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<
מוקדיענייןעיקריים

מוקדיענייןעיקריים

וואטפָּרהקֶ ווֹ
וארמוןהמלך

עלייהלרגללבודהההמלכותישלתאילנד

פָּרהקֶווֹ Wat Phra Kaewעמ  הואמקדשססגוניורב־רושםשבתחילה
גונבאתההצגהמהדמותשבזכותהקיבלאתשמו¨הבודההמאזמרגדפסל
קטנטןמנ ֶפריט סוגשלאבןירקןלאאזמרגדאמיתי הניצבבאולםהראשי
זהואחדמפסליבודהההנערציםביותרבתאילנדמשוםשהואמייצגאת
זכותהשלהשושלתהנוכחיתלכסהמלוכהתולדותהפסלרצופותמאבקים
ומלחמותהואנתגלהבצפוןתאילנדבמאהה־כשברקפגעבסטוּפָּה
פגודה וחצהאותהלשנייםכדילהסתיראתזוהרוצופההפסלבטיח מנהג
מקובלשנועדלהגןעליומאויביםומשודדים בחלוףהדורותנשכחתוכנו
שלציפויהטיחעדשנחשףשובכתוצאהמנפילהמקריתבאמצעהמאה
ה־בזזופולשיםמלאוסאתהבודהההמקודשאבלהתאילנדיםשחררו
אותובקרבוהשתמשובוכדילהעניקאתברכתהאליםלגנרלתאקסין
שעלהלשלטוןאחרינפילתאָיוּתאי ָההפסלוןהוצבבמקומוהנוכחיכשהבירה
הועברהלבנגקוקמתוֹנבּוּרישבעברוהאחרשלהנהרבימישלטונושלראמָה

מאבקהטובברעהראמאקיאָן

בפינותיושלוואטפָּרהקֶ אומגולליםציוריקיראתעלילתהראמאקיאָן  Ramakian
הגרסההתאילנדיתלאפוסההודיראמאיאנ ָההסיפורמתחילבשערהצפוניוממשיך
בכיווןהשעוןכשבאמצעכללוחמתואראירועעיקריומעליואומתחתיו¨תוצאותיו
שלאותואירוע
גיבוריהסיפורהםראמָ ה הדמותשפניהירוקים ואשתוסיטָה העלמההיפהפייה
בחזה חשוף  הזוג הצעיר מגורש אל היער יחד עם אחיו של ראמָ ה בנוף השליו
מתחזההמלךהרשעראוואנ ָה הדמותמרובתהידייםוהרגליים לנזירמתבודדוחוטף
אתסיטָה
ראמָ החוברלהאנוּמאןמלךהקופים המצוירכקוףלבן כדילתקוףאתראוואנ ָה
ולשחרראתסיטָהראמָ ההואאמנםבעלהייחוסאבלהאנוּמאןגונבאתההצגה
הואנאמןעז־רוחונבוןהדרךלסוףהטוברצופהקרבותגדוליםותחבולותמורכבות
עדשראוואנ ָהנהרגאחרישנאמנותםזהלזומועמדתבמבחןהאשמתאחדיםסיטָה
וראמָ הבחדוותניצחון

בנגקוק <10

<

מוקדיענייןעיקריים < וואטפָּרהקֶווֹוארמוןהמלך

מוקדיענייןעיקריים < וואטפָּרהקֶווֹוארמוןהמלך

הראשון בודההיוֹדפָהמלךבשנים¨ המלךהראשוןבשושלת
צ אקריבשלמעמדוהמלכותיעטוףהבודההבגלימותנזיריםטקסיותואותן
מחליףהמלךעצמועםחילופיהעונות חמהלחהאוקרה 
צמודלוואטפָּרהקֶווֹניצבארמוןהמלך עמ  מתחםנרחבשבוחיומלכי
תאילנדבנימשפחתםומשרתיהםעדשהמלךראמָההחמישי צ וּלאלוֹנגקוֹרן
מלךבשנים¨ העביראתהמעוןהמלכותילגןהארמוןדוּסיט עמ 
 הבנייניםהראשייםמתאפייניםבשילובשלסגנונותמערבייםותאילנדיים
ומשמשיםלעתיםלאירועיםרשמייםאבלנראיםמאובניםוחסרי־חייםלעומת
המקדשהסמוך
במקדשמקפידיםמאודעללבושצנועומסודרלמידעולהנחיותראועמ 

בנגקוק <11

<
מוקדיענייןעיקריים

מוקדיענייןעיקריים

צ אוּפּראי ָה
מֶהנאם ָ
לשוטעםהמקומייםלאורךנהרהמלכים

תושבימרכזתאילנדהםיושבינהרותולאורכםהקימואתבתיהםאת
חוותיהםואתעריהבירהשלהםאחדמציריתנועהאלההואנהרהמלכים
 Mae Nam Chao Phrayaהנובעבהריםשלצפוןתאילנדזורםלצדהבירה־
לשעבראָיוּתאי ָהותוחםממערבאתבנגקוקפנישהואנשפךלמפרץתאילנד
קמממקורותיו
הנהרהומהפעילותבכלעתספינותמשאעצומותנסחבותאחריספינות־
גררסירותמנועצרותואלגנטיותחוצותאתשובליהןוילדיםזורקים
אבניםלמיםהבוצייםלאורךהנהרניצביםמבניםמגווניםממלונותיוקרה
בינלאומייםועדמחסניםמהביליםומקדשוניםלמזלכשהערביורדממתנות
רוחותהנהרהקרירותאתהחוםהכבדוהשמשהמסנוורתשוקעתבפסים
שלוויםשלאדוםוזהבמזוויתזונראיתלפתעבנגקוקהמפויחתכיפהפייה
אמיתית
הדרךהטובהביותרלהכיראתנתיביהמיםשלבנגקוקהיאלשוטבמעבורת
האקספרס עמ  המפליגהמרציף Wat Ratchasingkhonבדרוםהעיר
ל¨ Nonthaburiבצפוןלאורךהדרךעוליםויורדיםתייריםפקידיםבדרכם
לעבודהוקבוצותנזירים החלקהאחורישלהצדהימנישלהספינהשמור
לנזיריםלנשיםמומלץלשבתבצדהשמאלי 

ונציהשלהמזרח

תזכורותלימיםשבהםתעלותולאכבישיםהיוציריהתעבורהבעירתקבלוחדשות
לבקריםלאורךהתעלות קלוֹנג¨ khlongהחוצותאתתוֹנבּוּריאחתהארוכותביותר
היאקלוֹנגבנקוקנוֹאִי  Khlong Bangkok Noiהרצופהבתיםעלעמודיםשבהםעדיין
משתמשיםבתעלהלכלמטרה למשלככיורהמטבח התעלההיתהנתיבוהעתיק
שלנהר ָצ אוּפּראי ָהעדשנחפרבמאהה־מעקף תוואיהנהרהנוכחי כדילהקל
אתתנועתהספינותלאָיוּתאי ָה
כדילטיילברובעשעלהמיםישלשכורסירהארוכת־זנבאולהצטרףלטיולמאורגן
סירותמשכיריםבכלהרציפיםעלהנהר בצדשלבנגקוק תמורת¨ב 
לשעהלנוסעאוב לשעהלסירהכולהטיוליםמאורגניםהכולליםעצירהבוואט
אָרוּן או באתרים נוספים לאורך הנהר מתאימים לקבוצות גדולות או למי שקשה
להםלהשיטסירה
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מוקדיענייןעיקריים < מֶהנאםצָ אוּפּראי ָה

מוקדיענייןעיקריים < מֶהנאםצָ אוּפּראי ָה

המסעבמעלההנהרמתחילמרציףTha Sathonהנגישמתחנתהרכבת
העיליתSaphan Taksinמימינכםתראואתרובעהזרים פאראנג¨ faràng
העתיקאזורשיושבלראשונהבמלחיםובנציגיחברותהספנותוכיוםמכונה
ריבֶרסָיידמלוןאוֹריינטל  Oriental Hotelומספרמבניםנוספיםבסגנוןניאו־
קלאסיהםהשרידיםהיחידיםלעידןזהשבושימשוהמיםנתיבהתחבורה
העיקרי
סמוךלרציף Tha Ratchawongגובלהנהרבצ יינהvטאון עמ  ובאינספור
מחסניםקטניםודחוסיםשבהםפורקיםסחורותכמופעם¨בידייםאחרי
זמןמהתראומשמאלכםאתהמקדשהמרהיבוואטאָרוּן עמ  ואחריו
אתוואטפָּרהקֶווֹואתהמבנההמקושטשלארמוןהמלך עמ  מימין¨
שלישייהמלהיבהשלאתריםקדושים
מצפוןלגשרהתלויהאלגנטיסאפּאןפָּרהראםטיפֶּט Saphan Phra Ram
 VIIIמתחלפיםבהדרגהמבניהבטוןבצמחייהירוקהשפזוריםבהמקדשים
צרובי־שמשהתחנההסופיתהיארציףנוֹנתאבּוּריתחנתהמוצאלטיולישיט
לאיהמנומנםקוֹקֶרט עמ  
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מוקדיענייןעיקריים < וואטפּוֹ

