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ֶקוֹו ּפָרה וואט
המלך וארמון

תאילנד של המלכותי לבודהה לרגל עלייה
שבתחילה ורב־רושם ססגוני מקדש הוא עמ Wat Phra Kaew ֶקוֹו ּפָרה
פסל מאזמרגד הבודהה שמו את קיבל שבזכותה מהדמות ההצגה את גונב
הראשי באולם הניצב אמיתי אזמרגד לא ירקן אבן של סוג מנֶפריט קטנטן

את מייצג שהוא משום בתאילנד ביותר הנערצים בודהה מפסלי אחד זהו
מאבקים רצופות הפסל תולדות המלוכה לכס הנוכחית השושלת של זכותה

בסטּוּפָה פגע כשברק ה־ במאה תאילנד בצפון נתגלה הוא ומלחמות
מנהג בטיח הפסל צופה זוהרו את להסתיר כדי לשניים אותה וחצה פגודה

תוכנו נשכח הדורות בחלוף ומשודדים מאויבים עליו להגן שנועד מקובל
המאה באמצע מקרית מנפילה כתוצאה שוב שנחשף עד הטיח ציפוי של
שחררו התאילנדים אבל המקודש הבודהה את מלאוס פולשים בזזו ה־

תאקסין לגנרל האלים ברכת את להעניק כדי בו והשתמשו בקרב אותו
כשהבירה הנוכחי במקומו הוצב הפסלון ָאיּותאיָה נפילת אחרי לשלטון שעלה
ראָמה של שלטונו בימי הנהר של האחר שבעברו מתֹונּבּורי לבנגקוק הועברה

הראמאקיָאן ברע הטוב מאבק
Ramakian הראמאקיָאן עלילת את קיר ציורי מגוללים ֶקאו ּפָרה וואט של בפינותיו

וממשיך הצפוני בשער מתחיל הסיפור ראמאיאנָה ההודי לאפוס התאילנדית הגרסה
תוצאותיו מתחתיו או ומעליו עיקרי אירוע מתואר לוח כל כשבאמצע השעון בכיוון

אירוע אותו של
היפהפייה העלמה סיָטה ואשתו ירוקים שפניה הדמות ראָמה הם הסיפור גיבורי
השליו בנוף ראָמה של אחיו עם יחד היער אל מגורש הצעיר הזוג חשוף בחזה
וחוטף מתבודד לנזיר והרגליים הידיים מרובת הדמות ראוואנָה הרשע המלך מתחזה

סיָטה את
ראוואנָה את לתקוף כדי לבן כקוף המצויר הקופים מלך להאנּומאן חובר ראָמה
ההצגה את גונב האנּומאן אבל הייחוס בעל אמנם הוא ראָמה סיָטה את ולשחרר
מורכבות ותחבולות גדולים קרבות רצופה הטוב לסוף הדרך ונבון עז־רוח נאמן הוא
סיָטה מתאחדים האש במבחן מועמדת לזו זה שנאמנותם אחרי נהרג שראוואנָה עד

ניצחון בחדוות וראָמה

המלך וארמון ֶקוֹו ּפָרה עיקריים > וואט עניין מוקדי
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בשושלת הראשון המלך בשנים מלך יֹודפָה בודהה הראשון
ואותן טקסיות נזירים בגלימות הבודהה עטוף המלכותי מעמדו בשל אקרי צ

קרה או לחה חמה העונות חילופי עם עצמו המלך מחליף
מלכי חיו שבו נרחב מתחם עמ המלך ארמון ניצב ֶקוֹו ּפָרה לוואט צמוד

ּולאלֹונגקֹורן צ החמישי ראָמה שהמלך עד ומשרתיהם משפחתם בני תאילנד
עמ דּוסיט הארמון לגן המלכותי המעון את העביר בשנים מלך
ותאילנדיים מערביים סגנונות של בשילוב מתאפיינים הראשיים הבניינים
לעומת וחסרי־חיים מאובנים נראים אבל רשמיים לאירועים לעתים ומשמשים

הסמוך המקדש
עמ ראו ולהנחיות למידע ומסודר צנוע לבוש על מאוד מקפידים במקדש

המלך וארמון ֶקוֹו ּפָרה עיקריים > וואט עניין מוקדי
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ּפראיָה אּו ָצ נאם ֶמה
המלכים נהר לאורך המקומיים עם לשוט

את בתיהם את הקימו ולאורכם נהרות יושבי הם תאילנד מרכז תושבי
המלכים נהר הוא אלה תנועה מצירי אחד שלהם הבירה ערי ואת חוותיהם

הבירה־ לצד זורם תאילנד צפון של בהרים הנובע Mae Nam Chao Phraya
תאילנד למפרץ נשפך שהוא פני בנגקוק את ממערב ותוחם ָאיּותאיָה לשעבר

ממקורותיו מ ק
ספינות־ אחרי נסחבות עצומות משא ספינות עת בכל פעילות הומה הנהר

זורקים וילדים שובליהן את חוצות ואלגנטיות צרות מנוע סירות גרר
יוקרה ממלונות מגוונים מבנים ניצבים הנהר לאורך הבוציים למים אבנים

ממתנות יורד כשהערב למזל ומקדשונים מהבילים מחסנים ועד בינלאומיים
בפסים שוקעת המסנוורת והשמש הכבד החום את הקרירות הנהר רוחות
כיפהפייה המפויחת בנגקוק לפתע נראית זו מזווית וזהב אדום של שלווים

אמיתית
במעבורת לשוט היא בנגקוק של המים נתיבי את להכיר ביותר הטובה הדרך

העיר Wat Ratchasingkhon בדרום מרציף המפליגה עמ האקספרס
בדרכם פקידים תיירים ויורדים עולים הדרך לאורך Nonthaburi בצפון ל
שמור הספינה של הימני הצד של האחורי החלק נזירים וקבוצות לעבודה

השמאלי בצד לשבת מומלץ לנשים לנזירים

המזרח של ונציה
חדשות תקבלו בעיר התעבורה צירי היו כבישים ולא תעלות שבהם לימים תזכורות
ביותר הארוכות אחת תֹונּבּורי את החוצות khlong קלֹונג התעלות לאורך לבקרים
עדיין שבהם עמודים על בתים הרצופה Khlong Bangkok Noi נֹוִאי בנקוק קלֹונג היא
העתיק נתיבו היתה התעלה המטבח ככיור למשל מטרה לכל בתעלה משתמשים
להקל כדי הנוכחי הנהר תוואי מעקף ה־ במאה שנחפר עד ּפראיָה אּו ָצ נהר של

לָאיּותאיָה הספינות תנועת את
מאורגן לטיול להצטרף או ארוכת־זנב סירה לשכור יש המים שעל ברובע לטייל כדי
ב תמורת בנגקוק של בצד הנהר על הרציפים בכל משכירים סירות
בוואט עצירה הכוללים מאורגנים טיולים כולה לסירה לשעה ב או לנוסע לשעה
שקשה למי או גדולות לקבוצות מתאימים הנהר לאורך נוספים באתרים או ָארּון

סירה להשיט להם

ּפראיָה אּו צָ נאם עיקריים > ֶמה עניין מוקדי
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הרכבת מתחנת הנגיש Tha Sathon מרציף מתחיל הנהר במעלה המסע
faràng פאראנג הזרים רובע את תראו מימינכם Saphan Taksin העילית
מכונה וכיום הספנות חברות ובנציגי במלחים לראשונה שיושב אזור העתיק

ניאו־ בסגנון נוספים מבנים ומספר Oriental Hotel אֹוריינטל מלון ריֶברָסייד
התחבורה נתיב המים שימשו שבו זה לעידן היחידים השרידים הם קלאסי

העיקרי
ובאינספור עמ טאון יינה בצ הנהר Tha Ratchawong גובל לרציף סמוך

אחרי בידיים פעם כמו סחורות פורקים שבהם ודחוסים קטנים מחסנים
ואחריו עמ ָארּון וואט המרהיב המקדש את משמאלכם תראו מה זמן
מימין עמ המלך ארמון של המקושט המבנה ואת ֶקוֹו ּפָרה וואט את

קדושים אתרים של מלהיבה שלישייה
 Saphan Phra Ram ּפֶט טי ראם ּפָרה סאּפאן האלגנטי התלוי לגשר מצפון
מקדשים בה שפזורים ירוקה בצמחייה הבטון מבני בהדרגה מתחלפים VIII

שיט לטיולי המוצא תחנת נֹונתאּבּורי רציף היא הסופית התחנה צרובי־שמש
עמ קֶרט קֹו המנומנם לאי

ּפראיָה אּו צָ נאם עיקריים > ֶמה עניין מוקדי
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ּפֹו וואט
העממית הרפואה במקדש ועיסויים קטורת

