עמ' 87( ובתי־
אחוזה משנות ה־30 של המאה 

שעברה - מראה הנראה גם בסרט 
בוקר טוב, וייטנאם.

הקטע השלישי, 'ראטצ'אדאמנאן 
החיצונית' )ראטצ'אדאמנאן נֹוק - 

Ratchadamnoen Nok(, ממש 
מעבר לקלונג ּבאנגלאמּפּו, פונה 

צפונה ומוביל לתוך רובע דּוסיט. 
בקטע זה של השדרה, המעוטר 
בעצים מצלים, נמצאים משרדי 

ממשלה, המשרד הראשי של רשות 
 )TAT( התיירות של תאילנד

ואיצטדיון הִאגרוף 
ראטצ'אדאמנאן )עמ' 45(. קצת 

לפני הגשר הכפול המקושט, 
המתוח מעל קלֹונג ּפאדּונג קרּונג 

 Khlong Phadueng( קאֶסם
Krueng Kasem(, ניצב בניין ועי־

דת האו"ם לכלכלה ולחברה באסיה 
ובאזור האוקיאנוס השקט 

 United Nations Economic(
 and Social Commission for

 Asia and the Pacific -
ESCAP(, בניין מודרני שמתוכנן 

בהשראה תאית.
בקצה השדרה ניצב היכל הכס 

ָאנאנָטה סאמאקֹורן )עמ' 105( 
בעל גג הכיפה, ומתנשא - מאיים־

משהו - מעבר לפסלו של המלך 
צ'ּולאלֹונגקֹורן הרכוב על סוס 

במתחם התהלוכות, האתר שבו 
מתקיים מדי דצמבר טקס מצעד 

הצבעים )עמ' 51(.
בדצמבר מקשטים את שדרת 

ראטצ'אדאמנאן ומאירים אותה 
בתאורת־חג לכבוד חגיגות יום 

הולדתו של המלך ּפּומיּפֹון.

הראשון או השני בינואר.
ממערב, קצת אחרי הפנייה לרח' 

נאקֹון ּפאתֹום, ניצב בית 
 Government( הממשלה

Houese(, בניין בצבע קרם בסגנון 
ניאו־ונציאני עשיר. היום הוא 

משמש כלשכת ראש הממשלה 
וסגור למבקרים.

ארמון צ'יטרלאָדה 8


רח' ראצ'אוויתי פינת רח' ראָמה 
 ;28 ,18 @ B2 3 החמישי מפה

ממוזג: 510 ¢ למבקרים
מעונם הקבוע של המלך והמלכה 
 )Chitrlada Palace( הוא ארמון
מתחילת המאה ה־20 הניצב בלב 
־קרקעות נרחבות )הסגורות למבק

רים(, ממזרח לגן החיות דּוסיט. 
הארמון עצמו מוסתר, אך ניתן 

לראות את הבניינים המשמשים 
את המלך ּפּומיּפֹון )ראָמה 

התשיעי( לניסויים חקלאיים 
ותעשייתיים. ב־1993 הפך 

המלך ּפּומיּפֹון למונארך 
הראשון בעולם שהוציא 

פטנט - על מטהר מי־
שופכין שהמציא.

בשטחי הארמון חיים גם 
־הפילים הלבנים המלכו
תיים )כרגע ישנם 11 

כאלה(, שם גם מאמנים 
אותם.

המתחם מואר מדי שנה 
מיום הולדתו של המלך )5 בדצמבר( 

עד ראש השנה האזרחית.

מילוי התוצאות בתום מירוץ 
במועדון הרכיבה המלכותי

 Ban( הראשון: ּבאן ּפיצאנּולֹוק
Phitsanuelok(, בית־אחוזה שמאז 

שוחזר ב־1982 משמש כמעונו 
הרשמי של ראש הממשלה. את 

הבית בנה ראָמה השישי ב־1925 
עבור הגנרל ּפראיָה ָאנירּוֶתבָה 

 Major General Phraya(
Aniruettheva(. את הבית תכננו 

אותם אדריכלים איטלקיים שבנו גם 
את היכל הכס ָאנאנָטה סאמאקֹורן 

)עמ' 105(, בסגנון ראוותני ונציאני 
גותי, עם חלונות מחולקים בצורת 

פרחים, חרכי־ירי דקים ואגף רחב 
ומתעקל. הבניין אינו פתוח 

למבקרים, ורק לעתים 
רחוקות לנים בו אורחים, 

בשל האמונה 
שהאחוזה רדופת 

רוחות.
מול בית־האחוזה 
מעבר לכביש נמצא 

מסלול מרוצי הסוסים 
מועדון הרכיבה 

 Royal Tuerf( המלכותי
Clueb(, הנראה כאליפסה 

מוריקה; זהו אחד משני 
מסלולי המירוץ הראשיים בתאילנד 

)עמ' 117(. המרוצים נערכים 
בשני המסלולים הללו לסירוגין - 

במועדון המלכותי הם נערכים פעם 
בשבועיים ביום א' בשעות -12:30

18:30. היציעים מתמלאים מהמ־
רים מכל הקשת החברתית 

בתאילנד, ולפעמים הצפייה 
בהימורים המשעשעים והנלהבים 
מעניינת לא פחות מאשר הצפייה 

במירוץ הסוסים עצמו. האירוע 
השנתי הבולט ביותר הוא גביע 
המלך, הנקרא גם גביע הדרבי, 
ואשר נערך כאן בסוף־השבוע 

דיוקן של 
המלך ּפּומיּפֹון

שדרת ּפיצאנּולֹוק 9
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מספר מוסדות מדינה שוכנים לאורך 
 ,)Phitsanuelok( שדרה ראשית זו
העוברת במרכזו של רובע דּוסיט. 
בנסיעה לכיוון צפון־מערב, אחרי 

־שעוברים את בית החולים של המי
סיון )Mission Hospital( בקצה 
רח' סאוואנקאלֹוק, מגיעים לאתר 

וואט ֶּבנצ'אמאּבֹוּפיט 0


רח' ראָמה החמישי 69 מפה 3 
A3 טל' 0-2282-7413 @ 3, 16, 
23, 505 # מדי יום 8:30-17:30 

&

־ההשפעות האירופיות על האדרי
כלות התאית )עמ' 35( בולטות 

 Wat( בוואט ּבֶנצ'אמאּבֹוּפיט
Benchamabophit(, המקדש 

־הגדול האחרון שנבנה במרכז בנג
קוק. ב־1899 הזמין המלך 

צ'ּולאלֹונגקֹורן )ראָמה החמישי( 
מאחיו הנסיך נאריס ומהאדריכל 
האיטלקי הרקולס מנפרדי לתכנן 

ּבֹוט ואכסדרה חדשים למק־  מבנה

לחלוטין. על פי המסורת, פיל ייחשב ללבן רק אם 
־שבעה איברים בגופו קרובים בצבעם ללבן: העי

ניים, החיך, הציפורניים, שיער הזנב, העור, השיער 
והאשכים.

איור של פיל לבן בכתב־יד עתיק
טקס מצעד הצבעים 

השנתי החגיגי, שדרת 
ראטצ'אדאמנאן

נזירים בודהיסטיים בחצר הקדמית של וואט ּבֶנצ'אמאּבֹוּפיט שנבנה בהשפעה אירופית מלונות ומסעדות באזור זה עמ' 398-402 ועמ' 428-32
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מוזיאון האבנים הנדירות
 The Rare( בחנות מוזיאון זעירה זו

Stone Museum( מוכרים אבנים 
ומאובנים, ותוכלו לראות כאן פריטים 
גיאולוגיים מסקרנים כגון גללים של 

דינוזאורים וֶטקטיטים - גבישי זכוכית 
של מטאוריטים.

מסגד ָהרּון
המסגד )Haroon Mosque( שוכן בבניין 

מחופה־טיח בסגנון כפרי הפונה לכיוון 
ֶמּכָה, ובשטחו יש בית קברות מוסלמי. 

המסגד נמצא ליד רחוב של בתי עץ.

. מלון אוריינטל
המלון המפורסם נוסד ב־1876 בידי שני רבי־חובלים 
דניים. ב־1958 נוסף לבניין אגף חדש, 'אגף המגדל', 

וב־1976 נפתח 'אגף הנהר' בן עשר הקומות. 1

 Harmonique מסעדת
היא אחת משורה של בתי־

חנות סיניים שנבנו 
בתחילת המאה ה־20.

China House
צ'יינה האוס נמנית עם המסעדות 

היקרות ביותר בבנגקוק, והיא שוכנת 
בבניין מתקופת מלכותו של ואג'יראוּוד 
)ראו עמ' 67(. בסמוך ניצב בניין החברה 

 Commercial Co. of( המסחרית לסיאם
Siam( שנבנה באותה תקופה.

וואט סּוָאן ּפּו
במתחם הוואט ניצבים מבני 
עץ מגולפים מרשימים וכן 
מקדש סיני הנקרא ְּפָרה 
ּבֹוְדהיסאטבָָה קּוָאן־אים 

 )Phra Bodhisattva Kuan-Im(
מעל בריכת קרפיונים.

בית המכס הישן נבנה בשנות 
ה־80 של המאה ה־19, והיום 

חזיתו מתפוררת.

בבית שגרירות צרפת יש גגות 
זוויתיים ומרפסות מגולפות.

בניין החברה למזרח 
אסיה נבנה ב־1901 

בסגנון ונציאני

אל גשר 
טאקסין

מקרא
  מסלול מומלץ
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צ'אראן קרּונג
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מפת רחובות מאוירת: רובע הזרים הישן


מאז המאה ה־19 שימש רובע זה )Old Farang Quearter( כנמל 
העיקרי של בנגקוק וכרובע המסחר הבינלאומי. ב־1820 

הוענקו לפורטוגל קרקעות בבנגקוק, עליהן הוקמה 
בסופו של דבר שגרירות פורטוגל, ובעקבותיה קמו 

נציגויות זרות של מדינות נוספות, ובהן צרפת. 
השפעות חיצוניות אלה יצרו תערובת של סגנונות 

אדריכליים מערביים ומזרחיים. רח' צ'אראן קרּונג 
)החדש(, הרחוב הסלול הראשון בתאילנד, חוצה את 
רובע הזרים הישן, ולאורכו ערוכות חנויות של אבני־

חן, חייטים ועתיקות. המבנה האלגנטי של קתדרלת 
העלייה לשמיים של מריה הקדושה פונה אל הכיכר 

האירופית היחידה בבנגקוק. רחובותיו 
הצדדיים של הרובע שקטים להפליא, 

ופה ושם ניתן לראות בהם בתי־עץ 
נאים.

הכוכבים

מלון אוריינטל  .

קתדרלת העלייה לשמיים   .
של מריה הקדושה

מפת איתור
מפת רחובות 6 סמל על שערי 

שגרירות 
צרפת

. קתדרלת העלייה לשמיים 
של מריה הקדושה

־הקתדרלה המרשימה והמ
עוטרת נבנתה ב־1910. 

פנים הבניין מעוצב בסגנון 
רוקוקו עם תקרת קמרון 

גבוהה ועם מזבח שיש 
מרשים מצרפת. 2

אל שגרירות 
פורטוגל ואל 

הדואר המרכזי

מלון 
Shangri-La

מלונות ומסעדות באזור זה עמ' 398-402 ועמ' 428-32
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דּוסיט

מרכז 
העיר

צ'יינה־טאון
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ָצ'אּו                            ּפראי�ה

י ִא ֹו נ ק  בנגקו ג  נ קלֹו

Khlong 
Mon 

תחנת הרכבת
בנגקוק נֹוִאי/תֹון ּבּורי

רציף תחנת
הרכבת תֹון ּבּורי

Phrannok

Wat
Rakhang

Wat Arun

Siriraj

Din
Daeng

Wat
Thong

Khlong
San

פרט מעיטור קרמיקה מורכב העשוי מאלפי שברי חרסינה, בוואט ָארּון

ן ּבּורי תֹו

וואטים וכנסיות
 וואט ָארּון 

עמ' 126-7 5
וואט סּוָאנאראם 1

וואט ּפראיּון 8
וואט קאלאיאנימיט 6

וואט ראקאנג 4
כנסיית סנטה קרּוס 7

מוזיאונים
מוזיאון הסירות 
המלכותיות 2

מוזיאונים בבית החולים 
סיריראג' 3

מבנה היסטורי
אנדרטת טאקסין 9

כל האתרים

הגעה
המעבורות החוצות את הנהר מפליגות מכל הרציפים 
על הנהר ָצ'אּו ּפראיָה. לסירות ָצ'אּו ּפראיָה אקספרס 

יש שתי תחנות בגדה של תֹון ּבּורי: תחנת הרכבת תֹון 
ּבּורי )Thon Bueri Railroad Station( וּפראנֹוק 

)Phrannok(. אוטובוסים ומוניות נוסעים לתֹון ּבּורי 
דרך הגשרים טאקסין )Taksin(, הזיכרון 

 )Phra Pok Klao( ּפְָרה ּפֹוק קלָאּו ,)Memorial(
.)Phra Pin Klao( וּפְָרה ּפִין קלָאּו

ובע תֹון ּבּורי )Thon Bueri( נקרא ר
 ;Ban Kok( 'בעבר 'ּבאן קֹוק

'כפר שזיף הבר'(, ובמשך 15 
שנה, בין 1767 ל־1782, הוא היה 

בירת תאילנד. כאשר העתיק 
המלך ראָמה הראשון את בירתו 
לעברו האחר של הנהר נדד איתה 
השם הראשון - התאים אמנם 

קוראים לעיר הבירה קרּונג ֶתּפ, אך 
בפי המערביים שמה עודנו בנגקוק. 

1932 מקשר גשר בין תֹון ּבּורי לבנ־  רק משנת
גקוק, ורק ב־1971 נכלל הרובע רשמית בשטח 
העיר. ייחודו של אזור זה נשמר עד היום, והוא 

מעין גרסה מנומנמת של בנגקוק גופא. 
הדרך הטובה ביותר לתור את תֹון ּבּורי 
היא בשיט ברשת התעלות הענפה, 
שממנה תוכלו להתבונן בתמונות 
בתי  הנהר:  על  היומיום  מחיי 
כלונסאות, מקדשים קטנים, בתי 
אחוזה וחנויות צפות. לשפת קלֹונג 
בנגקוק נֹוִאי נמצא מוזיאון הסירות 

־המלכותיות, בו מוצגות סירות מעו
טרות כיד המלך. מדרום, לאורך גדתו 
של הנהר ָצ'אּו ּפראיָה, ניצבים מספר מתחמי 
וואט מעניינים, שהבולט והידוע שבהם הוא 

וואט ָארּון.

מקרא
תחנת רכבת

רציף לסירות־נהר

צָ'אּו ּפראָיה אקספרס

תחנת משטרה

דואר

בית חולים עם חדר מיון

וואט

מסגד

פסל סיני 
בוואט ָארּון

ק ו ק ג נ 1ב 2 3

0 500
מ'

רים החשובים בליווי מפות, תצלומים ואיורים. 
במסגרות השונות תוכלו לקרוא על נושאים 
־מגוונים ובהם אדריכלות, מלאכות־יד מסור

תיות, החי והצומח וענפי ספורט. המלצות על 
מסעדות תמצאו בפרק מידע שימושי, ובפרק 
חשוב לדעת תמצאו את כל המידע הנחוץ 

לכם, מתחבורה עד בטיחות.

דריך זה נועד לסייע לכם למצות את מ
המיטב מהחופשה בתאילנד - תמצאו 
בו מידע שימושי מפורט והמלצות 
מבוססות. בפרק היכרות עם תאילנד תמצאו 
מפות של תאילנד והאזור ונשבץ אותה 
בהקשר היסטורי ותרבותי. בחמשת הפרקים 
־האזוריים וכן בפרק בנגקוק מתוארים האת

כיצד להשתמש במדריך זה

בנגקוק
־מרכז בנגקוק מחולק לחמי
שה רובעי תיירות - לכל 
רבעי ורובע מוקדש תת־

פרק הנפתח ברשימת כל 
האתרים הנסקרים בו. בתת־
פרק אזור בנגקוק מתוארים 

האתרים הטובים ביותר 
הנמצאים מחוץ למרכז. כל 
־האתרים ממוספרים ומסומ

נים על מפה אזורית. המידע 
על כל אחד מהאתרים מופיע 

בהתאם לסידורם המספרי 
במפה, וכך קל לאתר את 

המידע בגוף הפרק.

כל העמודים העוסקים 
בבנגקוק מסומנים בלשוניות 

אדומות.

ברשימת כל האתרים נמנים 
האתרים המתוארים בפרק לפי 

קטגוריות: מקדשים )וואטים( 
וארמונות; מוזיאונים ומבנים; 

פארקים ורבעים; שווקים 
ורחובות מעניינים.

הכוכבים מסמנים אתרים 
שאסור להחמיץ.

 מפת רחובות מאוירת2 
במפה זו מצוירים האזורים 

המרכזיים בכל פרק במבט 
מלמעלה.

מפת האיתור תסייע 
לכם להבין את מיקומכם 

ביחס לאזורים אחרים 
במרכז העיר.

 מפה אזורית 1 
האתרים ממוספרים ומסומנים 

במפה כדי להקל על מציאתם. 
אתרים במרכז העיר מסומנים גם 
במפות של מפתח הרחובות בעמ' 

.148-55

 מידע מפורט3 
כל אתר בבנגקוק נסקר בנפרד, 

כולל כתובות, מספרי טלפון, 
שעות פתיחה ומידע שימושי 

נוסף. את מפתח הסמלים תמצאו 
בקפל הכריכה האחורית.

מסלול הליכה מומלץ מסומן 
בקו אדום לא־רציף.

ה ז ך  י ר ד מ ב ש  מ ת ש ה ל ד  צ י כ 6

  6 ּפראסאט הין ּפימָאי
Phimai(, לשפת הנהר מּון, ש�כן מקדש ְקֶמרי שש�קם �ש�ו )בעיירה הקטנה ּפיָמאי 

חזר להפליא. תאריך הקמת� המד�יק של המתחם אינ� יד�ע, אך משערים שהמקדש 
הפנימי ה�שלם בתק�פת כה�נת� של המלך סּוְריָאבארמאן 

 Prasat Hin( ּפראסאט הין ּפיָמאי .)הראש�ן )1001-49
Phimai( ישב על הדרך הישירה לָאנגקֹור, בירת ְקֶמר 

הקד�מה, �ה�א נבנה בא�פן חריג כשפני� לכי��ן 
לדר�םומזרח, אל א�תה העיר. במק�ר היה ּפראסאט 

הין ּפיָמאי מקדש בראהמיני לשי�ָ�ה, אך בס�ף 
המאה הו12 ה�סב למקדש ב�דהיסטיו

מאהאיאני. המקדש יד�ע בעיט�רי המשק�פים �הגמל�נים 
�כן שב�, המתארים סצינ�ת מהראמאיאנָה )ראו עמ' 40( 

האתר נ�שאים ב�דהיסטיים, הנדירים במקדשים ְקֶמריים. שיק�ם 
התבצע בו1964-9 מטעם הרש�ת לאמנ�ת.

הכוכבים

. האכסדרה הצפונית

. הגמלון הצפוני

. בודהה מתחת לנאגָה

מידע שימושי

מרכז העיירה ּפיָמאי, מחוז 
 n 0-4447-1568 'קֹוראט טל
רשות התיירות של תאילנד 

)TAT(, קֹוראט )0-4421-3666( ~ 
£ c אל קֹוראט, ומשם 

המשיכו בסֹונגֵתוֹו # כל יום 
6:00-18:00 & _ חגיגות 

 Phimai Temple( מקדש ּפיָמאי
Festival; נובמבר(

. האכסדרה הצפונית
משקוף זה שבאכסדרה 
הצפונית מעוטר ביצירת 
מופת: ואג'אראסאטוָוה 

בעל שלושה ראשים ושש 
ידיים, שלרגליו קבוצה של 

נערות רוקדות.

פרחי־נזירים
ּפראסאט הין ּפיָמאי 
אמנם אינו מקדש 
פעיל, אך לעתים 

־מתקיימות בו התכ
נסויות או חגיגות 

בודהיסטיות.

הגמלון הדרומי
הגמלון הדרומי של המאנדאָּפה 

מעוטר בדמות האל שיוָוה 
־המרקד, נושא קלאסי במק

דשים ְקֶמריים, ומימינו נראה 
שור הרכיבה שלו, נאנדין.

המשקוף שמעל הכניסה 
המערבית למאנדאּפָה מע�טר 

בדמ�י�תיהם של ראָמה �של 
לאקשמאן הכב�לים בנחש נאגָה; 

מתחתם ע�מדים בני בריתם 
הק�פים ל�מר נ�אש, אך לעזרתם 
חשים גארּוָדה )יצ�ר מיתי שחצי� 

אדם �חצי� ציפ�ר( �ק�פים נ�ספים.

עמוד רבוע עם ואג'אראסאטוָוה
בצדו הדרומי של המאנדאָּפה ניצב עמוד 

רבוע זה המעוטר בוואג'אראסאטוָוה 
)Vajarasattva - רוח מגינהן( האוחזת 
חזיז־ברק ופעמון ושומרת על הדלת.

ראָמה וקופיו ס�ללים דרך 
מ�גבהת אל לנקה - סצינה מת�ך 

הראמאיאנָה )עמ' 40( על הגמל�ן 
המערבי של מגדל הּפראנג.

. הגמלון הצפוני
בתמונה זו מאפוס 

הראמאיאנָה נראה וישנּו 
אוחז קונכייה, לוטוס, 

דיסקוס ומֶטה.
גשר נאגָה

גשר סמלי זה מוביל 
לכניסה הראשית 
למתחם המקדש, 
נאגָה הערו־ הונחשי 

כים משני צדיו 
מייצגים רוחות 

מגינות.

חזיתו של המקדש המרכזי
מעל מבנה אבן־הגיר הלבן מיתמר 
ּפראנג מעוגל בסגנון קדום שאולי 

סיפק השראה למקימיו של ָאנגקֹור 
וואט )עמ' 264-5(.

. בודהה מתחת לנאגָה
על גבי נחש נאגָה מפותל 
יושב בודהה וראש הנאגָה 

נפרש מעליו כמטרייה 
ומספק לו מחסה; זהו 
שחזור של פסל מקורי 

מהמאה ה־13 בסגנון ּבאיֹון 
)עמ' 264(.

אל הצדק, על גמל�ן האכסדרה המזרחית, ש�פט 
במחל�קת בין ראָמה לט�סאקאן )עמ' 41(, 

בין ט�ב לרע.

הטרילֹוקאיאוויג'איָה, הּבֹוְדהיסאט�ָ�ה )יש�ת 
מ�ארת( החש�בה בי�תר בב�דהיזם המאהאיאני, 

נראית על פנים המשק�ף באכסדרה המזרחית.

מאנדאּפָה )אולם 
הכניסה הראשי(

המקדש הפנימי
המילה ּפראסאט מתייחסת הן 

למקדש המרכזי �הן למתחם 
המקדש כמכל�ל.

מגדל 
הּפראנג

תוכנית המתחם
המקדש המרכזי  1
המתחם הפנימי  2
המתחם החיצוני  3
ביתנים מלכותיים  4

גֹוּפּורֹות )Gopuras - ביתני   5
הכניסה(

גשר של נחשי נאגָה  6

חלון אבן מסורג

מלונות ומסעדות באזור זה רא� עמ' 409-10 �עמ' 439-40
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הֶקן
הֶקן )khaen(, כלי נגינה שמק�ר� בלא�ס �נפ�ץ בצפ�ןומזרח 

תאילנד, ה�א חלילוקנים גד�ל העש�י לר�ב מקני במב�ק טבעיים 
ובא�רכים ש�נים. א�רכ� של הֶקן �ג�בה הצליל של� נת�נים לשי

נ�י, אך מספר הקנים �הכ��נ�ן קב�עים �סטנדרטיים. נה�ג לכ��ן 
את הֶקן על פי העדפת� של הנגן א� על פי המנעד של הזמר 

שא�ת� ה�א מל��ה. בֶקן ניתן להפיק צלילים משתי א�קטב�ת 
שהן 15 צלילים. ר�ב תח�מי האמנ�ת בתאילנד נלמדים בצ�רה 

מס�דרת, אך נגני הֶקן בדרך כלל ר�כשים את מי�מנ�תם מהאזנה 
לקר�בים א� לשכנים בכפר. אין שיטת כתיבה למ�סיקת הֶקן, 

�רפרט�אר המנגינ�ת עבר בעל פה מד�ר לד�ר. על פי המס�רת 
ניגנ� גברים צעירים בֶקן כדי לכב�ש את לבה של אה�בתם א� הי� 

ואלה קבצנים ע��רים שקי�� לזכ�ת בכמה מטבע�ת תמ�רת נגינ
תם. נשים לע�לם אינן מנגנ�ת בֶקן.

פארק נֹונג ּפראצ'אק, אי של שלווה באּודֹון תאני

אּודֹון תאני 1


מחוז אּודֹון תאני * 170,000 ~ 
£ n c רשות התיירות של 
 ,TAT(, Mukmontri Rd( תאילנד

אּודֹון תאני )0-4232-5406( ( כל 
יום

בתק�פת מלחמת �ייטנאם הפכה 
 )Udon Thani( אּודֹון תאני

מבירת מח�ז מנ�מנמת 
למרכז תמיכה ה�מה 
�משגשג לבסיס חילו

הא��יר האמריקני 
הסמ�ך, �גם אחרי נסיגת 
האמריקנים מ��ייטנאם 

בו1976 נשמר באּודֹון 
שמץ מא�תה חי�ני�ת. 
העיר המשיכה לצמ�ח 

�להתפתח כמרכז למסחר 
�לתעשייה באז�ר, אך 

רח�ב�תיה חסריוייח�ד 
�בהם בתיוקפה בסגנ�ן מערבי, 

מ�עד�ני לילה �מכ�ני עיס�י.
החלק הנאה בי�תר בעיר ה�א 

 Nong( פארק נֹונג ּפראצ'אק
Prachak Park(, שב� תמצא� כמה 

מסעד�ת פת�ח�ת. העיר היא גם 
בסיס נ�ח לביק�ר בּבאן צ'יאנג 

הסמ�ך.

באתר ת�מכים בסברה כי צפ�ןו
מזרח תאילנד נמנתה עם ראש�ני 

המרכזים בע�לם לייצ�ר ארד 
ו)בר�נזה( - ח�די החנית�ת שנמ

צא� באתר נ�צר� ככל הנראה 
בסביב�ת 3600 לפני הספירה, 

�איל� כלי החרס, מו3000 לפני 
הספירה עד 500 לספירה, מעידים 

על רמה גב�הה של מי�מנ�ת 
טכנית �יכ�לת אמנ�תית.

הי�ם מ�צגים רבים 
מהממצאים, לצד 

קיש�טים כמ� צמידים 
�טבע�ת, במוזיאון 

הלאומי ּבאן צ'יאנג. 
במרחק הליכה קצר 

מהמ�זיא�ן, שני ק"מ 
ברח�ב�ת המא�בקים של 
בתי החנ�י�ת המי�שנים 

מעץ, נמצאים שני 
אתרים של חפיר�ת 

ארכיא�ל�גי�ת במתחם 
 Wat Pho Si( וואט ּפֹו סי נִָאי

Nai(. הממצאים העיקריים באתו
רים אלה הם קברים �בהם שרידי 

ושלדים �כלי חרס ששימש� למט
ר�ת סמלי�ת בקב�רה. הקדמ�נים 

במוזיאון הלאומי קֹון ֶקן מוצגים חפצים מּבאן צ'יאנג ומממלכת 
דְבאראבאטי

ּבאן צ'יאנג 2


מחוז אּודֹון תאני * 4,680 @ 

מאּודֹון תאני n רשות התיירות 
של תאילנד )TAT(, אּודֹון תאני 

)0-4232-5406( ( כל יום

מ�קד המשיכה העיקרי בּבאן 
צ'יאנג )Ban Chiang( ה�א אתר 

העתיק�ת המק�מי )ראו עמ' 
54-5(, שהתגלה במקרה בו1966 

בידי ס�צי�ל�ג אמריקני אשר 
נתקל בכמה שרידים. הממצאים 

כד מּבאן 
צ'יאנג, סביבות 

2000 לפני 
הספירה

המק�מיים נהג� לעט�ף את הג�פ�ת 
בח�מר מתכלה �להניחן על גבן, 

�לאחר מכן ערכ� כדים לא�רך קצה 
הקבר �על הג�פ�ת עצמן. כמ� כן 
נמצא� בקברים ג�לגל�ת �לסת�ת 

של חזירים, תכשיטים, כליועב�דה, 
כליונשק �חל�קיונחל.

הח�קרים שניתח� את הממצאים 
ב��אט ּפֹו סי נִָאי הסיק� שת�שבי� 

הקד�מים של ּבאן צ'יאנג הי� 
אנשים חזקים �אר�כיורגליים, 

בעלי מצח רחב �עצמ�ת לחיים 
ב�לט�ת; ת�חלת החיים הממ�צעת 
שלהם עמדה על 31 שנים. סיב�ת 

המ��ת השכיח�ת בקרבם הי� 
מחל�ת כד�גמת מלריה. אך כמ� 

עמים קד�מים רבים בדר�םומזרח 
אסיה, מ�צאם האתני המד�יק של 

ת�שבי ּבאן צ'יאנג נ�תר עדיין 
בגדר תעל�מה.

קֹון ֶקן 3


מחוז קֹון ֶקן * 240,000 ~ £ 

n c רשות התיירות של 
 TAT( 15/5 Prachasamoson( תאילנד

Rd, קֹון ֶקן )0-4324-4498( ( כל 
 Silk( יום _ פסטיבל המשי

Festival; עשרה ימים בנובמבר/
www.khonkaen.com ;)דצמבר

 )Khon Kaen( בעבר היתה קֹון ֶקן
עיר הבירה השקטה של אחד 

המח�ז�ת העניים בי�תר בצפ�ןו
מזרח תאילנד, �איל� הי�ם היא עיר 

וש�קקת �מ�קד למיזמי פית�ח אז�
ריים בזכ�ת מיק�מה במרכז המח�ז. 
בעיר ש�כנת הא�ניברסיטה הגד�לה 

בי�תר בצפ�ןומזרח תאילנד, �כן 

רֹוִאי ֶאט 4


 n c 119,000 * מחוז רֹוִאי ֶאט
 ,)TAT( רשות התיירות של תאילנד

קֹון ֶקן )0-4324-4498( ( כל יום
רֹוִאי ֶאט )Roi Et( נ�סדה בו1782 
נ�סדה. פיר�ש שמה המיל�לי ה�א 

'מאה �אחד', כנראה הפרזה של 
11, מספר המדינ�ת המש�עבד�ת 
שעליהן שלטה העיר בעבר. הי�ם 

ורֹוִאי ֶאט היא בירת מח�ז מתפת
חת בעלת ק� רקיע מ�דרני שעלי� 

וח�לש הפסל ּפְָרהוּפּוטָההוראטא
נָהומֹונגקֹולומאָההומאני 

Phraphuttha-rattana-(
mongkol-maha-mani(, דמ�ת 
אדירים של ב�דהה הע�מד בצבעי 
ח�ם �חרדל. הפסל ניצב במתחם 

וואט ּבּוראּפאּפיראם �נמנה עם 
ופסלי ב�דהה הגב�הים בי�תר בע�

לם - ה�א מתנשא לג�בה של 68 מ' 
מבסיס הכן עד הח�ד של השלהבת 

פסל ּפְָרה־ּפּוטָהה־ראטאנָה־
מֹונגקֹול־מאָהה־מאני ברֹוִאי ֶאט

הרכב מוסיקלי הכולל נגני ֶקן, ּפין וּפֹונגלאנג

הֶקן מ�רכב מקני במב�ק 
בא�רכים ש�נים, שכל אחד 

מהם מפיק צליל ש�נה.

הפקת הצלילים נעשית 
באמצע�ת נשיפה לת�ך 

הּפִייה המג�לפת.

אּומן מרכיב ֶקן מקני במבוק 
שיובשו בשמש. שעווה המופקת 
ממין חרק מקומי הנקרא קיסּוט 

)khisut( משמשת להדבקת הקנים 
זה לזה ולחיבורם לִּפיית הנשיפה 

המגולפת.

מעל ראש�. טפס� על הפסל 
�ממר�מי� תזכ� להשקיף על נ�ף 

מרשים של העיר �סביב�תיה. 
ברֹוִאי ֶאט ת�כל� לקנ�ת פריטי 

משי �כ�תנה ט�בים, בעיקר ברח�ב 
.Phadung Phanit

ֶקן
ּפֹונגלאנג )סוג 

של קסילופון(
 ּפין

)כלי 
מיתר(

את הנקבים 
בקנים ס�תמים 

הנגנים לסיר�גין, 
כדי לג��ן את 

הצלילים.

א�לפני טל��יזיה מק�מיים. מקבצי 
המל�נ�ת המ�דרניים �מרכזי 

הקני�ת ת�פסים מק�ם ב�לט ד��קא 
ברח�ב�ת המס�רתיים בי�תר של 
העיר �בקרבת הש��קים הישנים.

עם מ�קדי העניין נמנים אגם ֶקן 
 ,)Khaen Nakhon Lake( נאקֹון

אגם מלאכ�תי שלשפת� נמצא�ת 
כמה מסעד�ת, �המוזיאון 

הלאומי קֹון ֶקן, שב� מ�צג א�סף 
של ממצאים מּבאן צ'יאנג �מספר 

אסטל�ת מתק�פת ְדבאראבאטי 
)ראו עמ' 56-7( - מצב�ת הנצחה 

מג�לפ�ת �עליהן קטעים מחיי 
ב�דהה. כמ� כן מ�צג�ת במ�זיא�ן 

ד�גמא�ת לעב�ד�תויד עממי�ת 
מק�מי�ת.