מוקדיענייןעיקריים < צ יינהvטאון

מוקדיענייןעיקריים

מוקדיענייןעיקריים

וואטפּוֹ

קטורתועיסוייםבמקדשהרפואהvהעממית
בבנגקוק

הזרקוריםמופניםאמנםלוואטפָּרהקֶווֹאבלהמקדשהנעיםורחב־הידיים
וואטפּוֹ Wat Phoעמ  מרשיםגםהוא¨והרבהפחותצפוףהמקדש
הגדולביותרבתאילנדהוקםבמאהה־ועתיקיותרמהעירבנגקוקעצמה
לאמתרשמים הציצובפסלהבודהההראשיכאן¨דמותיושבתשמאפילהעל
המבנהבוהיאשוכנתהבודהההרוכןמייצגאתמותושלבודההואתהגעתו
להארהגובהומ והואמצופהעליזהבבסוליותרגליושלהפסלמשובצת
אםהפנינהבסידורמרהיבהמייצגאתהמאפיינים לאקסאנ ָה¨ láksànà
המבשריםעלהיוולדושלמישנועדלהיותבודהה
במהלךשלטונושלהמלךראמָההשלישי נאנגקל ָאוּ מלךבשנים¨ 
הוכרזוואטפּוֹכאוניברסיטהפתוחהלקהלוגםהיוםשוכןבוהמרכזהארצי
ללימודהמסורותהעממיותשלרפואהועיסויולשימורןבשטחהמקדשיש
רקביתניעיסויללאמזגן ראועמ  ואילובבית־הספרהסמוךישמזגנים
בחדרים
ענקיהגרניטהמעטריםאתהחצרהפנימיתשלוואטפּוֹהםאוליהמהגרים
הזריםהראשוניםשבאולתאילנדהםהוסעולכאןכמשאותלייצובספינות
סיניותריקותוהושארומאחורכשאלהשבולסיןעמוסותכלטובישבהם
לוחמיםופילוסופיםואומריםשאחדמהםמייצגאתמרקופולועםהפסלים
נמניםגםעזרילימודבהם גבעתהמתבודדים המדגיםתנוחותיוגהמרפאות

בנגקוק <14

צ יינהvטאון

ללכתלאיבודבאימפריהשלקניות

רובעצ יינהvטאון Chinatownבפיהמקומייםי ָאוּואראט¨Yaowaratעמ 
 הואפיצוץשלאנרגיהטהורההמתבטאתבשלטיניאוןבאוטובוסים
עשניםובמסחורללאמעצוריםהחנויותבכלגושבנייניםמתמחותבסחורה
מסוימתפקקיםלאמבטיהכאןרוביםותחמושתשםשלטיםמצויריםואפילו
ארונותמתיםאיןכאןהרבהמזכרותלהביאהביתהאבלריכוזכזהשלחנויות
ובתימלאכהקטניםהואכיוםמחזהנדיר
הרחובהראשיתאנוֹןי ָאוּואראט  Th Yaowaratרצוףחנויותתכשיטיםעם
חזיתזכוכיתשמזכירותמקדשיםסינייםבוואטמאנגקוֹןקאמאלאוואט עמ 
 חולקיםכבודהןלקדושיםתאילנדייםוהןלסינייםמקדשאהובנוסףהוא
וואטטראימיט עמ  המפורסםבבודהההמוזהבשבו
מאחוריהרחובותהראשייםהרועשיםמסתתריםעודאזוריםמרתקיםסמטת
סאמפֶּנגהיאכיוםשוקסיטונאיאבלבעברשכןכאןרובעהאורותהאדומים
שלבנגקוקסמטהקצרהאחרתטרוֹקאיצאראנוּפּאפּ עמ  היאהמסלול
המרתקביותרבעירהיאמתחילהלידטאלאטג ָאוּ ¨ Talat Gaoהשוקהישן 
ומובילהלדוכניםשלמנחותטקסיותלרוחותהמתיםהאזורהמכונהטאלאט
נוֹאִי בין Th Songwatל¨ Th Si Phrayaהואמבוךשלבתי־מלאכהלתיקון
מכונותושלשביליםצריםכקוףמחט
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מוקדיענייןעיקריים < שוקסוףvהשבועבצ אטוּצ אק
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מוקדיענייןעיקריים

וואטאָרוּן

כאןהוקמהמחדשבירתתאילנד

המראההמרשיםשלמקדשאָרוּן Wat Arunעמ  הניצבכשומרלגדת
מֶהנאםצָ אוּפּראי ָהתואםאתחשיבותוההיסטוריתכאןבעברvהנהר
המכונהתוֹנבּוּרי  Thonburiהקיםהגנרלתאסקיןבירהחדשהלתאילנד
אחרינפילתאָיוּתאי ָהוהמקדשהמקומיהוסבלמושבהשלטוןהחדש מקדש
השחר  שנקראעלשםהופעתושלהגנרלבדמדומיבוקרחדש¨מילולית
ומטאפוריתכאחד¨ב־ איבדאתמעמדוכמעוןהמלךעםהכתרתושל
מלךחדשבבירהחדשהבנגקוקשמעברלנהר
תחושתהעליונותהצבאיתשלמייסדיהמקדשניכרתבבירורבסטוּפָּה
פאליתהמתנשאתלגובהשלמ ובנויהבסגנוןהאדריכליהשתלטני
שלמקדשאָנגקוֹרבקמבודיההמגדלהראשימסמלאתהרמֶרוּמרכז
העולםבמיתולוגיההבודהיסטיתוההינדואיסטיתישהגורסיםכיוואטאָרוּן
מרשיםיותרממרחקאבלמבטמקרוביחשוףלעיניכםפסיפסססגונישל
קרמיקהפרחוניתששימשהמשאלייצובבספינותסוחרסיניותניתןלטפס
בגרםמדרגותתלולכדילראותמקרובאתהדמויותמהמיתולוגיהההינדית
המעטרותכלאחתמהשכבותאשה־ציפור קינארי¨ kinnariלצדאינדָרה
אלתהשמיים הרוכבתעלהפילשלהאֶראוואןצמדענקים יאקשָה¨
 yakshaניצביםכשומריםבכניסהלאולםהתפילההראשיופָּרהפּאי אל
הרוח מפוסלעלסוסובסטוּפָּהבצורתקלחתירס פּראנג¨ prangלצד
המקדשהראשי

בנגקוק <16

שוקסוף־השבוע
בצ אטוּצ אק

סיבובקניותבשוקהאסיאתיהגדולמכולם

שוקסוף־השבועבצ אטוּצ אק Chatuchak Weekend Marketעמ  
¨שוקפשפשיםענקהמלאוגדושמציאות¨הואהגדולוהמרוכזביותר
בבנגקוקדמיינולעצמכםגרסהסופר־מוגדלתלשוקתאילנדיממוצע
שסחורותגודשותאתסמטאותיוהצרותותקבלוקירובטובלצ אטוּצ אק
בדימשיבגדיםבמידותקטנותבמיוחדתרנגוליקרבודגיקרבכלבלבים
רכיםופרוותייםומזכרותלתייריםשאינםיודעיםשובעה¨כלמהשמוכרים
איפשהובתאילנדישגםכאןההיצעהעיקריהואבגדיםמלבושיומיומיועד
אופנתמועדוניםכוללדוכניםשבהםמציגיםמעצביםצעיריםאתיצירותיהם
האחרונותביןהבגדיםהמשומשיםתזהולבטחכמהשהיגרולתאילנד
מארונותמערביים
מאותvאלפיםמבקריםבשוקמדייוםמזיעיםונדחפיםבחלליםהפתוחים
המעטים¨כךשמומלץלבואמוקדםלהלכהמחולקהשוקלאזורים
ממוספריםהמסודריםבצורההגיוניתאבלנראהאתכםמפענחיםאתהסדר
בזמןשמרפקיםחדיםננעציםבצלעותיכםהתכוננומראשבאמצעותעיון
במפתבנגקוקשלננסיצ אנדל ֶרהנמכרתבחנויותלספריםבאנגליתכמוAsia
 Booksעמ  
היומודעיםלכךשאיןמזגניםושאתםעלוללחושקלאוסטרופוביהאםאתם
סובליםמהתייבשותלכולעברמגדלהשעוןשםמרוכזיםמספרבתי־קפה
אוצאומהמבנהכדילקנותקערהמרעננתשלקאנוֹםג ין  khànǒm jiin
¨איטריותאורזבקאריבערביםמבדריםאתההמוניםנגנירחובואתמסע
הקניותנהוגלהשליםבלגימתבירהבהפיהאוור
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גןהארמוןדוּסיט