בבנגקוק
ורחב־הידיים הנעים המקדש אבל ֶקוֹו ּפָרה לוואט אמנם מופנים הזרקורים
המקדש צפוף פחות והרבה הוא גם מרשים עמ Wat Pho ּפֹו וואט

עצמה בנגקוק מהעיר יותר ועתיק ה־ במאה הוקם בתאילנד ביותר הגדול
על שמאפילה יושבת דמות כאן הראשי הבודהה בפסל הציצו מתרשמים לא

הגעתו ואת בודהה של מותו את מייצג הרוכן הבודהה שוכנת היא בו המבנה
משובצת הפסל של רגליו בסוליות זהב עלי מצופה והוא מ גובהו להארה
láksànà לאקסאנָה המאפיינים את המייצג מרהיב בסידור הפנינה אם

בודהה להיות שנועד מי של היוולדו על המבשרים
בשנים מלך קלָאּו נאנג השלישי ראָמה המלך של שלטונו במהלך

הארצי המרכז בו שוכן היום וגם לקהל פתוחה כאוניברסיטה ּפֹו וואט הוכרז
יש המקדש בשטח ולשימורן ועיסוי רפואה של העממיות המסורות ללימוד
מזגנים יש הסמוך בבית־הספר ואילו עמ ראו מזגן ללא עיסוי ביתני רק

בחדרים
המהגרים אולי הם ּפֹו וואט של הפנימית החצר את המעטרים הגרניט ענקי
ספינות לייצוב כמשאות לכאן הוסעו הם לתאילנד שבאו הראשונים הזרים
בהם יש טוב כל עמוסות לסין שבו כשאלה מאחור והושארו ריקות סיניות

הפסלים עם פולו מרקו את מייצג מהם שאחד ואומרים ופילוסופים לוחמים
מרפאות יוגה תנוחות המדגים המתבודדים גבעת בהם לימוד עזרי גם נמנים

ּפֹו עיקריים > וואט עניין מוקדי
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טאון יינה צ
קניות של באימפריה לאיבוד ללכת

עמ Yaowarat יָאּוואראט המקומיים בפי Chinatown טאון יינה צ רובע
באוטובוסים ניאון בשלטי המתבטאת טהורה אנרגיה של פיצוץ הוא

בסחורה מתמחות בניינים גוש בכל החנויות מעצורים ללא ובמסחור עשנים
ואפילו מצוירים שלטים שם ותחמושת רובים כאן לאמבטיה פקקים מסוימת
חנויות של כזה ריכוז אבל הביתה להביא מזכרות הרבה כאן אין מתים ארונות

נדיר מחזה כיום הוא קטנים מלאכה ובתי
עם תכשיטים חנויות רצוף Th Yaowarat יָאּוואראט תאנֹון הראשי הרחוב
עמ קאמאלאוואט מאנגקֹון בוואט סיניים מקדשים שמזכירות זכוכית חזית

הוא נוסף אהוב מקדש לסיניים והן תאילנדיים לקדושים הן כבוד חולקים
שבו המוזהב בבודהה המפורסם עמ טראימיט וואט

סמטת מרתקים אזורים עוד מסתתרים הרועשים הראשיים הרחובות מאחורי
האדומים האורות רובע כאן שכן בעבר אבל סיטונאי שוק כיום היא סאמּפֶנג

המסלול היא עמ איצאראנּוּפאּפ טרֹוק אחרת קצרה סמטה בנגקוק של
הישן השוק  Talat Gao גָאּו טאלאט ליד מתחילה היא בעיר ביותר המרתק
טאלאט המכונה האזור המתים לרוחות טקסיות מנחות של לדוכנים ומובילה

לתיקון בתי־מלאכה של מבוך הוא Th Si Phraya Th Songwat ל בין נֹוִאי
מחט כקוף צרים שבילים ושל מכונות

טאון יינה עיקריים > צ עניין מוקדי
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ָארּון וואט
תאילנד בירת מחדש הוקמה כאן

לגדת כשומר הניצב עמ Wat Arun ָארּון מקדש של המרשים המראה
הנהר בעבר כאן ההיסטורית חשיבותו את תואם ּפראיָה אּו צָ נאם ֶמה

לתאילנד חדשה בירה תאסקין הגנרל הקים Thonburi תֹונּבּורי המכונה
מקדש החדש השלטון למושב הוסב המקומי והמקדש ָאיּותאיָה נפילת אחרי

מילולית חדש בוקר בדמדומי הגנרל של הופעתו שם על שנקרא השחר
של הכתרתו עם המלך כמעון מעמדו את איבד ב־ כאחד ומטאפורית

לנהר שמעבר בנגקוק חדשה בבירה חדש מלך
בסטּוּפָה בבירור ניכרת המקדש מייסדי של הצבאית העליונות תחושת

השתלטני האדריכלי בסגנון ובנויה מ של לגובה המתנשאת פאלית
מרכז ֶמרּו הר את מסמל הראשי המגדל בקמבודיה ָאנגקֹור מקדש של

ָארּון וואט כי הגורסים יש וההינדואיסטית הבודהיסטית במיתולוגיה העולם
של ססגוני פסיפס לעיניכם יחשוף מקרוב מבט אבל ממרחק יותר מרשים

לטפס ניתן סיניות סוחר בספינות לייצוב משא ששימשה פרחונית קרמיקה
ההינדית מהמיתולוגיה הדמויות את מקרוב לראות כדי תלול מדרגות בגרם
אינדָרה לצד kinnari קינארי אשה־ציפור מהשכבות אחת כל המעטרות

יאקשָה ענקים צמד ֶאראוואן שלה הפיל על הרוכבת השמיים אלת
אל ּפאי וּפָרה הראשי התפילה לאולם בכניסה כשומרים ניצבים yaksha
לצד prang ּפראנג תירס קלח בצורת בסטּוּפָה סוסו על מפוסל הרוח

הראשי המקדש

ָארּון עיקריים > וואט עניין מוקדי
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סוף־השבוע שוק
אק אטּוצ בצ

מכולם הגדול האסיאתי בשוק קניות סיבוב
עמ Chatuchak Weekend Market אק אטּוצ בצ סוף־השבוע שוק

ביותר והמרוכז הגדול הוא מציאות וגדוש המלא ענק פשפשים שוק
ממוצע תאילנדי לשוק סופר־מוגדלת גרסה לעצמכם דמיינו בבנגקוק

אק אטּוצ לצ טוב קירוב ותקבלו הצרות סמטאותיו את גודשות שסחורות
כלבלבים קרב ודגי קרב תרנגולי במיוחד קטנות במידות בגדים משי בדי

שמוכרים מה כל שובעה יודעים שאינם לתיירים ומזכרות ופרוותיים רכים
ועד יומיומי מלבוש בגדים הוא העיקרי ההיצע כאן גם יש בתאילנד איפשהו
יצירותיהם את צעירים מעצבים מציגים שבהם דוכנים כולל מועדונים אופנת

לתאילנד שהיגרו כמה לבטח תזהו המשומשים הבגדים בין האחרונות
מערביים מארונות

הפתוחים בחללים ונדחפים מזיעים יום מדי בשוק מבקרים אלפים מאות
לאזורים השוק מחולק להלכה מוקדם לבוא שמומלץ כך המעטים

הסדר את מפענחים אתכם נראה אבל הגיונית בצורה המסודרים ממוספרים
עיון באמצעות מראש התכוננו בצלעותיכם ננעצים חדים שמרפקים בזמן

 Asia כמו באנגלית לספרים בחנויות הנמכרת אנדלֶר צ ננסי של בנגקוק במפת
עמ Books

אתם אם קלאוסטרופוביה לחוש עלול ושאתם מזגנים שאין לכך מודעים היו
בתי־קפה מספר מרוכזים שם השעון מגדל לעבר לכו מהתייבשות סובלים

khànǒm jiin ין ג קאנֹום של מרעננת קערה לקנות כדי מהמבנה צאו או
מסע ואת רחוב נגני ההמונים את מבדרים בערבים בקארי אורז איטריות

האוור בהפי בירה בלגימת להשלים נהוג הקניות

אק אטּוצ בצ השבוע סוף עיקריים > שוק עניין מוקדי
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דּוסיט הארמון גן
מרהיב ויקטוריאני לארמון הסואנת מבנגקוק לברוח

Dusit Palace Park דּוסיט הארמון מגן ושליו יפה יותר מקום בבנגקוק אין
מסיורו החמישי ראָמה המלך שיצר תלת־ממדי זיכרונות אלבום עמ