מלונות ומסעדות באזור זה רא� עמ' 409-10 �עמ' 439-40
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 המוזיאון הלאומי ּבאן 
צ'יאנג

Ban Chiang National Museum; בקצה 
ּבאן צ'יאנג טל' -0-4220 8340 # כל 

יום 8:30-17:00 &

 המוזיאון הלאומי קֹון ֶקן
Khon Kaen National Museum; בצומת 

 Lungsun-ו Kasikhon Thung sang הרחובות
Rachakhan # ד'-א' ¢ חגים לאומיים 

&

חלון אבן מסורג בּפראסאט ִהין מּוָאנג טאם

ח�לשת  הרחבה  הגירנית  קֹוראט  רמת 
אז�ר  תאילנד,  צפ�ןומזרח  על 

המכ�נה בפי המק�מיים איסאן. 
הרמה מתנשאת כו200 מ' מעל 
פני הים, ת�פסת כמעט שליש 

תאילנד  של  היבשה  משטחי 
מא�כל�סייתה.  כשליש  בה  �חיים 

ירידת הגשמים באז�ר הפכפכה �האז�ר 
בצ�רת;  לבין  שיטפ�נ�ת  בין  מיטלטל 
החקלאים  יכ�לים  אלה  בתנאים 

אחד  א�רז  יב�ל  רק  לגדל  המק�מיים 
בשנה, �הם ס�בלים מע�ני מר�ד.

רק תיירים מעטים מבקרים באז�ר, אך 
ה�א מש�פע באתרים היסט�ריים שרק 
מחכים להתגל�ת. מצפ�ן, בּבאן צ'יאנג, 

באר מהפכה  שח�לל  האתר  ונמצא 
כיא�ל�גיה של דר�םומזרח אסיה: הי�ם 
האז�רים  אחד  היה  שאיסאן  י�דעים 

האנ�ש�ת  בת�לד�ת  הראש�נים 
שבהם גידל� א�רז, הפיק� ארד 
המאה  מאמצע  משי.  �ארג� 
לשגשג,  המשי  ייצ�ר  שב  הו20 
בכפרי  מבקרים  רבים  �תיירים 
מבחר  מ�כרים  שבהם  הא�רגים 

מ�צרי משי �כ�תנה.
ס�ף  עד  התשיעית  מהמאה 
קֹוראט  רמת  היתה  הו13  המאה 
נת�נה לשלט�ן קמב�די, �בתק�פה 

וז� נבנ� בה המקדשים הְקֶמריים המ�
ש�קמ�  האחר�נ�ת  בשנים  פלאים. 
רּונג  בּפנֹום  האציליים  האבן  מקדשי 
הדרך  בקרבת  הממ�קמים  �בּפיָמאי, 

ָאנ והקד�מה שקישרה בין הרמה לבין 
�איתם  ְקֶמר,  אימפריית  בירת  גקֹור, 
העבר  של  דמ�ת�  לתחייה  קמה 

המפ�אר.

קֹוראט ת  רמ

קרקע ברמת קֹוראט דלה �עקרה, �ת�שביה הם התאילנדים העניים בי�תר, ה
אך הרמה עשירה בתרב�ת �באתרים היסט�ריים מרתקים מהימים שבהם 
חלשה על האז�ר אימפריית ְקֶמר. האנשים באז�ר חמים �מסבירי פנים, 
הם י�צרים עב�ד�תויד יפהפי�ת ממשי �מכ�תנה, �תבשיליהם מתאפיינים בחריפ�ת 

�מל��ים בת�ספ�ת כג�ן א�רז דביק �ירק�ת טריים.

ּבּונג ּפלאן צ'אי, אגם יפה בלב העיר רֹוִאי ֶאט
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אל אּוּבֹון
ראטצ'אתאני

אּודֹוןּבאן צ'יאנג
תאני

קֹון ֶקן

ּפראסאט
הין ּפימאי

דאן קוִויָאן

קֹוראט

רֹוִאי ֶאט

יאסֹותֹון

ּבאן ָטה קלאנג

ּפראסאט הין ָקאּו ּפנֹום רּונג

ּפראסאט הין
מוָאנג טאם ּפראסאט ָטה מּוֶאן

וּפראסאט ָטה מּוֶאן טֹוט

סּורין

מאגר

מאגר

ק ר א פ ה
י מ ו א ל ה

מבט אל רמת קֹוראט
רמת קֹוראט ת�פסת שטח נכבד מצפ�ןומזרח תאילנד. 

ז�הי רצ�עה רחבה של גבע�ת צחיח�ת בג�בה של כו300 מ' 
מעל פני הים, שממערב לה מתנשאת שרשרת הרי 

ּפֶטצ'אּבּון )Phetchabun( הח�צצת בינה לבין מיש�רי 
המרכז. האז�ר מתאפיין בר�ב� בקרקע אדמדמה �ביער�תו
שיחים. העיר קֹוראט משמשת שער לצפ�ןומזרח המדינה 
�היא צ�מת התחב�רה המרכזי של האז�ר - ממנה אפשר 
לנס�ע לייש�בים אחרים �לאתרים מעניינים באז�ר, אך 

דע� שהמרחקים אינם קטנים. מצפ�ן לקֹוראט 
נמצא�ת הערים קֹון ֶקן �רֹוִאי ֶאט, �מצפ�ן להן 
ונמצא האתר הקד�ם ּבאן צ'יאנג. מ�קדי המשי

וכה העיקריים ממזרח לקֹוראט הם המקד
שים הְקֶמריים בּפיָמאי �בּפנֹום רּונג; לא 
הרחק מהם נמצא�ת העיירה ָטה קלאנג 
�העיר סּורין, הקש�ר�ת למסחר בפילים.

סמלים נוספים במפה רא� קפל הכריכה האח�רית

הגעה ועזיבה
א�ט�ב�סים ממ�זגים סדירים נ�סעים לרמת 

קֹוראט מתחנת הא�ט�ב�סים הצפ�נית 
בבנגק�ק )מֹורצ'יט - Morchit( �מגיעים 

לר�ב העייר�ת �הערים באז�ר, �בין 
הייש�בים הקטנים באז�ר מקשרים 

א�ט�ב�סים מק�מיים. עם זאת, 
הנסיע�ת באז�ר על�ל�ת להתארך 

בגלל המרחקים �הכבישים הגר�עים. 
מסילת הרכבת מבנגק�ק מסתעפת 

בקֹוראט לשני כי��נים עיקריים: 
מזרחה אל אּוּבֹון ראטצ'אתאני 

שבעמק נהר הֶמקֹונג )עמ' 290-91(; 
�צפ�ןומזרחה אל אּודֹון תאני �אל נֹונג 

קאי בקרבת הגב�ל עם לא�ס. נמלי 
תע�פה לטיס�תופנים יש בערים קֹוראט 
�קֹון ֶקן. האפשר�י�ת לטי�לים מא�רגנים 

מבנגק�ק לאז�ר מעט�ת יחסית.

ראו גם
• מגורים עמ' 409-10

• מסעדות עמ' 439-40

פילים בסּורין , במסגרת תצוגת הפילים 
ּפראסאט הין ּפיָמאי המשוחזר להפליאהשנתית )עמ' 278(

אּודֹון תאני 1
e ּבאן ָטה קלאנג

ּבאן צ'יאנג 2
דאן ק�ִ�יָאן 8
יאסֹותֹון 5

w סּורין
ּפראסאט ִהין מּוָאנג טאם 0

 ּפראסאט הין ּפיָמאי 
)עמ' 276-7( 6

 ּפראסאט ִהין ָקאּו ּפנֹום רּונג 
q )280-81 'עמ(

 ּפראסאט ָטה מּוֶאן �וּפראסאט 
ָטה מּוֶאן טֹוט 9

קֹון ֶקן 3
קֹוראט 7

רֹוִאי ֶאט 4

חג הזיקוקים )פסטיבל ּבּון ּבאנג 
פִָאי( נחוג מדי שנה ביאסֹותֹון

מקרא
כביש מהיר

כביש ראשי

כביש צדדי

דרך יפה

מסילת רכבת

גבול בינלאומי
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תאילנד - חלוקה לאזורים
פרט לבנגקוק מחולקת תאילנד לעשרה 

אזורים, שלכל אחד מהם מוקדש פרק 
משלו. הערים והיעדים המעניינים ביותר 

ממוספרים ומסומנים במפה האזורית.

לצד כל אחד ממוקדי העניין 
העיקריים ריכזנו מידע שימושי 

ומעשי לתכנון ביקורכם בו.

 מפה אזורית2 
במפה האזורית משורטטת 

רשת הכבישים הראשיים, והיא 
מספקת מבט־על של האזור כולו. 
כל הערכים ממוספרים ומסומנים 

במפה, ולצדה תמצאו עצות 
מועילות להתניידות ברחבי האזור 

ברכב צמוד, ברכבת ובאמצעי 
תחבורה אחרים.

 היכרות1 
בפתח כל פרק משורטט 

אופיו של האזור בקווים 
־כלליים, עם מידע על תול

דות האזור ועל מוקדי עניין 
לתיירים.

 מידע מפורט3 
סקירה נפרדת מוקדשת לכל 

עיר חשובה ולכל אתר; סדר הצגת 
־היעדים השונים תואם את מספו

רם במפה האזורית. תחת כל ערך 
תמצאו מידע מפורט על מבנים 

חשובים ועל אתרים נוספים.

מוקדי העניין העיקריים 4 
 בתאילנד

לכל אחד ממוקדי העניין העיקריים 
מוקדש דף או יותר, הכולל איורים 

תלת־ממדיים של האתר ההיסטורי, 
כולל תרשים המבנה מבפנים ומבחוץ. 
ערים ועיירות מעניינות מלוות במפת 

רחובות מאוירת, שבה משורטטים 
האתרים המומלצים.

לכל אזור צבע משלו - מפתח הצבעים 
מופיע בקפל הכריכה הקדמית.

במסגרות תוכלו לקרוא 
בהרחבה על נושאים רלוונטיים.
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בפעית ־אילנד עשירה 
לויות ובאתרים, והיא 
התיירות  יעד  לפיכך 

בדרום־מזרח  ביותר  המובחר 
אסיה. המדינה בורכה בטבע מרהיב 
- מהחופים שטופי־השמש בדרום 
ועד הכפרים של שבטי ההרים בצפון 

־- ויש בה אזורים מוגנים רבים המו
־כרזים כפארקים לאומיים. ביעדים הרא

שיים במדינה, ובהם בנגקוק, צ'יאנג מאי 

וּפּוֶקט, תמצאו תערובת משכרת 
של מקדשים, שווקים, חנויות 

־ומסעדות. הנמרצים יותר שבי
־ניכם ימצאו כאן שפע של אפש

רויות: צלילה, חתירה בקיאקים, 
טיפוס צוקים, רכיבה על פילים, 
טרקים ועוד. בארבעת העמודים 
הבאים נציג בפניכם את מוקדי 
העניין העיקריים בכל אחד מהאזורים 

המרתקים בתאילנד.

לגלות את תאילנד

פרח הלוטוס, 
סמל הטוהר

מתפללים במקדש ֶאראוואן )עמ' 118( מתחת למסילת הסָקייטֵריין

מימיו הזוהרים של מפל ֶאראוואן 
בפארק הלאומי ֶאראוואן

תצורות גיר מרהיבות ומים בטורקיז עמוק הטיפוסיים לאיי ּפי ּפי שבים אנדמן

בנגקוק

מקדשים נוצצים  •
תעלות־מים ושווקים צפים  •

מרכזי קניות מפוארים  •
חיי־לילה סוערים  •

־בנגקוק היא עיר של ניגודים: גור
די שחקים מיתמרים בה מעל 

־פחונים עלובים, ומקדשים מעוט
רים בפסיפסי־זכוכית צבעוניים 

צמודים לחנויות־בוטיק חדישות 
ואופנתיות. האתר החשוב ביותר 

בעיר הוא מתחם וואט ּפְָרה ֶקאֹו 
)המקדש לבודהה האזמרגד; עמ' 

80-5( וארמון המלוכה - 
מבנים יפהפיים הגדושים יצירות 

אמנות.
כדי לטעום שמץ מבנגקוק של 

פעם צאו לשיט בסירה בתעלות 
המסתעפות מהגדה המערבית של 

הנהר ָצ'אּו ּפראיָה )ראו עמ' 
74-5(. אל תוותרו על ביקור 

בשוק הצף - בעבר התנהל כל 
המסחר בממלכה בנתיבי־המים.

אבל רוב התיירים מתעניינים יותר 
בפן המודרני של בנגקוק, ומבלים 

־שעות במרכזי הקניות או מחפ

מישורי המרכז 
הדרומיים

עתיקות ָאיּותאיָה  •
• הפארקים הלאומיים 

ֶאראוואן וָקאּו יָאי
'מסילת המוות'   •
בקאנצ'אנאּבּורי

חציית הגבול למיאנמאר   •
דרך מעבר שלוש הפגודות

מישורי המרכז הדרומיים הם חלק 
מ'סל האורז' של תאילנד, אזור 

חקלאי רובו ככולו, עם שדות 
אורז מוצפים הבוהקים בשמש 
מאופק לאופק. מוקד המשיכה 

התרבותי מספר אחת באזור הוא 
העיר העתיקה ָאיּותאיָה )עמ' 

שים מציאות בשווקים הגדולים 
)עמ' 138-9(. עם רדת החשיכה 
מתמלאת העיר חיים: במסעדות 
המשובחות והמעוצבות בסגנון 
־אקזוטי, במופעי המוסיקה והקב
רט ובמועדוני הריקודים עמומי־

האורות, שמהם בוקעים הצלילים 
־והמקצבים שתשמעו במיטב המו

עדונים בעולם.

176-81(, שהיתה עיר הבירה של 
ממלכת סיאם במשך כ־400 שנה. 

מהתבוננות בשרידי המקדשים 
העתיקים, כגון הוואטים ּפְָרה סי 

סאנּפֶט וּפְָרה מאהאתאט, ניתן 
להתרשם מההוד וההדר ששרו על 
המקום במאה ה־16. תיירים רבים 
מבקרים בעיר במסגרת טיול־יום 

מבנגקוק, אבל אם היסטוריה 
ועתיקות עושות לכם את זה, 

מומלץ להישאר יותר מיום ולבקר 
בכמה מהמקדשים המרוחקים. 

במרחק קטן מצפון שוכנת העיר 
לֹוּפּבּורי )עמ' 174-5( שבורכה 

במספר אתרים ומבנים יפים, בהם 
ארמון המלך נאָראי.

בהרים התוחמים את האזור 
ממערב וממזרח תמצאו פארקים 
לאומיים. ממזרח נמצא הפארק 
הלאומי ָקאּו יָאי )עמ' 184-5(, 

וממערב - הפארק הלאומי 
ֶאראוואן )ראו עמ' 169(, שם 

ניתזים מי־הטורקיז של מפל 
ֶאראוואן על מדרגות של אבן־גיר.
העיירה השלווה קאנצ'אנאּבּורי 
)עמ' 170-71( התפרסמה הודות 

לגשר על נהר קוואי )ְקוֶוה יָאי(, 
והיא פופולרית בזכות המוזיאונים 
ובתי הקברות הצבאיים שבה, כמו 
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מסלול הליכה ביער בפארק הלאומי דֹוִאי אינתאנֹון

נזיר מתפלל בוואט סי צ'ּום 
שבאתר העתיקות סּוקֹותאי

מישורי המרכז 
הצפוניים

מקדשים משוחזרים   •
להפליא באתר העתיקות 

סּוקֹותאי
קאמּפֶנג ּפֶט וסי   •

סאטצ'אנאלאי־צ'אליאנג
השפעות בורמזיות בֶמה   •

סֹוט
צפרות בשמורת חיות־הבר   •

אּומּפאנג

האתר הראשון במעלה באזור הוא 
העיר העתיקה סּוקֹותאי )עמ' 

194-5(, שקדמה לָאיּותאיָה בתפ־
קיד הבירה של ממלכת סיאם. עם 

העתיקות השמורות להפליא 
נמנים יותר מ־40 מתחמי מקדשים 
הערוכים באתר רחב־ידיים, שנבנו 
בתקופה הנחשבת לתור הזהב של 

האמנות והאדריכלות התאיות.
העיירות הסמוכות קאמּפֶנג ּפֶט 

)עמ' 192-3( מדרום־מערב וסי 
סאטצ'אנאלאי )עמ' 198-9( 
מצפון מלאות במבנים עתיקים 
ובפסלי־אבן עצומים של בודהה.

ּפיצאנּולֹוק )עמ' 201( היא 
העיר הגדולה ביותר באזור, ומוקד 

העניין העיקרי בה הוא פסל בודהה 
המפורסם הניצב בוואט ּפְָרה סי 
ראטאנָה מאהאתאט. העיירה 
ֶמה סֹוט )עמ' 190( קטנה יותר 

מּפיצאנּולֹוק אך גם מעניינת 
ממנה, והיא סמוכה לגבול עם 

־מיאנמאר - ואכן ניכרת בה השפ
־עה בורמזית הן על מראה המקד

שים והן על המטבח המקומי.
ליד גבול תאילנד־מיאנמאר 

נמצאת גם שמורת חיות־הבר 
גאּומּפאנ )עמ' 191(, המשופ־
־עת מיני ציפורים. בשטחי השמו

רה גועש תי לֹו סּו - המפל הגבוה 
והמרשים ביותר בתאילנד.

הצפון הרחוק

משולש הזהב  •
העיר העתיקה צ'יאנג ֶסן  •
ציורי־קיר מהמאה ה־19   •

בוואט ּפּומין

צ'יאנג ָראי )ראו עמ' 250-51(, 
העיר הגדולה ביותר באזור, 

משמשת נקודת מוצא לטיולים 
למשולש הזהב )ראו עמ' -246

7( המפורסם. בזכות רשת הכבי־
שים הטובה אפשר לנסוע בקלות 
בין מספר אתרים. העיירה סֹוּפ 

רּוָאק )ראו עמ' 248( תמיד 
־הומה מאוטובוסי־טיולים ומקבו
צות של תיירים שעוצרים לצלם 

את מפגש הגבולות של שלוש 
המדינות )תאילנד, מיאנמאר 

ולאוס(; ועיירת־הגבול ֶמה סאי 
)ראו עמ' 246( שוכנת בנקודה 

הצפונית ביותר במדינה.
ממזרח שוכנות צ'יאנג ֶסן )ראו 

עמ' 248-9(, ובה שרידי מקדשים 
עתיקים בני יותר מ־700 שנה, 
ונאן )ראו עמ' 254-5(, שבה 

־תמצאו מוזיאון מרתק ואת המק
דש המקסים וואט ּפּומין )ראו 
עמ' 256-7(, המתפאר בציורי־

קיר שמורים להפליא.

גם בזכות קרבתה למספר פארקים 
־לאומיים. מטיילים בעלי רוח הרפ

מע־ לתקנית יוכלו להמשיך מכאן 
בר שלוש הפגודות )עמ' 168( 

ולחצות את הגבול למיאנמאר.

 צפון־מערב 
מרכז המדינה

צ'יאנג מאי השוקקת־חיים  •
המקדש היפה וואט ּפְָרה   •

תאט לאמּפאנג לּוָאנג
טרקים בין הכפרים של   •

שבטי־ההרים
דֹוִאי אינתאנֹון, ההר הגבוה   •

ביותר בתאילנד

חלק זה של מרכז תאילנד פופולרי 
־בקרב התיירים בזכות שלל הפעי

לויות ומוקדי העניין, ובראשם 
צ'יאנג מאי )ראו עמ' 224-7(, 
עיר עתיקה ומלבבת שבה תוכלו 

־לראות חומות וחפיר־מגן המת
פוררים לאטם, את מלאכות־היד 

המקומיות המסורתיות לצד ניצני 
המודרניות, וכן מספר עצום של 
מקדשים, עמם נמנה וואט ּפְָרה 

תאט דֹוִאי סּוֶתּפ )ראו עמ' 
222-3(, השוכן על הר בעורפה 

של העיר.
המקדש הנודע ביותר באזור הוא 

וואט ּפְָרה תאט לאמּפאנג 
לּוָאנג )ראו עמ' 234-5(, בקרבת 

־לאמּפאנג. אגפים מסוימים במק
דש הנאה נבנו עוד במאה ה־15.
באזור זה תוכלו לצאת לטרקים 
נפלאים בין הכפרים של שבטי־

ההרים או לבחור ממגוון רחב של 
פעילויות־אתגר: טיפוס צוקים, 

רפטינג וחתירה בקיאקים, רכיבה 

על אופני הרים, סיורי מערות 
ורכיבה על פילים. ואם לא די בכך, 

זהו גם יעד פופולרי לשיעורי 
בישול, עיסוי ומדיטציה.

בכמה פארקים לאומיים באזור 
תוכלו ללון בבקתות הבנויות 

קורות־עץ ולטייל במעבה היער. 
בפארק הלאומי דֹוִאי 

אינתאנֹון )ראו עמ' 230-31(, 
שבלבו מתנשא ההר הגבוה ביותר 

בתאילנד, חורפים מינים רבים 
ומיוחדים של ציפורים.
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רמת קֹוראט

מקדשים ְקֶמריים בּפיָמאי   •
ובּפנֹום רּונג

כלי־עבודה עתיקים בּבאן   •
צ'יאנג

תצוגת הפילים השנתית   •
בסּורין

חג הזיקוקים ביאסֹותֹון  •

באזור הנידח הזה בצפון־מזרח 
המדינה מתקיים תמהיל מרתק 

של מקדשים ְקֶמריים, פסטיבלים 
ססגוניים ויישובים של טווי־משי 
ואורגים. קֹוראט )עמ' 274-5(, 
העיר המרכזית, משמשת נקודת 
מוצא מצוינת לביקור במקדשים 

הְקֶמריים בּפיָמאי )עמ' 276-7( 
ובּפנֹום רּונג )עמ' 280-81(, שני 

המקדשים שוחזרו בקפידה.
בקצה הצפוני של אזור הרמה 

שוכן היישוב הזעיר ּבאן צ'יאנג 
)עמ' 272(, ובו אתר עתיקות 

הנמנה עם החשובים ביותר מסוגו 
בדרום־מזרח אסיה; במוזיאון 

הלאומי שבמקום מוצג אוסף של 
כלי ארד וחרס משנת 2100 לפני 

הספירה ועד שנת 200 לספירה.
ןסּורי )עמ' 279( היא מרכז מפו־
־רסם לייצור משי, ומדי שנה בנוב

מבר מתקיימת בה גם תצוגת 
פילים )עמ' 50(, שבמהלכה 

מפגינים בני סּוֵאיִי את כישוריהם 
בנהיגת פילים. עוד חגיגה 

ססגונית היא חג הזיקוקים )עמ' 
48( המתקיים בחודש מאי 

ביאסֹותֹון )עמ' 274(, במהלכו 
נורים זיקוקי די־נור תוצרת בית, 

שנועדו להבטיח שתהיה עונת 
גשמים ברוכה.

עמק נהר הֶמקֹונג

מעבר הגבול ללאוס  •
טיפוס למרומי ההר ּפּו   •

קראדּונג
וואט ּפְָרה תאט ּפאנֹום  •

פסטיבל ּפי ָטה קֹון   • 
המלהיב

העמק הפורה שלשפת נהר 
הֶמקֹונג, הזורם ועובר בצפון־

מזרח המדינה, הוא המקום 
המושלם להתנסות בו בחיי 
הכפר של תאילנד, וגם של 
לאוס: מנֹונג קאי )עמ' 

292-3( ניתן לחצות את הנהר 
ולהגיע לבירת לאוס ויינטיאן 

)עמ' 294-5(.
במספר פארקים לאומיים באזור 
יש אפשרויות לטרקים מעולים, 

בעיקר בּפּו קראדּונג )עמ' 
286-7(, אזור־רמה קסום וזרוע־

מפלים בצפון־מערב האזור.
במבנים הדתיים שבעמק נהר 

הֶמקֹונג ניכרת השפעה אדריכלית 
מובהקת מלאוס השכנה; זו 

בולטת במיוחד בוואט ּפְָרה 
תאט ּפאנֹום )עמ' 297(, שבו 
סטּוָּפה המעוטר בזהב בסגנון 

לאו טיפוסי.
כמו ברמת קֹוראט, גם כאן 

אוהבים המקומיים לחגוג. עדות 
לכך הן החגיגות הססגוניות, 

ובראשן פסטיבל ּפי ָטה קֹון 
)עמ' 49( הנערך מדי שנה ביוני 

בדאן ָסאי שליד לאי )עמ' 
289(. במהלך הפסטיבל 

מסתובבים גברים צעירים 
בתלבושות של רוחות ובמסכות 
צבעוניות ומפחידות, ומקניטים 

את הצופים - ברוח טובה 
כמובן.

קו החוף המזרחי

פיצול האישיות של   •
ּפאטאיָה

אבני־חן בצ'אנתאּבּורי  •
חופים חוליים בקֹו סאֶמט  •

צלילה מחופי קֹו צ'אנג  •

ּפאטאיָה )עמ' 317( נודעת 
בחיי־לילה סוערים - שיעור 

הברים בה ודאי גבוה יותר מאשר 
בכל עיירה תאילנדית בגודל דומה 
- אבל יש בה גם מקום למשפחות 
ואפשרויות לספורט מים, וכמובן 

מבחר מסעדות טובות.
צ'אנתאּבּורי )עמ' 320-21( 
־היא כפר של שולי־פנינים, ואוכ

לוסייתה היא תמהיל אתני מגוון 
־- בין היתר חיה בה קהילה וייט
־נאמית גדולה. בסוף השבוע גוד

שים את רובע אבני־החן בעיירה 
תיירים מכל העולם. לא הרחק 
־מהעיירה נמצאים שלושה פאר
קים לאומיים )עמ' 319, עמ' 

320 ועמ' 321(, בהם יש לכם 
סיכוי לראות חיות־בר בין שבילי 
היער. רוב התיירים פוסחים על 

הפארקים האלה, במודע או שלא־
במודע.

באיים קֹו סאֶמט )עמ' 318-19( 
וקֹו צ'אנג )עמ' 322-3( תוכלו 
לשחות ולהתחרדן על החוף. קֹו 

סאֶמט הזעיר בורך במספר חופים 
נפלאים בצדו המזרחי, אך בשל 
קרבתו לבנגקוק )שעות נסיעה 

ספורות( הוא לרוב הומה מאדם 
בסוף־השבוע. קֹו צ'אנג, האי השני 
בגודלו בתאילנד, הוא בסיס מצוין 

־לצלילה, ויש בו כמה חופים יפה
פיים הפונים מערבה, וכן מסלולי 

הליכה בפנים־האי המובילים 
למפלים.

מסכות צבעוניות בפסטיבל ּפי ָטה קֹון בדאן ָסאי

כדי חרס מעוטרים ביד־אמן 
בסגנון אופייני לאזור ּבאן צ'יאנג
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קו החוף המערבי

• חופים לבני־חולות בקֹו 
סאמּוי

• הטבע הטהור בפארק 
הלאומי הימי ָאנג־תֹונג

• מוקדי העניין בּפֶטצ'אּבּורי
• פארקים לאומיים לשוחרי 

הטבע

גולת הכותרת של אזור זה היא 
החופים - די להזכיר את חולות 

המשי של קֹו סאמּוי )עמ' 
336-8( כדי להבין במה מדובר. 
גם לאיים השכנים יצאו מוניטין 

בקרב התיירים: קֹו ּפָה־נְגאן 
)עמ' 339( נודע במסיבות הירח 

המלא הנערכות בו, וקֹו ָטאּו 
)עמ' 341( מפורסם באתרי 

הצלילה המשובחים. הפארק 
הלאומי הימי ָאנג־תֹונג )עמ' 

340-41( מגן על מקבץ האיים 
הסמוך.

הּוָאה ִהין )עמ' 331( שביבשה 
היתה עיירת הקיט הראשונה 

בתאילנד, ובני משפחת המלוכה 
התיישבו בה בשנות ה־20 של 

המאה שעברה. מצפון להּוָאה ִהין 
שוכנת ָצ'ה־ָאם )עמ' 330-31(, 

יעד פופולרי לסוף השבוע בקרב 
תושבי בנגקוק, אבל החופים של 

־שתי העיירות הללו אינם משת
ווים לחופי האיים הסמוכים.

ּפֶטצ'אּבּורי )עמ' 328-30( 
שבקצה הצפוני של חצי־האי 

נמנית עם היישובים הוותיקים 
ביותר בתאילנד, ויש בה מספר 

מקדשים ומבנים היסטוריים 
שמורים־להפליא.

שוחרי הטבע ישמחו לפקוד את 
־שני הפארקים הלאומיים שבא

זור: ֶקנג קראצ'אן )עמ' 330(, 

חוף אנדמן העילי

• האי המלבב ּפּוֶקט
• צלילה ליד חופי קֹו סּורין וקֹו 

סימילאן
• טיפוס צוקים בקראּבי

• טרקים בפארקים הלאומיים

התשתית התיירותית המפותחת 
באי ּפּוֶקט )עמ' 358-63( - 

אתרי נופש מפוארים, מסעדות 
בינלאומיות, חנויות יוקרה 

מלאות כל־טוב וחופים נהדרים 
המצויים בעיקר בצדו המערבי של 

האי - ערוכה לקלוט את המוני 
התיירים. מכאן חובה לבקר 
במפרץ ּפאנג־נְגָה )עמ' 

364-7(, שבו שרטוני אבן־גיר 
נראים כעולים מתוך הים. ּפּוֶקט 
היא נקודת מוצא טובה לצלילה 

ליד האיים קֹו סימילאן וקֹו 
סּורין )עמ' 357(, שם נמצאים 

אתרי הצלילה הטובים ביותר 
במדינה.

יש באזור עוד מקומות קסומים 
לחובבי הים והשמש - קֹו ּפי ּפי 
)עמ' 372-3(, למשל, אינו אלא 

שורה של מפרצי סהרונים, אך 
הוא עלול להיות עמוס.

לקראּבי )עמ' 371( באים צעי־
־רים, בעיקר מטפסי צוקים הנמ

שכים אל הקירות התלולים של 
רכסי הגיר המקיפים את ראילֵיי 

)עמ' 466(.
המבקרים בפארק הלאומי ָקאּו 

ּפאנֹום ּבֶנָצ'ה )עמ' 370( 

הדרום הרחוק

• וואט ּפְָרה מאהאתאט 
בנאקֹון סי תאמאראט

• סֹונגקלָה העתיקה
• איי אנדמן בטראנג
• החופים השוממים 

בטארּוָטאּו

הדרום הרחוק שונה מבחינה 
תרבותית משאר חלקי המדינה, 

ורוב אוכלוסייתו מוסלמית. 
בשנים האחרונות הפך האזור 

־מסוכן בגלל פעולותיהם של הבד
לנים, אבל עוד לא קרה שתיירים 

הותקפו. לעיירות נאקֹון סי 
טתאמארא )עמ' 378-9( וסֹו־

נגקלָה )עמ' 384-5( באים 
־התיירים כדי לפקוד את המו

זיאונים המעניינים והמקדשים 
העתיקים, ובראשם וואט ּפְָרה 
מאהאתאט )עמ' 378(, אחד 

הוואטים המקודשים ביותר 
במדינה.

לא־הרחק מטראנג )עמ' -380
81( נמצא מקבץ איים, עמם 

נמנים קֹו מּוק וקֹו קראדאן 
)עמ' 380(, שבהם תוכלו ליהנות 
מבדידות מזהרת. מדרום לטראנג 
משתרע הפארק הלאומי הימי 

טארּוָטאּו )עמ' 386(, שבורך 
בכמה מאתרי הצלילה הטובים 
ביותר בעולם, הרחק מתלאות 

העולם המודרני. חוף זהוב בקֹו סאמּוי

שרטון אבן־גיר מזדקר מתוך 
הים במפרץ ּפאנג־נְגָה

הפארק הגדול ביותר במדינה 
שאינו מתויר כמעט, וָקאּו סאם 
רֹוִאי יֹוט )'פארק 300 הפסגות'; 
עמ' 332(, המגן על רכסי אבן־

גיר ייחודיים.

שבקרבת מקום יכולים לטייל 
ברגל לעבר שני מפלים מרשימים, 
ובפארק הלאומי הפופולרי ביותר 

באזור, ָקאּו סֹוק )עמ' 356(, 
מתפתלים המסלולים בלב נוף 
מרהיב, ואפשר לשכור סירות 

ולשוט במאגר־המים שמאחורי 
סכר ראצ'אּבראּפָה.
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מספרי העמודים בכתב מודגש 
מתייחסים למופע העיקרי. 