לברוחמבנגקוקהסואנתלארמוןויקטוריאנימרהיב

איןבבנגקוקמקוםיותריפהושליומגןהארמוןדוּסיט Dusit Palace Park
עמ  אלבוםזיכרונותתלת־ממדישיצרהמלךראמָההחמישימסיורו
באירופהעםתוםהמאהה־העבירהשליטאתהמעוןהמלכותימארמון
המלךהעתיקלמתחםחדששהקיםבהשראתהאדריכלותהאירופיתכיום
פתוחהמתחםלמבקריםוישבומספרמוזיאוניםהמוקדשיםלמלךלשעבר
ולמסורתהתרבותיתשלתאילנדמעברלחשיבותוההיסטוריתארמוןדוּסיט
הואגםמקוםמפלטחיונימהקצבהבלתי־נשלטשלהעיר
המבנההידועביותרבמתחםהואארמוןעץ־הטיקווימאנמֶק עמ  בית־
אחוזהעצוםמעץ־טיקמוזהבשהיהמעונםהעיקרישלבניהמלוכה¨המלך
אשתוילדיוופילגשיוהחדריםבארמוןמרוהטיםבאלגנטיותוצבועים
ברובםבגוניפסטלאבלמוקדיהענייןהעיקריים פרטלמבנהעצמו הם
חפציוהאישייםשלראמָההחמישיהמספקיםהצצהמרתקתלאורחחייה
שלמשפחתהמלוכהואוסףהעתיקותשלוהכוללפסנתריכנףחפציםמימי
שושלתצ ינגואתהתפריטהראשוןבתאילנד
שימושוהמתוחכםשלהמלךבהשראההמערביתבולטבמיוחדבאולם
הכסאָבּיסֶקדוּסיט עמ  ¨שילובמסוגנןשלהשפעותויקטוריאנית
וערביותvספרדיותהשומרעםזאתעלאופיתאילנדימובהקבאולםמוצגים
כיוםמגווןשלחפציאמנותמאזוריתאילנד
בשניאולמות־מגוריםלידהכניסהמ¨ Th Ratchawithiמוצגאוסףשל
תמונותוציוריםמאתהמלךהנוכחיפּוּמיפּוֹן HM King Bhumibol
 Photography Exhibitionsבינותלאינספורתצלומיםנוסטלגייםשל
משפחתהמלוכהחבוייםמספרתצלומיםהיסטורייםשלהמלךמנגן
בקלרינטעםבניגודמןולואיארמסטרונגב־בהמשךניצבהמוזיאון

מחולמסורתי

תשכחו מסעודות מאורגנות עם מופע לתיירים ואוכל משמים ליד ארמון עץ־הטיק
ווימאנ ֶמקמתקיימיםבשעותו־מופעימחולמסורתיללאתשלוםבאווירה
הנינוחהתוכלולצפותבמחולותאותנטייםמאזוריםשוניםבתאילנדמבלילהרגישכמו
תייריםבמלכודת
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לביגודמסורתי עמ  ומאחוריהכניסהמ¨ Th U¨Thongחבויהמוזיאון
המלכותילפילים עמ  
למרגלותהכיכרהמלכותית  Royal Plazaניצבאולםהכסאָנאנטָה
סאמאקוֹם  Ananta Samakhom Throne Hallמבנהניאו־קלאסימקורה
בכיפהשתכננואדריכליםאיטלקייםבתחילתהמאההקודמתבהשראתמבני
ממשלבאירופהזההיהמקוםכינוסוהראשוןשלהפרלמנטהתאילנדי עד
שזהעברלמבנהחדשבסמוך והיוםמשמשלאירועיםטקסייםבלבדתוכלו
להתפעלמהמבנהולצפותבתערוכותמתחלפות
מכיווןשגןדוּסיטהוארכושהכתרישלהתלבשבהתאם מכנסייםארוכיםאו
חצאיותארוכותחולצותעםשרוולים ניתןלקבלבהשאלהסארוֹנג  Sarong
לכיסויפלג־הגוףהתחתון
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מוקדיענייןעיקריים < וואטסאקֶטוגבעתהזהב

מוקדיענייןעיקריים < ביתושלג יןתומפסון

מוקדיענייןעיקריים

מוקדיענייןעיקריים

וואטסאקֶ טוגבעתהזהב
נוףמרהיבמהמקדששבראשהגבעה

בנגקוקהיאעירשלרחבותתצפיתגורדישחקיםומגדליםאבלמעטיםמהם
משתוויםלפנורמהשלמעלותהנשקפתמ גבעתהזהב בקצהמתחם
וואטסאקֶט עמ  מראשהגבעההמלאכותיתנראיתבנגקוקכמוכפר
שליושלמקדשיםעםגגותשלרעפיvחרסחופשייהמפלישתםשלמגדלי
הבטוןלפיהמנהגנעשהשימושבבנייתהמקדשבחלקמאפרםשלתורמים
שהלכולעולמםולוחות־זיכרוןשעליהםחרוטיםשמותיהםנקבעובצלע
הגבעהעצמהבלבצמחייהירוקהלידהפסגהיששורהשלפעמוניפליז
שבהםמצלצליםהמאמיניםבטרםייכנסולסטוּפָּה צֶ די¨ chediהמוזהבת
בראשהגבעהלמקורהמנהגישמספרהסבריםישהאומריםשאלהמסרים
לשמייםאחריםטועניםשהמטרההיאלהבריחאתהרוחותהרעותאבלכולם
מסכימיםשזהטובלמזל
המלךראמָההשלישיהורהעלהקמתהגבעהשהיתהאמורהלשמשכסטוּפָּה
ענקיתבפניעצמהאבלהמבנההתמוטטכיהוקםעלאדמהרכהמדיהמלך
ראמָההרביעי מוֹנגקוּטמלךבשנים¨ המשיךאתהבנייהוהקים
בראשהשלגבעתההריסותאתהצֶ דיהמוזהבהניצבכאןעדהיוםעדשנות
ה־היתהגבעתהזהבהנקודההגבוההביותרבבנגקוק¨תואראותואיבדה
ליערשלגורדישחקים
למרגלותהגבעהניצבהמקדשהראשיהצנועשלוואטסאקֶטשנבנהבימי
המלךראמָההראשוןומתפקדיותרכביתתפילהיומיומימאשרכאתרתיירות
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ביתושלג יםתומפסון
חלומםהרטובשלתושבי־החוץ

כלתיירהמבקרבביתושלג יםתומפסון עמ  מייחלבסתרלאפשרות
לגורכאןלפחותיוםבעל־הביתלשעברהיהאחדמתושבי־החוץהידועים
ביותרשלבנגקוקוצברבביתואוסףמרשיםשליצירותאמנותושלעבודות־יד
מרחביתאילנדכשתושביהעירהחלולנטושבהמוניהםאתבתי־העץהישנים
חילץתומפסוןשישהבתיםמעץ־טיק שנבנוכךאומריםללאמסמרים ובנה
אותםמחדשלגדותקלוֹנגסֶןסֶפּ  Khlong Saen Saebבתאריךמבשרטובות
מבחינהאסטרולוגית בשנת
בחדריםמוצגיםאוסףהאמנותשלתומפסוןוחפציוהאישייםבהםכליv
חרסינהנדיריםמסיןוממצאיםארכיאולוגייםמבורמהמקמבודיהומתאילנד
בגןהטרופיהמוריקפזורותבריכותעםפרחילוטוס
תומפסוןילידארהבהיהאדםמרתקבחייוובמותוהואשירתבתאילנדכחייל
במלחמתהעולםהשנייהושבלבנגקוקאחריהמלחמהכיווןשעירהולדתוניו
יורקהיתהקצתשקטהמדילטעמובתקופהשבהחיב עירהמלאכים  כפי
שכונתהאזבנגקוק עזרלהחיותאתהאוּמנותהמסורתיתשלמשישנטווה
בידשהביקושלובתאילנדהלךוהתמעטהואשלחלבתיאופנהבאירופה
דוגמאותמהבדיםשארגושכניוופתחבכךאתהדרךלחברהמשגשגתליצוא
משיששרדהעדהיוםחייובני־המזלהסתיימובאקורדדרמטיכשנעלם
במהלךטיולשלאחר־הצהרייםברמותקמרוןבמלזיהבשנת
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וואטמאהאתאט
ושוקהקמעות