מארמון המלכותי המעון את השליט העביר ה־ המאה תום עם באירופה
כיום האירופית האדריכלות בהשראת שהקים חדש למתחם העתיק המלך
לשעבר למלך המוקדשים מוזיאונים מספר בו ויש למבקרים המתחם פתוח
דּוסיט ארמון ההיסטורית לחשיבותו מעבר תאילנד של התרבותית ולמסורת

העיר של הבלתי־נשלט מהקצב חיוני מפלט מקום גם הוא
בית־ עמ ווימאנֶמק עץ־הטיק ארמון הוא במתחם ביותר הידוע המבנה
המלך המלוכה בני של העיקרי מעונם שהיה מוזהב מעץ־טיק עצום אחוזה

וצבועים באלגנטיות מרוהטים בארמון החדרים ופילגשיו ילדיו אשתו
הם עצמו למבנה פרט העיקריים העניין מוקדי אבל פסטל בגוני ברובם

חייה לאורח מרתקת הצצה המספקים החמישי ראָמה של האישיים חפציו
מימי חפצים כנף פסנתרי הכולל שלו העתיקות ואוסף המלוכה משפחת של

בתאילנד הראשון התפריט ואת ינג צ שושלת
באולם במיוחד בולט המערבית בהשראה המלך של המתוחכם שימושו
ויקטוריאנית השפעות של מסוגנן שילוב עמ דּוסיט ָאּביֶסק הכס

מוצגים באולם מובהק תאילנדי אופי על זאת עם השומר ספרדיות וערביות
תאילנד מאזורי אמנות חפצי של מגוון כיום

של אוסף Th Ratchawithi מוצג מ הכניסה ליד אולמות־מגורים בשני
 HM King Bhumibol ּפּומיּפֹון הנוכחי המלך מאת וציורים תמונות

של נוסטלגיים תצלומים לאינספור בינות Photography Exhibitions
מנגן המלך של היסטוריים תצלומים מספר חבויים המלוכה משפחת

המוזיאון ניצב בהמשך ב־ ארמסטרונג ולואי גודמן בני עם בקלרינט

דּוסיט הארמון עיקריים > גן עניין מוקדי

מסורתי מחול
עץ־הטיק ארמון ליד משמים ואוכל לתיירים מופע עם מאורגנות מסעודות תשכחו
באווירה תשלום ללא מסורתי מחול מופעי ו־ בשעות מתקיימים ווימאנֶמק
כמו להרגיש מבלי בתאילנד שונים מאזורים אותנטיים במחולות לצפות תוכלו הנינוחה

במלכודת תיירים

ם
ריי

ק
עי

יין
ענ

די
ק
מו

בנגקוק >19 

<

המוזיאון Th U חבוי Thong מ הכניסה ומאחורי עמ מסורתי לביגוד
עמ לפילים המלכותי

ָאנאנָטה הכס אולם ניצב Royal Plaza המלכותית הכיכר למרגלות
מקורה ניאו־קלאסי מבנה Ananta Samakhom Throne Hall סאמאקֹום

מבני בהשראת הקודמת המאה בתחילת איטלקיים אדריכלים שתכננו בכיפה
עד התאילנדי הפרלמנט של הראשון כינוסו מקום היה זה באירופה ממשל

תוכלו בלבד טקסיים לאירועים משמש והיום בסמוך חדש למבנה עבר שזה
מתחלפות בתערוכות ולצפות מהמבנה להתפעל

או ארוכים מכנסיים בהתאם להתלבש יש הכתר רכוש הוא דּוסיט שגן מכיוון
Sarong סארֹונג בהשאלה לקבל ניתן שרוולים עם חולצות ארוכות חצאיות

התחתון פלג־הגוף לכיסוי

דּוסיט הארמון עיקריים > גן עניין מוקדי
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הזהב וגבעת סאֶקט וואט
הגבעה שבראש מהמקדש מרהיב נוף

מהם מעטים אבל ומגדלים שחקים גורדי תצפית רחבות של עיר היא בנגקוק
מתחם בקצה הזהב גבעת מ הנשקפת מעלות של לפנורמה משתווים
כפר כמו בנגקוק נראית המלאכותית הגבעה מראש עמ סאֶקט וואט
מגדלי של מפלישתם חופשייה חרס רעפי של גגות עם מקדשים של שליו

תורמים של מאפרם בחלק המקדש בבניית שימוש נעשה המנהג לפי הבטון
בצלע נקבעו שמותיהם חרוטים שעליהם ולוחות־זיכרון לעולמם שהלכו

פליז פעמוני של שורה יש הפסגה ליד ירוקה צמחייה בלב עצמה הגבעה
המוזהבת chedi די צֶ לסטּוּפָה ייכנסו בטרם המאמינים מצלצלים שבהם
מסרים שאלה האומרים יש הסברים מספר יש המנהג למקור הגבעה בראש

כולם אבל הרעות הרוחות את להבריח היא שהמטרה טוענים אחרים לשמיים
למזל טוב שזה מסכימים

כסטּוּפָה לשמש אמורה שהיתה הגבעה הקמת על הורה השלישי ראָמה המלך
המלך מדי רכה אדמה על הוקם כי התמוטט המבנה אבל עצמה בפני ענקית

והקים הבנייה את המשיך בשנים מלך מֹונגקּוט הרביעי ראָמה
שנות עד היום עד כאן הניצב המוזהב די הצֶ את ההריסות גבעת של בראשה

איבדה אותו תואר בבנגקוק ביותר הגבוהה הנקודה הזהב גבעת היתה ה־
שחקים גורדי של ליער

בימי שנבנה סאֶקט וואט של הצנוע הראשי המקדש ניצב הגבעה למרגלות
תיירות כאתר מאשר יומיומי תפילה כבית יותר ומתפקד הראשון ראָמה המלך

הזהב וגבעת סאֶקט עיקריים > וואט עניין מוקדי
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תומפסון ים ג של ביתו
תושבי־החוץ של הרטוב חלומם

לאפשרות בסתר מייחל עמ תומפסון ים ג של בביתו המבקר תייר כל
הידועים מתושבי־החוץ אחד היה לשעבר בעל־הבית יום לפחות כאן לגור

עבודות־יד ושל אמנות יצירות של מרשים אוסף בביתו וצבר בנגקוק של ביותר
הישנים בתי־העץ את בהמוניהם לנטוש החלו העיר כשתושבי תאילנד מרחבי
ובנה מסמרים ללא אומרים כך שנבנו מעץ־טיק בתים שישה תומפסון חילץ
טובות מבשר בתאריך Khlong Saen Saeb ֶסּפ ֶסן קלֹונג לגדות מחדש אותם

בשנת אסטרולוגית מבחינה
כלי בהם האישיים וחפציו תומפסון של האמנות אוסף מוצגים בחדרים

ומתאילנד מקמבודיה מבורמה ארכיאולוגיים וממצאים מסין נדירים חרסינה
לוטוס פרחי עם בריכות פזורות המוריק הטרופי בגן

כחייל בתאילנד שירת הוא ובמותו בחייו מרתק אדם היה ב ארה יליד תומפסון
ניו הולדתו שעיר כיוון המלחמה אחרי לבנגקוק ושב השנייה העולם במלחמת
כפי המלאכים עיר ב חי שבה בתקופה לטעמו מדי שקטה קצת היתה יורק
שנטווה משי של המסורתית האּומנות את להחיות עזר בנגקוק אז שכונתה
באירופה אופנה לבתי שלח הוא והתמעט הלך בתאילנד לו שהביקוש ביד

ליצוא משגשגת לחברה הדרך את בכך ופתח שכניו שארגו מהבדים דוגמאות
כשנעלם דרמטי באקורד הסתיימו בני־המזל חייו היום עד ששרדה משי

בשנת במלזיה קמרון ברמות אחר־הצהריים של טיול במהלך

תומפסון ין ג של עיקריים > ביתו עניין מוקדי
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מאהאתאט וואט
הקמעות ושוק

ולנפש לגוף הציבורי התרופות ארון
אתרים לטובת ֶקוֹו ּפָרה לוואט שמצפון באזור ביקור על מוותרים רבים תיירים
היומיום מנהגי ניכרים לא המסוכסכת בעיר מקום באף אבל יותר מפורסמים
הדחוסות בסמטאות כמו עוצמה באותה התאילנדית בגרסתו הבודהיזם של

יומית ממדיטציה הדתי הפולחן היבטי כל עמ מאהאתאט וואט באזור
נפרשים מביאי־מזל בקמעות העממית האמונה ועד בכתבי־הקודש והגות

המתעניינים לעיני בצנעה כאן
לבודהיזם ביותר החשוב המרכז הוא מאהאתאט וואט רחב־הידיים המנזר

מאהאתאט הבודהיסטית האוניברסיטה בזכות אסיה בדרום־מזרח
באוניברסיטה בו השוכנת Mahathat Rajavidyalaya אווידיאלאיָה ראג