א
322 Ao Bang Bao ָאאּו ּבאנג ּבָאּו

318 Ao Hin Khok ָאאּו ִהין קֹוק
 Ao Wong Duan ָאאּו וֹונג דּוָאן

318
370 Ao Nang ָאאּו נאנג

318 Ao Nuan ָאאּו נּוָאן
318 Ao Phai ָאאּו ָּפִאי

319 Ao Phrao ָאאּו ּפָראּו
318 Ao Kui ָאאּו קּוִאי

 Maytime אביב, חגיגות הקטיף
321 fruit festivals

ָאּביֶסק דּוסיט, היכל הכס 
 Abhisek Dusit )בנגקוק(

105 ,103 Throne Hall
אבן־גיר במפרץ ּפאנג־נְגָה 

 Phangnga Bay ,Limestone
364-5

אבני־חן 310-11
ּבֹו ָראי 321  

חנויות 139, 454, 455  
מה לקנות בתאילנד 457  

קאנתאּבּורי 321  
)ה(אבנים הנדירות, מוזיאון 

 Rare Stone Museum )בנגקוק(
112

)ה(אגדה על בודהה האזמרגד 
 Legend of the Emerald

83 Buddha
)ה(אגודה הבינלאומית לִאגרוף 

תאילנדי ברמת חובבים 
 International )בנגקוק(

 Amateur Muay Thai Federation
461 ,460

אגודת נכים )נֹונתאּבּורי( 
 Association of Physically

477 ,476 Handicapped People
ִאגרוף תאילנדי ראו מּוִאי תאי

אדריכלות
אדריכלות דתית 34-5  

בתים תאיים מסורתיים 36-7  
האדריכלות המודרנית   

בבנגקוק 119
האדריכלות של אימפריית   

סריביג'איָה 347
תפקידה של צָ'אייה 332  

139 Ah Song )ָאה סֹונג )בנגקוק
 Ubon אּוּבֹון ראטצ'אתאני

302-3 Ratchathani
חגים ואירועים מיוחדים 47,   

49
מגורים 412  

מסעדות 441  
מפה 303  

אּוּבֹון, המוזיאון הלאומי )אּוּבֹון 
 Ubon National )ראטצ'אתאני

302-3 Museum
אֹובֶרּברּוק הוספיטל )צ'יאנג ראי( 

251 Overbrook Hospital
אּודאיָאדיטיָאבארמאן 

57 Udayadityavarman
272 Udon Thani אּודֹון תאני

מגורים 410  
מסעדות 440  

310-11 Rubies אודם, אבנים
494 ,495 Avis אוויס

אווירי, ספורט 467, 469
237 Uttaradit אּוטאראדיט

אוטובוסים
אוטובוסים לנסיעות ארוכות   

492-3
אוטובוסים מחוזיים 493  

טיולים מאורגנים 491  
תחבורה עירונית 497  

אוטובוסים לנסיעות ארוכות 
492-3

אוטובוסים מחוזיים 493
)ה(אוכל והפירות, יריד )נאקֹון 

 Food and Fruits )ּפאתֹום
50 Fair

אוכל ומשקאות
אמנות האוכל התאי 38-9  

בטיחות 482  
בתי־קפה 422  

גילוף בירקות ובפירות 38  
דוכני אוכל בצדי הדרכים   

ובשוק 422-3
הטעמים של תאילנד 424-5  
מאכלי־הים של הדרום 387  
מחלות המועברות באוכל   

ובמים 483
מילון אוכל 426-7  

מרק ִקני־ציפורים 341  
משקאות 425  

פירות וירקות בתאילנד    
133

ראו גם שווקים; מסעדות  
אוכלוסייה וקהילה, האגודה 

 Population and לפיתוח
 Community Development

251 )PDA( Association
אֹולד ֶמדיסין הוספיטל )צ'יאנג 
 Old Medicine Hospital )מאי

469 ,467
191 Umphang אּומּפאנג

מגורים 404  
מסעדות 434  

אּומּפאנג, שמורת חיות־הבר 
 Umphang Wildlife Sanctuary

191 ,11
 Princess ,Ussa אּוָסה, הנסיכה

295
480 ,233 Opium אופיום

אזור דֹוִאי טּונג 243  
משולש הזהב 246  

אופנועי־ים 463
אופנועים

השכרה 494  
מוניות־אופנוע 494  

אופניים 466, 469, 495
אופניים, השכרה 495

99 Chinese Opera אופרה סינית
50 ,47 Ok Phansa אֹוק ּפאנָסה

אורז
ודת 39  

והמונסון 26-7  

26-7 Paddy fields אורז, שדות
אוריינטל, כיכר )בנגקוק( 

454 ,139 Oriental Plaza
 U אּו תֹונג, המוזיאון הלאומי

172 Thong National Museum
 Emerald ה(אזמרגד, בודהה(

83 Buddha
בלאמּפאנג 236  

בצ'יאנג ראי 250  

אחוות הבודהיסטים העולמית 
 World Fellowship of )בנגקוק(

469 ,467 Buddhists
איגוד מדינות דרום־מזרח 

 ASEAN( Association( אסיה
 of Southeast Asian Nations

69 ,21
מפה 68  

ָאיֹודיָה Ayodhya 40, ראו גם 
ָאיּותאיָה

 ,159 ,10 Ayutthaya ָאיּותאיָה
176-81

אדריכלות דתית 35  
ּבראמאקיֶאן 40  

וואט ְּפָרה סי סאנֶּפט 35,   
 178-9 

זרים בָאיּותאיָה 162-3
מגורים 402  

מסעדות 432-3  
מפות 53, 162-3, 177  

ראו גם ממלכת ָאיּותאיָה  

אינדקס
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איטריות )נודלס( 426
ראו גם אוכל ומשקאות  

איידס 116, 483
איים, מעבורות 493

איים ראו תחת קֹו
איכות הסביבה 23

אינדראבארמאן השני, המלך 
57 King Indravarman II

286 ,257 Indra אינדָרה
אינטרנט 486

אינתאראצָ'ה הראשון, המלך 
176 ,60 King Intharacha I

 King אינתאראצָ'ה השני, המלך
180 Intharacha II

איסאן ראו צפון־מזרח תאילנד
איסלאם 346

הדרום הרחוק 375  
מסגד הארּון )בנגקוק( 112,   

476
מסגד נּור אל־איסלאם )ֶמה   

סֹוט( 190
ּפאטאני 388  

332 I Chinga ִאי צ'ינגָה
אכילה, מנהגים 423

אליאנס פראנסז )בנגקוק( 459, 
461

אלכוהול, תקנות המכס 475
אלמוגים, שוניות ראו שוניות 

אלמוגים
אמבולנסים 480, 481

אמנות 25
אמנות בסּוקֹותאי 160-61  

חנויות לאמנות ולעבודות־יד   
455 ,452 ,139

מחוותיו של בודהה 173  
ראו גם מוזיאונים וגלריות  
 אמנות האוכל התאילנדי 

38-9
 The )אמנות, קניות )בנגקוק

455 ,454 Fine Arts
 American אמריקן אקספרס

484 Express
ָאנאנָטה מאהידֹון )ראָמה 

 King Ananda השמיני(, המלך
85 ,68 )Rama VIII( Mahidol

)ה(אנגלית, חברת הודו 
 English East India המזרחית

163 Company
אנגלית, חנויות ספרים 139, 

455 ,451
 Angkhan ָאנגקאן קאלְיָנָּפֹונג

287 Kalyanaphong
 ,264 Angkor Wat ָאנגקֹור וואט

265
172 Ang Thong ָאנג תֹונג

ָאנג־תֹונג, הפארק הלאומי הימי 
 Angthong National Marine

340-41 ,306 ,13 Park
מפה 340  
אנדמן, ים

איי אנדמן בטראנג 380  
חוף אנדמן העילי 353-73  

צועני־ים 363  
שוניות אלמוגים 348  

תחשים 381  
 The King אנה ומלך סיאם 

115 and I
ָאנּו־וֹונג, נסיך ויינטיאן 

 Prince of Vientiane ,Anuwong
275

207 Animism אנימיזם
ָאסאמּפשֶן, מכללה )בנגקוק( 

114 Assumption College
49 Asanha Bucha ָאסאנָה ּבּוצָ'ה

81 Apsonsi ָאּפסֹונסי
ָאצ'ּוטאראט, מלך צ'יאנג ֵסן 
 King of Chiang ,Achutarat

243 Saen
239 ,206-7 Akha ָאָקה, בני

אמנות ומלאכה 208  
 Wiang Pa Pao וויאנג ָּפה ָּפאּו  

252
243 Mae Salong ֶמה סאלֹונג  
252 Mae Saruai ֶמה סארּוָאיי  

 Saam Yekh סאם יֶק ָאָקה  
246 Akha
אקוואריומים

אקלים 48-51
התמודדות עם החום 482  

מונסון 26-7  
מתי לנסוע 474  

אקספוזיציה )ויטארָקה מּוְדָרה(, 
 ,Exposition מחווה של בודהה

 as a gesture of the Buddha
173

 ,138 Erewan )ֶאראוואן )בנגקוק
139

ֶאראוואן, הפארק הלאומי 
169 ,10 Erawan National Park

ֶאראוואן, מוזיאון )בנגקוק( 
137 ,131 Erawan Museum

169 Erawan falls ֶאראוואן, מפל
ֶאראוואן, מקדש )בנגקוק( 

118 Erawan Shrine
אראניק, עתיקות )קאמֶּפנג ֶּפט( 

193 Aranyik Ruins
)ה(ארגון המאוחד לשחרור 

 Pattani United( PULO ּפאטאני
480 )Liberation Organization

ארה"ב, שגרירות 475

'ארוכות הצוואר' ראו ּפאָדאּונג, 
נשים

126 Aruna ָארּונָה
אריגה

אריגי קאלאגָה 453, 455  
משי 267  

455 ,453 kalaga אריגי קאלאגָה
ארמון המלך נאָראי )לֹוּפּבּורי( 

174 King Narai’s Palace
ארמונות

ארמון ּבאנג ָּפה־אין 181  
ארמון המושל )ּפאתאלּונג(   

382
ארמון המלך נאָראי )לֹוּפּבּורי(   

174
ארמון הקיץ )קֹו סיצ'אנג(   

316-17
ארמון טאקסין )נאראתיוואט(   

389
ארמון מאֶראּוקאתאיָאוואן    

331
ארמון סאנאם צ'אן )נאקֹון   

ּפאתֹום( 134
ארמון סּוָאן ּפאקאד )בנגקוק(   

119
ארמון צ'אן קאֶסם )ָאיּותאיָה(   

176
ארמון צ'יטרלאָדה )בנגקוק(   

106 ,80
אתר העתיקות ּפָרה נאקֹון   
קירי )ֶּפטצ'אּבּורי ( 329, 330

בית־האחוזה וימאנֶמק   
)בנגקוק( 103, 104-5

ְקלאי ְקלאנגוֹון )הּוָאה ִהין(   
331

אש־הגיהנום, מעבר־ההרים 
169 Hellfire Pass

ָאתיָטיָראי, מלך האריּפּונצ'אי 
 King of ,Athitayarai

229 Haripunchai
אתניות, קבוצות 22 ראו גם 

תחת שמות הקבוצות
אתרי מורשת עולמית של 

אונסק"ו
סּוקֹותאי הקדומה 194  

קאמֶּפנג ֶּפט 193  
תּונג יָאי נאֶרסּוָאן והּוֵאיִי ָקה   
 Thung Yai Naresuan and ֶקנג

168 Huai Kha Khaeng

ב 
באדג'ט )השכרת רכב( 496, 

Budget 497
 Bowring )1855( ּבָאּורינג, הסכם

65 ,64 Treaty
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 Sir John ּבָאּורינג, ֶסר ג'ון
85 ,64 Bowring

ּבִָאיֹוֶקה, מגדל 1 )בנגקוק( 
119 Baiyoke Tower I

ּבִָאיֹוֶקה, מגדל 2 )בנגקוק( 
119 Baiyoke Tower II
ּבָאיִינָאּונג, מלך בורמה 

 King of Burma ,Bayinnaung
180

 Bai semas )ּבִָאי ֶסָמה )אבן גבול
160

ּבאמרּונג מּוָאנג, רחוב )בנגקוק( 
90 Bamrung Muang Road

90 Ban Bat )ּבאן ּבאט )בנגקוק
290 Ban Winai ּבאן וִוינָאי

 Ban Ta Klang ּבאן ָטה קלאנג
279

 Ban Yipun )ּבאן יִיּפּון )ָאיּותאיָה
181

 King Ban ּבאן מּוָאנג, המלך
58 Muang

55 Ban Na Di ּבאן נָה די
 Ban )ּבאן ָסאּו נאק )לאמּפאנג

237 ,236 Sao Nak
317 Ban Phe ּבאן ֶּפה

 Ban )ּבאן ּפיצאנּולֹוק )בנגקוק
106 Phitsanulok

 Ban )ּבאן ּפראתּוּפ צ'אי )ְּפֶרה
259 Prathup Chai

 ,12 Ban Chiang ּבאן צ'יאנג
299 ,272 ,54-5

מגורים 409  
קרמיקה 54-5  

ּבאן צ'יאנג, המוזיאון הלאומי 
 Ban Chiang National Museum

272 ,55
170 ,55 ,54 Ban Kao ּבאן ָקאּו

ּבאן קֹו נֹוִאי, תנורי־קדרים 
 Ban Ko מתקופת סּוקֹותאי

161 Sukhothai-era kilns ,Noi
ּבאן קֹוק ראו תֹון ּבּורי

באנג'י, קפיצה 466, 469
ּבאנגלאמּפּו, שוק )בנגקוק( 
140 Banglamphu Market

ּבאנג ניוֹו, מקדש )העיר ּפּוֶקט( 
360 Bang Niew Temple

ּבאנג ָסאי, המרכז לאמנות 
 Bang Sai ולמלאכות עממיות

 Folk Arts and Crafts Center
455 ,452

181 Bang Pa-in ּבאנג ָּפה־אין
 ,Bang Phli ּבאנג ְּפלי, חגיגות

50 ,47 festivals
 Bang ּבאנג ְּפָרה, מאגר המים

316 Phra Reservoir

ּבאנגּפָרה, מועדון גולף 
 Bangpra Golf )ּפאטאיָה(

308 Course
337 Bangrak ּבאנגראק

ּבאנגראק, שוק )בנגקוק( 
141 ,115 Bangrak Market

 Banyan ּבאניאן, מערה בעמק
54 Valley cave

 Banthat ּבאנתאט, הרים
386 ,381 Mountains

 Prince ,Barot ּבארֹוט, הנסיך
295
בגדים

ביגוד מתאים 479  
התמודדות עם החום 482  

חנויות 139, 452, 455  
מה לקחת לתאילנד 476  
מה לקנות בתאילנד 457  

ראו גם בדים  
 ,453 Pewterware בדיל, כלים

455
בדים

אריגי קאלאגָה 453, 455  
המוזיאון למשי ולבדים   

עתיקים )בנגקוק( 102
מה לקנות בתאילנד 457  
משי תאילנדי 138, 139,   

455 ,452 ,266-7
צפון תאילנד 209  

ראו גם בגדים  
 Jean Boisselier ּבּוָאֶסליֶיה, ז'אן

265
 Bo Be )ּבֹו ּבֶה, שוק )בנגקוק

140 Market
ּבֹובֹון ּבאזאר )נאקֹון סי 

 Bovorn Bazaar )תאמאראט
379

 ,142 Puppets בובות תיאטרון
458 ,143

הּון קראּבֹוק 40, 43  
חנויות 453, 455  

מה לקנות בתאילנד 456  
נאנג טאלּונג, תיאטרון צלליות   

383
נאנג יָאי 41  

ּפאתאלּונג 382  
תיאטרון הצלליות )נאקֹון סי   
 Shadow Puppet )תאמאראט

455 ,453 ,378 Theater
 Buddhadhasa ּבּודָהדאָסה ּביקּו

333 Bhikkhu
בודהה

בודהה 'ההולך' 59, 160  
 Emerald בודהה האזמרגד  

83 Buddha

הארה 31, 173  
המחוות של בודהה 173  

וואט אינדראוויהאן )בנגקוק(   
104

חגים ואירועים מיוחדים 46,   
50 ,49

טביעות רגליו של בודהה    
172

לּוָאנג ּפֹו ְּפָרה ָסאי בודהה   
292

מקדש הֹו ְּפָרה בודהה סינג   
379

נאק בודהה 83  
ּפיצאנּולֹוק בודהה 160-61  

פסל בודהה המוזהב 98  
ְּפָרה בודהה צ'ינאראט 201  

 Buddha’s צלו של בודהה  
172 shadow

שרידים 33, 83, 104, 243,   
297 ,295

ראו גם )ה(אזמרגד, בודהה  
בודהיזם 21, 30-31

המלך ּפּומיּפֹון ָאדּוניַאֶדט   
)ראָמה התשיעי( כנזיר 30, 86

הפילים בבודהיזם 253  
השפעות מסרי לנקה 198  

ואמנות 25  
וואטים 32-3  

זרם המאהאיאנָה 30  
זרם הֶתראוואָדה 30-31  
חג ּפי ָטה קֹון 47, 289  

חגים בודהיסטיים 49  
טקסים בודהיסטיים פופולריים   

129
כת תאמאיּוט 303  
לינה במנזרים 393  

מדיטציה 31, 467, 469  
נזירּות 24, 30  

פסלי נאגָה 228  
קורסים ללימודי תרבות 467,   

476 ,469 ,467
ּבּודָהייסאוואן, בית התפילה 

 Buddhaisawan )בנגקוק(
88 ,74 Chapel

בודהיסטית, תקופת ההינזרות 
 Buddhist בעונת הגשמים

50 ,49 Rains Retreat
 Bodhi ּבֹודהי, עצים מקודשים

173 ,32 trees
33 Bot ּבֹוט

 Stamp )ה(בולים, שוק )בנגקוק(
141 Market

ּבּון ּבאנג ָפִאי )חג הזיקוקים; 
 Bun Bang Fai )יאסֹותֹון

48 ,47 )Rocket Festival(
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 Bung Phlan ּבּונג ּפלאן צ'אי
269 Chai

בונד, ג'יימס 125, 366, 367
228 ,212 Bo Sang ּבֹו סאנג

חגים ואירועים מיוחדים 46,   
51

עבודת־יד 208  
337 Bophut ּבֹוּפּוט

ּבֹו–קֹו–סֹו, חברת האוטובוסים 
493 )BKS( Bor Kor Sor

321 Bo Rai ּבֹו ָראי
ּבֹורֹומאטָריילֹוקאנאט, המלך 

60 King Borommatrailokanat
וואט ְּפָרה סי סאנֶּפט   

)ָאיּותאיָה( 178, 179
וואט ְּפָרה סי ראטאנָה   

מאהאתאט )ּפיצאנּולֹוק( 201
וואט ְּפָרה ראם )ָאיּותאיָה(   

177
וואט צ'ּולאמאני 201  

וואנג לּוָאנג )ָאיּותאיָה( 176  
 King ּבֹורֹומאקֹוט, המלך

Borommakot
וואט ּפּו ְּפָרה ֶמן )ָאיּותאיָה(   

180
וואט ּפּו ָקאּו תֹונג )ָאיּותאיָה(   

180
ּבֹורֹומאראצָ'ה הראשון, המלך 

176 King Borommaracha I
ּבֹורֹומאראצָ'ה הרביעי, המלך 
178 King Borommaracha IV

ּבֹורֹומאראצָ'ה השלישי, המלך 
179 King Borommaracha III

 King ּבֹורֹומאראצָ'ה השני, המלך
60 Borommaracha II

וואט מאֶהיֹונג )ָאיּותאיָה( 181  
וואט ראטצ'אּבּוראנָה   

)ָאיּותאיָה( 176
ּבֹורֹומּפימאן, בית־האחוזה 

85 Boromphiman Mansion
439 Buriram ּבּוריראם, מסעדות

בורמה, ממלכה 62-3
389 Betong ּבֶטֹונג

בטיחות אישית 480-81
ּבֶֶטל, לעיסה 209

בידור 458-61
ברים 143, 459, 461  

בתי־קולנוע 142, 143, 459,   
461

הזמנת כרטיסים למופעים   
458

טאקָראּו 460, 461  
כדורגל 460, 461  

מּוֵאיִי תאי )ִאגרוף תאילנדי(   
461 ,460 ,143 ,142

מועדוני מוסיקה 459, 461  
מועדוני מוסיקה עממית   

ומסורתית 459, 461
מועדוני ריקודים 459, 461  

מועדונים 143, 459, 461  
מופעי קומדיה 459, 461  

מקורות מידע 458  
סנוקר 460, 461  

פסטיבלים וחגי מקדשים 460  
קונצרטים ומופעי מוסיקה   

461 ,459
קראּביוקראּבֹונג 460, 461  

ראגבי 460, 461  
תיאטרון בובות 142, 143, 458  

תיאטרון ומחול מסורתיים   
461 ,458 ,143 ,142

תיאטרון מודרני 459, 461  
תערוכות 459, 461  

ראו גם קֹון; לאקֹון; ליָקאי  
בידור, מופעי קומדיה 459, 461

ביטוח
בריאות 481  

רכב 494  
483 Bilharzia ּבילהרציה

ביצה, אזורים 29
 Silpa Bhirasi ּביראסי סילָּפה

128 ,87
בישול, בתי־ספר 467, 469

37 Red House ה(בית האדום(
בית האופיום, מוזיאון )סֹוּפ 

 House of Opium )רּוָאק
248 ,233 Museum

בית החולים הבינלאומי של 
 Phuket International ּפּוֶקט

481 Hospital
 Old )בית המכס הישן )בנגקוק

112 Customs House
ביתן האגם, פארק דּוסיט 

 ,Lakeside Pavilion )בנגקוק(
103 Dusit Park

 Ballad ה(בלדה על ּפּו קראדּונג(
287 of Phu Kradung

במבוק 453, 455
70-155 ,10 Bangkok בנגקוק

אדריכלות מודרנית 119  
אוטובוסים 495, 497  
אזור בנגקוק 131-7  

בידור 142-3  
בתי חולים 481  

101-7 Dusit דּוסיט  
העיר העתיקה 77-93  

חגים ואירועים מיוחדים 46,   
48-51

ייסודה של העיר 53  
מבט מהנהר 74-5  

מגורים 398-402  
מוניות 497  

מסעדות 428-32  
מפת בנגקוק והאזור 16  

מפת מרכז בנגקוק ראו פנים   
הכריכה האחורית

מפת רחובות 144-55  
מרכז העיר 111-21  

משטרת התיירות 480-1  
 Don נמל־התעופה דֹון מּוָאנג  

490 Muang Airport
נמל־התעופה הבינלאומי   

סּובאנאּפּום 489
סופרים מערביים בבנגקוק   

115
סַקייטֵריין 497  

צ'יינה־טאון 95-9  
קניות 138-9  

497 )MRT( רכבת תחתית  
שווקים 140-41  

שושלת צ'אקרי המוקדמת   
65 early Chakri dynasty

שכירת רכב 497  
123-9 Thon Buri תֹון ּבּורי  

תחבורה עירונית 496-7  
תחנות אוטובוסים 493  

תחנות רכבת 492, 493  
 Bangkok בנגקוק איירווייז

490 Airways
 בנגקוק, מרכז העיר 

111-21
בית ג'ים תומפסון 120-21  

מגורים 398-400  
מסעדות 428-30  
מפת האזור 111  

 Old Farang רובע הזרים הישן  
112-13 Quarter

בנגקוק, המרכז לאמנות 
ולתרבות 118
בנקאות 484-5

)ה(בנק העולמי 299
בעלי־חיים ראו )ה(חי והצומח

ברונזה, תקופה 54-5
ָּפיָאּו 252  

בריאות ושירותים רפואיים 
480-83

 British Airways בריטיש איירווייז
491 ,490

בריטניה, שגרירות 475
ברים 143, 459, 461

ברכות 478
 Burney )1826( ּבֶרני, הסכם

65 Treaty
בתי־הארחה 393 ראו גם 

מלונות
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בתי חולים
אֹובֶרּברּוק הוספיטל )צ'יאנג   

ראי( 251
אֹולד ֶמדיסין הוספיטל )צ'יאנג   

מאי( 467, 469
ֶמקֹורמיק הוספיטל )צ'יאנג   

מאי( 227
מקרי חירום רפואיים 480,   

481
Chinese Shop- בתי־חנות סיניים

99 houses
125 Stilt houses בתי־כלונסאות

בתים
בתי ְקלֹונג 125  

בתים תאיים מסורתיים 36-7  
בתי מרקחת 481

בתים תאיים מסורתיים 
36-7 Traditional Thai houses

בתי־קברות
בית־הקברות לשבויי מלחמה   

)קאנצ'אנאּבּורי( 166
בית־הקברות של צ'ֹונג קאי   

171 ,170
בית־הקברות של   

קאנצ'אנאּבּורי לחללי 
המלחמה 170, 171

בתי־קפה 422
בתי־שימוש ציבוריים 481

ג
 Jataka ג'אטאָקה, סיפורים

30 tales
בתיאטרון ובמוסיקה 42-3  

ג'איָאבארמאן השביעי, המלך 
170 ,57 King Jayavarman VII

אתר העתיקות סי   
סאטצ'אנאלאי־צ'אלִיֶינג 198

 Gaysorn )גאיסֹורן, כיכר )בנגקוק
139 ,138 Plaza

384 ,253 ,115 Ganesh גאנֶש
גבעת הזהב, יריד )בנגקוק( 
50 ,46 Golden Mount Fair

ג'ו לואיס, תיאטרון )בנגקוק( 
 ,143 ,142 Joe Louis Theater

461 ,458
גולף 463

 Jomtien beach ג'ֹומטיֶין, חוף
317 ,308

גומי, מטעים
מחוז טראנג 381  

מפרץ ּפאנג־נְגָה 367  
57 Gupta art גּוּפָטה, אמנות

 white-handed גיּבֹון לבן־כפות
219 gibbon

)ה(גיבורות, אנדרטה )ּפּוֶקט( 
359 Heroines’ Monument

גייזרים
המעיינות החמים סאן   

קאמֶּפנג 229ראו גם מעיינות
 James Bond ג'יימס בונד, האי

366 Island
גיל הזהב, מטיילים 476

גילוף באבן, ְדבאראבאטי 
56 Dvaravati ,Stonework

גילוף בעץ 453, 455
מה לקנות בתאילנד 456  

ג'ים תומפסון, בית )בנגקוק( 
 Jim Thompson’s House

120-21
גלישת־גלים 463

)ה(גלריה הלאומית )בנגקוק( 
86 National Gallery

גלריות ראו מוזיאונים וגלריות
)ה(גנבים, שוק )בנגקוק( ראו 

נאקֹורן קאֶסם
גן־הפרפרים והאקוואריום של 
 Butterfly Garden and ּפּוֶקט

361 ,359 Phuket ,Aquarium
גני חיות

גן־החיות ָקאּו ִקיֶיאּו 316  
גן־החיות של דּוסיט )בנגקוק(   

464 ,105
מתחם הפילים וגן־החיות   

סאמּפראן 134
עולם הסאפארי )בנגקוק( 136  
ראו גם אקוואריומים; )ה(חי   

והצומח
גנים ראו פארקים וגנים

115 Graham Greene גרין, גרהם
)ה(גשמים, עונת 49-50
גשר הזיכרון )בנגקוק( 
75 Memorial Bridge

)ה(גשר על נהר ְקוֶוה יִָאי 
 Bridge over the Khwae Yai

171 ,10 River
Goethe- )גתה, מכון )בנגקוק

461 ,459 Institut

ד
דאואיזם, מקדש לֶנג נֹוִאי יִי 

 Leng Noi ,Taoism )בנגקוק(
99 ,97 Yee Temple

דאמנאן סאדּוָאק, השוק הצף 
 Damnoen Saduak Floating

132 ,130 ,23 Market
 Sirindhorn דאם, סירינדֹורן

299 Dam

Dan Sai דאן ָסאי
חג ּפי ָטה קֹון 289  

חגים ואירועים מיוחדים 12,   
49 ,47

 Dan Sun דאן סּון, ממלכה
55 Kingdom

275 Dan Kwian דאן קוִויָאן
 Prince ֶדבאוֹונגֶסה, הנסיך

66 Devawongse
 Dvaravati ְדבאראבאטי, ממלכה

56 ,53 Kingdom
אדריכלות 35  

דגים
מאכלי־הים של הדרום 387  

שוניות אלמוגים 348-9  
דגל תאילנד 21

דֹוִאי אינתאנֹון, הפארק הלאומי 
 Doi Inthanon National Park

230-31 ,204 ,11
 Doi Ang Khang דֹוִאי ָאנג קאנג

242
243 ,205 Doi Tung דֹוִאי טּונג

טיול במכונית במשולש הזהב   
 Golden Triangle driving tour

247
דֹוִאי טּונג, הווילה המלכותית 

243 Doi Tung Royal Villa
 Doi Mae דֹוִאי ֶמה סאלֹונג

243 Salong
טיול במכונית במשולש הזהב   
 Golden Triangle driving tour

246
ראו גם ֶמה סאלֹונג  

228 Doi Saket דֹוִאי סאֶקט
222-3 Doi Suthep דֹוִאי סּוֶתּפ
דֹוִאי סּוֶתּפ־דֹוִאי ּפּוִאי, הפארק 

 Doi Suthep-Doi Pui הלאומי
222 National Park

דֹוִאי ּפּו ָקה, הפארק הלאומי 
 Doi Phu Kha National Park

254
 Doi Chiang דֹוִאי צ'יאנג ָדאּו

220 Dao
דואר אלקטרוני 486

)ה(דואר המרכזי )בנגקוק( 114
)ה(דואר, רשות 486-7

דואר, שירותים 488
דוברות ראו )ה(סירות 

המלכותיות
דוכני־אוכל בצדי הדרכים 422-3

דוכני־רחוב 451
דֹון מּוָאנג, נמל־התעופה 

 Don Muang Airport )בנגקוק(
490

172 Don Chedi דֹון צֶ'די
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דֹון ָתה ֶּפט, ממצאים עתיקים 
 prehistoric ,Don Tha Phet

55 ,54 artifacts
 Dong Sak דֹונג סאק נְגאן, יער

252 Ngan Forest
346 Dong Son דֹונג סֹון

 Dong Son people דֹונג סֹון, בני
378

 Dongrek דֹונגֶרק, הרים
302 Mountains

101-7 Dusit )דּוסיט )בנגקוק
כנסיות 104  
מגורים 400  

מסעדות 430  
מפת האזור 101  

 Dusit )דּוסיט, גן־החיות )בנגקוק
464 ,105 Zoo

 Dusit )דּוסיט, פארק )בנגקוק
102-3 Park
דיג 463, 468

קֹורלֶה )korlae; סירות דיג(   
388 ,345

דיג בחכה 463, 468
דיוקנאות, המוזיאון התאילנדי 

 Thai Human Imagery Museum
134

דיזנטריה 483
דיזנטריה אמבית 483

דיזנטריה בצילרית 483
484 Diners Club דיינרס קלאב

482 Diphtheria דיפתריה
 Louis Delaporte ֶדלאּפֹורט, לואי

265
דלקת־מוח יפנית 483

490 Delta דלתא
דמוקרטיה, אנדרטה )בנגקוק( 
 ,68 Democracy Monument

107 ,87
דמי כניסה 475

ָדָמקאיָה, קרן )תאני( 
 Dhammakaya Foundation

469 ,467
ֶדנגֶה, קדחת 483

)ה(דרגה והדיוקן, מוזיאון 
 Rank and Portrait )בנגקוק(

102 Museum
)ה(דרום הרחוק 13, 375-89

מגורים 420-21  
מסעדות 449  

מפה 376-7  
דרום־מזרח אסיה, מפה 15

 Southern Thailand דרום תאילנד
343-89 ,22

הדרום הרחוק 375-89  
היסטוריה 346-7  

חגים ואירועים מיוחדים 47  
חוף אנדמן העילי 353-73  

יערות עצי־מנגרובה 350-51  
מפות 18-19, 344-5  

שוניות אלמוגים 348-9  
דרכונים 474-5

דת
אדריכלות דתית 34-5  

ארגונים דתיים 476, 477  
שבטי ההרים 207  

ראו גם בודהיזם  

ה
 Haeo Suwat ֶהאֹו סּוואט, מפל

184 waterfall
 Haw Pha )ָהאּו ָּפה ֶקאּו )ויינטיאן

294 Kaew
385 ,376 Hat Yai האט יאי

מגורים 420-21  
מסעדות 449  

323 Hat Lek האט לֶק
 Hat Sai Tai האט סאי ָטִאי מּוָאנג

296 Muang
האט סאי ָקאּו )'חוף החול 

 White( Hat Sai Khao )'הלבן
322 ,316 ,308 )Sand Beach

האט סאי ֶקאֹו )'חוף חול־
 Glass( Hat Sai Kaeo )'הזכוכית

318 ,308 )Sand Beach
384 Hat Samila האט סאמילָה
362 Hat Patong האט ּפאטֹונג

 Hat Phra Nang האט ְּפָרה נאנג
370

האט צָ'אּו מאי, הפארק הלאומי 
 Hat Chao Mai National Park

380
362 Hat Kata האט קאָטה

362 Hat Karon האט קארֹון
 Hat Khlong האט קלֹונג ּפָראּו

322 Phrao
339 Hat Rin האט רין

316 Hat Tham האט תאם
 Hat Tha Wang האט ָתה וואנג

317
40-41 Hanuman האנּומאן

)ה(הארה של בודהה 31, 173
 Haroon )הארּון, מסגד )בנגקוק

477 ,476 ,112 Mosque
האריּפּונצ'אי, אימפריה 

62 ,56 Haripunchai Empire
לאמּפאנג 236  

לאמּפּון 229  
הגירה, רשות )בנגקוק( 

 Immigration Department
475 ,474

הגירת סינים 99
331 ,13 Hua Hin הּוָאה ִהין

חוף 308  
מגורים 416  

מסעדות 444-5  
הּוָאה לאמּפֹונג, תחנה )בנגקוק( 

 ,98 Hua Lamphong Station
493 ,492

 Huay To waterfall הּוִאי טֹו, מפל
370

 Huay Sadeh הּוִאי סאֶדה, מפל
370 waterfall

249 Huay Xai הּוִאי סאי
 Huai Khamin הּוִאי קאמין, מפל

169 falls
 Huai Kha Khaeng הּוִאי ָקה ֶקנג

168-9
 East הודו המזרחית, חברות

163 India Companies
294 ,249 Indochina הודו־סין

הודו־סין, שוק )נֹונג קאי( 
292 Indochina Market

הוועדה לקברים של חללי 
המלחמות של בריטניה, 

קנדה, אוסטרליה, ניו 
זילנד, הודו ודרום־אפריקה 

 Commonwealth War Graves
170 Commission

232 Hot הֹוט
32 Ho trai הֹו ְטָראי

)ה(הולנדית, חברת הודו 
 Dutch East India המזרחית

347 ,163 Company
)ה(הולנדית, חברת הודו 

 VOC( Dutch East( המזרחית
163 India Company

הומואים, מטיילים 476
הּון קראּבֹוק, תיאטרון בובות 

43 ,40 Hun krabok puppets
124 Hongsa הֹונגָסה

הֹו ְּפָרה אי־סּוָאן )האל שיוָוה(, 
מקדש )נאקֹון סי תאמאראט( 
 Shiva( Shrine( Ho Phra I-suan