ארוןהתרופותהציבורילגוףולנפש

תייריםרביםמוותריםעלביקורבאזורשמצפוןלוואטפָּרהקֶווֹלטובתאתרים
מפורסמיםיותראבלבאףמקוםבעירהמסוכסכתלאניכריםמנהגיהיומיום
שלהבודהיזםבגרסתוהתאילנדיתבאותהעוצמהכמובסמטאותהדחוסות
באזורוואטמאהאתאט עמ  כלהיבטיהפולחןהדתי¨ממדיטציהיומית
והגותבכתבי־הקודשועדהאמונההעממיתבקמעותמביאי־מזל¨נפרשים
כאןבצנעהלעיניהמתעניינים
המנזררחב־הידייםוואטמאהאתאטהואהמרכזהחשובביותרלבודהיזם
בדרום־מזרחאסיהבזכותהאוניברסיטההבודהיסטיתמאהאתאט
ראג אווידיאלאי ָה  Mahathat Rajavidyalayaהשוכנתבובאוניברסיטה
לומדיםנזיריםמלאוסמקמבודיהומווייטנאםוהיאהמרכזהארצישל
הכתהנזיריתמאהאניקאיאחתמשתייםהשותפותבאחווההבודהיסטית
שלתאילנד סאנג ָה¨ Sanghaוואטמאהאתאטהוקםבתקופתממלכת
אָיוּתאי ָהאבלאינומרשיםמבחינההיסטוריתואדריכליתהענייןכאןהוא
התפקידהחשובשממלאהמקדשבחייהיומיוםשלקהילתהמאמינים
והנזיריםמטייליםזריםרביםנכנסיםלמתחםבחיפושאחרשיעוריהמדיטציה
הנערכיםכאןמדייום עמ  והנזיריםהדובריםאנגליתמדריכיםאותם
בהתלהבות
בתאנוֹןמאהאראט  Th Maharatלידשעריהמקדשנערךמדייוםשוק
הקמעות טאלאטפָּרהקֵראָנג¨tàlàat phrá khrêuangעמ  להגנה
מרוחותרעותוממזלרעהאווירהמזכירהשוקפשפשיםאבלהחפצים

הקדימותרופה

לאורך תאנוֹן מאהאראט פזורות חנויות זעירות לתרופות תאילנדיות עממיות
המבוססותעלעשבימרפאועלעקרונותהאָיוּר־וֶדָהוהרפואההסיניתהתערובות
הנמכרותבחנויותאלהמכילותמרכיביםשאתםעשוייםלפגושגםבקאריתאילנדי
בהםלמוןגראסוגאלאנג ָה ג ינגרכחול ומיועדותלטיפולבמיחושיםשוניםומשונים
מריחרעמהפהועדאולקוסרובהתוויותכתובותבתאילנדיתבלבדאבלב¨Royal
 Th Maharat¨¨ x Bee Herbal Shopמולוואטפּוֹישגם
תרגומיםלאנגלית
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המוצעיםיקריםללבםשלהמקומייםכמועתיקותנדירותרובהקמעות
הםתליוניםמרובעיםשעליהםמגולפותדמויותמקודשות¨בודההאלים
הינדואיסטייםאונזיריםידועים¨ובכוחםלהגןמפניכדוריאקדחלשפראת
הפוריותאולהבטיחהצלחהכלכליתתאילנדיםהעוסקיםבעבודותמסוכנות
כגוןנהגימוניותופועליבנייןנמניםעםהקוניםהנאמניםביותרהדמויות
המקודשותנחשבותראויותיותרלאמוןמפוליסותהביטוחהמערביותנדיר
לפגושבבנגקוקתאילנדיםשאינםעונדיםאיזשהוקמעלרווחהכללית
בהיותוקרובמאודלאוניברסיטתתאמאסאט  Thammasatמשמשהשוקגם
אתהסטודנטיםהמקומייםלצדשורותשלקמעות־בודההמוכריםגםגלימות
וכובעיםלטקסיסיוםהלימודיםובהמשךמצטופפותמסעדות־סטודנטים
זולותהמשקיפותמזוויתהעיןעלהנהר

בנגקוק <23

<

מוקדיענייןעיקריים < מָהבּוּןקרוֹנג

<

מוקדיענייןעיקריים < שוקיאוכלודוכנירחוב

מוקדיענייןעיקריים

מוקדיענייןעיקריים

שוקיאוכלודוכנירחוב
לאכולבחוץבמנגוהגדול

מָהבּוּןקרוֹנג

לקנותכמובניעשרהבקניוןהעמוסביותרבעיר

תשכחוכלמהשאתםיודעיםעלקניוניםוהיכונולהיסחףבקסמיושלשל
מָהבּוּןקרוֹנג  Mah Boon Krongהמכונהאםביקיי¨ MBKעמ  רבים
מאודמתושביהעירמגילומטהמסתובביםכאןיותרמאשרבכיתהאו
בביתזהוהמרכזהחברתישלהעירשילובשלחנויותשימושיותונוחותעם
מיזוגמרענן
הפעילותהעיקריתב¨ MBKהיאצפייהבעובריםובשביםסבתותמטפסות
בעצבנותלמדרגותהנעותובניעשרהאופנתייםהמתקבציםבחבורותקטנות
צריכיםחגורהבהתאמהאישיתציורשלכםעםהכלבלתלותעלהקיר
אושלט־דלתעםשמכם כנראהשלאאבלאלהרקכמהמבתיvהעסקw
המשגשגיםכאן
הקניוןמיועדלעמךוישבומגווןעשירשלמציאותמפתותלתייריםעדשות
מגעטלפוניםסלולרייםובגדיםאופנתייםמוזליםנמניםעםהמוצרים
המוביליםלצדגרסאותשונותומשונותשלמסעדותלמזוןמהיראפילואכילה
בפיצההאטהופכתלחוויהתאילנדיתמובהקת המקומייםאוכליםפיצהעם
קטשופ וב¨ KFCהמציאולאחרונהגרסהחדשהלשילובביןמזרחומערב
cheezy friesצ יפסהנטבליםבגבינהמותכתואזבאורזמותפח טעים
להפתיע ביקורב¨ MBKאינושלםבליכמהמשקאותקליםעתירי־סוכרוסרט
בקולנועשבקומההעליונהככהמבליםבניעשרהבבנגקוק

בנגקוק <24

תדמיתהשלבנגקוקכאחתהעריםהמזוהמותביותרבעולםמעיבהעל
יתרונותיהכעירשלאוכל־רחובמסעדותעםמזגןובתי־קפהאופנתייםנוחים
ומודרנייםיותראבלאתהמנותהטובותביותרבעירהמכונה המנגוהגדול 
תקבלובשווקיםהוותיקיםובדוכניםשםאפשרלנשנשלאורךכלהיוםתשכחו
משלושארוחותמסודרותהמקומייםמעדיפיםארוחותקלותודוחסיםלפחות
ארבעכאלהלפניהשקיעה
דוכניהאוכלעלהמדרכהפושטיםולובשיםצורהעםסיבובמחוגיהשעון
בשעותהבוקרמוכריםכוסותמהבילותשלקפהפילטרסמיךהמומתק
בחלבמרוכזאוסופגניותקטנותומאורכותשטובליםבכוסשלחלבסויה
חםבצהרייםנפרשבדוכניםמזנוןשלמנותאורזוקארימוכנותלצדחטיפי
פירותומאכליאורזבהזמנהאישיתכשהחוםוהתנועהבכבישיםשוככים
יחסית מגיעהשעתהשלארוחתהערבבסמטאותהמנומנמותמוצבים
שולחנותפלסטיקגדוליםשםנאספיםחבריםכדילזלוליחדמנותמשותפות
אוקערותשלאיטריותבליוויבירהאומיציפירותאףארוחהבעירלאתותיר
עליכםרושםכהעזכמוסעודהתחתכיפתהשמייםשתגרוםלכםלהזיעמרוב
חריפות
דוכניאוכלישבכלפינהבעירעםשוקיהמזוןהמוביליםנמניםשוקאוֹטוֹ
קוֹ עמ  שוקהלילהשלסוֹאִיסאם־סיפּ־פֶּט עמ  והשוקשל
צ יינהvטאון