של הארצי המרכז והיא ומווייטנאם מקמבודיה מלאוס נזירים לומדים
הבודהיסטית באחווה השותפות משתיים אחת מאהאניקאי הנזירית הכת
ממלכת בתקופת הוקם מאהאתאט וואט Sangha סאנגָה תאילנד של
הוא כאן העניין ואדריכלית היסטורית מבחינה מרשים אינו אבל ָאיּותאיָה

המאמינים קהילת של היומיום בחיי המקדש שממלא החשוב התפקיד
המדיטציה שיעורי אחר בחיפוש למתחם נכנסים רבים זרים מטיילים והנזירים

אותם מדריכים אנגלית הדוברים והנזירים עמ יום מדי כאן הנערכים
בהתלהבות

שוק יום מדי נערך המקדש שערי ליד Th Maharat מאהאראט בתאנֹון
להגנה עמ tàlàat phrá khrêuang קֵרָאנג ּפָרה טאלאט הקמעות
החפצים אבל פשפשים שוק מזכירה האווירה רע וממזל רעות מרוחות

הקמעות ושוק מאהאתאט עיקריים > וואט עניין מוקדי

תרופה הקדימו
עממיות תאילנדיות לתרופות זעירות חנויות פזורות מאהאראט תאנֹון לאורך
התערובות הסינית והרפואה הָאיּור־וֶָדה עקרונות ועל מרפא עשבי על המבוססות
תאילנדי בקארי גם לפגוש עשויים שאתם מרכיבים מכילות אלה בחנויות הנמכרות
ומשונים שונים במיחושים לטיפול ומיועדות כחול ינגר ג וגאלאנגָה גראס למון בהם

 Royal ב אבל בלבד בתאילנדית כתובות התוויות רוב אולקוס ועד מהפה רע מריח
גם יש ּפֹו וואט מול Th Maharat  x Bee Herbal Shop

לאנגלית תרגומים
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הקמעות רוב נדירות עתיקות כמו המקומיים של ללבם יקרים המוצעים
אלים בודהה מקודשות דמויות מגולפות שעליהם מרובעים תליונים הם

את לשפר אקדח כדורי מפני להגן ובכוחם ידועים נזירים או הינדואיסטיים
מסוכנות בעבודות העוסקים תאילנדים כלכלית הצלחה להבטיח או הפוריות

הדמויות ביותר הנאמנים הקונים עם נמנים בניין ופועלי מוניות נהגי כגון
נדיר המערביות הביטוח מפוליסות לאמון יותר ראויות נחשבות המקודשות

כללית לרווחה קמע איזשהו עונדים שאינם תאילנדים בבנגקוק לפגוש
גם השוק משמש Thammasat תאמאסאט לאוניברסיטת מאוד קרוב בהיותו
גלימות גם מוכרים קמעות־בודהה של שורות לצד המקומיים הסטודנטים את

מסעדות־סטודנטים מצטופפות ובהמשך הלימודים סיום לטקסי וכובעים
הנהר על העין מזווית המשקיפות זולות

הקמעות ושוק מאהאתאט עיקריים > וואט עניין מוקדי
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קרֹונג ּבּון ָמה
בעיר ביותר העמוס בקניון עשרה בני כמו לקנות
של של בקסמיו להיסחף והיכונו קניונים על יודעים שאתם מה כל תשכחו

רבים עמ MBK קיי בי אם המכונה Mah Boon Krong קרֹונג ּבּון ָמה
או בכיתה מאשר יותר כאן מסתובבים ומטה מגיל העיר מתושבי מאוד

עם ונוחות שימושיות חנויות של שילוב העיר של החברתי המרכז זהו בבית
מרענן מיזוג

מטפסות סבתות ובשבים בעוברים צפייה MBK היא ב העיקרית הפעילות
קטנות בחבורות המתקבצים אופנתיים עשרה ובני הנעות למדרגות בעצבנות

הקיר על לתלות הכלב עם שלכם ציור אישית בהתאמה חגורה צריכים
העסק מבתי כמה רק אלה אבל שלא כנראה שמכם עם שלט־דלת או

כאן המשגשגים
עדשות לתיירים מפתות מציאות של עשיר מגוון בו ויש לעמך מיועד הקניון

המוצרים עם נמנים מוזלים אופנתיים ובגדים סלולריים טלפונים מגע
אכילה אפילו מהיר למזון מסעדות של ומשונות שונות גרסאות לצד המובילים
עם פיצה אוכלים המקומיים מובהקת תאילנדית לחוויה הופכת האט בפיצה

ומערב מזרח בין לשילוב חדשה גרסה לאחרונה KFC  המציאו וב קטשופ
טעים מותפח באורז ואז מותכת בגבינה הנטבלים יפס צ cheezy fries

וסרט עתירי־סוכר קלים משקאות כמה בלי שלם MBK אינו ב ביקור להפתיע
בבנגקוק עשרה בני מבלים ככה העליונה שבקומה בקולנוע

קרֹונג ּבּון עיקריים > ָמה עניין מוקדי
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רחוב ודוכני אוכל שוקי
הגדול במנגו בחוץ לאכול

על מעיבה בעולם ביותר המזוהמות הערים כאחת בנגקוק של תדמיתה
נוחים אופנתיים ובתי־קפה מזגן עם מסעדות אוכל־רחוב של כעיר יתרונותיה

הגדול המנגו המכונה בעיר ביותר הטובות המנות את אבל יותר ומודרניים
תשכחו היום כל לאורך לנשנש אפשר שם ובדוכנים הוותיקים בשווקים תקבלו
לפחות ודוחסים קלות ארוחות מעדיפים המקומיים מסודרות ארוחות משלוש

השקיעה לפני כאלה ארבע
השעון מחוגי סיבוב עם צורה ולובשים פושטים המדרכה על האוכל דוכני
המומתק סמיך פילטר קפה של מהבילות כוסות מוכרים הבוקר בשעות
סויה חלב של בכוס שטובלים ומאורכות קטנות סופגניות או מרוכז בחלב

חטיפי לצד מוכנות וקארי אורז מנות של מזנון בדוכנים נפרש בצהריים חם
שוככים בכבישים והתנועה כשהחום אישית בהזמנה אורז ומאכלי פירות
מוצבים המנומנמות בסמטאות הערב ארוחת של שעתה מגיעה יחסית

משותפות מנות יחד לזלול כדי חברים נאספים שם גדולים פלסטיק שולחנות
תותיר לא בעיר ארוחה אף פירות מיצי או בירה בליווי איטריות של קערות או

מרוב להזיע לכם שתגרום השמיים כיפת תחת סעודה כמו עז כה רושם עליכם
חריפות

טֹו אֹו שוק נמנים המובילים המזון שוקי עם בעיר פינה בכל יש אוכל דוכני
של והשוק עמ סאם־סיּפ־ּפֶט סֹוִאי של הלילה שוק עמ קֹו

טאון יינה צ

רחוב ודוכני אוכל עיקריים > שוקי עניין מוקדי
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הסקייטריין
מהירה ברכבת התנועה את לנצח

פני על מהדוחק להימלט אחת דרך יש תמידי תנועה בפקק התקועה בעיר
מהמרשימות המונים הסעת מערכת Skytrain העילית הרכבת הקרקע

העיר לרחובות מעל הרחק הפסים על גולשת הרכבת בעולם ביותר
תוכלו המוגבהת מהמסילה החדשה בנגקוק חלקי בין במהירות ומקשרת
הגנים מתחמי על או נמלים כקני הנראים בנייה אתרי על מלמעלה להביט

בלבד דקות Sathon בעשר רובע עד סיאם מכיכר טסה הרכבת האליטות של
עברו בימים בדיוני מדע ל נחשב שהיה הישג השיא בשעת

בהרגלי למהפכה גרמה כבר העילית הרכבת אבל מצומצם עדיין אמנם הכיסוי
לקניון מקניון במהירות לעבור להם מאפשרת היא המאה בעלי של התנועה

ישירות המחוברים קניונים שישה לפחות כבר יש לקרקע כלל לרדת בלי
הרכבת של שונות לתחנות

גם היא העילית הרכבת ובכלל העשירים בקרב המעשיים לשימושיה פרט
תשומת לרוב זוכה העתיקה העיר המודרנית בנגקוק את להכיר נהדרת דרך

הרכבת תחנות יותר ומהנה סואנת החדשה העיר אבל התיירים של הלב
אופנת ססגוניות פרסומות יפני בסגנון מראות־פופ גדושות הפתוחות

שעייפו למי מבורך שינוי מצלצלים סלולריים טלפונים והמון צעירה רחוב
מסורתיים ממקדשים