379
הֹו ְּפָרה בודהה סינג, מקדש 
 Ho )נאקֹון סי תאמאראט(

379 Phra Buddha Sing Shrine
הֹו ְּפָרה נאָראי, מקדש )נאקֹון 

 Ho Phra Narai )סי תאמאראט
379 Shrine

295 Ho Chi Minh הֹו צ'י ִמין
 Ho Chi Minh הֹו צ'י ִמין סיטי

294 City
הֹוִקיֶין, סינים דוברי הדיאלקט 

356 Hokkien Chinese
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 Hok Sai waterfall הֹוק ָסאי, מפל
319

33 Ho rakang הֹו ראקאנג
הזמנות

חדרים במגורים 395  
כרטיסי טיסה 474  

כרטיסים למופעים 142, 458  
ִהיָה קּוִאי, שוק )דאמנאן 

 Hia Kui Market )סאדּוָאק 
132

)ה(הימנון הלאומי 478-9
הינדואיזם 30

מקדש מאָהה אּוָמה ֶדווי   
 Maha Uma Devi )בנגקוק(

115 Temple
פילים בדת ההינדית 253  

53-69 History היסטוריה
הכשות נחשים 482

 Coronation ה(הכתרה, יום(
48 Day

הליכה, טיולים ראו טיולים ברגל
המוזיאון למשי ולבדים עתיקים 

 Ancient Cloth and )בנגקוק(
102 Silk Museum

המחאות נוסעים 485
המכון לחקר השבטים )צ'יאנג 

 Tribal Research Institute )מאי
227

הרואין 480
משולש הזהב 246  

תולדות האופיום בתאילנד   
233

השכרת דירות ובתים 394
השכרת מכוניות, קטנועים 

ואופניים 494-5
התאחדות המגורים התאילנדית 
 ,392 Thai Hotels Association

395
התאקלמות 482

התייבשות 482

ו
ואג'יראבּוד )ראָמה השישי(, 

 Rama( King Vajiravudh המלך
68 ,67 )VI

אּוּבֹון ראטצ'אתאני 303  
ארמון המלוכה )בנגקוק( 85  
ארמון מאֶראּוקאתאיָאוואן    

331
 Ban )ּבאן ּפיצאנּולֹוק )בנגקוק  

106 Phitsanulok
חברת סיאם 136  

עיסוקו בארכיאולוגיה 161  
פסל בדמותו 117  

170 Van Heekeren ואן היֶקֶרן

 Vachirathan ואצ'יראתאן, מפל
214 waterfall

 Wat )וואט אּו מֹונג )צ'יאנג מאי
227 U Mong

 Wat )וואט אֹונג ֶתה )ויינטיאן
295 Ong Theu

וואט ָאְטסאדאנגנימיט )קֹו 
 Wat Atsadangnimit )סיצ'אנג

317
וואט אינדראוויהאן )בנגקוק( 

104 Wat Indrawihan
 Wat Arun )וואט ָארּון )בנגקוק

126-7 ,75
 Wat )וואט ּבֹואֹוניוֶוט )בנגקוק

86 Bowonniwet
וואט ּבֹוט מאני סיּבּונרּוָאנג 

 Wat Bot Mani )טאק(
191 ,190 Sibunruang

 Wat )וואט ּבּון תאווי )ֶּפטצ'אּבּורי
330 Bun Thawi

 Wat )וואט ּבּוּפאראם )טראט
323 Bupharam

וואט ּבּוראּפאּפיראם )רֹוִאי ֶאט( 
273 Wat Buraphaphiram

וואט ּבֶנצ'אמאּבֹוּפיט )בנגקוק( 
 ,43 ,35 Wat Benchamabophit

106-7
 Wat Jong )וואט ג'ֹונג ֶּפן )פאנג

242 Paen
וואט דֹוִאי קֹונג מּו )ֶמה הֹונג 
217 Wat Doi Kong Mu )סֹון

 Wat Dok )וואט דֹוק ּבאן )נְגָאּו
252 Ban

וואט האט יָאי נָאי )האט יאי( 
385 Wat Hat Yai Nai

 Wat Hai )וואט האי סֹוג )ויינטיאן
295 Sok

 Wat )וואט האיסֹוק )נֹונג קאי
293 Haisoke

וואט הּוָאה וויאנג )ֶמה הֹונג סֹון( 
216 Wat Hua Wiang

וואט הּוָאה קֹון )אתר העתיקות 
סי סאטצ'אנאלאי־צ'אליֶינג( 

199 Wat Hua Khon
 Wat Hin Mak וואט ִהין מאק ֶּפנג

291 Peng
וואט וואנגוויוֶוקאראם )סאנגקלָה 

 Wat Wangwiwekaram )ּבּורי
168

 Wat )וואט וואנג )ּפאתאלּונג
382 Wang

 Wat )וואט טאּפֹוטאראם )ראנֹונג
356 Tapotaram

 Wat )וואט טָראימיט )בנגקוק
98 Traimit

וואט טראּפאנג תֹונג )סּוקֹותאי( 
194 ,188 Wat Traphang Thong

וואט יָאי סּוָאנאראם 
 Wat Yai )ֶּפטצ'אּבּורי(

329 Suwannaram
וואט יָאי צָ'אי מֹונגקֹון )ָאיּותאיָה( 
 ,167 Wat Yai Chai Mongkhon

181
וואט יֹוט ֶקאּו סיוואצָ'אי 

 Wat Yot Kaew )מּוקדאהאן(
298 Siwachai

25 Wats וואטים
טקסים בודהיסטיים פופולריים   

129
כללי התנהגות 479  

לינה 393  
מתחם הוואט 32-3  

 Wat )וואט לאמדּוָאן )נֹונג קאי
293 Lamduan

וואט לאק מּוָאנג 
)אתר העתיקות סי 

 Wat )סאטצ'אנאלאי־צ'אלִיֶינג
199 Lak Muang

 Wat Luang)וואט לּוָאנג )ְּפֶרה
258

 Wat )וואט לּוָאנג )צ'יאנג קֹונג
249 Luang

וואט לֹוקאיָה סּותאראם 
 Wat Lokaya )ָאיּותאיָה(

177 Sutharam
 Wat )וואט מאהאתאט )ָאיּותאיָה

176 ,164 Mahathat
וואט מאהאתאט )אתר 

 Wat )העתיקות סּוקֹותאי
196-7 ,195 ,34 Mahathat

 Wat )וואט מאהאתאט )בנגקוק
86 ,78 Mahathat

וואט מאהאתאט יאסֹותֹון 
 Wat Mahathat )יאסֹותֹון(

274 Yasothon
וואט מאהאתאט, לימודי תרבות 

 ,Wat Mahathat )בנגקוק(
469 ,467 cultural studies

וואט מאהאתאט )ֶּפטצ'אּבּורי( 
328 ,324 Wat Mahathat

וואט מאָהה וואנאראם )אּוּבֹון 
 Wat Maha )ראטצ'אתאני

303 Wanaram
 Wat )וואט מאֶהיֹונג )ָאיּותאיָה

181 Maheyong
וואט ֶמה ְּפֶרה, מוזיאון )בנגקוק( 

104 Wat Mae Phrae Museum
וואט מּוֶאן נְגֹון קֹונג )צ'יאנג 

 Wat Muen Ngon Kong )מאי
224
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וואט מּונגמּוָאנג )צ'יאנג ראי( 
250 Wat Mungmuang

וואט מֹונגקֹון נימיט )העיר 
 Wat Mongkol Nimit )ּפּוֶקט

361
 Wat )וואט מיסאי )ויינטיאן

295 Mixai
וואט נאנג ּפאיָה 

)אתר העתיקות סי 
 Wat )סאטצ'אנאלאי־צ'אלִיֶינג

198 Nang Phaya
 Wat )וואט נָה ְּפָרה ֶמן )ָאיּותאיָה

180 ,35 Na Phra Men
 Wat )וואט נֹונג ּבּוָאה )נֹונג ּבּוָאה

254 ,241 Nong Bua
וואט ָסאּו תֹונג טֹונג )נאקֹון סי 
 Wat Sao Thong )תאמאראט

379 Tong
וואט ָסאּו תֹונג תֹונג )לֹוּפּבּורי( 

174 Wat Sao Thong Thong
 Wat )וואט סאלָה לֹוִאי )קֹוראט

275 Sala Loi
 Wat )וואט סאּפאן ִהין )סּוקֹותאי

197 Saphan Hin
 Wat Saket )וואט סאֶקט )בנגקוק

87 ,34
וואט ָסה סי )אתר העתיקות 

59 Wat Sa Si )סּוקֹותאי
וואט סּוָאן דאראראם )ָאיּותאיָה( 

178 Wat Suwan Dararam
וואט סּוָאן דֹוק )צ'יאנג מאי( 

227 Wat Suan Dok
 Wat Suan )וואט סּוָאן טאן )נאן

255 Tan
 Wat )וואט סּוָאן מֹוק )צָ'אייה

333 Suan Mok
 Wat )וואט סּוָאן ּפּו )בנגקוק

113 Suan Phu
וואט סּוָאן קירי )אתר העתיקות 

סי סאטצ'אנאלאי־צ'אלִיֶינג( 
199 Wat Suwan Khiri

 Wat )וואט סּוָאנאראם )בנגקוק
124 Suwannaram

וואט סֹוג ָּפה לּוָאנג )ויינטיאן( 
295 Wat Sok Pa Luang

וואט סּוּפאטאנאראם וֹוראוויהאן 
 Wat )אּוּבֹון ראטצ'אתאני(

303 Supattanaram Worawihan
 Wat )וואט סֹוראסאק )סּוקֹותאי

160 Sorasak
 Wat )וואט סּותאט )בנגקוק

90-91 ,65 ,35 Suthat
וואט סי אּוּבֹון ראטאנאראם 

 Wat Si )אּוּבֹון ראטצ'אתאני(
303 Ubon Rattanaram

וואט סי ּבּונרּוָאנג )ֶמה סאריאנג( 
232 Wat Si Bunruang

 Wat Si )וואט סי מּוָאנג )ויינטיאן
295 Muang

 Wat )וואט סי מּוָאנג )נֹונג קאי
292 Si Muang

וואט סי מֹונגקֹול תאי 
 Wat Si Mongkol )מּוקדאהאן(

298 Thai
 Wat )וואט סיסאגֶט )ויינטיאן

294 Sisaket
 Wat )וואט סי סּומאנג )נֹונג קאי

293 Si Sumang
וואט סי סּותאוואט )וויאנג ָּפה 

252 Wat Si Suthawat )ָּפאּו
 Wat Si )וואט סי צ'ּום )לאמּפאנג

237 Chum
 Wat Si )וואט סי צ'ּום )סּוקֹותאי

59 ,34 Chum
 Wat Si )וואט סי צ'ּום )ְּפֶרה

259 Chum
 Wat )וואט סי קֹומקאם )ּפאיָאּו

252 Si Komkam
וואט סי קּון מּוָאנג )נֹונג קאי( 

293 Wat Si Khun Muang
 Wat )וואט ּפאן וֶון )צ'יאנג מאי

224 Phan Waen
 Wat )וואט ּפאן ָטאּו )צ'יאנג מאי

35 Pan Tao
 Wat )וואט ּפאן ָטאּו )צ'יאנג מאי

225 Phan Tao
וואט ּפאנאן צ'אנג )ָאיּותאיָה( 

181 Wat Phanan Choeng
וואט ּפאתּום וואנאראם 
 Wat Pathum )בנגקוק(

118 Wanaram
 Pa )וואט ָּפה ֶדט )ֶמה צֶ'ם

232 Daet
וואט ָּפה מאמּוָאנג )סּוקֹותאי( 

197 Wat Pa Mamuang
וואט ָּפה מֹוק )מחוז ָאנג תֹונג( 

172 Wat Pa Mok
 Wat Pha )וואט ָּפה נֹון )ְּפֶרה

258 Non
 Wat )וואט ָּפה סאק )צ'יאנג ֶסן

249 Pa Sak
 Wat )וואט ָּפה קֹו )סאתינג ְּפָרה

374 Pha Kho
 ,75 Wat Pho )וואט ּפֹו )בנגקוק

92-3
לימודי תרבות 467, 469  

 Wat Phumin )וואט ּפּומין )נאן
256-7 ,254 ,11

וואט ּפֹונגסאנּוק ָטִאי 
 Wat Pongsanuk )לאמּפאנג(

236-7 Tai
וואט ּפֹו סי נִָאי )ּבאן צ'יאנג( 

272 Wat Pho Si Nai
 Wat )וואט ּפֹו צ'אי )נֹונג קאי

292 Pho Chai
וואט ּפּו ָקאּו תֹונג )ָאיּותאיָה( 

180 Wat Phu Khao Thong
וואט ּפּוָתִאיסאוואן )ָאיּותאיָה( 

180 Wat Phutthaisawan
 Wat )וואט ּפּוָתה טיוואט )ּבֶטֹונג

389 Phuttha Tiwat
וואט ּפראדּו סֹונגתאם 

 Wat Pradu )ָאיּותאיָה(
181 Songtham

 Wat )וואט ּפראיּון )בנגקוק
128 Prayun

וואט ְּפראּפּותאּבאט ּבֹוק )אתר 
 Wat )העתיקות ּפּו ּפראּבאט

295 Phraphutthabat Bok
 Wat Phra )וואט ְּפָרה ּבאט )ְּפֶרה

258 ,241 Bat
וואט ְּפָרה ּבֹורֹומאתאט 

 Wat Phra )אּוטאראדיט(
237 Boromathat

וואט ְּפָרה ּבֹורֹומאתאט 
 Wat Phra )קאמֶּפנג ֶּפט(

193 Boromathat
 Wat )וואט ְּפָרה טֹונג )ּפּוֶקט

358 Phra Tong
וואט ְּפָרה מאהאתאט )נאקֹון 

 Wat Phra )סי תאמאראט
378 ,375 ,13 Mahathat

וואט ְּפָרה נאָראי מאהאראט 
 Wat Phra Narai )קֹוראט(

275 Maharat
וואט ְּפָרה סינג )צ'יאנג מאי( 
 ,225 ,63 ,35 Wat Phra Sing

226
וואט ְּפָרה סינג )צ'יאנג ראי( 

250 Wat Phra Sing
וואט ְּפָרה סי סאנֶּפט )ָאיּותאיָה( 
178-9 ,35 Wat Phra Si Sanphet

וואט ְּפָרה סי ראטאנָה 
מאהאתאט )אתר העתיקות 
סי סאטצ'אנאלאי־צ'אלִיֶינג( 

 Wat Phra Si Rattana Mahathat
199

וואט ְּפָרה סי ראטאנָה 
 Wat )מאהאתאט )לֹוּפּבּורי

175 Phra Si Rattana Mahathat
וואט ְּפָרה סי ראטאנָה 

 Wat )מאהאתאט )ּפיצאנּולֹוק
 Phra Si Rattana Mahathat

201 ,189
ּפיצאנּולֹוק בודהה 160-61  
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וואט ְּפָרה ָּפאי לּוָאנג )סּוקֹותאי( 
160 Wat Phra Phai Luang

 Wat )וואט ְּפָרה ֶקאֹו )בנגקוק
80-83 ,75 ,10 Phra Kaeo

גלריית הראמאקיֶין 83  
הּבֹוט והבניינים ההיקפיים 82  

הטראסה העליונה 82-3  
הטראסה הצפונית 83  

חגים ואירועים מיוחדים 48  
 yaksha )יאקשָה )דמות שד  

83
83 prang )ּפראנג )צריח  

ציורי־הקיר של הראמאקיֶין   
40-41

וואט ְּפָרה ֶקאֹו דֹון ָטאּו 
 Wat Phra Kaeo )לאמּפאנג(

236 Don Tao
וואט ְּפָרה ֶקאֹו )צ'יאנג ראי( 

250 Wat Phra Kaeo
וואט ְּפָרה ֶקאֹו )קאמֶּפנג ֶּפט( 

192-3 ,186 Wat Phra Kaeo
 Wat )וואט ְּפָרה ראם )ָאיּותאיָה

177 Phra Ram
 Wat )וואט ְּפָרה רּוָאנג )ְּפֶרה

258 Phra Ruang
וואט ְּפָרה תאט דֹוִאי וָואּו )ֶמה 
 Wat Phra That Doi Wao )סאי

246
וואט ְּפָרה תאט דֹוִאי טּונג 

 Wat Phra )מחוז צ'יאנג ראי(
243 That Doi Tung

וואט ְּפָרה תאט דֹוִאי סּוֶתּפ 
 Wat Phra )מחוז צ'יאנג מאי(

222-3 ,11 That Doi Suthep
וואט ְּפָרה תאט דֹוִאי תֹונג 

 Wat Phra That )צ'יאנג ראי(
250 Doi Thong

וואט ְּפָרה תאט האריּפּונצ'אי 
 Wat Phra That )לאמּפּון(

229 Haripunchai
וואט ְּפָרה תאט לאמּפאנג 

 Wat Phra )לּוָאנג )לאמּפאנג
 ,62 ,11 That Lampang Luang

236 ,234-5 ,213
וואט ְּפָרה תאט ֶמה יֶן )ָּפִאי( 
219 Wat Phra That Mae Yen

וואט ְּפָרה תאט נאָראי צֶ'נג וֶונג 
 Wat Phra That )סאקֹון נאקֹון(

296 Narai Cheng Weng
וואט ְּפָרה תאט נֹונג ּבּוָאה 

 Wat Phra )אּוּבֹון ראטצ'אתאני(
303 That Nong Bua

וואט ְּפָרה תאט סי צ'ֹום תֹונג 
 Wat Phra That Si )צ'ֹום תֹונג(

232 Chom Thong

וואט ְּפָרה תאט ּפאנֹום )תאט 
 Wat Phra That )ּפאנֹום
297 ,263 ,12 Phanom

וואט ְּפָרה תאט ָּפה נְגָאּו 
 Wat Phra That Pha )צ'יאנג ֶסן(

249 Ngao
וואט ְּפָרה תאט צָ'אּו ֶהה )ְּפֶרה( 

259 Wat Phra That Chaw Hae
וואט ְּפָרה תאט צ'אנג צ'ּום 

 Wat Phra That )סאקֹון נאקֹון(
296 ,285 Choeng Chum

וואט ְּפָרה תאט צֶ'די לּוָאנג 
 Wat Phra That )צ'יאנג ֶסן(

248 Chedi Luang
וואט ְּפָרה תאט צֶ'ה ֶהנג )נאן( 

255 Wat Phra That Chae Haeng
וואט ְּפָרה תאט צ'ֹום קיטי 

 Wat Phra That )צ'יאנג ֶסן(
249 Chom Kitti

וואט ְּפָרה תאט )קאמֶּפנג ֶּפט( 
193 Wat Phra That

וואט צָ'אּו צ'אן )אתר העתיקות 
סי סאטצ'אנאלאי־צ'אלִיֶינג( 

199 Wat Chao Chan
וואט צ'אי וואתאנאראם 

 Wat Chai )ָאיּותאיָה(
180 ,61 Watthanaram

וואט צָ'איֹו וֹוָרה וויהאן )מחוז 
 Wat Chaiyo Wora )ָאנג תֹונג

172 Wihan
וואט צ'אי מֹונגקֹון )סֹונגקלָה( 

384 Wat Chai Mongkhon
וואט צ'אלֶרם ּפראקיֶיט 

 Wat Chalerm )נֹונתאּבּורי(
135 Phrakiet

 Wat )וואט צ'אָמה ֶתווי )לאמּפּון
229 Chama Thewi

וואט צ'אן ָקאּו מאניראט )הּוֵאיִי 
 Wat Chan Khao Manirat )סאי

249
וואט צ'אנג לֹום )אתר העתיקות 

סי סאטצ'אנאלאי־צ'אלִיֶינג( 
200 ,198 Wat Chang Lom

וואט צ'אנג קאם וֹוָרה וויהאן 
 Wat Chang Kham Wora )נאן(

255 Wihan
 Wat )וואט צ'אנג רֹוּפ )אראניק

193 Chang Rop
וואט צֶ'די לּוָאנג )צ'יאנג מאי( 

 ,225 Wat Chedi Luang 
226

 Wat )וואט צֶ'די לּוָאנג )צ'יאנג ֶסן
228 Chedi Luang

וואט צֶ'די סי הֹונג )סּוקֹותאי( 
197 Wat Chedi Si Hong

וואט צֶ'די צֶ'ט ֶתאֹו 
)אתר העתיקות סי 

 Wat )סאטצ'אנאלאי־צ'אלִיֶינג
198 Chedi Chet Thaeo
וואט צ'ּולאמאני )מחוז 

 Wat Chulamani )ּפיצאנּולֹוק
201

 Wat )וואט צ'ֹום סאוואן )ְּפֶרה
259 Chom Sawan

וואט צ'ּומּפֹון קירי )ֶמה סֹוט( 
 ,188 Wat Chumphon Khiri

190
וואט צ'ֹונג סּונג )ֶמה סאריאנג( 

232 Wat Chong Sung
וואט צ'ֹונג קאם )ֶמה הֹונג סֹון( 

217 Wat Chong Kham
וואט צ'ֹונג קלאנג )ֶמה הֹונג סֹון( 

217 Wat Chong Klang
וואט צ'ֹונג ְקָרה צ'ֹוק )ּפראצ'ּוָאּפ 

 Wat Chong Kra )קירי קאן
332 Chok

וואט צֶ'טּוּפֹון ראו וואט ּפֹו
 Wat )וואט צֶ'ט יֹוט )צ'יאנג מאי

227 Chet Yot
 Wat )וואט צֶ'ט יֹוט )צ'יאנג ראי

250 Chet Yot
וואט צ'יאנג מאן )צ'יאנג מאי( 
 ,215 ,35 Wat Chiang Man 

226
וואט צֶ'נג )אּוּבֹון ראטצ'אתאני( 

303 Wat Cheng
וואט ָקאּו טאהם )קֹו ָּפה נְגאן( 

469 ,467 Wat Kow Tahm
וואט ָקאּו יָאי ּבֹון 

)אתר העתיקות סי 
 Wat )סאטצ'אנאלאי־צ'אלִיֶינג

199 Khao Yai Bon
 Wat )וואט ָקאּו לאד )הּוָאה ִהין

331 Khao Lad
וואט ָקאּו סּוקים )מחוז 

 Wat Khao Sukim )צ'אנתאּבּורי
319 ,315

וואט ָקאּו ְּפנֹום ּפלאנג 
)אתר העתיקות סי 

 Wat )סאטצ'אנאלאי־צ'אלִיֶינג
199 Khao Phnom Phloeng

וואט ָקאּו צ'אן נְגאם )קֹוראט( 
275 Wat Khao Chan Ngam

וואט קאלאיאנימיט )בנגקוק( 
128 Wat Kalayanimit

וואט קאלֹותאי )קאמֶּפנג ֶּפט( 
193 Wat Kalothai

וואט קאמֶּפנג לֶנג )ֶּפטצ'אּבּורי( 
 Wat Kamphaeng Laeng 

329
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וואט קּוָהה סאוואן )ּפאתאלּונג( 
382 Wat Kuha Sawan

 Wat )וואט קּוָהה ּפימּוק )יאלָה
388 Khuha Phimuk

 Wat )וואט קּוטי ָדאּו )ָאיּותאיָה
180 Kuti Dao

וואט קּוטי ָרִאי )אתר העתיקות 
סי סאטצ'אנאלאי־צ'אלִיֶינג( 

199 Wat Kuti Rai
וואט קּון ִאין ּפראמּון )מחוז ָאנג 

 Wat Khun In Pramun )תֹונג
172

וואט קֹונג צ'יאם )קֹונג צ'יאם( 
299 Wat Khong Chiam

 Wat )וואט קיאן )נֹונתאּבּורי
135 Khian

 Wat Klang )וואט קלאנג )ָּפִאי
219

וואט קלֹונג תֹום )קלֹונג תֹום( 
371 Wat Khlong Thom

 Wat Khaek )וואט ֶקק )נֹונג קאי
293

וואט ראטצ'אּבּוראנָה )ָאיּותאיָה( 
176 ,35 Wat Ratchaburana

וואט ראטצ'אּבּוראנָה 
 Wat )ּפיצאנּולֹוק(

201 Ratchaburana
וואט ראם ּפאנג )צ'יאנג מאי( 

227 Wat Ram Poeng
 וואט ראצ'אּבֹוּפיט )בנגקוק( 
 ,67 ,66 Wat Rachabophit 

91
וואט ראצ'אּפראדיט )בנגקוק( 

91 Wat Rachapradit
 Wat )וואט ראקאנג )בנגקוק

125 ,74 ,33 Rakhang
 Wat )וואט ָרצָ'נאָדה )בנגקוק

87 Rachanadda
וואט תאי וואתאנאראם )מחוז 

 Wat Thai Watthanaram )טאק
190

וואט תאמיקאראט )ָאיּותאיָה( 
176 Wat Thammikarat

 Wat )וואט תאם סּוָאה )קראּבי
371 Tham Sua

וואט תאם צ'יאנג ָדאּו )דֹוִאי 
 Wat Tham Chiang )צ'יאנג ָדאּו

220 Dao
וואט תאם ָקאּו ּפּון 

 Wat Tham )קאנצ'אנאּבּורי(
170 Khao Pun

 Wat Tha )וואט ָתה טֹון )ָתה טֹון
242 Ton

 Wat )וואט ָתה ֶקק )צ'יאנג קאן
290 Tha Khaek

וואט ָתה תאנֹון )אּוטאראדיט( 
237 Wat Tha Thanon

וואט תּונג סאוואנג )יאסֹותֹון( 
274 Wat Thung Sawang

וואט תּונג סי מּוָאנג )אּוּבֹון 
 Wat Thung Si )ראטצ'אתאני

303 Muang
וואט ֶתּפ ּפיטאק ּפּונאראם 
 Wat Thep Phitak )קֹוראט(

275 Punnaram
 ,24 Wai )וואי )מחוות ברכה

478
236 Wang River וואנג, הנהר
 Wang )וואנג לּוָאנג )ָאיּותאיָה

176 Luang
ווארֹורֹוט, שוק )צ'יאנג מאי( 

226 Warorot Market
 Wiang Pa Pao וויאנג ָּפה ָּפאּו

252
וויהאן לאי קאם )צ'יאנג מאי( 

226 ,225 Wihan Lai Kham
וויהאן ְּפָרה מֹונגקֹון )ָאיּותאיָה( 

177 Wihan Phra Mongkhon
33 Wihans וויהאנים

וויצָ'אי ּפראסיט, מבצר )בנגקוק( 
128 Wichai Prasit Fortress

115 Gore Vidal וידאל, גֹור
VISA/ ויזה/מסטרקארד

484 MasterCard
ויזות 474-5

וייטנאם, מלחמה 68, 69, 242
אּוּבֹון ראטצ'אתאני 302  

אּודֹון תאני 272  

ויינטיאן 12, 294-5
מפה 294  

וימאנֶמק, בית־האחוזה )בנגקוק( 
 ,103 Vimanmek Mansion

104-5
 Visakha Bucha ויסאָקה ּבּוצָ'ה

49 ,46
ויקטוריה מלכת אנגליה 

 Queen of England ,Victoria
84 ,66

 Victoria Point ויקטוריה ּפֹוינט
356

 Viking )ויקינג, מערה )ּפי ּפי לֶה
373 Cave

388 ,296 ,115 ,31 Vishnu וישנּו
אסכולת סּוקֹותאי באמנות 160  

 Prince ,Vessandorn וֶסאנדֹורן
289 ,49

 ,Vessantara וֶסאנטאָרה, הנסיך
120 Prince

 Rose )ה(ורדים, גן )בנגקוק(
461 ,458 ,134 Garden

ז
זהב 454

)ה(זהב, גבעה )גֹולֶדן ָמאּונט; 
87 Golden Mount )בנגקוק

זהב, עלים 30
זיהום פטרייתי 482

זיופים ראו מזויפת, סחורה
 Refunds in shops זיכוי בחנויות

450 ,138
 Don Chedi זיכרון, יריד בדֹון צֶ'די

51 Memorial Fair
)ה(זיקוקים, חג )יאסֹותֹון( 

 ,48 ,47 ,12 Rocket Festival
274 ,271

 in shops ,Rights זכויות בחנויות
450 ,138

זנות 116
 Foreigners in זרים בָאיּותאיָה

162-3 Ayutthaya

ח
חברה 23-5

חברת הטלפון של תאילנד 
486 )TOT(

חג הנרות )אּוּבֹון ראטצ'אתאני( 
49 ,47

 חגים ואירועים מיוחדים 
46-51

חג הצמחונות )העיר ּפּוֶקט(   
360

חג ּפי ָטה קֹון 47, 289  
חגיגות הקטיף באביב 321  
חגיגות סֹונגקראן בצפון   

המדינה 236
לֹוִאי קראתֹונג בסּוקֹותאי 195  
פסטיבלים וחגי מקדשים 460  

שבטי ההרים 206-7  
חגים לאומיים 51

חגים מעניינים במיוחד 462-9
28 Tropic of Cancer חוג הסרטן

חוות התנינים )בנגקוק( 
137 Crocodile Farm

חול־הזכוכית, חוף )האט סאי 
308 Glass Sand Beach )ֶקאֹו

')ה(חול הלבן', חוף )האט סאי 
 Hat( White Sand Beach )ָקאּו

308 )Sai Khao
חום 482
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 Upper חוף אנדמן העילי
 ,13 Andaman Coast 

353-73
מגורים 418-20  
מסעדות 446-9  

מפה 354-5  
ציורי־סלע 373  

חופים
הּוָאה ִהין 331  

חוף אנדמן העילי 354  
מפרץ תאילנד 308-9  

ּפאטאיָה 317  
ּפּוֶקט 358, 362  
צָ'ה־ָאם 330-31  

קֹו סאמּוי 336-8  
קֹו ָּפה נְגאן 339  

קֹו צ'אנג 322  
ראיֹונג 317  

חטיפים וארוחות קלות 426
חיוג, כרטיסים 486

)ה(חי והצומח 23, 28-9
 Huai Kha הּוִאי ָקה ֶקנג  

168-9 Khaeng
המרכז התאילנדי לשימור   

הפילים )לאמּפאנג( 237
המרכז לאילוף פילים ֶטנג ָדאּו   

464 ,220
המרכז לשיקום קופי גיּבֹון   

)ּפּוֶקט( 359, 363
הפארק הלאומי דֹוִאי אינתאנֹון   

230-31
הפארק הלאומי הימי ָאנג־  

תֹונג 340
הפארק הלאומי הימי   

טארּוָטאּו 386
הפארק הלאומי ֶמה וֹונג 192  
הפארק הלאומי ֶמה יֹום 252  

הפארק הלאומי נאמטֹוק ּפליֹו   
288

הפארק הלאומי ּפּו ִהין רֹונג   
ְקלָה 288

הפארק הלאומי ּפּו קראדּונג   
286-7

הפארק הלאומי ּפּו רּוָאה 288  
הפארק הלאומי ָקאּו יָאי 184-5  
הפארק הלאומי ָקאּו סאּבאּפ   