בנגקוק <25

<

<

מוקדיענייןעיקריים < הסקייטריין

מוקדיענייןעיקריים < המוזיאוןהלאומי

מוקדיענייןעיקריים

מוקדיענייןעיקריים

הסקייטריין

לנצחאתהתנועהברכבתמהירה

בעירהתקועהבפקקתנועהתמידיישדרךאחתלהימלטמהדוחקעלפני
הקרקעהרכבתהעילית  Skytrainמערכתהסעתהמוניםמהמרשימות
ביותרבעולםהרכבתגולשתעלהפסיםהרחקמעללרחובותהעיר
ומקשרתבמהירותביןחלקיבנגקוקהחדשהמהמסילההמוגבהתתוכלו
להביטמלמעלהעלאתריבנייההנראיםכקנינמליםאועלמתחמיהגנים
שלהאליטותהרכבתטסהמכיכרסיאםעדרובע Sathonבעשרדקותבלבד
בשעתהשיא¨הישגשהיהנחשבל מדעבדיוני בימיםעברו
הכיסויאמנםעדייןמצומצםאבלהרכבתהעיליתכברגרמהלמהפכהבהרגלי
התנועהשלבעליהמאההיאמאפשרתלהםלעבורבמהירותמקניוןלקניון
בלילרדתכלללקרקעישכברלפחותשישהקניוניםהמחובריםישירות
לתחנותשונותשלהרכבת
פרטלשימושיההמעשיים בקרבהעשיריםובכלל הרכבתהעיליתהיאגם
דרךנהדרתלהכיראתבנגקוקהמודרניתהעירהעתיקהזוכהלרובתשומת
הלבשלהתייריםאבלהעירהחדשהסואנתומהנהיותרתחנותהרכבת
הפתוחותגדושותמראות־פופבסגנוןיפניפרסומותססגוניותאופנת
רחובצעירהוהמוןטלפוניםסלולרייםמצלצלים¨שינוימבורךלמישעייפו
ממקדשיםמסורתיים

בנגקוק <26

המוזיאוןהלאומי

הקדישוקצתזמןלאוצרותהאמנותשלהממלכה

אםהמוזיאוןהלאומי National Museumעמ  היהאדםהואהיה
פרופסורגאוןאבלמפוזרלמה כיהאוספיםהמרשימיםבומוצגיםבאי־סדר
וללאאמצעיהסברמקובליםבמוזיאוניםמסוגו
בארמוןמהמאהה־מוצגאוסףמקיףשליצירותאמנותוממצאים
מתאילנדומדרום־מזרחאסיהבדלפקהכרטיסיםתקבלומפתניווטאבלכדי
להביןבאמתאתהחשיבותואתההקשרשלמוצגיםשוניםישלהירשםלסיור
מאורגןסיוריםאלהמתמקדיםבעיקרבאגףהאמנותהמדגיםאתהתפתחות
הפיסולהפולחנימימיממלכתדוואראוואטיועדסגנוןאָיוּתאי ָה
בגלריהלתולדותתאילנדישמסופימחשבוהסבריםמוקלטיםהמאפשרים
לנועבזמןלאורךההיסטוריהתצוגהמסורתיתיותרמוקדשתלכרכרות־
ההלוויההמגולפות־לפרטיםשנשאואתאפרהמלכיםלמנוחתעולמים
בחדרתלמדועליתרונותההגירהבתצוגההעוסקתבכליהנגינהשבהרכב
פּאטמוֹן  Phat Monאותםהביאולתאילנדבנימוֹן קבוצהאתניתעתיקה
בדרום־מזרחאסיה שהיגרולכאןמבורמהבתצוגתהכסףתראומטבעות
עביםמממלכתסוּקוֹתאיהניחניםלפיהסיפוריםבכוחותקסםומטבעותהוֹי
 hoiמאורכיםמהצפוןבקרוגםבבית־התפילההמשוחזרבּוּדהאיסאוואן
 Buddhaisawanכדילהתבונןבאחתמדמויותהבודהההחשובותביותר
בתאילנדפָּרהבודההסיהינג

בנגקוק <27

<

מוקדיענייןעיקריים < פארקלוּמפּיני

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

פארקלוּמפּיני

ירוקבעיניים¨תרופת־נגדלבטון

התעוררתםעםהזריחהבגללהג טלג לאנוראבמקוםלהתהפךבמיטה
ולנסותלישוןלכולפארקלוּמפּיני Lumphini Parkעמ  לאימוןבוקר
בסביבותכברמתמלאיםהמעבריםבמתעמליםהמתרגליםתנוחותטאי
צ יאומוציאיםאנרגיהבמחולאירוביבצלהעציםמתיישבותקבוצותמקומיים
בגילהזהבופוצחותבשירהבציבורבעליהדוכניםמכיניםבזהירותכוסותדם
ומרהשלנחשים משקאותבריאותפופולריים ובשביליהפארקרציםאוהבי
הג וגינגואזהכלנפסקפתאוםכשמשמיעיםאתההמנוןהלאומיבשעה
 אםאתםעודכאןזכרולעמודדוםעדסוףההמנון בימיםשבתוא 
משתלטיםשרירניםעלפינתהמשקולותושחקניטאקרוֹ  tàkrâwמדגימים
איךהיהנראהמשחקהכדורעףלוהורשוהשחקניםלהשתמשברגליהםבלבד
פארקלוּמפּינישנקראעלשםמקוםהולדתושלבודההבנפאלהואמתחם
השעשועיםהחינמיהטובביותרבעיר¨בייחודכשנערכותכאןהופעותחיות
בעונההקרירהאובעונתהעפיפוניםכשעיצוביםססגונייםמרחפיםממעל
תמורתסכוםסמליתוכלולשכורסירת־פדליםולשוטבאגםהעצוםאבל
איןצורךלהוציאאפילובאטאחדכדילחוששנמלטתםמענןהעשןהגדול¨
לפחותלרגע

בנגקוק <28

אָאוּהיןקוֹקAoHinKhok
152
אָאוּוואי153AoWai
אָאוּווֹנגדֶאָןAoWong
153Deuan
אָאוּפּאי152AoPhai
אָאוּפּוּצָהAoPhutsa
153
אָאוּפָּראוּ153AoPhrao
אָאוּקוּנ ָהקוֹקAoKiuNa
153Nok
אָבּיסֶקדוּסיטאולםהכס
AbhisekDusitThrone
68Hall
אבני־חןרמאויות85
אדריכלות187-8
אוטובוס197195-6
אוכל168-9ראוגםאינדקס
נפרדלאכול
 בּאנגלאמפּוּ60-3
 בנגקוקרבתי144-5
 דוכנירחוב11525
 חרקים6462
 כיכרסיאםפּראטוּנאם
ופּלאנצ יט90-1
 לוּמפּיני115-16
 מזנוניםבמלונות116
 סוּקוּמוויט129-33
 צ יינטאוןופּאהוּראט77-9
 צמחוניותמסעדות129

 קוֹראטאנאקוֹסיןותוֹנבּוּרי
51-2
 קורסיםלבישולתאילנדי
174-5
 ריבֶרסָיידוסילוֹם102-6
 שווקים25
 שיטוארוחתערב106
אופנהראואינדקסנפרד
לקנות
אוֹרקפּאנסָהOrkPhansa
33
אָיוּתאי ָה150-1Ayuthaya
 לשכותמידעלתיירים151
 תחבורה151
איכותהסביבה191
אינטרנטמרכזים202
אמנות187-9164-5
 אמנותחזותית188-9
 אמנותמודרנית165
 אמנותמסורתית164
 פסטיבלים30
 קרמיקה165
אמנותומלאכת־ידראו
אינדקסנפרדלקנות
אֶראוואןמוזיאוןErawan
158-9Museum
 מידע159
 תחבורה159
אֶראוואןמקדשמזבח
82ErawanShrine
ארמוןהמלךGrandPalace
4611

ארמונותראואינדקסנפרד
לראות
בּאיוֹקֶהסקאימגדל
139BaiyokeSkyTower
בּאןקאמתיֶינגBan
121Kamthieng
בּאנגלאמפּוּBanglamphu
5554-65
בודהיזם172-3Buddhism
ביגודמסורתיהמוזיאוןל
AncientClothMuseum
68
בישולתאילנדיקורסים
174-5ראוגםבישול
קורסים
בישולקורסים174-5ראוגם
אינדקסנפרדלבלות
 בנגקוקרבתי146
 ריבֶרסָיידוסילוֹם110109
111
בֶּנג אסיריפארקBenjasiri
121Park
בנגקוקרבתיGreater
140-1138-48Bangkok
ברים166-7ראוגםאינדקס
נפרדלשתותואינדקס
נפרדלבלות
בריםראוגםאינדקסנפרד
לשתותואינדקסנפרד
לבלות
 בּאנגלאמפּוּ63-5
בנגקוק <207