עיקריים > הסקייטריין עניין מוקדי
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הלאומי המוזיאון
הממלכה של האמנות לאוצרות זמן קצת הקדישו

היה הוא אדם היה עמ National Museum הלאומי המוזיאון אם
באי־סדר מוצגים בו המרשימים האוספים כי למה מפוזר אבל גאון פרופסור

מסוגו במוזיאונים מקובלים הסבר אמצעי וללא
וממצאים אמנות יצירות של מקיף אוסף מוצג ה־ מהמאה בארמון

כדי אבל ניווט מפת תקבלו הכרטיסים בדלפק אסיה ומדרום־מזרח מתאילנד
לסיור להירשם יש שונים מוצגים של ההקשר ואת החשיבות את באמת להבין

התפתחות את המדגים האמנות באגף בעיקר מתמקדים אלה סיורים מאורגן
ָאיּותאיָה סגנון ועד דוואראוואטי ממלכת מימי הפולחני הפיסול

המאפשרים מוקלטים והסברים מחשב מסופי יש תאילנד לתולדות בגלריה
לכרכרות־ מוקדשת יותר מסורתית תצוגה ההיסטוריה לאורך בזמן לנוע
עולמים למנוחת המלכים אפר את שנשאו המגולפות־לפרטים ההלוויה

שבהרכב הנגינה בכלי העוסקת בתצוגה ההגירה יתרונות על תלמדו בחדר
עתיקה אתנית קבוצה מֹון בני לתאילנד הביאו אותם Phat Mon מֹון ּפאט
מטבעות תראו הכסף בתצוגת מבורמה לכאן שהיגרו אסיה בדרום־מזרח

הֹוי ומטבעות קסם בכוחות הסיפורים לפי הניחנים סּוקֹותאי מממלכת עבים
ּבּודהאיסאוואן המשוחזר בבית־התפילה גם בקרו מהצפון מאורכים hoi
ביותר החשובות הבודהה מדמויות באחת להתבונן כדי Buddhaisawan

סיהינג בודהה ּפָרה בתאילנד

הלאומי עיקריים > המוזיאון עניין מוקדי
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לּומּפיני פארק
לבטון תרופת־נגד בעיניים ירוק

במיטה להתהפך במקום נורא לא לג ט הג בגלל הזריחה עם התעוררתם
בוקר לאימון עמ Lumphini Park לּומּפיני לפארק לכו לישון ולנסות

טאי תנוחות המתרגלים במתעמלים המעברים מתמלאים כבר בסביבות
מקומיים קבוצות מתיישבות העצים בצל אירובי במחול אנרגיה מוציאים או י צ

דם כוסות בזהירות מכינים הדוכנים בעלי בציבור בשירה ופוצחות הזהב בגיל
אוהבי רצים הפארק ובשבילי פופולריים בריאות משקאות נחשים של ומרה

בשעה הלאומי ההמנון את כשמשמיעים פתאום נפסק הכל ואז וגינג הג
וא שבת בימים ההמנון סוף עד דום לעמוד זכרו כאן עוד אתם אם

מדגימים tàkrâw טאקרֹו ושחקני המשקולות פינת על שרירנים משתלטים
בלבד ברגליהם להשתמש השחקנים הורשו לו הכדורעף משחק נראה היה איך
מתחם הוא בנפאל בודהה של הולדתו מקום שם על שנקרא לּומּפיני פארק
חיות הופעות כאן כשנערכות בייחוד בעיר ביותר הטוב החינמי השעשועים
ממעל מרחפים ססגוניים כשעיצובים העפיפונים בעונת או הקרירה בעונה
אבל העצום באגם ולשוט סירת־פדלים לשכור תוכלו סמלי סכום תמורת
הגדול העשן מענן שנמלטתם לחוש כדי אחד באט אפילו להוציא צורך אין

לרגע לפחות

לּומּפיני עיקריים > פארק עניין מוקדי

למפות מפנה מודגש כיתוב

Ao Hin Khok קֹוק הין אָאּו
152

153 Ao Wai וואי ָאאּו
Ao Wong דֶָאן וֹונג ָאאּו

153 Deuan
152 Ao Phai ּפאי ָאאּו
Ao Phutsa ּפּוָצה ָאאּו

153
153 Ao Phrao ּפָראּו ָאאּו

Ao Kiu Na קֹוק נָה קּו ָאאּו
153 Nok

הכס אולם דּוסיט ָאּביֶסק
Abhisek Dusit Throne

68 Hall
85 רמאויות אבני־חן

187-8 אדריכלות
197 195-6 אוטובוס

אינדקס גם ראו 168-9 אוכל
לאכול נפרד

60-3 ּבאנגלאמּפּו
144-5 רבתי בנגקוק
115 25 רחוב דוכני

64 62 חרקים
ּפראטּונאם סיאם כיכר

90-1 יט וּפלאנצ
115-16 לּומּפיני

116 במלונות מזנונים
129-33 סּוקּומוויט

77-9 וּפאהּוראט יינטאון צ
129 מסעדות צמחוניות

ותֹונּבּורי ראטאנאקֹוסין קֹו
51-2

תאילנדי לבישול קורסים
174-5

102-6 וסילֹום ריבֶרָסייד
25 שווקים

106 ערב וארוחת שיט
נפרד אינדקס ראו אופנה

לקנות
Ork Phansa ּפאנָסה אֹורק

33
150-1 Ayuthaya ָאיּותאיָה

151 לתיירים מידע לשכות
151 תחבורה

191 הסביבה איכות
202 מרכזים אינטרנט
187-9 164-5 אמנות

188-9 חזותית אמנות
165 מודרנית אמנות

164 מסורתית אמנות
30 פסטיבלים
165 קרמיקה

ראו ומלאכת־יד אמנות
לקנות נפרד אינדקס

Erawan מוזיאון ֶאראוואן
158-9 Museum

159 מידע
159 תחבורה

מזבח מקדש ֶאראוואן
82 Erawan Shrine

Grand Palace המלך ארמון
46 11

נפרד אינדקס ראו ארמונות
לראות

מגדל סקאי ּבאיֹוֶקה
139 Baiyoke Sky Tower

Ban קאמתיֶינג ּבאן
121 Kamthieng

Banglamphu ּבאנגלאמּפּו
55 54-65

172-3 Buddhism בודהיזם
ל המוזיאון מסורתי ביגוד

Ancient Cloth Museum
68

קורסים תאילנדי בישול
בישול גם ראו 174-5

קורסים
גם ראו 174-5 קורסים בישול

לבלות נפרד אינדקס
146 רבתי בנגקוק

110 109 וסילֹום ריבֶרָסייד
111

Benjasiri פארק אסירי ּבֶנג
121 Park

Greater רבתי בנגקוק
140-1 138-48 Bangkok
אינדקס גם ראו 166-7 ברים

ואינדקס לשתות נפרד
לבלות נפרד

נפרד אינדקס גם ראו ברים
נפרד ואינדקס לשתות

לבלות
63-5 ּבאנגלאמּפּו

ס
ק
נד
אי

בנגקוק >207 

לשתות 214 עמ לאכול 213 עמ לקנות 212 עמ לבקר נפרדים אינדקסים גם ראו
216 עמ ולבלות 215 עמ