321
הפארק הלאומי ָקאּו סאם   

רֹוִאי יֹוט 13, 332
הפארק הלאומי ָקאּו סֹוִאי ָדאּו   

320
הפארק הלאומי ָקאּו סֹוק 13,   

356 ,355
הפארק הלאומי ָקאּו ּפאנֹום   

ּבֶנצָ'ה 370

הפארק הלאומי קלֹונג לאן   
192

הפארק הלאומי ֶקנג קראצֶ'ן   
330

הפארק הלאומי תאלֶה ּבאן   
386

הרי ּבאנתאט 381  
 Wat Doi וואט דֹוִאי סּוֶתּפ  

222-3 Suthep
חוות הנחשים )בנגקוק( 116  
חוות התנינים )בנגקוק( 137  

טיפים לצפרים 211  
יערות עצי־מנגרובה 350-51  

מאגר־המים ּבאנג ְּפָרה    
316

מינים בסכנת הכחדה 219  
מרכז הטבע והמחקר ָקאּו   

צ'ֹונג 381
מרכז המחקר הימי   

)ּפּוֶקט(363 
מתחם הפילים וגן־החיות   

סאמּפראן 134
סחלבים 220  

פארק הפילים בטבע )עמק   
ֶמה ֶטנג( 221

פארק עופות־המים תאלֶה   
נֹוִאי 383

ּפּוֶקט פנטסי 262  
ּפּוֶקט, גן הפרפרים   

והאקוואריום 359, 361
ציפורי צפון תאילנד 210-11  

קֹו סּורין וקֹו סימילאן 357  
קֹו צ'אנג 322  

ראפלֶסיָה ֶקרי )הפרח הגדול   
בעולם( 357

שוניות אלמוגים 348-9  
שמורת חיות־הבר אּומּפאנג   

191 ,11
תּונג יָאי נאֶרסּוָאן 168-9  

תחשים 381  
תצוגת הפילים השנתית   

בסּורין 271, 278, 279
תצפית על בעלי־חיים 465,   

469
ראו גם גני חיות  

חיסונים 482
חירום, מקרים 480, 481

חליפין, שערים 484-5
חנות המשי של ג'ים תומפסון 

 Jim Thompson’s Silk )בנגקוק(
455 ,452 ,139 ,138 Shop

חניה 494
חצי־האי, כיכר )בנגקוק( 

 ,451 ,139 Peninsula Plaza
455 ,454

חצי־האי, תולדות 346-7
חקלאות 22

גידול אורז 26-7  
חרקים, מחלות המועברות על 

 Insect-borne diseases ידי
482-3

 Prickly )חררה )פריחת חום
482 heat
חשמל 477

חשמל, מתאמים 477
חתולים 275

ט
 ,53 ,21 Tai people טאי, בני

254 ,56-7
טאי יאי ראו שָאן

 Tambralinga טאמּבראלינגָה
378

טאמילים, מקדש מאָהה אּוָמה 
 Maha ,Tamils )ֶדווי )בנגקוק

115 Uma Devi Temple
 Tam Munag טאם מּוָאנג אֹון

229 On
טאנּבֹוק קֹוראני, הפארק 

 Tanboke Koranee הלאומי
367 National Park

 Tansadet טאנסאֶדט, מפל
339 waterfall

333 Tapi River טאּפי, נהר
246 Tachilek טאצ'ילֶק
190-91 ,59 Tak טאק

מגורים 404  
מסעדות 434  

389 Tak Bai טאק ּבאי
 Takua Pa טאקּוָאה ָּפה 

346
טאקסין מאהאראט, הפארק 

 Taksin Maharat הלאומי
191 National Park

טאקסין, אנדרטה )בנגקוק( 
128 Taksin Monument

טאקסין, ארמון )נאראתיוואט( 
389 Taksin Palace

 King Taksin טאקסין, המלך
64 ,63

אּוטאראדיט 237  
אנדרטת טאקסין )בנגקוק(    

128
וואט ָארּון )בנגקוק( 126  

פסל בדמותו 191  
צ'אנתאּבּורי 320  

טאקסין, פארק )צ'אנתאּבּורי( 
320 Taksin Park

טאקרֹו )'כדורעף תאילנדי'( 
461 ,460 Takraw
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טארּוָטאּו, הפארק הלאומי הימי 
 Tarutao National Marine Park

386 ,376 ,375 ,345 ,13
טביעות רגליו של בודהה 

172 Footprints of the Buddha
381 Ton Tay falls טֹון טאי, מפל

 Ton Nga טֹון נְגָה צ'אנג, מפל
385 Chang waterfall

טֹון ֶקם, שוק )דאמנאן סאדּוָאק( 
132 Ton Khem Market

 Tung טּונג ִטיֶאֹו, שביל היער
371 Tieo forest trail

339 Tong Nai Pan טֹונג נִָאי ּפאן
339 Tong Sala טֹונג סאלָה

277 ,40-41 Tosakan טֹוסאקאן
494 Tuk-tuks טּוקוטּוקים

טטנוס 483
219 Tigers טיגריסים

')ה(טיגריסים הפראיים', יחידת 
68 Wild Tigers העילית

טיולי־יום 491
טיול ירוק 488

טיולים במכונית
טיול בכפרי הֶמקֹונג 290-91  

טיול במכונית במשולש הזהב   
246-7

טיולים ברגל 464-5, 468-9 ראו 
גם טרקים

טיולים מאורגנים 491
ראו גם טיולים מודרכים  

טיולים מעניינים במיוחד 495
224 ,62 King Tilok טילֹוק, המלך

טין )שבט(, הפארק הלאומי 
 ,Htin tribespeople דֹוִאי ּפּו ָקה
254 Doi Phu Kha National Park

טיסה 488-90
הזמנת כרטיסים מראש 474  

נמלי־תעופה 488-9  
טיפולי ספא 471

טיפוס )מחלה( 483
 Rock-climbing טיפוס צוקים

469 ,466
קראּבי 371  

טיפים 479
במגורים 395  

במסעדות 423  
234 Tip Chang טיּפ צ'אנג

טיק, עץ 249
בתים מעץ טיק )ְּפֶרה( 259  

לאמּפאנג 236  
טכנולוגיית דימות )הדמיה(, 
 Imaging )מוזיאון )בנגקוק
117 Technology Museum

טלגרף 488
טלוויזיה 487

טלפון 486-7
חיוג לחו"ל 486  

חיוג ליעדים מקומיים 486  
טלפונים ניידים 486  

כרטיסי חיוג 486  
טלפון, כרטיסים 486

טלקס 488
 Tenasserim ֶטנאֶסרים, הרים

354 ,325 Mountains
מפרץ ּפאנג־נְגָה 364  

221 Taeng River ֶטנג, הנהר
30 Tantrism טנטרה
טקסטיל ראו בדים

323 Trat טראט
מגורים 415  

מסעדות 443  
380-81 ,13 Trang טראנג

 Trang’s איי אנדמן בטראנג  
380 Andaman Islands

חגים ואירועים מיוחדים 50  
חוף טראנג 376  

מגורים 421  
מסעדות 449  

67 Terengganu ֶטֶרנגאנּו
טרקים 464-5, 468-9

צ'יאנג ָדאּו 221  

י
יאוואראט, רחוב )בנגקוק( 

97 Yaowarat Road
375 Yawi language יאווי, שפה

388 ,376 Yala יאלָה
חגים ואירועים מיוחדים 48  

274 Yasothon יאסֹותֹון
חג הזיקוקים 12, 47, 48, 271,   

274
)ה(ידידות, גשר )נֹונג קאי( 

293 ,292 Friendship Bridge
)ה(יהודית, מרכז הקהילה 

 Jewish Community )בנגקוק(
477 ,476 Center

232 Yuam River יּוָאם, נהר
יובל ה־200 לבנגקוק )1982( 68
180 King Yot Fa יֹוט ָפה, המלך

 Her יום הולדתה של המלכה
 Majesty the Queen’s Birthday

49
 His יום הולדתו של המלך

 Majesty the King’s Birthday
107 ,51

יום השישי, מסגד )נאקֹון סי 
 Friday Mosque )תאמאראט

376
58 Yom River יֹום, נהר

הפארק הלאומי ֶמה יֹום 252  

ְּפֶרה 258  
סי סאטצ'אנאלאי 198, 199  

יין, תקנות המכס 475
ילדים, טיול עם 476

במגורים 395  
)ה(ימי, מרכז המחקר )ּפּוֶקט( 

 ,359 Marine Research Center
363

יערות־חוף 29
יערות

הנוף והטבע של תאילנד 28-9  
יערות מנגרובה 350-51  

שמורת היער ָקאּו ְּפָרה ֶתאֹו   
363

שמורת היער תאם ָּפה טּוּפ   
255

תעשיית עץ הטיק בתאילנד   
249

ראו גם פארקים לאומיים   
ושמורות טבע

 Forestry ה(יערות, רשות(
395 ,394 Department

יער טרופי הררי 28
יער פתוח 28

יריד ASEAN ליונים מזמרות 
 ASEAN Barred Ground )יאלָה(

388 ,48 Dove Fair
ירקות 133

גילוף בירקות 38  
 Christ )ישו, כנסייה )בנגקוק

477 ,476 Church
ישועים 162-3
יתושים 482-3

כ
כבישים 494

כבישים מהירים 495
כבישים, מפות 495

כדורגל 460, 461
כדור פורח 467, 469

כולרה 483
כותנה, קנייה 138, 139

כיסא־גלגלים, גישה ראו נכים, 
מטיילים

כלבו, חנויות 451, 455
שעות פתיחה 476  

כלבת 483
כלכלה 22-3

 Tiger economies 'כלכלות נמר'
68 ,22

כללי התנהגות 24, 478-9
מנהגי אכילה 423  

כנסיות
הכנסייה הבינלאומית   

)בנגקוק( 477
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כנסיות, המשך
הכנסייה הקתולית של   

המושיע הקדוש )בנגקוק( 
477 ,476

כנסיות נוצריות בדּוסיט   
)בנגקוק( 104

כנסיית ההתעברות הטהורה   
)בנגקוק( 104

כנסיית ההתעברות הטהורה   
)קאנתאּבּורי( 320-21
כנסיית יוסף הקדוש   

)ָאיּותאיָה( 162, 180
כנסיית סנטה קרּוס )בנגקוק(   

128
כנסיית פרנסיסקו חאבייר   

הקדוש )בנגקוק( 104
קתדרלת העלייה לשמים של   

מריה )בנגקוק( 113, 114
)ה(כנסייה הבינלאומית )בנגקוק( 

477 International Church
כנסיית ישו האנגליקנית 

 Anglican Christ )בנגקוק(
115 Church

כסף
בחנויות 138, 450  

בנקאות והמטבע המקומי   
484-5

מכס 475  
כספומטים 484

כסף, כלים )מה לקנות 
בתאילנד( 457

)ה(כפר התאי וחוות הסחלבים 
 Thai Village )העיר ּפּוֶקט(

 ,361 ,359 and Orchid Farm
455 ,452

כרטיסי אשראי 485
בטיחות 480  

בחנויות 138, 450  
כרטיסי־חיוב 485

כרטיסים
כרטיסי טיסה 474  

כרטיסים למופעי בידור 142,   
458

כתבי־עת 487
לוחות אירועים לתרבות   

ובידור 142, 458

ל
 Lahu tribespeople לאהּו, בני

206-7
פאנג 242  

)ה(לאומי, האיצטדיון )בנגקוק( 
118 National Stadium

)ה(לאומי, המוזיאון )בנגקוק( 
88-9 ,79 National Museum

היתרי ייצוא 454, 455, 475  
)ה(לאומי, התיאטרון )בנגקוק( 
 ,143 ,142 National Theater

461 ,458
לָאֹו, מפלגת החזית הפטריוטית 

295 Lao Patriotic Front
לָאֹוס

גשר הידידות תאילנד־לאוס   
293 ,292

הּוִאי סאי 249  
ויזות 249, 475  

294-5 ,12 Vientiane ויינטיאן  
משולש הזהב 246  

ּפאֶתט לָאֹו 295  
צ'ֹונג ֶמק 299  

289 ,12 Loei לאי
חגים ואירועים מיוחדים 47,   

284 ,49
מגורים 411  

מסעדות 440  
289 Loei River לאי, נהר

338 Lamai לאָמאי
 Lam Takhong לאם טאקֹונג, נהר

275 ,185 ,184 River
382 Lam Pam לאם ּפאם

236 ,204 Lampang לאמּפאנג
מגורים 406  

מסעדות 436  
229 Lamphun לאמּפּון

מגורים 406  
מסעדות 436  

לאמּפּון, המוזיאון הלאומי 
 Lamphun National Museum

229
 Lan לאן סאנג, הפארק הלאומי

191 Sang National Park
 Lan Xang לאן סאנג, ממלכה

295 ,294 Kingdom
לאנָה )אסכולה(, בודהה 

 ,Lanna School האזמרגד
82 Emerald Buddha

לאנָה, מוזיאון )לאמּפאנג( 
237 ,236 Lanna Museum

 Lanna Kingdom לאנָה, ממלכה
62-3 ,53

אדריכלות דתית 35  
250 Chiang Rai צ'יאנג ָרִאי  

 Father Louis לאנֹו, לּוִאי, הבישוף
104 Laneau

 Lakhon )לאקֹון )תיאטרון־מחול
42 ,25

 Lak )לאק מּוָאנג )מּוקדאהאן
298 Muang

 ,40-41 Lakshman לאקשמאן
276

לּוֶאה, בני ראו תאי לּוֶאה, בני
 King Lue לּוֶאה תאי, המלך

196 Thai
 Louis לואי ה־14 מלך צרפת
 ,162 King of France ,XIV

175 ,163
 ,20 Loy Krathong לֹוִאי קראתֹונג

50 ,46
 Luang לּוָאנג וויצ'יט צֶ'טסאָדה

124 Vichit Chetsada
לּוָאנג ּפּו ּבּונלֶָאה סּוריראט 

293 Luang Pu Bunleua Surirat
 Luang Pho לּוָאנג ּפֹו סֹומצ'אי

319 Somchai
לּוָאנג ּפֹו ְּפָרה ָסאי בודהה 

292 Luang Pho Phra Sai Buddha
לוח אירועים 476-7

)ה(לוטוס, חג הקבלה )ּבאנג 
 Receiving of the Lotus )ּפלי

50 ,47 Festival
סּוקֹותאי 195  

לּומּפיני, איצטדיון )בנגקוק( 
461 ,460 Lumphini Stadium

לּומּפיני, פארק )בנגקוק( 
117 Lumphini Park

40 Longka לֹונגָקה
 ,159 ,57 ,10 Lop Buri לֹוּפּבּורי

174-5
מגורים 403  

מסעדות 433  
מפת רחובות מאוירת 174-5  
59 King Lo Thai לֹו תאי, המלך

לחימה, אמנויות 460, 461
 ,Leonowens ליאֹונֹוֶאנס, אנה

115 Anna
 Christopher לי, כריסטופר

367 Lee
388 Lim To Khieng לים טֹו ִקיֶינג

388 Lim Ko Niaw לים קֹו נִיָאּו
171 David Lean לין, דייוויד

 ,24 Lisu tribespeople ליסּו, בני
240 ,238 ,206-7

דֹוִאי צ'יאנג ָדאּו 220  
וויאנג ָּפה ָּפאּו 252  
עמק ֶמה ֶטנג 221  

ָּפִאי 219  
פאנג 242  
ּפָראּו 220  

 Likay )ליָקאי )תיאטרון־מחול
43

 Li Thi )לי תי ִמיֶיאּו )בנגקוק
97 Miew

לכה, חפצים וכלים מצופים 
455 ,453

מה לקנות בתאילנד 456  
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לסביות, מטיילות 476
 Tourist לשכות מידע לתיירים

475 information
לשכת הסיוע לתיירים )בנגקוק( 

481 Tourist Assistance Center

מ
מאּבּונקרֹונג )בנגקוק( 

139 ,138 Mahboonkrong
מאהאיאנָה, זרם בבודהיזם 
30 Mahayana Buddhism
מאהאניקאי, הכת הנזירית 

86 Mahanikai monastic sect
מאָהה אּוָמה ֶדווי, מקדש 

 Maha Uma Devi )בנגקוק(
115 Temple

מאָהה אּוּפאראגָ'ה 
 Maha ּבֹובֹורנביג'איָה ג'ארן

102 Uparaja Bovornvijaya Jarn
מאָהה וויראוֹונג, המוזיאון 
 Maha )הלאומי )קֹוראט

 Weerawong National Museum
275

מאָהה תאמאראצ'ה 
 King Maha הראשון, המלך

176 ,59 Thammaracha I
242 Mao Zedong מאו דזה־דונג

106 Queen Maya מאיה, המלכה
 Mai Market )מאי, שוק )בנגקוק

97
מאכלי־ים 427

מאכלי־הים בדרום 387  
 ,Malacca מאלאָקה, ְמצרי

346-7 Straits of
מאצָאיט קלאנג, מסגד 

)ּפאטאני( 388
51 Makha Bucha מאָקה ּבּוצָ'ה

מאֶראּוקאתאיָאוואן, ארמון 
331 Mareukathayawan Palace

מאָרה 173
 Marzotto )מארזֹוטֹו )בנגקוק

139
 Pack of“ מגדל הקלפים', גשר'

Cards Bridge“ 169
מגורים 392-421

אתרי נופש 392-3  
אתרי ספא 470-71  

בנגקוק 398-402  
בתי־הארחה 393  

דירוג מתקנים ושירותים 392  
הדרום הרחוק 420-21  

הזמנת חדרים 395  
הצפון הרחוק 407-9  

חוף אנדמן העילי 418-20  
לינה במנזרים 393  

מגורים פאר 392, 396-7  
מגורים תאיים וסיניים 393  

מטיילים נכים 395  
מישורי המרכז הדרומיים   

402-3
מישורי המרכז הצפוניים   

403-4
מסים 395  

מתן טיפים 395, 479  
עמידה על המיקח 395  

עמק נהר הֶמקֹונג 411-12  
צפון־מערב מרכז המדינה   

404-7
קו החוף המזרחי 412-15  
קו החוף המערבי 415-18  

רמת קֹוראט 409-10  
שירותים לילדים 395  

תעריפים 394  
מגורים ראו מלונות

מגורים תאילנדיים 393
מגידי עתידות, סאנאם לּוָאנג 

 ,Fortune tellers )בנגקוק(
79 Sanam Luang
מדוזה, צריבה 482

מדיטציה 31, 467, 469
כמחווה של הבודהה 173  
 First ה(מדינות הראשונות(

56-7 states
218 Mae Aw ֶמה אֹו

ָמה ּבּון קרֹונג, מרכז )בנגקוק( 
118 Mah Boon Krong Center
 Mae Hong Son ֶמה הֹונג סֹון

216-17 ,204
חגים ואירועים מיוחדים 46-7,   

48
מגורים 407  

מסעדות 437  
מפת רחובות מאוירת 216-17  

 Mae ֶמה וֹונג, הפארק הלאומי
192 Wong National Park

 Mae Taeng Valley ֶמה ֶטנג, עמק
221

 Mae Ya waterfall ֶמה יָה, מפל
231

 Mae ֶמה יֹום, הפארק הלאומי
252 Yom National Park

)ה(מהירות, תקנות 495
246 ,11 Mae Sai ֶמה סאי

טיול במכונית במשולש הזהב   
247

מגורים 408  
 Mae )ֶמה סאלֹונג )סאנטיקירי

242-3 Salong
מגורים 408-9  
מסעדות 438  

 Mae Sam Laep ֶמה סאם לֶּפ
232

252 Mae Saruai ֶמה סארּוָאי
232 Mae Sariang ֶמה סאריאנג

מסעדות 437  
ֶמה ָסה, מחנה הפילים )צ'יאנג 
 Mae Sa Elephant Camp )מאי

468 ,464
190 ,11 Mae Sot ֶמה סֹוט

מגורים 403  
מסעדות 433  

 Mae ֶמה סּורין, הפארק הלאומי
218 Surin National Park
232 Mae Chaem ֶמה צֶ'ם

 Mae Khongkha ֶמה קֹונגָקה
50 ,46

 ,178 Henri Mouhot מּואֹו, אנרי
265

 ,142 ,44-5 Muay thai מּוִאי תאי
461 ,460 ,143

מּוָאנג טאם ראו ּפראסאט ִהין 
מּוָאנג טאם

מוארות, משט סירות )נאקֹון 
 Illuminated Boat )ּפאנֹום

50 ,47 Procession
מודרכים, טרקים ראו טרקים

 Thai Modernism 'מודרניזם תאי'
119

 Somerset מֹוהם, סומרסט
115 ,114 Maugham

 Golden ה(מוזהב, פסל בודהה(
98 Buddha

מוזיאון המהפכה של לאוס 
 Lao Revolutionary )ויינטיאן(

294 Museum
 JEATH מוזיאון המלחמה

 JEATH War )קאנצ'אנאּבּורי(
170-71 Museum
מוזיאונים וגלריות

 Art Republic ארט ריּפאּבליק  
)בנגקוק( 459, 461

ארמון סּוָאן ּפאקאד )בנגקוק(   
119

אתר העתיקות ּפָרה נאקֹון   
קירי )ֶּפטצ'אּבּורי ( 329, 330
ּבאן ָסאּו נאק )לאמּפאנג(   

237 ,236
בית ג'ים תומפסון )בנגקוק(   

120-21
דמי כניסה 475  

הגלריה הלאומית )בנגקוק( 86  
הגלריה לאמנות באוניברסיטת   

צ'ּולאלֹונגקֹורן )בנגקוק( 117
המוזיאון הלאומי )בנגקוק( 79,   

455 ,454 ,88-9
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מוזיאונים וגלריות, המשך
המוזיאון הלאומי אּו תֹונג 172  
המוזיאון הלאומי אּוּבֹון )אּוּבֹון   

ראטצ'אתאני( 302-3
המוזיאון הלאומי ּבאן צ'יאנג   

272 ,55
המוזיאון הלאומי לאמּפּון 229  

המוזיאון הלאומי מאָהה   
וויראוֹונג )קוראט( 275

המוזיאון הלאומי נאן 254-5  
המוזיאון הלאומי נאקֹון סי   

תאמאראט 378
המוזיאון הלאומי סאוואנָקה   

וֹוראנאיֹוק )סאוואנקאלֹוק( 200
המוזיאון הלאומי סֹומֶדה ְּפָרה   

נאָראי )לֹוּפּבּורי( 174
המוזיאון הלאומי סֹונגקלָה   

385 ,384 ,345
המוזיאון הלאומי ְּפָרה ּפאתֹום   

צֶ'די )נאקֹון ּפאתֹום( 134
המוזיאון הלאומי צָ'אּו סאם   

ּפראיָה )ָאיּותאיָה( 178
המוזיאון הלאומי צָ'אייה   

333 Chaiya National Museum
המוזיאון הלאומי צ'יאנג מאי   

227
המוזיאון הלאומי צ'יאנג ֶסן   

249
המוזיאון הלאומי קאמֶּפנג ֶּפט   

 Kamphaeng Phet National
192 Museum

המוזיאון הלאומי קֹון ֶקן 273  
המוזיאון הלאומי ראטצ'אּבּורי   

132
המוזיאון הלאומי ראמקאמֶהנג   

)אתר העתיקות סּוקֹותאי( 
194-5

המוזיאון הלאומי תאלאנג   
)ּפּוֶקט( 363

המוזיאון העממי של סרג'נט־  
מייג'ור תאווי )ּפיצאנּולֹוק( 201

המוזיאון התאי לדיוקנאות   
אנושיים 134

המוזיאון לאבנים הנדירות   
)בנגקוק( 112

המוזיאון לאיכות הסביבה   
)אוניברסיטת צ'ּולאלֹונגקֹורן, 

בנגקוק( 117
המוזיאון לטכנולוגיית דימות   

)בנגקוק( 117
המוזיאון למשי ולבדים   

עתיקים )בנגקוק( 102
המוזיאון לרפואה משפטית   

 Museum of Forensic )בנגקוק(
125 Medicine

המוזיאונים בבית החולים   
 Museums )סיריראג' )בנגקוק

125 at the Siriraj Hospital
המכון לחקר השבטים )צ'יאנג   

מאי( 227
התערוכה בלובי של מלון   
תאבֹורן )העיר ּפּוֶקט( 360

 

מרכז בנגקוק לאמנות   
ולתרבות 118

מרכז ההסברה על שבטי   
ההרים )צ'יאנג ראי( 251

56 Mon people מֹון, בני
דאן קוִויָאן 275  

סאנגקלָה ּבּורי 168  
מֹונגקּוט )ראָמה הרביעי(, המלך 

53 )Rama IV( King Mongkut
אנה ומלך סיאם 115  

ארמון ּבאנג ָּפה־אין 181  
ארמון המלוכה )בנגקוק( 84, 85  

ארמון צ'אן קאֶסם )ָאיּותאיָה(   
176

אתר העתיקות ּפָרה נאקֹון   
קירי )ֶּפטצ'אּבּורי ( 329, 330

דיוקן המלך 65  
וואט אינדראוויהאן )בנגקוק(   

104
וואט ָארּון )בנגקוק( 126-7  
וואט ּבֹואֹוניוֶוט )בנגקוק(    

86
וואט סּוּפאטאנאראם   

וֹוראוויהאן )אּוּבֹון 
ראטצ'אתאני( 303

וואט ְּפָרה ֶקאֹו )בנגקוק( 82,   
83

וואט צ'אלֶרם ּפראקיֶיט   
)נֹונתאּבּורי( 135

וואט ראצ'אּפראדיט )בנגקוק(   
91

טאק ּבָאי 389  
מגדל פיסאי סאיאלאק   

)ָאיּותאיָה( 176
מותו 65  

העיר ּפּוֶקט 360  
ְּפָרה ּפאתֹום צֶ'די )נאקֹון   

ּפאתֹום( 134
שדרת ראטצ'אדאמנאן   

)בנגקוק( 107
תהליך המודרניזציה של   

תאילנד 64, 65
32 Mondops מֹונדֹוּפ, מקדשי

מוניות 496
טיפים 479  

נמל־התעופה הבינלאומי   
סּובאנאּפּום 489

299 Mun River מּון, נהר
 Hmong tribespeople מֹונג, בני

206-7
ּבאן ווינִָאי 290  

המוזיאון הלאומי נאן 255  
עמק ֶמה ֶטנג 221  

פאנג 242  
הפארק הלאומי דֹוִאי אינתאנֹון   

231
הפארק הלאומי דֹוִאי ּפּו ָקה   

254
הפארק הלאומי ֶמה וֹונג 192  

ּפָראּו 220  
ָקאּו קֹו 201  

מונסון 26-7, 48
מוסיקה 42-3, 459, 461

חנויות 453, 455  
מופעים וקונצרטים 459, 461  

44 piphat ּפיּפאט  
273 Khaen ֶקן  
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מוסיקה, מופעים וקונצרטים 
461 ,459

מוסיקה עממית ומסורתית, 
 ,459 Folk clubs מועדונים 

461
מוסכים 494

מוסלמים ראו איסלאם
מועדונים 143, 459, 461

מועדוני־ריקודים 459, 461
298 Mukdahan מּוקדאהאן

מגורים 411  
מסעדות 440-41  

 ,125 Roger Moore מור, רוג'ר
367

)ה(מושל, ארמון )ּפאתאלּונג( 
382 Governor’s Palace

מזג האוויר 48-51
בחירת העיתוי 474  

התמודדות עם החום 482  
עונות המונסון 26-7  

מזויפת, סחורה 451
מחוותיו של בודהה 173

מחול
סגנונות הריקוד הקלאסיים   

לאקֹון וליָקאי 142, 143, 458, 
461

תיאטרון־מחול ראו קֹון  
מחלות

מחלות המועברות באוכל   
ובמים 483

מחלות המועברות על ידי   
בעלי־חיים ובני אדם 483

מחלות המועברות על ידי   
חרקים 482-3

מחלות שמפיצים בעלי־חיים 
483

מחנאות 394
מטבע 485

 Microlighting מטוס קל, טיסה
469 ,467

 Mien tribespeople מיֶאן, בני
239 ,206-7

המוזיאון הלאומי נאן 255  
הפארק הלאומי דֹוִאי ּפּו ָקה   

254

 Myanmar )מיאנמאר )בורמה
)Burma(

הגשר על נהר ְקוֶוה יִָאי 10,   
171

המצור של בורמה על   
ָאיּותאיָה 61

ויזות 246, 475  

 Victoria Point ויקטוריה ּפֹוינט  
356

246 Tachilek טאצ'ילֶק  
ממלכת בורמה 62-3  

משולש הזהב 246  
נתיב הזיכרון לרכבת בורמה־  

סיאם 169
פליטי הגבול תאילנד־בורמה   

191
קאנצ'אנאּבּורי 170  

רכבת בורמה-סיאם 168  
שגרירות מיאנמאר 475  

מידות החום 51
התמודדות עם החום 482  

מייק, מרכז הקניות )ּפאטאיָה( 
 ,451 Mike Shopping Mall 

455
מים, מאגרים

סיריקיט 259  
ּפּומיּפֹון 232  

ֶקנג קראצ'אן 330  
מים

מחלות המועברות באוכל   
ובמים 483

מי שתייה 482  
מים, ספורט 463, 468

מינים בסכנת הכחדה 219
)ה(מין, תעשייה 116
סכנת האיידס 483  

מחלות מין 483  
162-3 Missionaries מיסיונים

מישורי המרכז 22, 157-201 
central plains

בתים תאיים מסורתיים 36-7  

מישורי המרכז הדרומיים 10-11, 
165-85

מגורים 402-3  
מפה 166-7  

מסעדות 432-3  
 North מישורי המרכז הצפוניים

187-201 ,11 Central Plains
מגורים 403-4  

מפה 188-9  
מסעדות 433-4  

מכבי־אש 480
)ה(מכון האסיאתי לחקר אבני־
 Asian Institute )חן )בנגקוק

 ,454 of Gemological Sciences
455

)ה(מכון לעיסוי )בנגקוק( 
92 Institute of Massage

מכונית
דלק ותחזוקה 494  

השכרה 494-5, 497  
חניה 496  
מכס 475  

רכב עם נהג 494  
תמרורים ושלטים 494  
תקנות התעבורה 495  

ראו גם טיולים מאורגנים   
במכונית

מכס, מידע 475
)ה(מלוכה, ארמון )בנגקוק( 

84-5 ,25 ,10 Grand Palace
 Audience אולם קבלת הקהל  

85 Chamber
בית אחוזת ּבֹורֹומּפימאן   

85 Boromphiman Mansion
ביתן ָאּפֹונּפימֹוק   

84 Aphonphimok Pavilion
בנייני ְּפָרה מאָהה מֹונִתיֶין   

 Phra Maha Monthien
84-5 Buildings

 Siwalai Gardens גן סיוואלָאי  
85

 Dusit Throne היכל הכס דּוסיט  
84 Hall

 Chakri היכל הכס צ'אקרי  
84 Throne Hall

 Inner Palace פנים הארמון   
85

תרשים 80-81  
ראו גם וואט ְּפָרה ֶקאֹו  

24 Monarchy מלוכני, משטר
מלזיה, שגרירות 475

 Salt deficiency מלח, מחסור
482

מלחמת העולם השנייה 68
הגשר על נהר ְקוֶוה יָאי 171  

 JEATH מוזיאון המלחמה  
)קאנצ'אנאּבּורי( 170-71

נתיב הזיכרון לרכבת בורמה־  
סיאם 169

קאנצ'אנאּבּורי 170  
)ה(מלך ראמקאמֶהנג, אנדרטה 

)אתר העתיקות סּוקֹותאי( 
 King Ramkamhaeng

195 Monument
)ה(מלכה, פארק )בנגקוק( 

136 Queen’s Park
)ה(מלכותי, המטבח התאי 

38 Royal Thai cuisine
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 Royal ה(מלכותיות, הסירות(
60-61 barges

המוזיאון הלאומי לסירות   
מלכותיות )בנגקוק( 124-5

)ה(מלכותיות, מוזיאון המרכבות 
 Royal Carriage )בנגקוק(

103 Museum
)ה(מלכותי, טקס החריש 

 Royal Plowing )בנגקוק(
48 ,46 Ceremony

 Royal houses מלכותיים, בתים
37

מלכותיים, כללי־התנהגות 
478 etiquette ,Royalty

 Royal מלכותיים, פילים לבנים
106 white elephants

)ה(מלכותי, מועדון הספורט 
 Royal Bangkok )בנגקוק(

461 ,460 ,117 Sports Club
)ה(מלכותי, מועדון הרכיבה 

106 Royal Turf Club )בנגקוק(
מלריה 475, 482

ממלכת ָאיּותאיָה 53, 60-61
אּוּבֹון ראטצ'אתאני 302  

לֹוּפּבּורי 174  
ֶמקֹונג, עמק הנהר 283  

)ה(ממשלה, בית )בנגקוק( 
106 Government House

336-7 Maenam ֶמנאם
 King Mengrai ֶמנגָראי, המלך

62
וואט צ'יאנג מאן )צ'יאנג מאי(   

226
מותו 226  
פאנג 242  

צ'יאנג מאי 224  
צ'יאנג ראי 250  

 Mangrove מנגרובה, יערות
350-51 forests

מפרץ ּפאנג־נְגָה 364, 367  
מנדרין אוריינטל, מלון )בנגקוק( 
 ,112 Mandarin Oriental Hotel

399 ,397 ,114
מנזר דאָמה הבינלאומי )סּוראט 
 International Dhamma )תאני

469 ,467 Hermitage
מנזר המסדר הכרמליטי 

 Carmelite Convent )בנגקוק(
115

מנזרים ראו וואטים
 Hercules מנפרדי, הרקולס

106-7 Manfredi
מסגדים

מסגד הארּון )בנגקוק( 112,   
476

מסגד נּור אל־איסלאם )ֶמה   
סֹוט( 190

מסיכות
חנויות 453, 455  

מה לקנות בתאילנד 456  
מסים

מגורים 395  
החזרים 138, 450  

מע"מ 485  
מסעדות 422-49

ארוחות ערב קאנתֹוֶקה 423  
בנגקוק 428-32  

בתי־קפה 422  
הדרום הרחוק 449  

הטעמים של תאילנד 424-5  
הצפון הרחוק 437-9  

חוף אנדמן העילי 446-9  
מילון אוכל 426-7  

מישורי המרכז הדרומיים   
432-3

מישורי המרכז הצפוניים   
433-4

מנהגי אכילה 423  
משקאות 425  

מתן טיפים 423, 479  
עמק נהר הֶמקֹונג 440-41  
צפון־מערב מרכז המדינה   

434-7
קו החוף המזרחי 441-3  
קו החוף המערבי 443-6  

רמת קֹוראט 439-40  
תעריפים 423  

ראו גם אוכל ומשקאות  
מסעדות 449

מעבורות לאיים 493
מעיינות

אזור פאנג 242  
המעיינות החמים בסאן   

 San Kamphaeng Hot קאמֶּפנג
229 Springs

קלֹונג תֹום 371  
ראנֹונג 356  

מעיינות חמים ראו מעיינות
מע"מ 485

מערות
אתר העתיקות ּפּו ּפראּבאט   

295 ,55
הפארק הלאומי ָסאי יֹוק 169  

וואט תאם סּוָאה )קראּבי( 371  
טאם מּוָאנג אֹון 229  

מפרץ ּפאנג־נְגָה 364, 367  
ָקאּו וֹונג 319  
ָקאּו נְגּו 132  

שמורת היער תאם ָּפה טּוּפ   
255

תאם וואנג ּבאדאן 169  
תאם טּוּפ ָטאּו 220  

תאם לּוָאנג 246  
תאם לֹוט 219  

תאם מֹוראקֹוט )קֹו מּוק( 380  
תאם ָסאי 332  
תאם ּפּום 246  

תאם ְּפלָה )מחוז ֶמה הֹונג   
סֹון( 218

תאם ְּפלָה )מחוז צ'יאנג ראי(   
246

תאם ּפראיָה נאקֹון 332  
תאם צ'אנג האי 381  
תאם צ'יאנג ָדאּו 220  
תאם ָקאּו לּוָאנג 330  