אינדקס

מוקדיענייןעיקריים

אינדקס

<

אינדקס < ג ¨ו

אינדקס

גבעתהזהבGolden
5720Mount
ג יםתומפסוןביתJim
Thompson sHouse
8221
ה גלריההלאומיתNational
47Gallery
גלריות165ראוגםאינדקס
נפרדלראות
גנים178ראוגםאינדקס
נפרדלראות
דאמנאןסאדוּאָק
DamnoenSaduak
154
 מידע155
 תחבורה155
דוּסיט6766-71Dusit
 גןהארמוןDusitPalace
6918-19Park
 גןהחיות69DusitZoo
 מחולמסורתי18
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האטסאיקֶאוּHatSai
152Kaew
 היסטוריה182-4
האנגסוָּרהלָאוּנ ְגיצ וּןHang
74SuraLaoNgiChun
הומואיםמטיילים177ראו
גםאינדקסנפרדלשתות
ואינדקסנפרדלבלות
 לוּמפּיני119Lumphini
 מצעדהגאווהBangkok
33PrideParade
 ריבֶרסָיידוסילוֹם108107
110109
המחאותנוסעים204
הפסטיבלהבינלאומי
למוסיקהולמחול
InternationalFestivalof
32Music&Dance
וואטים172-3watsראוגם
אינדקסנפרדלראות
 וואטאָרוּן16WatArun
48
 וואטבּוֹאוֹניוֶוטWat
57Bowonniwet
 וואטבֶּנצ אמאבּוֹפּיטWat
71Benchamabophit
 וואטמאהאתאטWat
48-5022Mahathat
 וואטמאנגקוֹן
קאמאלאוואטWat

זנות167
חברה184-5
חגים202
חוותהחסהארמוןLettuce
139-42FarmPalace
חיילילהראואינדקסנפרד
לבלות
חייטיםראואינדקסנפרד
לקנות
חשמל202
טאדוּהמרכזלאמנות
בת־זמננוTadu
142ContemporaryArt
טאלאטבּאןמאיTalatBan
155Mai
 מידע155
 תחבורה155
טאלינגצ אןTalingChan
154
 מידע155
 תחבורה155
טוּק־טוּק201túk¨túks
טיוליםמחוץלעיר149-59
טיסה193-5
טיפים205
טלפון205
טקסהחרישהמלכותיRoyal
PloughingCeremony
31

יוםהולדתהשלהמלכה32
יוםהולדתושלהמלך34
יוםהמלךצ וּלאלוֹנגקוֹרן33
ילדיםטיולעם176
ילדיםמוזיאוןהתגליותל
Children sDiscovery
139Museum
כנסיות50
כסף204
 החלפתכסף204
 המחאותנוסעים204
 כספומטים204
 כרטיסיאשראי204
כסףהחלפה204
כספומטים204ATMs
כרטיסיאשראי204
לאק ֶמאָנגLakMeuang
46
לאקוֹן189lákhon
לוֹאִיקראתוֹנגLoiKrathong
33
לוּמפּיני112-19Lumphini
113
 פארק28LumphiniPark
114
לוּ ּקתוּנג189lûukthûng
לינגאםמקדשLingam
82-3Shrine
לסביותמטיילות177ראו
גםאינדקסנפרדלשתות
ואינדקסנפרדלבלות
 בנגקוקרבתי148

מרקוּקריטפּראמוֹטביתו
שלMRKukritPramoj
96House
מגורים162-3
מדיטציה53ראוגםאינדקס
נפרדלבלות
 בנגקוקרבתי145
 סוּקוּמוויט137
מָהבּוּןקרוֹנגMahBoon
24Krong
מֶהנאם ָצ אוּפּראי ָהMae
12-13NamChaoPhraya
מוּאִיתאי119muaythai
ראוגםאינדקסנפרד
לבלות
 בּאנגלאמפּוּ65
 לוּמפּיני118-19
מוּאָנגבּוֹראןMuangBoran
158-9
 מידע159
 תחבורה159
ה מוזיאוןהלאומיNational
4727Museum
ה מוזיאוןהמלכותילפילים
RoyalThaiElephant
69Museum
ה מוזיאוןוהמפעללבובות
שלבנגקוקBangkokDoll
Factory&Museum
139
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בריםהמשך
 בנגקוקרבתי145
 בריםעלהגג109
 בשעותהקטנות132
 כיכרסיאםפּראטוּנאם
ופּלאנצ יט91-2
 לוּמפּיני116-17
 משקאותאלכוהוליים
131
 סוּקוּמוויט133-4
 ריבֶרסָיידוסילוֹם107-8
 שעתהתה110
בתירוחותspirithouses
118

דמוקרטיהאנדרטה
DemocracyMonument
56
דרכונים196
דת57

MangkonKamalawat
75
 וואטסאקֶטWatSaket
5720
 וואטסוּתאטWatSuthat
57
 וואטפּאנאןצ אנגWat
151PhananChoeng
 וואטפּאראמיאיקאוואט
WatParamaiYikawat
156
 וואטפּוֹ5014WatPho
 וואטפּראיוּןWatPrayoon
50
 וואטפָּרהמאהאתאטWat
150PhraMahathat
 וואטפָּרהסיסאנפֶּטWat
150PhraSiSanphet
 וואטפָּרהקֶווֹWatPhra
4610-11Kaew
 וואטצ איוואטאנאראם
WatChaiWattanaram
151
 וואטראטבּוּראנ ָהWat
150Ratburana
 וואטראטצ אבּוֹפּיטWat
75Ratchabophit
 וואטראטצ אנאטדָהWat
57Ratchanatda
 מקדשהבודהההמוזהב
וואטטראימיט Wat
75-6Traimit
וואי187wâi
ווימאנמֶקארמוןVimanmek
70-1Palace
וויסאקָהבּוּ ָצ הVisakha
31Bucha

ווֹנגסאקוּןפּראסארט
VongsakulPrasart
139
וידיאו205
ויזות196-7

טרוֹקאיצאראנוּפּאפּTrok
75Itsaranuphap

 לוּמפּיני119
 מצעדהגאווהBangkok
33PrideParade
 ריבֶרסָיידוסילוֹם108107
110109
לשכותמידעלתיירים205

<

אינדקס < ז ¨מ

<
אינדקס
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נאקוֹןקאסֶםNakhon
74Kasem
נדנדתהענקGiantSwing
57
נימוסים186-7
 וואי187wâi
 נימוסישולחן89
 עמידהעלהמקח58
ניצחוןאנדרטהVictory
142Monument
נכיםמטיילים206
סאנאםלוּאָנגSanam
48Luang
סוּאָןלוּםשוקהלילהSuan
LumNightBazaar
114-15
סוֹנגקראן31Songkhran

עיסוי 180ראוגםאינדקס
נפרדלבלות
 קוֹראטאנאקוֹסיןותוֹנבּוּרי
53
 ריבֶרסָיידוסילוֹם111
עיסוימסורתי180
עיצובראואינדקסנפרד
לקנות
עיתונים204
עלויותראופניםהכריכה
הקדמית
עםואוכלוסייה184-5

פּאהוּראטPhahurat
7372-9
פארקסאנטיצ איפּראקאן
SantichaiprakanPark
56
פארקיםוגנים178ראוגם
אינדקסנפרדלראות
פוליטיקה190-1
פּלאנצ יט80-93Ploenchit
81
פּלֵייגלריהPlayGallery
124
ה פסטיבלהבינלאומי
לאמנותבבנגקוק
BangkokInternational
30ArtFestival
פסטיבלהג אזשלבנגקוק
34BangkokJazzFest
פסטיבלהסרטיםהבינלאומי
שלבנגקוקBangkok
InternationalFilm
30Festival
פסטיבלים29-34
 מוסיקה3432
 סרטים30
פסטיבליםואירועיםמיוחדים
29-34
פּראטוּנאםPratunam
8180-93
פָּרהנאקוֹן56PhraNakhon

צ אטוּצ אקשוקסוף
השבועChatuchak
17WeekendMarket
צביםמרכזהשימורTurtle
ConservationCentre
153
צ וּויטגןChuvitGarden
121
צ וּלאלוֹנגקוֹרןמרכזלאמנות
ChulalongkornArt
82Centre
צ יטלאדָהארמוןChitlada
68-9Palace
צ יינה־טאון15Chinatown
7372-9
צילום205
צ ינאוואטתאקסין
ShinawatraThaksin
190-1183-4
צמחוניפסטיבלVegetarian
33Festival

ָ
קאוּפּאנסָהKhaoPhansa
32
קאתאי177kàthoey
קאתיןטקסkàthǐn
47ceremony
קוֹסאמֶטKoSamet
152-3
 מגורים153
 תחבורה153
קוֹקֶרט156-7KoKret
 מידע157
 תחבורה157

ראמאקיאן10Ramakian
ראמָההחמישי182RamaV
ראמָההראשון182RamaI
ראמָההרביעי182RamaIV
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מוזיאוניםוגלריות165ראו
גםאינדקסנפרדלראות
מוֹןבני156Monpeople
מוניות201
 מוניות־אופנוע201133
מונית־אופנוע201133
מוסיקה189-90
 אינדיתאילנדי189-90
 לוּ ּקתוּנג189lûukthûng
 פסטיבלים3432
מועדונים166-7ראוגם
אינדקסנפרדלבלות
מופעימוסיקהראואינדקס
נפרדלבלות
מופעיםמסורתיים146
מחול189
 דוּסיטגןהארמון18
 לאקוֹן189lákhon
 פסטיבלים32
 קוֹן189165khon
מילוןשימושי202-3
מכוןלזכרהמלכהסָאוּואבָּה
חוותהנחשיםבQueen
SaovabhaMemorial
96InstituteSnakeFarm
מכונית201
מלוכה186
ה מלכהגלרייתQueen s
56Gallery
ממשל190-1
מנזריםראווואטיםוכן
אינדקסנפרדלראות
מסים19799
מספרות134
מצעדהגאווהשלבנגקוק
Bangkok sPrideParade
33