אינדקס



בנגקוק >208 

<<
ס
ק
נד
אי

המשך ברים
145 רבתי בנגקוק
109 הגג על ברים

132 הקטנות בשעות
ּפראטּונאם סיאם כיכר

91-2 יט וּפלאנצ
116-17 לּומּפיני

אלכוהוליים משקאות
131

133-4 סּוקּומוויט
107-8 וסילֹום ריבֶרָסייד

110 התה שעת
spirit houses רוחות בתי

118

Golden הזהב גבעת
57 20 Mount

Jim בית תומפסון ים ג
Thompson s House

82 21
National הלאומית גלריה ה

47 Gallery
אינדקס גם ראו 165 גלריות

לראות נפרד
אינדקס גם ראו 178 גנים

לראות נפרד

סאדּוָאק דאמנאן
Damnoen Saduak

154
155 מידע

155 תחבורה
67 66-71 Dusit דּוסיט

Dusit Palace הארמון גן
69 18-19 Park

69 Dusit Zoo החיות גן
18 מסורתי מחול

אנדרטה דמוקרטיה
Democracy Monument

56
196 דרכונים

57 דת

Hat Sai ֶקאּו סאי האט
152 Kaew

182-4 היסטוריה
Hang ּון צ נְגי לָאּו סּוָרה האנג

74 Sura Lao Ngi Chun
ראו 177 מטיילים הומואים
לשתות נפרד אינדקס גם

לבלות נפרד ואינדקס
119 Lumphini לּומּפיני
Bangkok הגאווה מצעד

33 Pride Parade
108 107 וסילֹום ריבֶרָסייד

110 109
204 נוסעים המחאות
הבינלאומי הפסטיבל
ולמחול למוסיקה

International Festival of
32 Music & Dance

גם ראו 172-3 wats וואטים
לראות נפרד אינדקס

16 Wat Arun ָארּון וואט
48

Wat ּבֹואֹוניוֶוט וואט
57 Bowonniwet

Wat אמאּבֹוּפיט ּבֶנצ וואט
71 Benchamabophit

Wat מאהאתאט וואט
48-50 22 Mahathat

מאנגקֹון וואט
Wat קאמאלאוואט

Mangkon Kamalawat
75

Wat Saket סאֶקט וואט
57 20

Wat Suthat סּותאט וואט
57

Wat אנג צ ּפאנאן וואט
151 Phanan Choeng

איקאוואט ּפאראמי וואט
Wat Paramai Yikawat

156
50 14 Wat Pho ּפֹו וואט

Wat Prayoon ּפראיּון וואט
50

Wat מאהאתאט ּפָרה וואט
150 Phra Mahathat

Wat סאנֶּפט סי ּפָרה וואט
150 Phra Si Sanphet

Wat Phra ֶקוֹו ּפָרה וואט
46 10-11 Kaew

וואטאנאראם אי צ וואט
Wat Chai Wattanaram

151
Wat ראטּבּוראנָה וואט

150 Ratburana
Wat אּבֹוּפיט ראטצ וואט

75 Ratchabophit
Wat אנאטדָה ראטצ וואט

57 Ratchanatda
המוזהב הבודהה מקדש

Wat טראימיט וואט
75-6 Traimit

187 wâi וואי
Vimanmek ארמון ווימאנֶמק

70-1 Palace
Visakha ה ּבּוָצ וויסאָקה

31 Bucha
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ּפראסארט וֹונגסאקּון
Vongsakul Prasart

139
205 וידיאו

196-7 ויזות

167 זנות

184-5 חברה
202 חגים

Lettuce ארמון החסה חוות
139-42 Farm Palace

נפרד אינדקס ראו לילה חיי
לבלות

נפרד אינדקס ראו חייטים
לקנות

202 חשמל

לאמנות המרכז טאדּו
Tadu בת־זמננו

142 Contemporary Art
Talat Ban מאי ּבאן טאלאט

155 Mai
155 מידע

155 תחבורה
Taling Chan אן צ טאלינג

154
155 מידע

155 תחבורה
201 túk túks טּוק־טּוק

149-59 לעיר מחוץ טיולים
193-5 טיסה

205 טיפים
205 טלפון

Royal המלכותי החריש טקס
Ploughing Ceremony

31

Trok איצאראנּוּפאּפ טרֹוק
75 Itsaranuphap

32 המלכה של הולדתה יום
34 המלך של הולדתו יום

33 ּולאלֹונגקֹורן צ המלך יום
176 עם טיול ילדים

ל התגליות מוזיאון ילדים
Children s Discovery

139 Museum

50 כנסיות
204 כסף

204 כסף החלפת
204 נוסעים המחאות

204 כספומטים
204 אשראי כרטיסי

204 החלפה כסף
204 ATMs כספומטים

204 אשראי כרטיסי

Lak Meuang ֶמָאנג לאק
46

189 lákhon לאקֹון
Loi Krathong קראתֹונג לֹוִאי

33
112-19 Lumphini לּומּפיני

113
28 Lumphini Park פארק

114
189 lûuk thûng תּונג לּוּק

Lingam מקדש לינגאם
82-3 Shrine

ראו 177 מטיילות לסביות
לשתות נפרד אינדקס גם

לבלות נפרד ואינדקס
148 רבתי בנגקוק

119 לּומּפיני
Bangkok הגאווה מצעד

33 Pride Parade
108 107 וסילֹום ריבֶרָסייד

110 109
205 לתיירים מידע לשכות

ביתו ּפראמֹוט קּוקריט מר
MR Kukrit Pramoj של

96 House
162-3 מגורים

אינדקס גם ראו 53 מדיטציה
לבלות נפרד

145 רבתי בנגקוק
137 סּוקּומוויט

Mah Boon קרֹונג ּבּון ָמה
24 Krong

Mae ּפראיָה אּו ָצ נאם ֶמה
12-13 Nam Chao Phraya

119 muay thai תאי מּוִאי
נפרד אינדקס גם ראו

לבלות
65 ּבאנגלאמּפּו

118-19 לּומּפיני
Muang Boran ּבֹוראן מּוָאנג

158-9
159 מידע

159 תחבורה
National הלאומי מוזיאון ה

47 27 Museum
לפילים המלכותי מוזיאון ה

Royal Thai Elephant
69 Museum

לבובות והמפעל מוזיאון ה
Bangkok Doll בנגקוק של

Factory & Museum
139

מ אינדקס > ז
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ראו 165 וגלריות מוזיאונים
לראות נפרד אינדקס גם

156 Mon people בני מֹון
201 מוניות

201 133 מוניות־אופנוע
201 133 מונית־אופנוע

189-90 מוסיקה
189-90 תאילנדי אינדי

189 lûuk thûng תּונג לּוּק
34 32 פסטיבלים

גם ראו 166-7 מועדונים
לבלות נפרד אינדקס

אינדקס ראו מוסיקה מופעי
לבלות נפרד

146 מסורתיים מופעים
189 מחול

18 הארמון גן דּוסיט
189 lákhon לאקֹון

32 פסטיבלים
189 165 khon קֹון

202-3 שימושי מילון
ָסאּוואּבָה המלכה לזכר מכון

Queen ב הנחשים חוות
Saovabha Memorial

96 Institute Snake Farm
201 מכונית
186 מלוכה

Queen s גלריית מלכה ה
56 Gallery
190-1 ממשל

וכן וואטים ראו מנזרים
לראות נפרד אינדקס

197 99 מסים
134 מספרות

בנגקוק של הגאווה מצעד
Bangkok s Pride Parade

33

172-3 מקדשים
גם ראו 172-3 מקדשים

נפרד אינדקס וכן וואטים
לראות

48 קיר ציורי
111 סוסים מרוצי

לעיצוב התאילנדי מרכז ה
Thailand וליצירה

Creative & Design
124 Center

179 טיפולים מרכזי
65 ּבאנגלאמּפּו

ּפראטּונאם סיאם כיכר
93 יט וּפלאנצ

117 לּומּפיני
134 סּוקּומוויט

111 110 וסילֹום ריבֶרָסייד
57 המלוכה משפחת

Nakhon קאֶסם נאקֹון
74 Kasem

Giant Swing הענק נדנדת
57

186-7 נימוסים
187 wâi וואי

89 שולחן נימוסי
58 המקח על עמידה

Victory אנדרטה ניצחון
142 Monument
206 מטיילים נכים

Sanam לּוָאנג סאנאם
48 Luang

Suan הלילה שוק לּום סּוָאן
Lum Night Bazaar

114-15
31 Songkhran סֹונגקראן

Sukhumvit סּוקּומוויט
122-3 120-37

מקדש סאּבָה גּורּוסינג סי
Sri Gurusingh Sabha

74-5 Temple
Sri מקדש מאריאמאן סי

98 Mariamman Temple
Siam Square כיכר סיאם

81 80-93
Siam הים עולם סיאם

83 Ocean World
95 94-111 Silom סילֹום

לאמנות גלריה סילּפאקֹורן
48 Silpakorn Art Gallery

Chinese בתאילנד סינים
185 Thais

המלכותיות סירות ה
Royal הלאומי המוזיאון

Barges National
47 Museum

205 טלפונים סלולריים
191-2 ספרות

192 סרטים
30 פסטיבלים

אינדקס גם 180 ראו עיסוי
לבלות נפרד

ותֹונּבּורי ראטאנאקֹוסין קֹו
53

111 וסילֹום ריבֶרָסייד
180 מסורתי עיסוי

נפרד אינדקס ראו עיצוב
לקנות

204 עיתונים
הכריכה פנים ראו עלויות

הקדמית
184-5 ואוכלוסייה עם
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58 המקח על עמידה
30 עפיפונים