מערות, סיורים 466, 469
54 Spirit Cave מערת הרוחות

מפות
אּוּבֹון ראטצ'אתאני 303  

איגוד מדינות דרום־מזרח   
אסיה ב־2008 68

ָאיּותאיָה 53, 162-3, 177  
ָאיּותאיָה ב־1540 60  
אימפריית ְקֶמר 264  

אימפריית ְקֶמר בשנת 960   
56

אתר העתיקות סּוקֹותאי 194  
אתר העתיקות סי   

סאטצ'אנאלאי־צ'אלִיֶינג 199
אתרים פרהיסטוריים 54  

בנגקוק 16, 72-3  
בנגקוק רבתי 73  

בנגקוק: אזור סאנאם לּוָאנג   
78-9

בנגקוק: דּוסיט 101  
בנגקוק: האזור 131  

בנגקוק: העיר העתיקה 77  
בנגקוק: מפת רחובות   

144-55
בנגקוק: מרכז העיר 111  

בנגקוק: מרכז העיר ראו פנים   
הכריכה האחורית

בנגקוק: מרכז צ'יינה־טאון   
96-7

בנגקוק: פארק דּוסיט 102-3  
בנגקוק: צ'יינה־טאון 95  

בנגקוק: רובע הזרים הישן   
112-13

בנגקוק: שווקים 140-41  
דרום תאילנד 18-19, 344-5  

דרום־מזרח אסיה 15  
הדרום הרחוק 376-7  

העיר ּפּוֶקט 361  
הפארק הלאומי הימי ָאנג־  

תֹונג 340
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הפארק הלאומי ּפּו קראדּונג   
286-7

הפארק הלאומי ָקאּו יָאי   
184-5

הצפון הרחוק 240-41  
ויינטיאן 294  

חוף אנדמן העילי 354-5  
חופי מפרץ תאילנד 308-9  

חצי־האי ונתיבי מסחר 346-7  
טיול בכפרי הֶמקֹונג 290-91  

טיול במכונית במשולש הזהב   
246-7

טרקים ברחבי צ'יאנג ָדאּו 221  
לאנָה בשנת 1540 62  

לֹוּפּבּורי 174-5  
ֶמה הֹונג סֹון 216-17  

מישורי המרכז 158-9  
מישורי המרכז הדרומיים   

166-7
מישורי המרכז הצפוניים   

188-9
מכרות אודם וספיר 310  

מלונות הפאר הטובים ביותר   
בתאילנד 396-7

מפות כבישים 495  
מפות עירוניות 494  

מפרץ תאילנד 306-7  
נאקֹון סי תאמאראט 379  

נֹונג קאי 293  
סֹונגקלָה 384  

סּוקֹותאי בשנת 1300 58  
סיאם בשנת 1809 64  
סיאם בשנת 1909 66  

סירות צָ'אּו ּפראיָה אקספרס   
ראו פנים הכריכה האחורית

עמק נהר הֶמקֹונג 284-5  
ּפּוֶקט 358-9  

ֶּפטצ'אּבּורי 328-9  
ְּפֶרה 258-9  

צ'יאנג מאי 17, 224-5, 227  
צ'יאנג ראי 251  

צפון תאילנד 16-17, 204-5  
צפון־מזרח תאילנד 262-3  
צפון־מערב מרכז המדינה   

214-15
קאמֶּפנג ֶּפט 193  

קו החוף המזרחי 314-15  
קו החוף המערבי 326-7  

קֹו סאמּוי 336-7  
קֹו סאֶמט 318  

קֹו ָּפה נְגאן 339  
קֹו ּפי ּפי 372  
קֹו צ'אנג 322  

קֹוראט 274  
רמת קֹוראט 270-71  

תאילנד 14-15  
תֹון ּבּורי 123  

מפלגת העם הסינית ראו 
קּואֹומינטאנג

מפלים
הפארק הלאומי ּפּו קראדּונג   

287
מפל ֶאראוואן 169  

מפל ֶהאֹו סּוואט 184  
מפל הּוֵאיִי טֹו 370  

מפל הּוֵאיִי סאֶדה 370  
מפל הּוֵאיִי קאמין 169  

מפל הֹוק ָסאי 319  
מפל טאנסאֶדט 339  

מפל טֹון טאי 381  
מפל טֹון נְגָה צ'אנג 385  

מפל ֶמה יָה 231  
מפל נאמּוָאנג 338  
מפל סאירּונג 381  

מפל ָּפה צ'אראן 190  
מפל ּפֹון ּפֹוּפ 287  

מפל ְּפלִיּו 321  
מפל ָקאּו צ'אָמאּו 319  

מפל קלֹונג ּפלּו 323  
מפל קראתין 320  

מפל תאן מאיֹום 322-3  
מפל תאן תיּפ 291  
מפל תי לֹו סּו 191  

שמורת היער ָקאּו ְּפָרה ֶתאֹו   
363

 Gulf of Thailand מפרץ תאילנד
305-41

אבני־חן תאיות 310-11  
חגים ואירועים מיוחדים 47  

חופים 308-9  
מפה 306-7  

קו־החוף המזרחי 313-23  
קו־החוף המערבי 325-41  

מצוות ומעשים טובים על פי 
הבודהיזם 30, 129

מצעד הצבעים )בנגקוק( 
 ,46 Trooping of the Colors

107 ,51
37 Spirit houses מקדשוני רוחות

מקדש טביעת הרגל המקודשת, 
 Temple of the Holy פסטיבל

46 festival at ,Footprint
מקדשים

מקדש מאָהה אּוָמה ֶדווי   
)בנגקוק( 115

פסטיבלים וחגי מקדשים 460  
ְקֶמר 34, 264-5  

ראו גם ּפראסאט; וואט  
 Mekong ֶמקֹונג, עמק הנהר

283-303 ,22 ,12 River valley

חגים ואירועים מיוחדים 50  
טיול בכפרי הֶמקֹונג    

290-91
מגורים 411-12  

מסעדות 440-41  
מפה 284-5  

קודקוד משולש הזהב )סֹוּפ   
רּוָאק( 248

ֶמקֹורמיק הוספיטל )צ'יאנג מאי( 
227 McCormick Hospital

198 ,126 Mount Meru ֶמרּו, הר
מרוצי־סוסים 467, 469

מועדון הספורט המלכותי,   
בנגקוק 117, 467, 469

מרחקים, טבלה 19
מריחואנה 480

)ה(מרכז הבינלאומי למדיטציה 
בודהיסטית )בנגקוק( 

 International Buddhist
477 ,476 Meditation Center
)ה(מרכז התאילנדי לשימור 

 Thai )הפילים )לאמּפאנג
 Elephant Conservation Center

468 ,464 ,237 ,215
)ה(מרכז לאילוף פילים צעירים 

 Young Elephant Training
237 Center

)ה(מרכז לחקר תולדות 
 Ayutthaya Historical ָאיּותאיָה

178 Study Center
)ה(מרכז לתרבות תאילנד 

 Thailand Cultural )בנגקוק(
461 ,459 Center

מרכז מסילת־הרכבת תאילנד־
בורמה )קאנצ'אנאּבּורי( 

 Thailand-Burma Railroad
170 Center

מרק 427
מרק ִקני־ציפורים 341  

מרק קני־ציפורים 341
 Front )1875( משבר הארמון

66 Palace Crisis
משבר צרפת־סיאם )1893( 67
 Golden Triangle משולש הזהב

239 ,11
טיול במכונית במשולש הזהב   

246-7
מגורים 408  

מסעדות 438  
קודקוד משולש הזהב )סֹוּפ   

רּוָאק( 248
תולדות האופיום בתאילנד 233  

משטרה
משטרת התיירּות 480, 481  

משטרת התנועה 495  
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 Tourist police משטרת התיירות
481 ,480

משטרת התנועה העירונית 481
משי 138, 139, 452, 455

ג'ים תומפסון 120-21  
ייצור משי 266-7  

מה לקנות בתאילנד 457  
סאן קאמֶּפנג 229  

משלוח ושיגור, חברות 487
משפטי, סיוע 481

משקאות 425
מילון משקאות 427  

מים 482  
ראו גם אוכל ומשקאות  

משקעים, כמות 50

נ
 Naga figures נאגָה, דמויות 

228
 Naga Pearl נאגָה, חוות הפנינים

363 Farm
336 Naton נאטֹון

120 Nat spirits נאט, רוחות
 Nai Khanom נָאי קאנֹום דֹום

44 Dtom
 Namuang נאמּוָאנג, מפל

338 waterfall
נאמטֹוק ּפליֹו, פארק לאומי 

 Namtok Phlio National Park
321

254-5 ,205 ,11 Nan נאן
וואט ּפּומין 256-7  

מגורים 409  
מרוצי־הסירות המסורתיים   

בנאן 50, 255
נאנג טאלּונג, תיאטרון צלליות 

 Nang talung shadow puppets
383

 Nang נאנג יָאי, תיאטרון צלליות
41 yai shadow plays
נאנדאקוואנג )בנגקוק( 

139 Nandakwang
 Nandin the bull נאנדין השור

281
נאן, המוזיאון הלאומי 254-5
 ,201 ,74 Nan River נאן, נהר

259 ,254
83 Nak Buddha נאק בודהה

74 Nakhon Sawan נאקֹון סאוואן
 Nakhon נאקֹון סי תאמאראט

 ,346 ,345 ,13 Si Thammarat
378-9 ,375
מגורים 421  

מסעדות 449  
מפה 379  

נאקֹון סי תאמאראט, המוזיאון 
 Nakhon Si Thammarat הלאומי

378 National Museum
 Nakhon Phanom נאקֹון ּפאנֹום

296 ,283
חגים ואירועים מיוחדים 47,   

50
מגורים 411  

מסעדות 441  
 Nakhon Pathom נאקֹון ּפאתֹום

134
חגים ואירועים מיוחדים 50  

נאקֹון ראטצ'אסיָמה ראו קֹוראט
 Nakorn )נאקֹורן קאֶסם )בנגקוק

141 ,98 Kasem
 Naklua Bay נאקלּוָאה, מפרץ

317
נאראיָאנאּפאנד )בנגקוק( 

 ,452 ,139 Narayanaphand
455

61 King Narai נאָראי, המלך
Bang Pa- ארמון ּבאנג ָּפה־ִאין  

181 in Palace
ארמון המלך נאָראי )לֹוּפּבּורי(   

174
המשכן המלכותי ּפאּולקֹון   

)לֹוּפּבּורי( 175
וואט ְּפָרה תֹונג תֹונג   

)לֹוּפּבּורי( 174
זרים בָאיּותאיָה 163  

לֹוּפּבּורי 174  
קֹוראט 275  

389 Narathiwat נאראתיוואט
מגורים 421  

מסעדות 449  
 Narathiwat נאראתיוואט, יריד

50 ,47 Fair
 Narathiwat נאראתיוואט, מחוז

377 ,376 province
 Prince Naris נאריס, הנסיך

106-7
נאֶרסּוָאן, מלך ָאיּותאיָה 

 King of Ayutthaya ,Naresuan
61

ארמון צ'אן קאֶסם )ָאיּותאיָה(   
176

וואט יָאי צ'אי מֹונגקֹון   
)ָאיּותאיָה( 181

יריד הזיכרון דֹון צֶ'די )מחוז   
סּוּפאן ּבּורי( 51

 Battle of קרב נֹונג סאָראי  
172 ,62-3 Nong Sarai

תצוגת הפילים השנתית   
בסּורין 278

252 Ngao נְגָאּו

 King נְגּוָאה נאם תֹום, המלך
59 Ngua Nam Thom

נגיעה באדמה, מחווה של 
 ,Touching the Earth הבודהה
 as a gesture of the Buddha

173
 Giant )נדנדת הענק )בנגקוק

90-91 Swing
318 Na Dan נָה דאן

נהיגה, רישיון 494
נהר, בתים 37

 River נהר, מבט על בנגקוק
74-5 view of Bangkok

254 Nong Bua נֹונג ּבּוָאה
 Nong )1693( נֹונג סאראי, קרב

172 ,62-3 ,61 Battle of ,Sarai
נֹונג ּפראצ'אק, פארק )אּודֹון 

272 Nong Prachak Park )תאני
 ,263 ,12 Nong Khai נֹונג קאי

292-3
מגורים 411  

מסעדות 441  
מפה 293  

135 Nonthaburi נֹונתאּבּורי
)ה(נוף והטבע של תאילנד 

28-9 Landscape of Thailand
נופש, אתרים 392-3

נופש וספא, אתרי 470-71
נּור אל־איסלאם, מסגד )ֶמה 

190 Nurul Islam Mosque )סֹוט
נזירים 24, 30

טקסים בודהיסטיים פופולריים   
129

כללי התנהגות במפגש עם   
נזירים 479

תקופת ההינזרות   
הבודהיסטית בעונת הגשמים 

50 ,49
נחשים 228 ראו דמויות נאגָה

נחשים, הכשות 482
 Snake )ה(נחשים, חווה )בנגקוק(

116 Farm
ניו רואד )בנגקוק( ראו צ'אראן 

קרּונג רואד
נִיֶילֹו, כלים ותכשיטים 

455 ,453 Nielloware
מה לקנות בתאילנד 456  

Jennie Neilson- נילסון־ֵהייז, ג'ני
115 Hays

נילסון־ֵהייז, ספרייה )בנגקוק( 
115 Neilson-Hays Library
ניסוך ביטחון, מחווה של 

 as a ,Reassurance הבודהה
173 gesture of the Buddha

נכים, מטיילים 476
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במגורים 395  
נמל־התעופה הבינלאומי 
סּובאנאּפּום )בנגקוק( 

 Suvarnabhumi International
489 Airport

 Prince of נסיך לאמּפאנג, ארמון
37 Lampang’s Palace

 Princess Mother ה(נסיכה האם(
118

נצרות 175
כנסיות נוצריות בדּוסיט   

)בנגקוק( 104 ראו גם כנסיות
נשיכות בעלי־חיים 483
נשים מטיילות 480-81

נתיבי מים 497

ס
 Queen ָסאּוָאָּפה ּפֹונגסי, המלכה

91 Saowapha Phongsi
255 Sao Din ָסאּו דין

200 Sawankhalok סאוואנקאלֹוק
סאוואנָקה וֹוראנאיֹוק, המוזיאון 

הלאומי )סאוואנקאלֹוק( 
 Sawankha Woranayok
200 National Museum

386 Satun סאטּון
294 Saigon סאיגֹון

246 Sai River סאי, הנהר
 Sai סאי יֹוק, הפארק הלאומי

169 Yok National Park
 Sairung falls סאירּונג, מפלים

381
 Salawin River סאלאווין, נהר

232
סאלָה צ'אלֶרמקרּונג, תיאטרון 
 Sala Chalermkrung )בנגקוק(
461 ,458 ,143 ,142 Theater

 Sala )סאלָה רים נאם )בנגקוק
461 ,458 ,143 ,142 Rim Nam
 Samai pattana סאָמאי ּפאטאנָה

68
סאֶמט ראו קֹו סאֶמט

 Saam Yekh Akha סאם יֶק ָאָקה
246

496 Samlors סאמלֹו
סאמּפראן, מתחם הפילים וגן־

 Samphran Elephant החיות
134 Ground and Zoo

 Sanam )סאנאם לּוָאנג )בנגקוק
107 ,75 Luang

חגים ואירועים מיוחדים 46  
מפת רחובות מאוירת 78-9  
סאנאם צ'אן, ארמון )נאקֹון 

 Sanam Chan Palace )ּפאתֹום
 134

סאן סֹומֶדג' ּפראצ'אּו טאקסין 
 San Somdej )צ'אנתאּבּורי(

320 Prachao Taksin
 San Kamphaeng סאן קאמֶּפנג

228-9
סאן קאמֶּפנג, המעיינות החמים 
 San Kamphaeng Hot Springs

229
 Sangaroon סאנגארּון ָרָטגָסיקֹורן

136 Ratagasikorn
 Sangkhalok סאנגקאלֹוק, קדרות

200 ,161 ,160 ,59 pottery
291 Sangkhom סאנגקֹום

טיול בכפרי הֶמקֹונג 291  
 Sangkhla Buri סאנגקלָה ּבּורי

168 ,37
מגורים 403  

סאנטיקירי ראו ֶמה סאלֹונג
סאנֶּפט מאָהה ּפראסאט 

84 Sanphet Maha Prasat
סאנצָ'אּו דאי הונג קונג, מקדש 
 Sanchao Dtai Hong )בנגקוק(

97 Kong
סאנצָ'אּו קּוָאן אּו, מקדש 

96 Sanchao Kuan Oo )בנגקוק(
סאּפאן האן, שוק )בנגקוק( 

98 Saphan Han Market
סאּפֹורט, מוזיאון )בנגקוק( 

 ,103 ,100 SUPPORT Museum
105

 Sakai tribespeople סאָקִאי, בני
389 ,381

 Sakhon Nakhon סאקֹון נאקֹון
296

 ,Saraburi סאראּבּורי, פסטיבלים
48 festivals

 Sarit Thanarat סאריט ָתנָראט
68

 Sathing Phra סאתינג ְּפָרה
385 ,346

 Sa Anodat ָסה ָאנֹודאט, אגם
287 pond

 Sa Phra Nang ָסה ְּפָרה נאנג
370

Suay tribespeople סּוֵאיִי, בני
ּבאן ָטה קלאנג 279  

סּורין 279  
סּוָאן דֹוק, שער )צ'יאנג מאי( 

226 Suan Dok Gate
317 Suan Son סּוָאן סֹון

סּוָאן ּפאקאד, ארמון )בנגקוק( 
119 ,119 Suan Pakkad Palace
סּוָאן קּוָהה, מערה )וואט טאן( 
 )Wat Tan( Suwan Kuha Cave

366

298 Suwannakhet סּוָאנאֶקט
סֹומֶדג' ְּפָרה נאָראי, המוזיאון 

 Somdej )הלאומי )לֹוּפּבּורי
 Phra Narai National Museum

174
 Sumet Jumsai סּוֶמט ג'ּומסאי

69
 Queen סּונאנָתה, המלכה

321 Sunantha
סונגוואט, רחוב )בנגקוק( 

96 Songwat Road
384-5 ,13 Songkhla סֹונגקלָה

מפה 384  
סֹונגקלָה, המוזיאון הלאומי 

 Songkhla National Museum
385 ,384 ,345

סֹונגקראן )ראש השנה התאית( 
48 ,46 Songkran

החגיגות בצפון 236  
 Song סֹונג תאם, מלך ָאיּותאיָה
172 King of Ayutthaya ,Tham

סֹונגֵתוֹו 494
 ,25 Sunthorn Phu סּונתֹורן ּפּו

319
פסלים בדמותו 317, 318, 319  

סוסים, מרוצים ראו מרוצי־
סוסים

סוסים, רכיבה 467, 469
218-19 Soppong סֹוּפֹונג

 Suphran Buri סּוּפראן ּבּורי 
172

חגים ואירועים מיוחדים 51  
248 ,11 Sop Ruak סֹוּפ רּוָאק

טיול במכונית במשולש הזהב   
247 ראו גם משולש הזהב

סופרים מערביים בבנגקוק 115
סּוצ'ארט, בית )נאקֹון סי 

 Suchart House )תאמאראט
378

סּוקּומוויט, רחוב )בנגקוק( 
136 Sukhumvit Road

194-7 ,11 Sukhothai סּוקֹותאי
אדריכלות דתית 34  

וואט מאהאתאט 196-7  
חגים ואירועים מיוחדים 20,   

50 ,46
לֹוי קראתֹונג 195  

מגורים 404  
מסעדות 434  

סּוקֹותאי, אסכולה באמנות 
160 Sukhothai School

סּוקֹותאי, הפארק ההיסטורי 
 ,11 Sukhothai Historical Park

194-5 ,159
מפה 194  
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 Sukhothai סּוקֹותאי, ממלכה
58-9 ,53 ,20 Kingdom

אמנות 160-61  
וואט צ'אנג לֹום 200  

מוסיקה 42  
נאן 254  

קאמֶּפנג ֶּפט 192  
40 Sukrip סּוקריּפ

333 Surat Thani סּוראט תאני
מגורים 418  

מסעדות 446  
משטרת התיירות 481  
תחנת אוטובוסים 493  

סּוְריָאבארמאן הראשון, המלך 
276 King Suryavarman I

סּוְריָאבארמאן השני, המלך 
57 King Suryavarman II

279 ,12 Surin סּורין
חגים ואירועים מיוחדים 50  

מגורים 410  
מסעדות 440  

תצוגת הפילים 12, 271, 278,   
279

סּורין, האי ראו קֹו סּורין
 Surin )סּורין, מוזיאון )סּורין

279 Museum
סחלבים 220

הכפר התאי וגן הסחלבים   
)ּפּוֶקט( 359, 361

סחר, נתיבים קדומים, מצרי 
 ,Trade routes מאלאָקה

 Straits of Malacca ,historic
346-7

125 Si-oui סי אּוִאי
סי אינתאראתיט, מלך סּוקֹותאי 

 King of ,Si Intharathit
58 Sukhothai

וואט מאהאתאט )סּוקֹותאי(   
196

וואט ְּפָרה ּבֹורֹומאתאט   
)קאמֶּפנג ֶּפט( 193

136 Siam Society סיאם, אגודה
 Siam )סיאם, כיכר )בנגקוק

118 Square
 Siam )סיאם, פארק )בנגקוק

136-7 Park
סיאם, שמה הקודם של תאילנד 

 name changed to ,Siam
68 ,22 Thailand

סיאם, תאומים 125
 Chan )סיאם, תאומים )צ'אן וִאין

125 )Siamese twins( and In
סיגריות

מכס 475  
ראו גם עישון  

סידהארְטָהה גָאּוטאָמה ראו 
בודהה

 Siwali )סיוואלָאי, גן )בנגקוק
85 Gardens

40-41 Sita סיָטה
 Silom )סילֹום, הכפר )בנגקוק

 ,452 ,143 ,142 ,139 Village
461 ,458 ,455

 Silom )סילֹום, רחוב )בנגקוק
115 Road

סילּפאקֹורן, האוניברסיטה 
 Silpakorn )לאמנות )בנגקוק

78 University of Fine Arts
סימילאן, איים ראו קֹו סימילאן

 Si סי נאקארין, הפארק הלאומי
169 Nakharin National Park

סינגפור, כיעד של רכבת 
איסטרן ואוריינט אקספרס 

493
סיניים, בתי־אחוזה )העיר ּפּוֶקט( 

360 Chinese Mansions
סיניים, מגורים 393

סינים בתאילנד 22, 99
Si Satchanalai סי סאטצ'אנאלאי

אדריכלות דתית 34  
השחזור 58-9  
מסעדות 434  

סי סאטצ'אנאלאי, הפארק 
 Si Satchanalai הלאומי

200 National Park
סי סאטצ'אנאלאי־צ'אלִיֶינג, 

 Si הפארק ההיסטורי
 Satchanalai-Chalieng

 ,158 ,11 Historical Park
198-9

מפה 199  
291 Si Chiangmai סי צ'יאנגמאי

טיול בכפרי הֶמקֹונג 291  
 Seacon )סיקֹון, כיכר )בנגקוק

455 ,451 Square
316 Si Racha סי ראצָ'ה

מסעדות 443  
סירות נהר

בנגקוק 497  
 Chao Phraya נהר צָ'אּו ּפראיָה  

74 River
סירות צָ'אּו ּפראיָה אקספרס   

469 ,465
 Sirindhorn סירינדֹורן, סכר

299 Dam
Queen Sirikit סיריקיט, המלכה

בית אחוזת וימאנֶמק )בנגקוק(   
105

יום הולדתה של המלכה 49  
מוזיאון סאּפֹורט )בנגקוק( 105  

 Sirikit סיריקיט, מאגר המים
259 Reservoir

סיריראג', בית החולים )בנגקוק( 
125 Siriraj Hospital

סכירת המים כמחווה של 
 Restraining the הבודהה

 waters as a gesture of the
173 Buddha

סכנות 480
סמטת סאמֶּפנג, שוק )בנגקוק( 

141 Sampeng Lane Market
סמים ותרופות 480

אזור דֹוִאי טּונג 243  
אזור פאנג 242  

בתי־מרקחת 481  
הרואין 480  

משולש הזהב 246  
תולדות האופיום בתאילנד   

233
סנוקר 460, 461

248 Saenphu ֶסנּפּו
ספא 471

ספא, מרכזים 470-71
ספורט 25

ִאגרוף תאילנדי 44-5  
גולף 464, 468  

טאקָראּו 460, 461  
טיפוס צוקים 466, 469  

כדורגל 460, 461  
מּוִאי תאי 460, 461  

סיורי מערות 466, 469  
ספורט אווירי 467, 469  

ספורט מים 463, 468  
צלילה ושנירקול 462, 468  

קפיצת באנג'י 466, 469  
קראּביוקראּבֹונג 460, 461  

ראגבי 460, 461  
רכיבה על אופניים 466,    

469
רכיבה על סוסים 467,    

469
רפטינג 463, 468  

שיט 463, 468  
שיט קאנו 463, 468  

שיט קיאקים 463, 468  
ספינות וכלי־שיט

ארוכות זנב, 496  
המוזיאון הלאומי לסירות   

מלכותיות )בנגקוק( 124-5
הפלגה 463, 468  

מעבורות לאיים 493  
מרוצי־הסירות המסורתיים   

בנאן 50, 255
 )korlae( סירות הדיג קֹורלֶה  

388 ,345
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סירות צָ'אּו ּפראיָה אקספרס   
496-7 ,469 ,465

רפטינג 463, 468  
שיוטים מאורגנים 491  

שיט סירות בנהר צָ'אּו ּפראיָה   
496 ,74

שיט קאנו בים 463, 468  
ספיר, אבנים 310-11

ספרות 25
סופרים מערביים בבנגקוק 115  

שירתו של סּונתֹוְרן ּפּו 319  
ספריות

הספריה הלאומית )בנגקוק(   
104

ספריית נילסון־הייז )בנגקוק(   
115

ראו גם הֹו ְטָרִאי  
)ה(ספרייה הלאומית )בנגקוק( 

104 National Library
ספרים, חנויות 139, 451, 455
 Skytrain )סקיָיטֵריין )בנגקוק

497
סקי־מים 463

סרג'נט־מייג'ור תאווי, המוזיאון 
 Sergeant )העממי )ּפיצאנּולֹוק
 Major Thawee’s Folk Museum

201
סרטים ראו קולנוע
סרטים ראו קולנוע

סרט צילום 477
 Srivijaya סריביג'איָה, אימפריה

346 ,56-7 ,56 ,53 Empire
אדריכלות 347  

נאקֹון סי תאמאראט 378  
תפקידה של צָ'אייה 332  

 ,Sri Lanka סרי לנקה, השפעות
198 influence of

ע
עבודות־יד

 Northern Arts and Crafts  
208-9

חנויות 139, 452, 455  
מוזיאון סאּפֹורט )בנגקוק( 105  

מרכז הסברה על שבטי   
ההרים )צ'יאנג ראי( 251

מרכזים לעבודות־יד 451, 455  
עבודות־יד, חנויות מפעל 451

עולם הסאפארי )בנגקוק( 136 
Safari World

)ה(עונה החמה 48-9
)ה(עונה הקרירה 50-51

עזרה ראשונה, ערכה 482
עזרה ראשונה ראו בריאות 

ושירותים רפואיים

עיסוי 93, 467
בית הספר לעיסוי תאי   

)צ'יאנג מאי( 467, 469
המכון לעיסוי )בנגקוק( 92  
עיסוי תאילנד, בית הספר 

 Thai Massage )צ'יאנג מאי(
 ,467 School of Chiang Mai

469
)ה(עיר העתיקה )בנגקוק( 137
 Old )ה(עיר העתיקה )בנגקוק(

77-93 City
וואט ּפֹו 92-3  

המוזיאון הלאומי 88-9  
מגורים 400-401  

מסעדות 428  
מפת האזור 77  

סאנאם לּוָאנג 78-9  
עירוי דם 483

עישון 479
עיתונים 487
עלוקות 482

עמודים
 Phrae Muang ְּפֶרה מּוָאנג ּפי  

259 Phi
255 Sao Din ָסאּו דין  

 Bargaining עמידה על המיקח
479

בחנויות 138, 450  
במגורים 395  

ענתיקות
חנויות 139, 454, 455  

מכס 475  
עפיפונים, העפה 51

סאנאם לּוָאנג )בנגקוק( 79  
עץ, תעשיית הטיק התאילנדית 

249
346 Arabs ערבים

פ
 Padaung ּפאָדאּונג, נשים

216 women
ּפאהּוראט, שוק )בנגקוק( 

 ,138 ,98 Phahurat Market
140 ,139

 Phea Muang ֶּפָאה מּוָאנג ּפי
259 Phi

317 ,307 ,12 Pattaya ּפאטאיָה
חגים ואירועים מיוחדים 47,   

48
חופים 308, 309, 317  

מגורים 414-15  
מסעדות 442-3  

 Pattaya ּפאטאיָה, פסטיבל
48 Festival

388 ,347 Pattani ּפאטאני

מגורים 421  
 Pattani province ּפאטאני, מחוז

376
362 Hat Patong ּפאטֹונג, האט
 Patpong )ּפאטּפֹונג )בנגקוק

116
ּפאטּפֹונג/סילֹום, שוק )בנגקוק( 

141 Patpong/Silom Market
ּפאטראבאדי, תיאטרון )בנגקוק( 
 ,143 ,142 Patravadi Theater

461 ,459
ּפאטְרסי, מוזיאון )סֹונגקלָה( 

384 Patrsee Museum
219 Pai ָּפאי

מגורים 407  
מסעדות 437  

252 Phayao ּפאיָאּו
30 Pali canon ּפאלי, תותח

242 Fang פאנג
מסעדות 438  

 Phangnga Bay ּפאנג־נְגָה, מפרץ
364-9 ,344 ,13

יערות עצי מנגרובה 350  
מגורים 419  

מסעדות 447  
ציורי־סלע קדומים 346  

 Pantip )ּפאנטיּפ, כיכר )בנגקוק
139 Plaza

 Panyi ּפאנְיִי, כפר הדייגים
366 Fishing Village
229 Pasang ּפאסאנג

ּפאקנאם, תקרית )1893( 
67 Paknam Incident

290 Pak Chom ּפאק צ'ֹום
טיול בכפרי הֶמקֹונג 290  

 Pak )ּפאק קלֹונג, שוק )בנגקוק
140 ,98 Khlong Market
פאר, מגורים 392, 396-7
 Henri ּפארמאנטיֶיה, אנרי

265 Parmentier
)ה(פארק המלכותי )בנגקוק( 

136 King’s Royal Park
פארקים וגנים

גן הוורדים )בנגקוק( 134  
גן־החיות של דּוסיט )בנגקוק(   

105
גן המלכה )בנגקוק( 136  

הגן הציבורי של ְּפֶרה 259  
גן סיוואלָאי )בנגקוק( 85  

הווילה המלכותית דֹוִאי טּונג   
243

הכפר התאי וגן הסחלבים   
)ּפּוֶקט( 359, 361העיר 
העתיקה )בנגקוק( 137

פארק דּוסיט )בנגקוק( 102-3  
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פארקים וגנים, המשך
הפארק המלכותי )בנגקוק(   

136
פארק טאקסין )צ'אנתאּבּורי(   

320
פארק לּומּפיני )בנגקוק( 117  
פארק נֹונג ּפראצ'אק )אּודֹון   

תאני( 272
פארק סיאם )בנגקוק( 136-7  

ָקאּו נֹוִאי )סֹונגקלָה( 384  
רשות הדייגים )סי צ'יאנגמאי(   

291
ראו גם פארקים לאומיים  

פארקים לאומיים ימיים
ָאנג־תֹונג 13, 340-41  

טארּוָטאּו 13, 345, 375, 376,   
386

ּפי ּפי־האט נֹוּפאראט תאָרה   
372 ,370

קֹו לאנָטה 373  
פארקים לאומיים

האט צָ'אּו מאי 380  
ֶאראוואן 10, 169  

דֹוִאי אינתאנֹון 11, 204,   
230-31

דֹוִאי סּוֶתּפ־דֹוִאי ּפּוִאי 222  
דֹוִאי ּפּו ָקה 254  

טאנּבֹוק קֹוראני 367  
טאקסין מאהאראט 191  

לאן סאנג 191  
לינה בפארקים לאומיים 394  

ֶמה וֹונג 192  
ֶמה יֹום 252  

ֶמה סּורין 218  
נאמטֹוק ּפליֹו 321  

ָסאי יֹוק 169  
סי נאקארין 169  

סי סאטצ'אנאלאי 200  
ּפּו ִהין רֹונג ְקלָה 288  

ּפּו קראדּונג 262, 286-7  
ּפּו רּוָאה 288  

צ'אלאם ראטאנאקֹוסין 171  
ָקאּו יָאי 10, 159, 184-5, 465  

ָקאּו לאק/לאם רּו 356  
ָקאּו סאּבאּפ 321  

ָקאּו סאם רֹוִאי יֹוט 13, 332  
ָקאּו סֹוק 13, 355, 356  

ָקאּו ּפאנֹום ּבֶנצָ'ה 13, 370  
ָקאּו קאָמאּו־ָקאּו וֹונג 313,   

319
ָקאּו קיטצ'אקּוט 320  

קלֹונג לאן 192  
ֶקנג קראצ'אן 13, 330  

ראמקאמֶהנג 197  
תאלֶה ּבאן 386  

תּונג סאלֶנג לּוָאנג 201  
פארקי שעשועים בעיר העתיקה 

)בנגקוק( 137
382 Phatthalung ּפאתאלּונג

ּפאתּומוואן, איצטדיון )בנגקוק( 
461 ,460 Pathumwan Stadium

 ,288 Pathet Lao ּפאֶתט לָאֹו
295 ,293 ,290

 Federal )פדקס )משלוחים
487 Express

290 Pha Baen ָּפה ּבֶן
246 Pha Dua ָּפה דּוָאה

 ,55 ,54 Pha Taem ָּפה ֶטם
298-9

ָּפה לֹום סאק )הפארק הלאומי 
286 Pha Lom Sak )ּפּו קראדּונג
ָּפה נֹוק ָאן )הפארק הלאומי ּפּו 