מקדשים172-3
מקדשים172-3ראוגם
וואטיםוכןאינדקסנפרד
לראות
 ציוריקיר48
מרוציסוסים111
ה מרכזהתאילנדילעיצוב
וליצירהThailand
Creative&Design
124Center
מרכזיטיפולים179
 בּאנגלאמפּוּ65
 כיכרסיאםפּראטוּנאם
ופּלאנצ יט93
 לוּמפּיני117
 סוּקוּמוויט134
 ריבֶרסָיידוסילוֹם111110
משפחתהמלוכה57

סוּקוּמוויטSukhumvit
122-3120-37
סיגוּרוּסינגסאבָּהמקדש
SriGurusinghSabha
74-5Temple
סימאריאמאןמקדשSri
98MariammanTemple
סיאםכיכרSiamSquare
8180-93
סיאםעולםהיםSiam
83OceanWorld
סילוֹם9594-111Silom
סילפּאקוֹרןגלריהלאמנות
48SilpakornArtGallery
סיניםבתאילנדChinese
185Thais
ה סירותהמלכותיות
המוזיאוןהלאומיRoyal
BargesNational
47Museum
סלולרייםטלפונים205
ספרות191-2
סרטים192
 פסטיבלים30

עמידהעלהמקח58
עפיפונים30
ערבהשנההחדשהNew
34Year sEve
עתיקותראואינדקסנפרד
לקנות

פָּרהסוּמֶןמבצרPhra
56SumenFort

קוֹראטאנאקוֹסיןKo
4544-53Ratanakosin
קולנועראוגםאינדקסנפרד
לבלות
 כיכרסיאםפּראטוּנאם
ופּלאנצ יט92-3
 סוּקוּמוויט137
 סרטיאיכות93
קוֹן189165khon
קטמנדוגלריהלצילום
KathmanduPhoto
96Gallery
קמעותשוקAmulet
22Market
קניות170-1ראוגםאינדקס
נפרדלקנות
 אלקטרוניקה87
 אמנותתאילנדית103
 בּאנגלאמפּוּ58-60
 בנגקוקרבתי143-4
 חיקויימותגים101
 כיכרסיאםפּראטוּנאם
ופּלאנצ יט83-9
 לוּמפּיני114
 מרכזיקניות170
 סוּקוּמוויט124-8
 צ יינטאוןופּאהוּראט76-7
 קוֹראטאנאקוֹסיןותוֹנבּוּרי
50-1
 ריבֶרסָיידוסילוֹם98-102
 רמאותבאבני־חן85
 תֶוֶוטודוּסיט71

<

אינדקס < נ ¨ע

אינדקס < פ ¨ר

<

אינדקס < לבקר

אינדקס

שווקים170-1ראוגם
אינדקסנפרדלאכול
ואינדקסנפרדלקנות
 שווקיםצפים154-5
 שוקיאוכל25
שיט20012
 סירותבקלוֹנגkhlong
65ferry
 ספרים191-2
שעותפתיחה201-6
שעריחליפיןראופנים
הכריכההקדמית
תאיראקתאימפלגהThai
190-1RakThaiparty
תֶוֶוט6766-71Thewet
 שוקהפרחיםThewet
70FlowerMarket
תומפסוןג יםThompson
82Jim
תוֹנבּוּרי4544-53Thonburi
תיאטרון189ראוגםאינדקס
נפרדלבלות
 צ יינטאוןופּאהוּראט79
 קוֹראטאנאקוֹסיןותוֹנבּוּרי
52
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1לבקר

שווקיםוחנויות

האנגסוָּרהלָאוּנ ְגיצ וּןHang
74SuraLaoNgiChun
נאקוֹןקאסֶםNakhon
74Kasem
שוקהפרחיםתֶוֶוטThewet
70FlowerMarket

מוזיאוניםוגלריות

ארמוןהמלךGrandPalace
46
בּאןקאמתיֶינגBan
121Kamthieng
ה גלריההלאומיתNational
47Gallery
הגלריהלאמנותסילפּאקוֹרן
48SilpakornArtGallery
גלרייתהמלכהQueen s
56Gallery
גלרייתהצילומיםקטמנדו
KathmanduPhoto
96Gallery
גלרייתפּלֵייPlayGallery
124
ה מוזיאוןהלאומיNational
47Museum
ה מוזיאוןוהמפעללבובות
שלבנגקוקBangkokDoll
139Factory&Museum
ה מוזיאוןלביגודמסורתי
AncientClothMuseum
68
ה מוזיאוןהלאומילסירות
המלכותיותRoyalBarges
47NationalMuseum

מבניםחשובים

אולםהכסאָבּיסֶקדוּסיט
AbhisekDusitThrone
68Hall
ארמוןחוותהחסהLettuce
139-42FarmPalace
ביתג יםתומפסוןJim
82Thompson sHouse
ביתושלמרקוּקריט
פּראמוֹטMRKukrit
96PramojHouse
בנייןהרובוטRobot
98Building
גבעתהזהבGoldenMount
57
מגדלבּאיוֹקֶהסקאיBaiyoke
139SkyTower

רחובראשי

טרוֹקאיצאראנוּפּאפּTrok
75Itsaranuphap

ארמונות

ארמוןדוּסיטDusitPalace
69
ארמוןווימאנמֶקVimanmek
70-1Palace
ארמוןחוותהחסהLettuce
139-42FarmPalace
ארמוןצ יטלאדָהChitlada
68-9Palace

פארקיםוגנים

גןצ וּויט121ChuvitGarden
גןהארמוןדוּסיטDusit
69PalacePark
סאנאםלוּאָנגSanam
48Luang
פארקבֶּנג אסיריBenjasiri
121Park
פארקלוּמפּיניLumphini
114Park

אתריפולחןואנדרטאות

אנדרטתהדמוקרטיה
DemocracyMonument
56
אנדרטתהניצחוןVictory
142-3Monument
לאק ֵמאָנג46LakMeuang

מקדשיםומנזרים

וואטאָרוּן48WatArun
וואטבּוֹאוֹניוֶוטWat
57Bowonniwet
וואטבֶּנצ אמאבּוֹפּיטWat
71Benchamabophit
וואטמאהאתאטWat
48-50Mahathat
וואטמאנגקוֹןקאמאלאוואט
WatMangkon
75Kamalawat
וואטסאקֶט57WatSaket
וואטסוּתאט57WatSuthat
וואטפּוֹ50WatPho
וואטפּראיוּןWatPrayoon
50
וואטפָּרהקֶווֹWatPhra
46Kaew
וואטראטצ אבּוֹפּיטWat
75Ratchabophit
וואטראטצ אנאטדָהWat
57Ratchanatda
מקדשסיגוּרוּסינגסאבָּה
SriGurusinghSabha
74-5Temple
מקדשסימאריאמאןSri
98MariammanTemple
מקדשהבודהההמוזהב
וואטטראימיט Wat
75-6Traimit

גניחיותואקוואריום

גןהחיותדוּסיטDusit
69Zoo

3לקנות

עתיקות

98HouseofChao
99HouseofGems
126L Arcadia
100OldMaps&Prints

אמנותומלאכות־יד

71ChitladaShop
98-111HGallery
99MaisondesArts
58Monk sBowlVillage
100Motif&Maris
127Nandakwang
85-7NarayanaPhand
126PhuFa
101PlanCreations
128RasiSayam
SilomVillageTrade
101Centre
59-60TakeeTaakon
ThaiHomeIndustries
102
102ThavibuGallery

ספרים

12583AsiaBooks
84-5KinokuniyaBooks
126
59PassportBookshop
RimKhobFahBookstore
59
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ראשהשנההסיניתChinese
30NewYear
רובוטבנייןהRobot
98Building
ריבֶרסָייד94-111Riverside
95
רכבת196
רכבתעילית26Skytrain
197-200
רכבתתחתית200
רפואהעממית22
רפואייםטיפולים136