New החדשה השנה ערב
34 Year s Eve

נפרד אינדקס ראו עתיקות
לקנות

Phahurat ּפאהּוראט
73 72-9

איּפראקאן סאנטיצ פארק
Santichaiprakan Park

56
גם ראו 178 וגנים פארקים

לראות נפרד אינדקס
190-1 פוליטיקה

80-93 Ploenchit יט ּפלאנצ
81

Play Gallery גלריה ּפלֵיי
124

הבינלאומי פסטיבל ה
בבנגקוק לאמנות

Bangkok International
30 Art Festival

בנגקוק של אז הג פסטיבל
34 Bangkok Jazz Fest

הבינלאומי הסרטים פסטיבל
Bangkok בנגקוק של

International Film
30 Festival

29-34 פסטיבלים
34 32 מוסיקה

30 סרטים
מיוחדים ואירועים פסטיבלים

29-34
Pratunam ּפראטּונאם

81 80-93
56 Phra Nakhon נאקֹון ּפָרה

Phra מבצר סּוֶמן ּפָרה
56 Sumen Fort

סוף שוק אק אטּוצ צ
Chatuchak השבוע

17 Weekend Market
Turtle השימור מרכז צבים

Conservation Centre
153

Chuvit Garden גן ּוויט צ
121

לאמנות מרכז ּולאלֹונגקֹורן צ
Chulalongkorn Art

82 Centre
Chitlada ארמון יטלאדָה צ

68-9 Palace
15 Chinatown יינה־טאון צ

73 72-9
205 צילום

תאקסין ינאוואט צ
Shinawatra Thaksin

190-1 183-4
Vegetarian פסטיבל צמחוני

33 Festival

Khao Phansa ּפאנָסה ָקאּו
32

177 kàthoey קאתאי
kàthǐn טקס קאתין

47 ceremony
Ko Samet סאֶמט קֹו

152-3
153 מגורים

153 תחבורה
156-7 Ko Kret קֶרט קֹו

157 מידע
157 תחבורה

Ko ראטאנאקֹוסין קֹו
45 44-53 Ratanakosin
נפרד אינדקס גם ראו קולנוע

לבלות
ּפראטּונאם סיאם כיכר

92-3 יט וּפלאנצ
137 סּוקּומוויט
93 איכות סרטי

189 165 khon קֹון
לצילום גלריה קטמנדו
Kathmandu Photo

96 Gallery
Amulet שוק קמעות

22 Market
אינדקס גם ראו 170-1 קניות

לקנות נפרד
87 אלקטרוניקה

103 תאילנדית אמנות
58-60 ּבאנגלאמּפּו

143-4 רבתי בנגקוק
101 מותגים חיקויי

ּפראטּונאם סיאם כיכר
83-9 יט וּפלאנצ

114 לּומּפיני
170 קניות מרכזי
124-8 סּוקּומוויט

76-7 וּפאהּוראט יינטאון צ
תֹונּבּורי ו ראטאנאקֹוסין קֹו

50-1
98-102 וסילֹום ריבֶרָסייד

85 באבני־חן רמאות
71 ודּוסיט ֶתוֶוט

10 Ramakian ראמאקיאן
182 Rama V החמישי ראָמה

182 Rama I הראשון ראָמה
182 Rama IV הרביעי ראָמה
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Chinese הסינית השנה ראש
30 New Year

Robot ה בניין רובוט
98 Building

94-111 Riverside ריבֶרָסייד
95

196 רכבת
26 Skytrain עילית רכבת

197-200
200 תחתית רכבת
22 עממית רפואה

136 טיפולים רפואיים

גם ראו 170-1 שווקים
לאכול נפרד אינדקס
לקנות נפרד ואינדקס
154-5 צפים שווקים

25 אוכל שוקי
200 12 שיט

khlong בקלֹונג סירות
65 ferry

191-2 ספרים
201-6 פתיחה שעות

פנים ראו חליפין שערי
הקדמית הכריכה

Thai מפלגה תאי ראק תאי
190-1 Rak Thai party
67 66-71 Thewet ֶתוֶוט
Thewet הפרחים שוק

70 Flower Market
Thompson ים ג תומפסון

82 Jim
45 44-53 Thonburi תֹונּבּורי
אינדקס גם ראו 189 תיאטרון

לבלות נפרד
79 וּפאהּוראט יינטאון צ

ותֹונּבּורי ראטאנאקֹוסין קֹו
52

35-9 הטיול תכנון
39 הטיול תכנון

1לבקר
וחנויות שווקים

Hang ּון צ נְגי לָאּו סּוָרה האנג
74 Sura Lao Ngi Chun

Nakhon קאֶסם נאקֹון
74 Kasem

Thewet ֶתוֶוט הפרחים שוק
70 Flower Market

וגלריות מוזיאונים
Grand Palace המלך ארמון

46
Ban קאמתיֶינג ּבאן
121 Kamthieng

National הלאומית גלריה ה
47 Gallery

סילּפאקֹורן לאמנות הגלריה
48 Silpakorn Art Gallery

Queen s המלכה גלריית
56 Gallery

קטמנדו הצילומים גלריית
Kathmandu Photo

96 Gallery
Play Gallery ּפלֵיי גלריית

124
National הלאומי מוזיאון ה

47 Museum
לבובות והמפעל מוזיאון ה

Bangkok Doll בנגקוק של
139 Factory & Museum

מסורתי לביגוד מוזיאון ה
Ancient Cloth Museum

68
לסירות הלאומי מוזיאון ה

Royal Barges המלכותיות
47 National Museum

לפילים המלכותי מוזיאון ה
Royal Thai Elephant

69 Museum
משפטית לרפואה מוזיאון ה

Museum of Forensic
47 Medicine

לילדים התגליות מוזיאון
Children s Discovery

139 Museum
לעיצוב התאילנדי מרכז ה

Thailand וליצירה
Creative & Design

124 Center
לאמנות טאדּו מרכז

Tadu בת־זמננו
Contemporary Art

142
לאמנות מרכז ה
ּולאלֹונגקֹורן צ

Chulalongkorn Art
82 Centre

חשובים מבנים
דּוסיט ָאּביֶסק הכס אולם

Abhisek Dusit Throne
68 Hall

Lettuce החסה חוות ארמון
139-42 Farm Palace

Jim תומפסון ים ג בית
82 Thompson s House

קּוקריט ר מ של ביתו
MR Kukrit ּפראמֹוט
96 Pramoj House

Robot הרובוט בניין
98 Building

Golden Mount הזהב גבעת
57

Baiyoke סקאי ּבאיֹוֶקה מגדל
139 Sky Tower
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Giant Swing הענק נדנדת
57

איּפראקאן סאנטיצ פארק
סּוֶמן ּפָרה ומבצר

Santichaiprakan Park &
56 Phra Sumen Fort

ראשי רחוב
Trok איצאראנּוּפאּפ טרֹוק

75 Itsaranuphap

ארמונות
Dusit Palace דּוסיט ארמון

69
Vimanmek ווימאנֶמק ארמון

70-1 Palace
Lettuce החסה חוות ארמון

139-42 Farm Palace
Chitlada יטלאדָה צ ארמון

68-9 Palace

וגנים פארקים
121 Chuvit Garden ּוויט צ גן

Dusit דּוסיט הארמון גן
69 Palace Park

Sanam לּוָאנג סאנאם
48 Luang

Benjasiri אסירי ּבֶנג פארק
121 Park

Lumphini לּומּפיני פארק
114 Park

ואנדרטאות פולחן אתרי
הדמוקרטיה אנדרטת

Democracy Monument
56

Victory הניצחון אנדרטת
142-3 Monument

46 Lak Meuang ֵמָאנג לאק

Erawan ֶאראוואן מקדש
82 Shrine

Lingam לינגאם מקדש
82-3 Shrine

ומנזרים מקדשים
48 Wat Arun ָארּון וואט

Wat ּבֹואֹוניוֶוט וואט
57 Bowonniwet

Wat אמאּבֹוּפיט ּבֶנצ וואט
71 Benchamabophit

Wat מאהאתאט וואט
48-50 Mahathat

קאמאלאוואט מאנגקֹון וואט
Wat Mangkon
75 Kamalawat

57 Wat Saket סאֶקט וואט
57 Wat Suthat סּותאט וואט

50 Wat Pho ּפֹו וואט
Wat Prayoon ּפראיּון וואט

50
Wat Phra ֶקוֹו ּפָרה וואט

46 Kaew
Wat אּבֹוּפיט ראטצ וואט

75 Ratchabophit
Wat אנאטדָה ראטצ וואט

57 Ratchanatda
סאּבָה גּורּוסינג סי מקדש
Sri Gurusingh Sabha

74-5 Temple
Sri מאריאמאן סי מקדש

98 Mariamman Temple
המוזהב הבודהה מקדש
Wat טראימיט וואט

75-6 Traimit

ואקוואריום חיות גני
Dusit דּוסיט החיות גן

69 Zoo

לזכר במכון הנחשים חוות
Queen ָסאּוואּבָה המלכה

Saovabha Memorial
96 Institute Snake Farm

Siam סיאם הים עולם
83 Ocean World

3לקנות
עתיקות

98 House of Chao
99 House of Gems

126 L Arcadia
100 Old Maps & Prints

ומלאכות־יד אמנות
71 Chitlada Shop
98-111 H Gallery

99 Maison des Arts
58 Monk s Bowl Village

100 Motif & Maris
127 Nandakwang

85-7 Narayana Phand
126 Phu Fa

101 Plan Creations
128 Rasi Sayam

Silom Village Trade
101 Centre

59-60 Takee Taakon
Thai Home Industries

102
102 Thavibu Gallery

ספרים
125 83 Asia Books

84-5 Kinokuniya Books
126

59 Passport Bookshop
Rim Khob Fah Bookstore

59
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מטבח כלי
58-9 Nittaya Curry Shop