287 Pha Nok An )קראדּונג
 Pha Charoen ָּפה צ'אראן, מפל

190 falls
 Pha )ָּפה תאט לּוָאנג )ויינטיאן

295 That Luang
ּפֹוִאי סאנג לֹונג, פסטיבל )ֶמה 

 Poi Sang Long )הֹונג סֹון
48 ,46-7 Festival

ּפּו ִהין רֹונג ְקלָה, הפארק 
 Phu Hin Rong Kla הלאומי

288 National Park
פוליו 482

פוליטיקה 23-5
 Phaulkon )פֹולקֹון, בית )לֹוּפּבּורי

175 Residence
 Constantine פֹולקֹון, קונסטנטין

175 ,163 Phaulkon
פולקלור, המוזיאון )קֹו יֹו( 

385 )Ko Yo( Folklore Museum
288 Phu Man Khao ּפּו מאן ָקאּו
298 Phu Manorom ּפּו מאנֹורֹום

 Phum Duang ּפּום דּוָאנג, נהר
333 River

 King ּפּומינתאראצ'ה, המלך
180 Phumintharacha

ּפּומיּפֹון ָאדּוניַאֶדט )ראָמה 
 King התשיעי(, המלך

 Rama( Bhumibol Adulyadej
478 ,24 )IX

ארמון המלוכה )בנגקוק( 85  
ארמון צ'יטרלאָדה )בנגקוק(   

106
הסירות המלכותיות 124  

זיקתו לסחר באופיום 233  
וואט ּבֹואֹוניוֶוט )בנגקוק( 86  

יום ההכתרה 48  
יום־ההולדת של הוד מלכותו   

51

ימיו כנזיר 30, 86  
עלייתו על כס המלוכה 68  

ְּפָרה תאט נאּפאמאטאנידֹון   
 Phra That )דֹוִאי אינתאנֹון(

 Doi( Naphamataneedon
230 )Inthanon

ָקאּו קֹו 201  
שם קץ להפיכה הצבאית   

69 )1992(
 Trooping of מצעד הצבעים  

107 ,46 the Colors
ּפּומיּפֹון ָאדּוניַאֶדט, תערוכות 

הצילום של המלך )בנגקוק( 
 King Bhumibol’s Photographic

102 Museums
 Bhumibol ּפּומיּפֹון, מאגר המים

232 Reservoir
55 Funan פּונאן

 Phone Phop ּפֹון ּפֹוּפ, מפל
287 waterfall

 Phone Kingphet ּפֹון קינגֶּפט
287 ,44

ּפּו ּפראּבאט, הפארק ההיסטורי 
 Phu Phrabat Historical Park

295 ,55
 ,352 ,344 ,13 Phuket ּפּוֶקט

358-63 ,353
היסטוריה 347  

חגים ואירועים מיוחדים 47,   
360 ,50

מגורים 419-20  
מסעדות 447-9  

מפה 358-9  
משטרת התיירות 481  

נמל־התעופה 489  
השכרת רכב 494  

ראו גם ּפּוֶקט, העיר  
ּפּוֶקט גן־הפרפרים והאקוואריום 

361 ,359
ּפּוֶקט גן־הפרפרים והאקוואריום 

 Phuket Butterfly Garden and
359 Aquarium

 ,359 Phuket town ּפּוֶקט, העיר
360-61

חג הצמחונות 360  
מפה 361  

ּפּוֶקט, חגים ואירועים מיוחדים 
 festivals ,Phuket province 

50
 Phuket FantaSea ּפּוֶקט פנטסי

262
ּפּו קראדּונג, הפארק הלאומי 
 Phu Kradung National Park

286-7 ,262 ,12
מגורים 412  
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 Phu ּפּו רּוָאה, הפארק הלאומי
288 Rua National Park

330 ,326 Phet River ֶּפט, נהר
 ,13 Phetchaburi ֶּפטצ'אּבּורי

328-30 ,326 ,306
מגורים 418  

מסעדות 446  
מפת רחובות מאוירת    

328-9
 Phibun ּפיּבּון סֹונגקראם
68 ,53 ,22 Songkram

389 Piya Mit ִּפיָה מיט
 Phi Ta )ּפי ָטה קֹון, חג )לאי
 ,49 ,47 ,12 Khon Festival

289 ,284
)ה(פיל הלבן, פסל )דֹוִאי סּוֶתּפ( 
 White Elephant Monument

222
פילים 253

ּבאן ָטה קלאנג 279  
המרכז התאי להגנת הפילים   

 )לאמּפאנג( 215, 237, 464, 
468

המרכז לאילוף פילים בצ'יאנג   
 Elephant Training Center ָדאּו

464 ,220 Chiang Dao
מכלאת הפילים )ָאיּותאיָה(   

180 Elephant Kraal
מתחם הפילים וגן־החיות   

סאמּפראן 134
נהגי־פילים מלכותיים 208-9  
פארק הפילים בטבע )עמק   

 Elephant Nature )ֶמה ֶטנג
221 Park

ּפּוֶקט פנטסי 262  
פילים לבנים מלכותיים 106  

פסל הפיל הלבן )דֹוִאי סּוֶתּפ(   
222

רכיבה 464, 468  
תצוגת הפילים השנתית   

בסּורין 12, 50, 271, 278, 279
 Riding elephants פילים, רכיבה

468 ,464
ּפיָמאי ראו ּפראסאט ִהין ּפיָמאי

 Ping River ּפינג, עמק הנהר
232 ,74 Valley

טאק 191  
קאמֶּפנג ֶּפט 192  

ּפיסאי סאיאלאק, מגדל 
 Pisai Sayalak Tower )ָאיּותאיָה(

176
 Piphat bands ּפיּפאט, תזמורות

44
ּפי ּפי דֹון Phi Phi Don 372 ראו 

גם קֹו ּפי ּפי

ּפי ּפי־האט נֹוּפאראט תאָרה, 
Phi Phi- הפארק הלאומי הימי

 Hat Nopparat Thara National
372 ,370 Marine Park

ּפי ּפי לֶה Phi Phi Ley 373 ראו 
גם קֹו ּפי ּפי

40 Piphek ּפיֶּפק
 ,11 Phitsanulok ּפיצאנּולֹוק 

201
מגורים 404  

מסעדות 433-4  
ּפיצאנּולֹוק, פסל בודהה 

160-61 Phitsanulok Buddha
ּפיצאנּולֹוק, רחוב )בנגקוק( 

106 Phitsanulok Road
ּפיצ'יט, מרוצי הסירות )נאן( 

50 Phichit Boat Races
פירות 133

גילוף בפירות 38  
חגיגות הקטיף באביב 321  
 ,Pallegoix ָּפלֶגּוָאה, הבישוף

128 Bishop
321 Phliu waterfall ְּפלִיּו, מפל
פליטים בגבול תאילנד־בורמה 

 Thailand-Burma ,Refugees
191 border

 Bangkok פלנטריום בנגקוק
136 Planetarium

 ,Planetariums פלנטריום בנגקוק
136 Bangkok Planetarium

 Pen Phong )ֶּפן ּפֹונג )צ'יאנג מאי
455 ,453

294 Phnom Penh ּפנֹום ֶּפן
ּפנֹום רּונג ראו ּפראסאט ִהין 

ָקאּו ּפנֹום רּונג
פנינים

חוות הפנינים נאגָה 363  
Pearl Center )העיר ּפּוֶקט(   

455 ,454
פסלי־בודהה, בית־יציקה 

 Buddha Foundry )ּפיצאנּולֹוק(
201

 Outdoor activities פעילויות־חוץ
462-9

פציעות והכשות 482
ּפראג'אדיּפֹוק )ראָמה השביעי(, 

 King Prajadhipok המלך
68 )Rama VII(

ארמון המלוכה )בנגקוק( 85  
ארמון צ'יטרלאָדה )דּוסיט( 80  

וואט סּוָאן דאראראם   
)ָאיּותאיָה( 178

ּפראג'אק, רחוב )נֹונג קאי( 
292 Prajak Road

220 Phrao ּפָראּו

 Pratunam )ּפראטּונאם )בנגקוק
119

ּפראטּונאם, שוק )בנגקוק( 
 ,118-19 Pratunam Market

141
ּפראיָה ָאנירּוֶתבָה, מייג'ור 

 Major General Phraya ג'נרל
106 Aniruttheva

ּפראיָה סּורין ּפאקדי סי נארֹונג 
 Phraya Surin Phakdi Si וואנג

279 Narong Wang
 Prayun Bunnag ּפראיּון ּבּונאג

128
ּפראנג סאם יֹוט )לֹוּפּבּורי( 

175 Prang Sam Yot
 Prang )ּפראנג ֶקק )לֹוּפּבּורי

175 Khaek
ּפראסאט ִהין מּוָאנג טאם 

 ,268 Prasat Hin Muang Tam
278-9

 Prasat Hin ּפראסאט הין ּפיָמאי
 ,264 ,262 ,57 ,12 Phimai

276-7 ,270
מגורים 410  

מסעדות 440  
ּפראסאט ִהין ָקאּו ּפנֹום רּונג 

 Prasat Hin Khao Phnom Rung
280-81 ,262 ,56-7 ,34 ,12

יריד 48  
 Prasat Ta ּפראסאט ָטה מּוֶאן

278 Muen
 Prasat ּפראסאט ָטה מּוֶאן טֹוט

278 Ta Muen Tot
 Prasat ּפראסאט מּוָאנג סינג

170 Muang Sing
 Prasat ּפראסאט ּפראנג קּו

302 Prang Ku
ּפראסאט ָקאּו ְּפָרה וויהאן 

 ,263 Prasat Khao Phra Wihan
302

 King ּפראסאט תֹונג, המלך
61 Prasat Thong

ארמון ּבאנג ָּפה־אין    
181

וואט נָה ְּפָרה ֶמן )ָאיּותאיָה(   
180 Wat Na Phra Men

וואט צ'אי וואתאנאראם   
 Wat Chai )ָאיּותאיָה(

180 Watthanaram
 Prasart ּפראסארט וֹונגסאקּון

137 Vongsakul
ּפראסארט, מוזיאון )בנגקוק( 

137 Prasart Museum
ּפראּפ הֹו, אנדרטה )נֹונג קאי( 

292 Prap Ho Monument
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 Prachuap ּפראצ'ּוָאּפ קירי קאן
332 ,325 Khiri Khan

מגורים 418  
מסעדות 446  

258-9 Phrae ְּפֶרה
מגורים 409  

274 Phra Anon ְּפָרה ָאנֹון
 Phra ְּפָרה בודהה סיהינג

88 Buddha Sihing
 Phra ְּפָרה בודהה צ'ינאראט

201 Buddha Chinarat
ְּפָרה ּבֹורֹומאתאט צָ'איה )צָ'איה( 

 ,57 Phra Boromathat Chaiya
333

 Phra ְּפָרה וואנאוואְטוויצ'יט
125 Wanawatwichit

פרהיסטוריה של תאילנד 
 Prehistoric Thailand 

54-5
ּבאן ָקאּו 170  

חוף אנדמן העילי 373  
מפרץ ּפאנג־נְגָה 346  

ָּפה ֶטם 299  
 Princess ְּפָרה נאנג, הנסיכה

370 Phra Nang
ְּפָרה נאקֹון קירי, הפארק 

 Phra )ההיסטורי )ֶּפטצ'אּבּורי
 Nakhon Khiri Historical Park

330 ,329
ְּפָרה סונג, רחוב )ֶּפטצ'אּבּורי( 

328 Phra Song Road
ְּפָרה ּפאתֹום צֶ'די, המוזיאון 
הלאומי )נאקֹון ּפאתֹום( 

 Phra Pathom Chedi National
134 Museum

ְּפָרה ּפאתֹום צֶ'די )נאקֹון 
 Phra Pathom Chedi )ּפאתֹום

134
חגים ואירועים מיוחדים 50  

 Phra ְּפָרה ּפּותאּבאט
172 Phutthabat

ְּפָרה ּפּותאּבאט, יריד 
 Phra Phutthabat )סאראּבּורי(

48 ,46 Fair
 Phra ְּפָרה ּפּותאצ'אי

172 Phutthachai
 Phra Chaiya ְּפָרה צָ'איה וויוואט

333 Wiwat
ְּפָרה תאט נאּפאמאטאנידֹון 
 Phra That )דֹוִאי אינתאנֹון(

230 Naphamataneedon
ְּפָרה תאט נֹונג קאי )נֹונג קאי( 

293 Phra That Nong Khai
 Phra ְּפָרה תאט צ'ֹו ֶהה, יריד

48 That Chaw Hae Fair

 Phra )ְּפָרה תאט ֶרנּו )ֶרנּו נאקֹון
296 That Renu

 Cape Promthep ּפרֹומֶתּפ, כף
363 ,362 ,358

פרחים
הנוף והטבע של תאילנד    

28-9
חג הפרחים )צ'יאנג מאי( 51  

סחלבים 220  
ראפלֶסיָה ֶקרי  )הפרח הגדול   

בעולם( 357
שוק ּפאק קלֹונג )בנגקוק( 98  

 Pridi ּפרידי ּפאנֹוְמיֹונג
68 Phanomyong

פריחת חום ראו חררה
 Prem ּפֶרם טינסּולאנֹונד, גשר

385 Tinsulanond bridge
 SEAWrite ה(פרס הספרותי(

115 SEAWrite Award
פרפרים 232

ְּפָרָתָמקאנט )קֹון ֶקן( 
455 ,452 Prathamakant

פשיעה 480-81

צ
 Chaweng beach צ'אוֶונג, חוף

338 ,336 ,326
צָ'אּו סאם ּפראיָה, המוזיאון 

 Chao Sam )הלאומי )ָאיּותאיָה
178 Phraya National Museum

צָ'אּו ָפה מּונג מּוָאנג, מקדש 
 Chao Fa Mung )מּוקדאהאן(

298 Muang shrine
 Chao )צָ'אּו ּפֹו קּוט ּפֹונג )לאי

289 Pho Kut Pong
צָ'אּו ּפראיָה אקספרס, סירות 
 Chao Phraya Express Boats

469 ,465
מפה ראו פנים הכריכה   

האחורית
 Chao Phraya צָ'אּו ּפראיָה, נהר

165 ,53 ,22 River
תקרית ּפאקנאם )1893(   

67 Paknam Incident
בנגקוק במבט מהנהר 74-5  
צָ'אּו ּפראיָה צ'אקרי, המלך 

 Chao Phraya )ראָמה הראשון(
123 ,64 )Rama I( Chakri

ארמון המלוכה )בנגקוק( 84,   
85

הסירות המלכותיות 124  
וואט ָארּון )בנגקוק( 126-7  

וואט סאֶקט )בנגקוק( 87  
וואט סּוָאן דאראראם   

)ָאיּותאיָה( 178

וואט סּוָאנאראם )בנגקוק(   
124

וואט סּותאט )בנגקוק( 90  
וואט ּפֹו 92  

וואט ְּפָרה ֶקאֹו 82, 83  
וואט ראקאנג )בנגקוק( 125  

יום צ'אקרי 48  
לּוָאנג ּפֹו ְּפָרה ָסאי בודהה 292  

נדנדת הענק )בנגקוק( 91  
ְּפָרה בודהה סיהינג 88  

צ'יאנג ֶסן 248  

 Chatuchak צ'אטּוצ'אק, שוק
135 Market

 Chaiyaphum צָ'אייאּפּום, מגורים
409

346 ,333 ,332 Chaiya צָ'אייה
 Chaiya צָ'אייה, המוזיאון הלאומי

333 National Museum
צ'אלאם ראטאנאקֹוסין, 

 Chaloem הפארק הלאומי
 Rattanakosin National Park

171
339 Chaloklam צ'אלֹוקלאם

צ'אליאנג ראו אתר העתיקות סי 
סאטצ'אנאלאי־צ'אלִיֶינג

צ'אָמה ֶדווי )לֹוּפּבּורי( 
56 Chamadevi of Lop Buri

צ'אן קאֶסם, ארמון )ָאיּותאיָה( 
176 Chan Kasem Palace

337 Choeng Mon צ'אנג מֹון
צ'אנטאָרה ּפיסאן, אולם 

 Chanthara Phisan )לֹוּפּבּורי(
167 Hall

 ,12 Chanthaburi צ'אנתאּבּורי
320-21

אבני־חן 310-11  
מגורים 412  

מסעדות 441  
48 Chakri Day צ'אקרי, יום

 Chakri dynasty צ'אקרי, שושלת
53 ,40

וואט ְּפָרה ֶקאֹו וארמון   
המלוכה )בנגקוק( 80-85

יובל ה־200 לבנגקוק )1982(   
68

מוזיאון הדרגות והדיוקנאות   
)בנגקוק( 102

צ'אראן קרּונג, רחוב )בנגקוק( 
114-15 Charoen Krung Road

)ה(צבא, איצטדיון )בנגקוק( 
461 ,460 Army Stadium

33 Chedis ֶצ'די, מבני
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 ,308 ,13 Cha-am צָ'ה־ָאם
330-31

חוף 308  
מגורים 415  

מסעדות 443  
483 ,482 )A הפטיטיס( A צהבת
483 ,482 )B הפטיטיס( B צהבת
צ'ּוִאי טּוִאי, מקדש )העיר ּפּוֶקט( 

361 Chui Tui Temple
צ'ּולאלֹונגקֹורן, אוניברסיטה 
 Chulalongkorn )בנגקוק(

117 University
צ'ּולאלֹונגקֹורן )ראָמה החמישי(, 

 Rama( Chulalongkorn המלך
65 ,53 )V

אוניברסיטת צ'ּולאלֹונגקֹורן   
)בנגקוק( 117

ארמון ּבאנג ָּפה־אין 181  
ארמון הקיץ )קֹו סיצ'אנג(   

316-17
בית־האחוזה וימאנֶמק   

)בנגקוק( 104-5
גבעת הזהב )גֹולֶדן ָמאּונט;   

בנגקוק( 87
גן־החיות של דּוסיט 105  

דּוסיט 101  
העיר ּפּוֶקט 360  

העפת עפיפונים 79  
הפארק הלאומי ָקאּו סאּבאּפ   

321
וואט ּבֶנצ'אמאּבֹוּפיט )בנגקוק(   

106-7
וואט ְּפָרה סי ראטאנָה   

מאהאתאט )ּפיצאנּולֹוק( 201
וואט ְּפָרה ֶקאֹו 82  

וואט ְּפָרה ֶקאֹו וארמון   
המלוכה )בנגקוק( 80, 84, 85

וואט ראצ'אּבֹוּפיט )בנגקוק( 91  
וואנג לּוָאנג )ָאיּותאיָה( 176  
חגים ואירועים מיוחדים 50  

טאק ּבָאי 389  
מפל טאנסאֶדט 339  

עלייתו על כס המלוכה 65  
פארק דּוסיט )בנגקוק( 102  

פסלים בדמותו 115  
ְּפָרה ּפאתֹום צֶ'די )נאקֹון   

ּפאתֹום( 134
צ'אנתאּבּורי 321  

שריפת גופתו 66-7  
תחנת הּוָאה לאמּפֹונג   

)בנגקוק( 98
תקופת מלוכתו 66-7  

צ'ּולאלֹונגקֹורן, יום המלך 
 Chulalongkorn )בנגקוק(

50 Day

 Prince צ'ּולָצָ'קראּבֹונגֶסה, הנסיך
331 Chulachakrabongse

 Prince צ'ּומּבֹוט, הנסיך והנסיכה
119 and Princess Chumbhot

332 Chumphon צ'ּומּפֹון
מגורים 415  

 Prince צ'ּומּפֹון, הנסיך
332 Chumphon

צ'ּומּפֹון, ספינת הצי המלכותי 
332 HMS Chumphon

40 Chompupan צ'ֹומּפּוּפאן
232 Chom Thong צ'ֹום תֹונג

)ה(צונאמי, אסון )2004( 
69 Tsunami

299 Chong Mek צ'ֹונג ֶמק
 Chong צ'ֹונג קאי, בית הקברות

171 ,170 Kai Cemetery
צ'ֹונג קאם, אגם )ֶמה הֹונג סֹון( 

217 Chong Kham Lake
363 Sea gypsies צועני־ים

קֹו לאנָטה 373  
קֹו ליֶּפה 386  
קֹו ּפי ּפי 372  

33 Cho fa צ'ֹו פָה
Chiang Dao צ'יאנג ָדאּו

 Doi Chiang דֹוִאי צ'יאנג ָדאּו  
220 Dao

טרקים באזור 221  
מגורים 404  

 ,204 ,11 Chiang Mai צ'יאנג מאי
224-7

בית חולים 481  
היסטוריה 62-3  

השכרת רכב 494  
וואטים 225  

חגיגות סֹונגקראן בצפון 236  
חגים ואירועים מיוחדים 46,   

51 ,48
מגורים 404-6  

מסעדות 434-6  
מפה 17, 227  

מפת רחובות מאוירת 224-5  
משטרת התיירּות 481  

נמל־התעופה 489  
תחנת האוטובוסים 493  

תחנת הרכבת 493  
צ'יאנג מאי, המוזיאון הלאומי 

 Chiang Mai National Museum
227

צ'יאנג מאי העתיקה, מרכז 
 Old Chiang Mai התרבות

 ,455 ,452 Cultural Center
461 ,458

 ,11 Chiang Saen צ'יאנג ֶסן
248-9

טיול במכונית במשולש הזהב   
247

מגורים 408  
מסעדות 438  

צ'יאנג ֶסן, המוזיאון הלאומי 
 Chiang Saen National

249 Museum
290 Chiang Khan צ'יאנג קאן

טיול בכפרי הֶמקֹונג 290  
מגורים 411  

מסעדות 440  
249 Chiang Khong צ'יאנג קֹונג

טיול במכונית במשולש הזהב   
247

מגורים 407  
מסעדות 437  

 ,205 ,11 Chiang Rai צ'יאנג ראי
250-51

מגורים 407-8  
מסעדות 437-8  

מפה 251  
צ'יאנג ראי, המרכז לעבודות־יד 
 Chiang Rai Handicraft Center

455 ,452
ציבוריים, בתי־שימוש 481

ציורי־סלע 55
חוף אנדמן העילי 373  

ציורי־קיר
ָאיּותאיָה 60  

וואט נֹונג ּבּוָאה 254  
וואט ּפּומין )נאן( 256-7  

צ'יטרלאָדה, ארמון )בנגקוק( 
106 ,80 Chitrlada Palace

 Chinatown )צ'יינה־טאון )בנגקוק
95-9

מגורים 398  
מסעדות 428  

מפת האזור 95  
מפת רחובות מאוירת 96-7  

צילום 477
המוזיאון לטכנולוגיית דימות   

)בנגקוק( 117
תערוכות הצילום של המלך   
ּפּומיּפֹון ָאדּוניַאֶדט )בנגקוק( 

102
ציפורים

הפארק הלאומי סאם רֹוִאי   
יֹוט 332

הפארק הלאומי ָקאּו ּפאנֹום   
ּבֶנצָ'ה 370

טיפים לצפרים 211  
מאגר המים ּבאנג ּפָרה 316  
פארק עופות־המים תאלֶה   

נֹוִאי 383
צפון תאילנד 210-11  
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ראו גם )ה(חי והצומח  
 Thai ה(צלב האדום של תאילנד(

116 Red Cross
צלילה 349

צלילה ושנירקול 309, 349, 
468 ,462-3

הפארק הלאומי הימי   
טארּוָטאּו 386

צ'ּומּפֹון 332  
קֹו ָטאּו 341  

קֹו סּורין וקֹו סימילאן 357  
צלליות ראו בובות תיאטרון

)ה(צמחונות, חג )ּפּוֶקט( 
360 ,50 ,47 Vegetarian Festival

צמחים
הנוף והטבע של תאילנד 28-9  

סחלבים 220  
פרגים 233  

ראפלֶסיָה ֶקרי  )הפרח הגדול   
בעולם( 357

 Chaem River צֶ'ם, עמק הנהר
232 Valley

 Princess צֶ'נג וֶונג, הנסיכה
296 Cheng Weng

)ה(צפון הרחוק 11, 239-59
טיול במכונית במשולש הזהב   

246
מגורים 407-9  

מסעדות 437-9  
מפה 240-41  

 Northern Thailand צפון תאילנד
203-59 ,22

אמנות ומלאכה 208-9  
בתים מסורתיים 36  

חגים ואירועים מיוחדים 46-7  
מפה 16-17, 204-5  

ציפורים 210-11  
שבטי ההרים 206-7  

צפון־מזרח תאילנד )איסאן( 
 ,22 Northeast Thailand

261-303
חגים ואירועים מיוחדים 47  

ייצור משי 266-7  
מפה 262-3  

מקדשים ְקֶמריים 264-5  
עמק נהר הֶמקֹונג 283-303  

רמת קֹוראט 269-81  
צפון־מערב מרכז המדינה 

213-37 Northwest Heartland
מגורים 404-7  
מפה 214-15  

מסעדות 434-7  
צריבות של מדוזות 482

צרפת 162-3
צרפת, שגרירות )בנגקוק( 112

ק
קאד סּוָאן ֶקאּו )צ'יאנג מאי( 

455 ,451 Kad Suan Kaew
382 Khao Ok Talu ָקאּו אֹוק טאלּו
 Khao Hua Taek ָקאּו הּוָאה ֶטק

382
 Khao Wong ָקאּו וֹונג, מערות

319 caves
 Kawila of קאווילָה מלאמּפאנג

63 Lampang
 Khao Tung Kuan ָקאּו טּונג קּוָאן

384
 Khao ָקאּו יָאי, הפארק הלאומי

 ,159 ,10 Yai National Park
465 ,184-5

354 Khao Lak ָקאּו לאק
 Khao Lak Coast ָקאּו לאק, חוף

356
ָקאּו לאק/לאם רּו, הפארק 

 Khao Lak/Lam Ru הלאומי
356 National Park

132 Khao Ngu ָקאּו נְגּו
 Khao Noi )ָקאּו נֹוִאי )סֹונגקלָה

384
ָקאּו סאם רֹוִאי יֹוט, הפארק 
 Khao Sam Roi Yot הלאומי

332 ,327 ,13 National Park
ָקאּו סאן, שוק רחוב )בנגקוק( 

140 Khao San Road Market
ָקאּו סֹוִאי ָדאּו, שמורת חיות־
 Khao Soi Dao Wildlife הבר

320 Sanctuary
 Khao ָקאּו סֹוק, הפארק הלאומי
356 ,355 ,13 Sok National Park

 Khaw ָקאּו סים ּבי נָה־ראנֹונג
 ,360 Sim Bee Na-Ranong

380-81
384 Khao Seng ָקאּו ֶסנג

ָקאּו ּפאנֹום ּבֶנצָ'ה, הפארק 
 Khao Phanom Bencha הלאומי

370 ,13 National Park
 Khao Phansa ָקאּו ּפאנָסה

49 ,47
ָקאּו ּפָרה ֶתאּו, שמורת היער 

 Khao Phra Taew Forest
363 Reserve

 Khao ָקאּו צ'אָמאּו, מפל
319 Chamao waterfall

ָקאּו צ'אָמאּו־ָקאּו וֹונג, הפארק 
 Khao Chamao-Khao הלאומי

 ,313 Wong National Park 
319

ָקאּו צ'ֹונג, מרכז הטבע והמחקר 
 Khao Chong Nature and Study

381 Center

201 Khao Kho ָקאּו קֹו
389 Khao Kong ָקאּו קֹונג
ָקאּו קיטצ'אקּוט, הפארק 
 Khao Kitchakut הלאומי

320 National Park
ָקאּו ִקיֶיאּו, גן־החיות הפתוח 
316 Khao Khieo Open Zoo

 Kao Market )ָקאּו, שוק )בנגקוק
141 ,96

362 Hat ,Kata קאָטה, האט
 Khatta Kumara קאָטה קּומאָרה

257 ,256
 Kayan tribespeople קאיאן, בני

216
 kalaga קאלאגָה, אריגי
455 ,453 tapestries

 King Kham קאם פּו, המלך
225 Fu

 Kamphaeng Phet קאמֶּפנג ֶּפט
192-3 ,158 ,11

מגורים 403  
מסעדות 433  

מפה 193  
קאמֶּפנג ֶּפט, המוזיאון הלאומי 

 Kamphaeng Phet National
192 Museum

קאנאּפ נאם, פסגות הגיר 
 Kanap Nam twin התאומות

371 limestone peaks
קאנו, שיט 463, 468

קאנטֹוֶקה, ארוחות ערב 
 ,423 Khantoke dinners 

458
קאנטֹוֶקה, ארמון )צ'יאנג מאי( 

461 ,458 Khantoke Palace
 Kanchanaburi קאנצ'אנאּבּורי

170-71 ,158 ,10-11
חגים ואירועים מיוחדים 46,   

50
מגורים 402-3  
מסעדות 433  

קאנצ'אנאּבּורי, בית 
הקברות לחללי המלחמה 

 Kanchanaburi War Cemetery
171 ,170

362 Hat ,Karon קארֹון, האט
קארי, תבשילים 427

 Karen tribespeople קאֶרן, בני
206-7

אּומּפאנג 191  
ֶמה הֹונג סֹון 216  

ֶמה סאריאנג 232  
 Sangkhla Buri סאנגקלָה־ּבּורי  

168
פאנג 242  
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פליטים בגבול תאילנד־בורמה   
191