תכנוןהטיול35-9
תכנוןהטיול39

ה מוזיאוןהמלכותילפילים
RoyalThaiElephant
69Museum
ה מוזיאוןלרפואהמשפטית
MuseumofForensic
47Medicine
מוזיאוןהתגליותלילדים
Children sDiscovery
139Museum
ה מרכזהתאילנדילעיצוב
וליצירהThailand
Creative&Design
124Center
מרכזטאדוּלאמנות
בת־זמננוTadu
ContemporaryArt
142
ה מרכזלאמנות
צ וּלאלוֹנגקוֹרן
ChulalongkornArt
82Centre

נדנדתהענקGiantSwing
57
פארקסאנטיצ איפּראקאן
ומבצרפָּרהסוּמֶן
&SantichaiprakanPark
56PhraSumenFort

מקדשאֶראוואןErawan
82Shrine
מקדשלינגאםLingam
82-3Shrine

חוותהנחשיםבמכוןלזכר
המלכהסָאוּואבָּהQueen
SaovabhaMemorial
96InstituteSnakeFarm
עולםהיםסיאםSiam
83OceanWorld

<

אינדקס < לקנות

ממתקיםתאילנדיים

אינדקס

OldSiamPlazaFood
77Centre

צמחוני

60Arawy
130DosaKing
133TamarindCafé
WholeEarthRestaurant
91

לשתות5

ברים

64AdHerethe 13th
91-2CaféTrio
133-4CheapCharlie s
92DiplomatBar
145ICY
64IllyCafé
134Koi
116MoonBaratVertigo
107O Reilly s
65PhranakornBar
134SinBar
107Sirocco&SkyBar
108Tapas
145Tawandaeng
108ThreeSixty
65To¨Sit
108V9
116VinodiZanotti
117Wong sPlace

בריםלהומואים
וללסביות

107BalconyBar
108Telephone
מופעימוסיקה
107BambooBar

215< בנגקוק

129Baanya
102BanChiang
102-3Bussaracum
Cabbages&Condoms
130
61ChoteChitr
103CircleofFriends
90GourmetParadise
61Hemlock
131-2KalpapruekonFirst
KalpapruekRestaurant
104
61-2KhruaNopparat
51KrisaCoﬀeeShop
104LeLys
51-2RubAroon
132Ruen¨Mallika
SoiPoloFriedChicken
116
144-5Spring
106TalingPling
52ThaTienRestaurant
62ThipSamai
63TomYumKung
63TonPho
106TongueThai
WholeEarthrestaurant
91

תאילנדי־סיני

AwTawKawשוקאוֹטוֹקוֹ
144Market
שוקהלילהסוֹאִיסאם־סיפּ־
133Soi 38פֶּט
144BanGlangNam
103Harmonique
13155HorngAhaan
77JayPuy
91MBKFoodCourt

יפני

104KozoSushi
105Mizu sKitchen

מרוקני

130Crepes&Co

צפון־מזרחתאילנד

מסעדותלמטבחשלאיסאן
61IsanRestaurants
105Sara¨Jane s
133VientianeKitchen

פאן־אסיאתי

ReectionsBar&
144Restaurant

מאכליים

דוכנימאכלי־יםבסוֹיטקסס
SoiTexasSeaFood
79Stalls
106SomboonSeafood

דרוםתאילנד
62Roti¨Mataba

תאילנדי

מסעדותעוףואורז
91בפּראטוּנאם
שוקסוֹאִיפּראדיט סוֹאִייִי־
SoiPradit Soi20  סיפּ
105-6Market
90100Ratchadamri
129Ana sGarden
60Arawy
129AtlantaCoﬀeeShop
BaanKhanitha&Gallery
115
90BaanKhunMae

106SomboonSeafood

מצרי

132Nasiral¨Masri

צרפתי

130Crepes&Co
115-16D Sens
104-5LeNormandie

הודי

130DosaKing
103-4IndianHut
77RoyalIndia

בינלאומי

129-30BedSupperclub
115Cyan
103EatMe
90Foodloft
90GourmetParadise
13190GreyhoundCafe
132Kuppa
144PickleFactory
62Ricky sCoﬀeeShop
144-5Spring
133TamarindCafé

ישראלי

61שושנה

איטלקי

90100Ratchadamri
130-1Giusto
131-2KalpapruekonFirst
KalpapruekRestaurant
104
132PizzeriaBellaNapoli
105Sara¨Jane s

PakKhlongשוקפּאקקלוֹנג
76Market
Pratunamשוקפּראטוּנאם
88Market
KhaoSanשוקקָאוּסאן
58Market
Ratchadaשוקראטצ אדָה
143-4Market

מוסיקה

87NewDJSiam

מרכזיקניות

89SiamSquareכיכרסיאם
MahBoonמָהבּוּןקרוֹנג
85Krong
84CentralChitlom
125Emporium
84GaysornPlaza
87PantipPlaza
127Playground
101RiverCity
Siam¨וSiamCenter
88DiscoveryCenter
89SiamParagon

חייטים

85LeaSilk
128Nickermann sTailors
88PinkyTailors
128Raja sFashions

לאכול2
סיני

דוכנימאכלי־יםבסוֹאִיטקסס
SoiTexasSeafood
79Stalls
77HongKongNoodles
79Shangarila

<

אינדקס < לאכול

כלימטבח

58-9NittayaCurryShop

עיצובפנים

87Panta
87PapayaFurniture
12788Propaganda
אופנה
125Almeta
84FlyNow
126Greyhound
12684Jaspal
1269984JimThompson
85MaeFahLuang

גלריות

125-6GalleryF¨Stop

תכשיטים

76Johnny sGems
99LinSilvercraft
102SVJewellery
89Uthai sGems

שווקים

Suanשוקהלילהסוּאָןלוּם
114-5LumNightBazaar
שוקהלילהפּאטפּוֹנג
PatpongNightMarket
100
Amuletשוקהקמעות
50-1Market
Sampengשוקסאמפֶּנגלֵיין
77LaneMarket
Soiשוקסוֹאִילאלאיסאפּ
101LalaiSapMarket
שוקסוף־השבוע
Chatuchakבצ אטוּצ אק
143WeekendMarket
214< בנגקוק

אינדקס

<

אינדקס < לשתות

117-18BanyanTreeSpa
DVNSpa&Wellbeing
135-6Center
HealthlandSpa&
110Massage
OrientalSpaThaiHealth
111&BeautyCentre
136-7RasayanaRetreat
931930Spa
93ThannSanctuary

מגידיעתידות

Fortuneמגידיעתידות
109Tellers

מועדוניםלהומואים
וללסביות

מועדוניםלהומואיםוללסביות מוּאִיתאי
Thבתאנוֹןסאראסין
אִגרוףתאילנדי

איצטדיוןהאגרוףלוּמפּיני
LumphiniBoxing
118-19Stadium
איצטדיוןהאגרוף
ראטצ אדאמנאן
RatchadamnoenBoxing
65Stadium

תיאטרון

ה מרכזלתרבותתאילנד
ThailandCultural
148Centre
ה תיאטרוןהלאומי
52NationalTheatre
ChalermkrungRoyal
79Theatre
JoeLouisPuppetTheatre
118
53PatravadiTheatre
111SalaRimNaam

119SarasinGayClubs
109DJStation
110Freeman
148Zeta

מופעימוסיקה
107BambooBar
118BrownSugar
136LivingRoom
146RaintreePub
SaxophonePub&
146Restaurant

עיסוי

BuathipThaiMassage
135
Ruen¨NuadMassage
111
WatPhoMassageSchool
53

לבלות4
חללתצוגה

AboutStudioAbout
79Cafe

באולינג

93SFCityBowl

בתיקולנוע

92EGVGrand
92-3KrungSriIMAX
93ParagonCineplex
93SFCinemaCity
137SFXCinema

מועדונים

135BedSupperclub
145ClubAstra
110Lucifer
119MetBar
136QBar
146Santika

קורסיםלבישול

BlueElephantCooking
109School
109EpicureanKitchen
ManohraCruisesCooking
146Courses
OrientalHotelCooking
110Centre
SilomThaiCooking
111School

מרכזיטיפולים

65AngelaBeautyCare
BaanThaiWellness
134Retreat
216< בנגקוק

אינדקס

מדיטציה

המרכזהבינלאומי
למדיטציהבודהיסטית
בוואטמאהאתאט
WatMahathat s
InternationalBuddhist
53MeditationCentre
שיחותהדהרמהשלוואט
מאהאתאטמחלקת
Watהוויפאסאנה
Mahathat sDhamma
TalkVipassana
53MeditationSection
145HouseofDhamma
WorldFellowshipof
137Buddhists

<

אינדקס < לבלות

נהניתם מעמודי הדוגמה?

להזמנת הספר
לחצו כאן

רוצים עוד מידע על בנגקוק?

למידע נוסף
לחצו כאן

© שטיינהרט שרב מוציאים לאור בע״מ.
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שהם יישארו לשימושכם האישי בלבד .במילים אחרות ,אל תשתפו את הקובץ באינטרנט ,אל
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