פנים עיצוב
87 Panta

87 Papaya Furniture
127 88 Propaganda

אופנה
125 Almeta
84 Fly Now

126 Greyhound
126 84 Jaspal

126 99 84 Jim Thompson
85 Mae Fah Luang

גלריות
125-6 Gallery F Stop

תכשיטים
76 Johnny s Gems

99 Lin Silvercraft
102 SV Jewellery
89 Uthai s Gems

שווקים
Suan לּום סּוָאן הלילה שוק

114-5 Lum Night Bazaar
ּפאטּפֹונג הלילה שוק

Patpong Night Market
100

Amulet הקמעות שוק
50-1 Market

Sampeng לֵיין סאמֶּפנג שוק
77 Lane Market

Soi סאּפ לאלאי סֹוִאי שוק
101 Lalai Sap Market

סוף־השבוע שוק
Chatuchak אק אטּוצ בצ

143 Weekend Market

Pak Khlong קלֹונג ּפאק שוק
76 Market

Pratunam ּפראטּונאם שוק
88 Market

Khao San סאן ָקאּו שוק
58 Market

Ratchada אדָה ראטצ שוק
143-4 Market

מוסיקה
87 New DJ Siam

קניות מרכזי
89 Siam Square סיאם כיכר

Mah Boon קרֹונג ּבּון ָמה
85 Krong

84 Central Chitlom
125 Emporium

84 Gaysorn Plaza
87 Pantip Plaza

127 Playground
101 River City

Siam ו Siam Center
88 Discovery Center

89 Siam Paragon

חייטים
85 Lea Silk

128 Nickermann s Tailors
88 Pinky Tailors

128 Raja s Fashions

2לאכול
סיני

טקסס בסֹוִאי מאכלי־ים דוכני
Soi Texas Seafood

79 Stalls
77 Hong Kong Noodles

79 Shangarila

106 Somboon Seafood

מצרי
132 Nasir al Masri

צרפתי
130 Crepes & Co

115-16 D Sens
104-5 Le Normandie

הודי
130 Dosa King

103-4 Indian Hut
77 Royal India

בינלאומי
129-30 Bed Supperclub

115 Cyan
103 Eat Me
90 Foodloft

90 Gourmet Paradise
131 90 Greyhound Cafe

132 Kuppa
144 Pickle Factory

62 Ricky s Coffee Shop
144-5 Spring

133 Tamarind Café

ישראלי
61 שושנה

איטלקי
90 100 Ratchadamri

130-1 Giusto
131-2 Kalpapruek on First

Kalpapruek Restaurant
104

132 Pizzeria Bella Napoli
105 Sara Jane s

>
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יפני
104 Kozo Sushi

105 Mizu s Kitchen

מרוקני
130 Crepes & Co

תאילנד צפון־מזרח
איסאן של למטבח מסעדות

61 Isan Restaurants
105 Sara Jane s

133 Vientiane Kitchen

פאן־אסיאתי
Reections Bar &
144 Restaurant

ים מאכלי
טקסס בסֹוי מאכלי־ים דוכני

Soi Texas SeaFood
79 Stalls

106 Somboon Seafood

תאילנד דרום
62 Roti Mataba

תאילנדי
ואורז עוף מסעדות
91 בּפראטּונאם

יִי־ סֹוִאי ּפראדיט סֹוִאי שוק
Soi Pradit Soi 20 סיּפ

105-6 Market
90 100 Ratchadamri

129 Ana s Garden
60 Arawy

129 Atlanta Coffee Shop
Baan Khanitha & Gallery

115
90 Baan Khun Mae

129 Baanya
102 Ban Chiang

102-3 Bussaracum
Cabbages & Condoms

130
61 Chote Chitr

103 Circle of Friends
90 Gourmet Paradise

61 Hemlock
131-2 Kalpapruek on First

Kalpapruek Restaurant
104

61-2 Khrua Nopparat
51 Krisa Coffee Shop

104 Le Lys
51-2 Rub Aroon

132 Ruen Mallika
Soi Polo Fried Chicken

116
144-5 Spring

106 Taling Pling
52 Tha Tien Restaurant

62 Thip Samai
63 Tom Yum Kung

63 Ton Pho
106 Tongue Thai

Whole Earth restaurant
91

תאילנדי־סיני
Aw Taw Kaw קֹו טֹו אֹו שוק

144 Market
סאם־סיּפ־ סֹוִאי הלילה שוק

133 Soi 38 ֶּפט
144 Ban Glang Nam

103 Harmonique
131 55 Horng Ahaan

77 Jay Puy
91 MBK Food Court

תאילנדיים ממתקים
Old Siam Plaza Food

77 Centre

צמחוני
60 Arawy

130 Dosa King
133 Tamarind Café

Whole Earth Restaurant
91

5לשתות
ברים

64 Ad Here the 13th
91-2 Café Trio

133-4 Cheap Charlie s
92 Diplomat Bar

145 ICY
64 Illy Café

134 Koi
116 Moon Bar at Vertigo

107 O Reilly s
65 Phranakorn Bar

134 Sin Bar
107 Sirocco & Sky Bar

108 Tapas
145 Tawandaeng

108 Three Sixty
65 To Sit

108 V9
116 Vino di Zanotti

117 Wong s Place

להומואים ברים
וללסביות

107 Balcony Bar
108 Telephone
מוסיקה מופעי

107 Bamboo Bar

אינדקס > לשתות
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4לבלות
תצוגה חלל

About Studio About
79 Cafe

באולינג
93 SF City Bowl

קולנוע בתי
92 EGV Grand

92-3 Krung Sri IMAX
93 Paragon Cineplex

93 SF Cinema City
137 SFX Cinema

מועדונים
135 Bed Supperclub

145 Club Astra
110 Lucifer

119 Met Bar
136 Q Bar

146 Santika

לבישול קורסים
Blue Elephant Cooking

109 School
109 Epicurean Kitchen

Manohra Cruises Cooking
146 Courses

Oriental Hotel Cooking
110 Centre

Silom Thai Cooking
111 School

טיפולים מרכזי
65 Angela Beauty Care

Baan Thai Wellness
134 Retreat

117-18 Banyan Tree Spa
DVN Spa & Wellbeing

135-6 Center
Healthland Spa &

110 Massage
Oriental Spa Thai Health

111 & Beauty Centre
136-7 Rasayana Retreat

93 1930 Spa
93 Thann Sanctuary

עתידות מגידי
Fortune עתידות מגידי

109 Tellers

להומואים מועדונים
וללסביות

וללסביות להומואים מועדונים
Th סאראסין בתאנֹון

119 Sarasin Gay Clubs
109 DJ Station

110 Freeman
148 Zeta

מוסיקה מופעי
107 Bamboo Bar

118 Brown Sugar
136 Living Room
146 Raintree Pub

Saxophone Pub &
146 Restaurant

עיסוי
Buathip Thai Massage

135
Ruen Nuad Massage

111
Wat Pho Massage School

53

מדיטציה
הבינלאומי המרכז

בודהיסטית למדיטציה
מאהאתאט בוואט
Wat Mahathat s

International Buddhist
53 Meditation Centre
וואט של הדהרמה שיחות
מחלקת מאהאתאט

Wat הוויפאסאנה
Mahathat s Dhamma

Talk Vipassana
53 Meditation Section

145 House of Dhamma
World Fellowship of

137 Buddhists

תאי מּוִאי
תאילנדי ִאגרוף

לּומּפיני האגרוף איצטדיון
Lumphini Boxing

118-19 Stadium
האגרוף איצטדיון

אדאמנאן ראטצ
Ratchadamnoen Boxing

65 Stadium

תיאטרון
תאילנד לתרבות מרכז ה

Thailand Cultural
 148 Centre

הלאומי תיאטרון ה
52 National Theatre

Chalermkrung Royal
79 Theatre

Joe Louis Puppet Theatre
118

53 Patravadi Theatre
111 Sala Rim Naam
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נהניתם מעמודי הדוגמה?

רוצים עוד מידע על בנגקוק?

להזמנת הספר
לחצו כאן

למידע נוסף
לחצו כאן
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