251 Ruamit רּוָאמיט  
67 Kedah ֶקָדה

)ה(קדוש יוסף, כנסייה 
 St. Joseph’s Church )ָאיּותאיָה(

180 ,162
)ה(קדוש פרנסיסקו חאבייר, 

 St. Francis )כנסייה )בנגקוק
104 Xavier Church

482 Yellow fever קדחת צהובה
קדרות ראו קרמיקה

386 Ko Adang קֹו ָאדאנג
 George Coedès 'קֹוֶאֶדה, ז'ורז

265
 Kuomintang קּואֹומינטאנג

233 )KMT(
ֶמה ָאאּו 218  

ֶמה סאלֹונג 242  
צ'יאנג קֹונג 249  

229 Kuang River קּוָאנג, נהר
380 Ko Hai קֹו ָהאי

 Ko Hua Khwan קֹו הּוָאה קוואן
370

370 ,366 Ko Hong קֹו הֹונג
קו החוף המזרחי 12, 313-23

מגורים 412-15  
מסעדות 441-3  

מפה 314-15  
קו החוף המערבי 13, 325-41

מגורים 415-18  
מסעדות 443-6  

מפות 326-7  
 Quantas קוואנטאס איירווייז

490 Airways
115 Noël Coward קווארד, נואל

 Khwae Yai Bridge ְקוֶוה יִָאי, גשר
171 ,165 ,10

 Khwae Noi ְקוֶוה נֹוִאי, נהר
168 River

ְקוֶוה, שבוע גשר הנהר 
 Khwae River )קאנצ'אנאּבּורי(

50 ,46 Bridge Week
 Ko Wua Talab קֹו וּוָאה טאלאּב

341 ,340
323 Ko Wai קֹו וואי

341 ,13 Ko Tao קֹו ָטאּו
מגורים 418  

מסעדות 446  
367 ,366 Ko Tapu קֹו טאּפּו

 ,376 Ko Tarutao קֹו טארּוָטאּו
386

מגורים 421  
386 Ko Yang קֹו יאנג

385 Ko Yo קֹו יֹו

373 Ko Lanta קֹו לאנָטה
מגורים 418  

מסעדות 446-7  
373 Ko Lanta Yai קֹו לאנָטה יָאי

316 Ko Loi קֹו לֹוִאי
380 Ko Libong קֹו ליּבֹונג

386 Ko Lipey קֹו ליֶּפה
קולנוע 25, 142, 143, 459, 461

332 Ko Mattra קֹו מאְטָרה
317 Ko Man Nok קֹו מאן נֹוק

317 Ko Man Klang קֹו מאן קלאנג
323 Ko Mak קֹו מאק

341 Ko Mae Ko קֹו ֶמה קֹו
קומוניסטים

דֹוִאי ּפּו ָקה 254  
המפלגה הקומוניסטית של   

מאלאיָה 389
המפלגה הקומוניסטית של   

288 ,69 )CPT( תאילנד
מלחמת וייטנאם 68  

ּפּו ִהין רֹונג ְקלָה 288  
צ'יאנג קֹונג 249  

380 ,13 Ko Muk קֹו מּוק
קּומלּום־ְּפראּפאט, רחוב )ֶמה 

 Khumlum Phraphat )הֹונג סֹון
217 Road

 Ko Nang Yuan קֹו נאנג יּוָאן 
341

248 ,242 Khun Sa קּון ָסה
 Khun קּון ּפאטּפֹונגּפאניט

116 Patpongpanit
קּון ּפיטאק, שוק )דאמנאן 

 Khun Phitak Market )סאדּוָאק
132

קּון ֶקאּו קאנטֹוֶקה, ארמון 
 Khun Kaew )צ'יאנג מאי(

461 ,458 Khantoke Palace
272-3 Khon Kaen קֹון ֶקן

מגורים 409  
מסעדות 439  

 Khon קֹון ֶקן, המוזיאון הלאומי
273 Kaen National Museum

 ,25 Khon )קֹון )תיאטרון־מחול
42-3

קֹו נְגאי ראו קֹו ָהאי
332 Ko Ngam Yai קֹו נְגאם יִָאי

332 Ko Ngam Noi קֹו נְגאם נֹוִאי
קֹונגדֹון, המוזיאון לאנטומיה 

)בנגקוק( 125
299 Khong Chiam קֹונג צ'יָאם

62 King Ku Na קּו נָה, המלך
275 Khunying Mo קּונְיִינג מֹו

קונפוציאניזם, מקדש לֶנג נֹוִאי יִי 
)בנגקוק( 97, 99

115 Joseph Conrad קונרד, ג'וזף
 ,28 ,13 Ko Samui קֹו סאמּוי

336-8 ,326 ,306
מגורים 417-18  
מסעדות 445-6  

מפה 336-7  
משטרת התיירות 481  

נמל־תעופה 489  
 ,307 ,12 Ko Samet קֹו סאֶמט

332 ,318-19
חופים 308, 314  
מגורים 413-14  

מסעדות 442  
מפה 318  

340 Ko Sam Sao קֹו סאם ָסאּו
317 Ko Saket קֹו סאֶקט

 ,354 ,13 Ko Surin קֹו סּורין 
357

 ,13 Ko Similan קֹו סימילאן
357 ,354

 Ko Sichang קֹו סיצ'אנג 
316-17

מגורים 414  
 Ko Si קֹו סי צ'אנג, מסעדות

442 Chang
366 Ko Phanak קֹו ּפאנאק

 ,13 Ko Pha Ngan קֹו ָּפה נְגאן
339

מגורים 416-17  
מסעדות 445  

מפה 339  
370 ,355 Ko Poda קֹו ּפֹוָדה

קֹו ּפּוֶקט ראו ּפּוֶקט
קופי גיּבֹון, המרכז לשיקום 

 Gibbon Rehabilitation )ּפּוֶקט(
363 ,359 Center

 ,354 ,13 Ko Phi Phi קֹו ּפי ּפי
372-3

מגורים 419  
מסעדות 447  

מפה 372  
 ,307 ,12 Ko Chang קֹו צ'אנג

322-3 ,315 ,313 ,312
חופים 308, 309  
מגורים 412-13  

מסעדות 442  
 Ko Khao Phing קֹו ָקאּו ּפינג קאן

367 ,366 Kan
386 Ko Khai קֹו קאי
323 Ko Kut קֹו קּוט

251 ,242 Kok River קֹוק, נהר
323 Ko Kradat קֹו קראדאט

380 ,13 Ko Kradan קֹו קראדאן
386 Ko Kra קֹו קָרה

386 Ko Rawi קֹו ראוִוי
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274-5 ,12 Khorat קֹוראט
מגורים 410  

מסעדות 439-40  
מפה 274  

275 Khorat cats קֹוראט, חתולים
 Khorat Plateau קֹוראט, רמה

269-81 ,22 ,12
מגורים 409-10  

מסעדות 439-40  
מפה 270-71  

323 Ko Rang קֹו ראנג
 Korlae קֹורלֶה, סירות הדיג

388 ,345 fishing boats
קטנועים, השכרה 494

קיאק, חתירה 463, 468
 Bangkok belly““ קיבה, קלקול

482
קידומות חיוג 487

361 Kiu Wong In קיּו וֹונג אין
 Kitti קיטי תֹונגלֹונגְיָה

169 Thonglongya
 Kim Jeng )קים גֶ'נג )ָאיּותאיָה

455 ,452
קינוחים 427

 ,139 Kinokuniya קינֹוקּונִיָה
455 ,451

קיקבוקסינג ראו מּוֵאיִי תאי
 Klai )ְקלאי ְקלאנגוֹון )הּוָאה ִהין

331 Klangwon
67 Kelantan ֶקלאנטאן

 Khlong )קלֹונג יָאּו, שוק )ּבֹו ָראי
321 Yaw Market

323 Khlong Yai קלֹונג יִָאי
125 Khlongs קלֹונגים

 Khlong קלֹונג לאמצ'אן
381 Lamchan

קלֹונג לאן, הפארק הלאומי 
192 Khlong Lan National Park

132 Klong River קלֹונג, נהר
 Khlong Phlu קלֹונג ּפלּו, מפל

323 waterfall
371 Khlong Thom קלֹונג תֹום

קלקול קיבה 482
קמבודיה

ויזות 475  
ּפראסאט ָקאּו ְּפָרה וויהאן   

302 Prasat Khao Phra Wihan
קמיעות 41, 79, 454

 Khmer Empire ְקֶמר, אימפריה
56-7 ,53

אדריכלות דתית 34  
אּוּבֹון ראטצ'אתאני 302  

אתר העתיקות סי   
סאטצ'אנאלאי־צ'אלִיֶינג 198, 

199

לֹוּפּבּורי 174  
מקדשים 264-5  

עמק נהר הֶמקֹונג 283  
ּפראסאט ִהין ּפיָמאי 276-7  

ּפראסאט ִהין ָקאּו ְּפנֹום רּונג   
280-81

ּפראסאט ָטה מּוֶאן וּפראסאט   
ָטה מּוֶאן טֹוט 278

ּפראסאט מּוָאנג סינג 170  
ּפראסאט ּפראנג קּו 302  

ּפראסאט ָקאּו ְּפָרה וויהאן 302  
קאמֶּפנג ֶּפט 192  

 Lost ְקֶמר, מקדשים אבודים
264-5 Khmer temples

480 ,279 Khmer Rouge 'ְקֶמר רּוז
273 Khaen ֶקן

 Khaen Nakhon ֶקן נאקֹון, אגם
273 Lake

 Kaeng Kut ֶקנג קּוט קּו, אשדים
290 Khu rapids

ֶקנג קראצ'אן, הפארק הלאומי 
 Kaeng Krachan National Park

330 ,13
ֶקנג קראצ'אן, מאגר המים 

330 Kaeng Krachan Reservoir
קנדה, שגרירות 475

קניות 450-57
אבני־חן 139, 454, 455  

אריגי קאלאגָה 453, 455  
בגדים 139, 452, 455  

בובות תיאטרון 453, 455  
בנגקוק 138-9  

בנמל התעופה 488  
זכויות וזיכויים 138, 450  

חנויות כלבו ומרכזי קניות   
455 ,451 ,139 ,138

חנויות ספרים 139, 455  
חפצים וכלים מצופים לכה   

455 ,453
יצירות אמנות ועבודות־יד   

455 ,452 ,139
כלי נגינה 453, 455  

מה לקנות בתאילנד 456-7  
מוצרי בדיל 453, 455  

מוצרי עץ, במבוק וראטאן   
455 ,453

מכשירי חשמל 139  
מסיכות 453, 455  

מפעלים 451  
מרכזים לעבודות־יד 139, 451,   

455
משי תאי 452, 455  
סחורה מזויפת 451  

עבודות של שבטי ההרים   
455 ,452

עמידה על המיקח 138, 450  
ענתיקות 139, 454, 455  

קרמיקה 453, 455  
שווקים ודוכני־רחוב 138, 451  

שוקי בנגקוק 140-41  
שעות פתיחה 138, 450, 476  

תגליפי מתכת 453, 455  
תכשיטים 139, 454, 455  

תשלום 138, 450  
קניות, מרכזים 138, 139, 451, 

455
קעקע, כתובות 31

קערת הנזיר, כפר )ּבאן ּבאט, 
 Monk’s Bowl Village )בנגקוק

90 )Ban Bat(
371 ,354 ,13 Krabi קראּבי
טיפוס מצוקים 371, 466  

מגורים 419  
מסעדות 447  

Krabi- קראּביוקראּבֹונג
461 ,460 Krabong

 Mount ,Krailasa ְקראילאָסה, הר
280

50 Krathin קראתין
 Krathin waterfall קראתין, מפל

320
 Isthmus of ,Kra ְקָרה, מצר

346 ,22
 Khrua In ְקרּוָאה ִאין קֹונג

86 Khong
124 Krua Khonpae ְקרּוָאה קֹונֶּפה

 Khrubaa ְקרּוּבָה סיוויצָ'אי
229 Siwichai

קרּונג ֶתּפ ראו בנגקוק
388 Kru Se קרּו ֶסה

85 John Crawfurd קרֹוֶפרד, ג'ון
קרח 482

 Barbara קרטלנד, ברברה
115 Cartland

קרמיקה
ּבאן צ'יאנג 54-5  
חנויות 453, 455  

תנורי־קדרים מתקופת   
סּוקֹותאי 161

מה לקנות בתאילנד 457  
סאנגקאלֹוק 59, 160, 161, 200  

קש, מוצרים )מה לקנות 
בתאילנד( 456

קתדרלות
קתדרלת העלייה לשמים של   

מריה )בנגקוק( 113, 114
כנסיית ההתעברות הטהורה   

 Church of the )קאנתאּבּורי(
 Immaculate Conception

320-21
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קתדרלת העלייה לשמיים של 
 Assumption )מריה )בנגקוק

114 ,113 Cathedral
 )ה(קתולית, הכנסייה 163, 

180
כנסיית העיבור שבטוהר   

)קאנתאּבּורי( 320-21

ר
461 ,460 Rugby ראגבי

293 Rahu ראהּו
ראטאנאקֹוסין, סגנון 

90 Rattanakosin style
אדריכלות דתית 35  

וואט סּוָאנאראם )בנגקוק(   
124

 Rattan )ראטאן )קש, נצרים
455 ,453

מה לקנות בתאילנד    
456

 Ratchaburi ראטצ'אּבּורי 
132

ראטצ'אּבּורי, המוזיאון הלאומי 
 Ratchaburi National Museum

132
ראטצ'אדאמנאן, איצטדיון 

הִאגרוף )בנגקוק( 
 Ratchadamnoen Boxing
 ,143 ,142 ,107 Stadium

461 ,460
ראטצ'אדאמנאן, שדרת 

 Ratchadamnoen )בנגקוק(
107 Avenue

317 Rayong ראיֹונג
מגורים 415  

ראילֵיי־ְּפָרה נאנג, לשון היבשה 
 Railay-Phra Nang headland

466 ,371 ,370
265 Ramayana ראמאיאנָה
 ,25 Ramakien ראמאקיֶאן

64 ,40-41
וואט ְּפָרה ֶקאֹו ארמון המלוכה   

)בנגקוק( 80, 83
קֹון )תיאטרון־מחול( 42  

ראמאתיּבֹודי הראשון, המלך 
60 King Ramathibodi I

ָאיּותאיָה 176  
וואט ְּפָרה ראם )ָאיּותאיָה(   

177
 King ראמאתיּבֹודי השני, המלך

60 Ramathibodi II
וואט ְּפָרה סי סאנֶּפט   

)ָאיּותאיָה( 178
ראָמה החמישי, המלך ראו 

צ'ּולאלֹונגקֹורן

ראָמה הראשון, המלך ראו צָ'אּו 
ּפראיָה צ'אקרי

ראָמה הרביעי, המלך ראו 
מֹונגקּוט

ראָמה השביעי, המלך ראו 
ּפראג'אדיּפֹוק

ראָמה השישי, המלך ראו 
ואג'יראבּוד

 King ראָמה השלישי, המלך
65 ,64 Rama III

ארמון המלוכה )בנגקוק( 85  
הר הזהב )גֹולֶדן ָמאּונט;   

בנגקוק( 87
וואט ּבֹואֹוניוֶוט )בנגקוק( 86  
וואט סּוָאנאראם )בנגקוק(   

124
וואט סּותאט )בנגקוק( 90  

וואט ּפֹו)בנגקוק( 92  
וואט ּפראיּון )בנגקוק( 128  

וואט ְּפָרה ֶקאֹו )בנגקוק( 82,   
83

וואט צ'אלֶרם ּפראקיֶיט   
)נֹונתאּבּורי( 135

וואט קאלאיאנימיט )בנגקוק(   
128

וואט תּונג סי מּוָאנג )אּוּבֹון   
ראטצ'אתאני( 303

מחוותיו של בודהה 173  
שירתו של סּונתֹוְרן ּפּו 319  

ּפאתאלּונג 382  
ראָמה השמיני, המלך ראו 

ָאנאנָטה מאהידֹון
 King Rama ראָמה השני, המלך

64 II
וואט ְּפָרה ֶקאֹו וארמון   

המלוכה )בנגקוק( 80, 85
וואט ָארּון )בנגקוק( 126  

 Wat )וואט סּותאט )בנגקוק  
91 Suthat

וואט ְּפָרה ֶקאֹו )בנגקוק( 83  
ושירתו של סּונתֹוְרן ּפּו 319  

ראָמה התשיעי, המלך ראו 
ּפּומיּפֹון ָאדּוניַאֶדט

ראָמה ּפראסאט ִהין ּפיָמאי 
277 ,276

40-41 Ramakien ראמאקיֶין  
 King ראֶמסּוָאן, המלך

60 Ramesuan
וואט מאהאתאט )ָאיּותאיָה(   

176
וואט ְּפָרה ראם )ָאיּותאיָה( 177  
ראמקאמֶהנג, המוזיאון הלאומי 

)אתר העתיקות סּוקֹותאי( 
 Ramkamhaeng National

194-5 Museum

 King ראמקאמֶהנג, המלך
422 ,53 Ramkamhaeng

האנדרטה למלך ראמקאמֶהנג   
)אתר העתיקות סּוקֹותאי( 

195
 Wat Chang וואט צ'אנג לֹום  

200 Lom
טאק 190-91  

סּוקֹותאי הקדומה 58-9,    
194

פילים לבנים מלכותיים 106  
ראמקאמֶהנג, הפארק הלאומי 

 Ramkamhaeng National
197 Park

ראמקאמֶהנג, כתובת האבן 
88 Ramkamhaeng Stone

 Rang )ראנג, גבעת )העיר ּפּוֶקט
360 )Phuket town( Hill

356 Ranong ראנֹונג
ראפלֶסיָה ֶקרי  )הפרח הגדול 
357 Rafflesia kerri )בעולם

ראצ'אּבראָּפה, סכר 
356 Rachabrapha Dam

ראש השנה הסינית 51
ראש השנה

חגיגות סֹונגקראן בצפון 236  
ראש השנה הסינית 51  

רדיו 487
273 ,269 Roi Et רֹוִאי ֶאט

מגורים 410  
מסעדות 440  

251 Ruamit רּוָאמיט
 Robot )רובוטים, בנייה )בנגקוק

119 ,69 Building
רובע הזרים העתיק )בנגקוק(, 

 Old מפת רחובות מאוירת
112-13 Farang Quarter

רוחות, אמונה
שבטי ההרים 207  

ראו גם דת  
רופאים 481

רחובות, שמות ראו כתובות
265 Marc Riboud ריּבּו, מארק

ריקשות 494
רכבות 492, 493

 Eastern & Oriental Express  
493

נמל־התעופה הבינלאומי   
סּובאנאּפּום 489

רכב צמוד עם נהג 494
 Mass )רכבת תחתית )בנגקוק

497 Rapid Transit (MRT)
רכבת איסטרן ואוריינט 

 Eastern & Orient אקספרס
493 Express
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296 Renu Nakhon ֶרנּו נאקֹון
רפואיים, מרכזים 481
ראו גם בתי חולים  

רפטינג 463, 468
רשות הדייגים )סי צ'יאנגמאי( 

291 Fisheries Department
רשות התיירות של תאילנד 
 TAT( Tourism Authority of(

475 ,23 Thailand
המשרד הראשי )בנגקוק( 477  

לוגו 126  
סניפים 395, 475  

)ה(רשות לאמנות )בנגקוק( 
 Thai Fine Arts Department

475 ,178

ש
 Shan שָאן )טאי יאי(, בני 
)Tai Yai( tribes people

חגים ואירועים מיוחדים 47  
ֶמה הֹונג סֹון 216  

ָּפִאי 219  
תאם צ'יאנג ָדאּו 220  

 Shan שאן, הצבא המאוחד
233 United Army

שבויי מלחמה, בית־הקברות 
 POW )קאנצ'אנאּבּורי(

166 Cemetery
שבטי ההרים 22, 206-7

טרקים 464  
עבודות־יד וכלים 452, 455,   

456
ראו גם ָאָקה; מֹונג; קאֶרן;   
לאהּו; ליסּו; ִמיֶין; ּפאָדאּונג

שבטי ההרים, הקרן למוצרים 
 Hill Tribe )צ'יאנג מאי(

 ,452 Products Foundation
455

שבטי ההרים, מרכז ההסברה 
 Hill Tribe )צ'יאנג ראי(
251 Education Center

שבטים ראו שבטי ההרים
שגרירויות 475

מקרי חירום 481  
שווקים 138, 451

ּבֹובֹון ּבאזאר )נאקֹון סי   
תאמאראט( 379

דוכני אוכל 422-3  
כיכר סיאם )בנגקוק( 118  

ֶמה הֹונג סֹון 216  
נאקֹורן קאֶסם )בנגקוק( 98,   

141
ָקאּו סאן רואד )בנגקוק( 140  
שוק ּבאנגלאמּפּו )בנגקוק(   

140

שוק ּבאנגראק )בנגקוק( 115,   
141

שוק ּבֹו ּבֶה )בנגקוק( 140  
שוק הבולים )בנגקוק( 141  

שוק הודו־סין )נֹונג קאי( 292  
שוק הלילה )צ'יאנג מאי( 226  

שוק הלילה )קוראט( 275  
שוק הפרחים ֶתוֶוט )בנגקוק(   

140 ,104
שוק ווארֹורֹוט )צ'יאנג מאי(   

226
שוק יער תּונג קוויאן 237  

שוק לתוצרת טרייה )העיר   
ּפּוֶקט( 360

שוק מאי )בנגקוק( 97  
שוק סאּפאן האן )בנגקוק( 98  

שוק סמטת סאמֶּפנג   
)בנגקוק( 141

שוק ּפאטּפֹונג/סילֹום   
)בנגקוק( 141

שוק ּפאּפּוראט )בנגקוק( 98,   
140 ,139 ,138

שוק ּפאק קלֹונג )בנגקוק( 98,   
140

שוק ּפראטּונאם )בנגקוק(   
141 ,118-19

שוק צ'אטּוצ'אק 135  
השוק הצף בדאמנאן סאדּוָאק   

132 ,130
שוק ָקאּו )בנגקוק( 96, 141  

שוק קלֹונג יָאּו )ּבֹו ָראי( 321  
שוקי בנגקוק 140-41  

 Chevalier שֹומֹון, שֶבאליֶיה ֶדה
162 de Chaumont

שוניות אלמוגים 348-9
צלילה ושנירקול 462  

שריטות וחתכים מאלמוגים   
482

 Night )שוק הלילה )צ'יאנג מאי
226 Bazaar

שחייה
צלילה ושנירקול 462-3  

ראו גם חופים  
שחפת 483

שחפת, חיסון 482
שטרות 485

 Hell’s 'שטרות גיהינום'
99 banknotes

296 ,115 Shiva שיווה
מקדש הֹו ְּפָרה אי־סּוָאן   

)נאקֹון סי תאמאראט( 379
נדנדת־הענק 91  

ּפראסאט ִהין ּפיָמאי 276  
ּפראסאט ִהין ָקאּו ְּפנֹום רּונג   

281 ,280

ּפראסאט ָקאּו ְּפָרה וויהאן   
302

265 Shivalinga שיוָוהולינגָה
שיזוף 479

בטיחות 482  
שיט 465, 469

468 ,463 Sailing שיט
שירותים עסקיים ראו תקשורת

 Poetry of שירתו של סּונתֹוְרן ּפּו
319 Sunthorn Phu

)ה(שיש, מקדש ראו וואט 
ּבֶנצ'אמאּבֹוּפיט

שלוש הפגודות, מעבר־הרים 
 ,11 Three Pagodas Pass 

168
שלשול 482

)ה('שמרנים', שרים בממשלה 
)הּוָאה ּבֹוראן( 66

שמש 49
שמשיות

ּבֹו סאנג 228  
יריד השמשיות )ּבֹו סאנג( 46,   

51
שנירקול 348, 462-3, 468

שעון 476-7
שעות פתיחה 476

בנקים 484  
חנויות 138, 450  

מסעדות 422  
)ה(שער הצפוני )נאקֹון סי 

379 North Gate )תאמאראט
שערי חליפין 484-5

שפה
שיחון 524-8  

תאי 476  
שפת־הגוף 478

שרוע, מחווה של הבודהה 
 Reclining posture of the

173 Buddha
שריפת גופות, טקסים 31

ת
תאבֹורן, התערוכה בלובי של 

 Thavorn )המלון )העיר ּפּוֶקט
360 Hotel Lobby Exhibition

תאומי־סיאם 125
ָתאּו סּוראנארי, אנדרטה 
 Thao Suranari )קוראט(

275 Monument
That Phanom תאט ּפאנֹום

מגורים 412  
מסעדות 441  

 ,488 Thai Airways תאי איירווייז
490

)ה(תאי, אמנות האוכל 38-9
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ראו גם אוכל ומשקאות  
 Thai Lue people תאי לּוֶאה, בני

239
249 Chiang Khong צ'יאנג קֹונג  
הפארק הלאומי דֹוִאי ּפּו ָקה   

254
נֹונג ּבּוָאה 254  

תאילנד-בורמה, פליטים בגבול 
 Thailand-Burma border

191 refugees
363 Thalang תאלאנג

תאלאנג, המוזיאון הלאומי 
 Thalang National )ּפּוֶקט(

363 Museum
 Battle of )1785( תאלאנג, קרב

363 ,359 Thalang
תאלֶה ּבאן, הפארק הלאומי 

386 Thale Ban National Park
תאלֶה נֹוִאי, פארק עופות־המים 

 Thale Noi Waterfowl Park 
383

 Thammayut תאמאיּוט, כת
303 sect

 Tham Hua תאם הּוָאה גראלֹוק
367 Gralok

 Tham Tup Tao תאם טּוּפ ָטאּו
220

246 Tham Luang תאם לּוָאנג
366 ,219 Tham Lot תאם לֹוט

 Tham )תאם מֹוראקֹוט )קֹו מּוק
380 Morakhot

332 Tham Sai תאם סאי
 Tham Pha תאם ָּפה טּוּפ, יער

255 Tup Forest
246 Tham Pum תאם ּפּום

תאם ְּפלָה )מחוז ֶמה הֹונג סֹון( 
218 Tham Pla

תאם ְּפלָה )מחוז צ'יאנג ראי( 
246 Tham Pla

 Tham תאם ּפראיָה נאקֹון
332 Phraya Nakon

 Tham Phra תאם ְּפָרה נאנג נֹוק
370 Nang Nok

 Tham Chang תאם צ'אנג האי
381 Hai

 Tham Chiang תאם צ'יאנג ָדאּו
220 Dao

 Tham Khao תאם ָקאּו לּוָאנג
330 Luang

 Than Mayom תאן מאיֹום, מפל
322-3 waterfall

 Than Thip תאן תיּפ, מפל
291 Falls

 Thaksin תאקסין צ'ינאוואט
69 Shinawatra

316 Tha Bon ָתה ּבֹון
 ,246 ,242 Tha Ton ָתה טֹון 

251
מגורים 409  

 Tha )ָתה ֶּפה, שער )צ'יאנג מאי
226 Phae Gate

ָתה צ'אנג, רחוב )נאקון סי 
 Tha Chang Road )תאמאראט

379
ֶתוֶוט, שוק הפרחים )בנגקוק( 
 ,104 Thewet Flower Market

140
 Jim Thompson תומפסון, ג'ים

121 ,120
בית ג'ים תומפסון )בנגקוק(   

120-21
חנות המשי של ג'ים   

תומפסון )בנגקוק( 138, 139, 
 Jim Thompson’s Silk 455 ,452

Shop
ייצור משי 138, 266, 452  

 Thon Buri )תֹון ּבּורי )בנגקוק
123-9 ,65 ,61

וואט ָארּון 126-7  
מגורים 401  

מסעדות 431  
מפת האזור 123  

 Thon )תֹון ּבּורי, תחנה )בנגקוק
493 Buri Station

 Thung Yai תּונג יָאי נאֶרסּוָאן
168-9 Naresuan

תּונג סאלֶנג לּוָאנג, הפארק 
 Thung Salaeng Luang הלאומי

201 National Park
337 Thong Son תֹונג סֹון

תּונג ֶסתי, מבצר )קאמֶּפנג ֶּפט( 
193 Thung Setthi Fort

 Thung תּונג קוויאן, שוק היער
237 Kwian Forest Market
תוצרת טרייה, שוק )העיר 

 Fresh Produce Market )ּפּוֶקט
360

תחבורה 488-97
 Eastern & Oriental Express  

493
אוטובוסים לנסיעות ארוכות   

492-3
אוטובוסים מחוזיים 493  

אופניים 495  
הדרום הרחוק 377  
הצפון הרחוק 241  

חוף אנדמן העילי 355  
טּוק־טּוק 496  

טיולים מאורגנים 491  
טיסה 488-90  

מוניות 496  
מישורי המרכז הדרומיים    

167
מישורי המרכז הצפוניים 189  

מכוניות 494  
סאמלֹו 496  

סֹונגֵתוֹו 496  
עמק הנהר ֶמקֹונג 285  

צפון־מערב מרכז המדינה   
215

קו החוף המזרחי 315  
קו החוף המערבי 326  

תחבורה עירונית 496
תחנות דלק 494

תחשים 381
תיאטרון 42-3

מודרני 459, 461  
מסורתי 142, 143, 458,    

461
ראו גם קֹון; לאקֹון; ליָקאי  
תיאטרון הצלליות )נאקֹון סי 

 Shadow Puppet )תאמאראט
455 ,453 ,378 Theater

תיירות 23
תיירות אחראית 477

 Thi Lo Su falls תי לֹו סּו, מפל
191

63 General Thip תיּפ, הגנרל
תכשיטים

אבני־חן 310-11  
חנויות 139, 454, 455  

מה לקנות בתאילנד 457  
ָתָמסאט, אוניברסיטה )בנגקוק( 

79 Thammasat University
תמרורים ושלטים 494-5

תנורי־קדרים מתקופת סּוקֹותאי 
161 Sukhothai-era ,Kilns

 Rules of ה(תעבורה, תקנות(
495 the road

תערוכות 459, 461
תפילה, אתרים ראו דת

תפריטים 426
ראו גם אוכל ומשקאות  

תקשורת 486-7
תקשורת בינאישית 479

תקשורת, הרשות התאילנדית 
 CAT( Communications(

486 Authority of Thailand
ֶתראוואָדה, הזרם הבודהיסטי 

ראו בודהיזם
תרבות, לימודים 467, 469
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 Aleenta Resort & Spa )ּפאנג־נְגָה( 
471 ,470

Amanpuri Resort )ּפּוֶקט( 396, 
420

Amaravadee Antiques )צ'יאנג 
מאי( 454, 455

Amarin Plaza )בנגקוק( 138, 139
Anantara Resort & Spa )הּוָאה ִהין( 

471 ,470 ,416
 Anantara Golden Triangle Resort &

468 ,464 ,408 ,Spa 396
Anantara Resort & Spa )קֹו סאמּוי( 

471 ,470 ,417
 Anantara Si Kao Resort & Spa

420 ,396
 Anata Samakorn Throne Hall

)בנגקוק( 105, 107
Arlymear Travel )בנגקוק( 495
 Art Republic )בנגקוק( 459, 

461
ASEAN ראו איגוד מדינות דרום־

מזרח אסיה
Asia Books )בנגקוק( 139, 451, 

455
 Astral Gemstone Talismans

)בנגקוק( 454, 455
Bangkok Bank )בנגקוק( 484

 Bangkok Playhouse/Art Corner
461 ,459

Bank of America )בנגקוק( 484
Bank of Ayudhya )בנגקוק( 484

Bankthai )בנגקוק( 484
471 ,470 Banyan Tree Spa Phuket
Bookazine )בנגקוק( 139, 451, 

455
Borisoothi Antiques )צ'יאנג מאי( 

455 ,454
Cabbages and Condoms )בנגקוק( 

455 ,452
Calyon Bank )בנגקוק( 484

Calypso Cabaret )בנגקוק( 142, 
461 ,143

 Central Department Store
)בנגקוק( 139, 451, 455

Central World Plaza )בנגקוק( 138, 
455 ,451 ,139

China House )בנגקוק( 113
Chitrlada Shop )בנגקוק( 452, 455

 Chiva-Som International Health
Resort )הּוָאה ִהין( 470, 471

Citibank )בנגקוק( 484
Commercial Co. of Siam )בנגקוק( 

113
CPT ראו )ה(מפלגה הקומוניסטית 

של תאילנד
Deutsche Bank )בנגקוק( 484

DHL )משלוחים( 491
Diethelm Travel )בנגקוק( 491

Dusit Thani Hotel )בנגקוק( 399, 
459

East Asiatic Company )בנגקוק( 
113

210 Eastern Asia Flyway
Emporium )בנגקוק( 138, 139, 

455 ,451
 Evason Hideaway & The Earth

Spa by Six Senses )ּפראנּבּורי( 
471 ,470

 Evason Phuket Resort & Six Senses
Spa )ּפּוֶקט( 470, 471

Fashion Island )בנגקוק( 451, 455
 Four Seasons Resort Chiang Mai
)צ'יאנג מאי( 396, 406, 470, 

471
Four Seasons Resort Ko Samui )קֹו 

סאמּוי( 417, 470, 471
 Four Seasons Tented Camp at the

Golden Triangle )משולש הזהב( 
471 ,470 ,464

Harmonique restaurant )בנגקוק( 
112

 Holy Redeemer Catholic Church
477 ,476 )Bangkok(

 Hongkong Shanghai Bank
)בנגקוק( 484

Hua Mark Stadiums )בנגקוק( 
461 ,460

Indra Ceramics )לאמּפאנג( 453, 
455

171 Japan Bridge Company
 Kamalaya Wellness Sanctuary &

Holistic Spa )קֹו סאמּוי( 470-71
484 Kasikorn Bank

KMT ראו קּואֹומינטאנג
Krung Sri River Hotel )ָאיּותאיָה( 

402 ,397
411 ,397 Loei Palace Hotel

Mengrai Kilns )צ'יאנג מאי( 453, 
455

NeOld )בנגקוק( 454, 455
490 Nok Air

 Northern Insight Meditation
Center )צ'יאנג מאי( 467, 469
NS Travel & Tours )בנגקוק( 491

490 One-Two-Go
 Open World International Travel

477 Service
Plan Architecture, אדריכלים 119

491 P & O Regale Travel
471 ,470 Rayavadee Spa

River City )בנגקוק( 139, 452, 455
Robinson’s )בנגקוק( 451, 455

Royal Cliff Beach Resort )ּפאטאיָה( 
414 ,397

493 Seatran Discovery Ferry
490 SGA Airlines

 Sheraton Grande Sukhumvit
)בנגקוק( 397, 400

Shinawatra )בנגקוק( 452, 455
Shiraz )צ'יאנג מאי( 454, 455
 Siam Center/Siam Discovery

)בנגקוק( 138, 139
Siam Commercial Bank )בנגקוק( 

484
495 ,494 Siam Express

Siam Niramit )בנגקוק( 142, 143
Siam Paragon )בנגקוק( 138, 139, 

455 ,451
Silom Complex )בנגקוק( 138, 

451 ,139
Sima Thrani Hotel )קֹוראט( 397, 

410
490 Singapore Airlines

 Sofitel Centara Grand Resort and
Villas )הּוָאה ִהין( 308, 331, 

416 ,396
493 Songserm Express Boat

SRT )חברת הרכבת של תאילנד( 
492 State Railroad of Thailand

Standard Chartered Bank )בנגקוק( 
484

Standard Chartered Bank )העיר 
ּפּוֶקט( 360

STA Travel )בנגקוק( 491
Tang To Kang Gold Shop )בנגקוק( 

96
TAT ראו רשות התיירות של 

תאילנד
490 Thai Air Asia

Thai Celadon House )בנגקוק( 
455 ,453

 Thailand Environment Institute
477

Thai Lapidary )בנגקוק( 454, 455
Thai Orchid Service )צ'יאנג מאי( 

491
 Thai Overlander Travel & Tour

)בנגקוק( 491
121 Thai Silk Company
458 Thai Ticketmaster

Thai Tribal Crafts )צ'יאנג מאי( 
455 ,452

 Thana City Golf and Country Club
)בנגקוק( 464, 468

Tharaburi Resort )סּוקֹותאי( 396, 
404

T. Shinawatra Thai Silk )צ'יאנג 
מאי( 452, 455

491 United Airlines
UPS )משלוחים( 487

477 Utopia
Uthai’s Gems )בנגקוק( 454, 455

World Travel Service Ltd )בנגקוק( 
491

שמות מסחריים



© שטיינהרט שרב מוציאים לאור בע״מ.

עמודים אלו מוגשים לכם חינם, וללא הגבלות דיגיטליות. בתמורה, אנו חושבים שיהיה הוגן לבקש 
שהם יישארו לשימושכם האישי בלבד. במילים אחרות, אל תשתפו את הקובץ באינטרנט, אל 

תשלחו אותו לכל מי שאתם מכירים, ואל תמכרו אותו. 

נהניתם מעמודי הדוגמה?

רוצים עוד מידע על תאילנד?

להזמנת הספר
לחצו כאן

למידע נוסף
לחצו כאן

http://www.haolam.co.il/item/3571324
http://www.haolam.co.il/dest/thailand

