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فهرست مطالب
پیشــنهاد مــی کنیــم صفحــات کتــاب را بــه ترتیــب مطالعــه کنیــد. امــا اگــر بــه دنبــال موضــوع خاصــی هســتید، مــی توانیــد بــا کلیــک بــر روی هــر یــک 
از گزینــه هــای زیــر وارد صفحــه مربــوط بــه آن شــوید. در بخــش انتهایــی همــه صفحــات بخــش بازگشــت بــه فهرســت مطالــب وجــود دارد، کــه بــا 

کلیــک بــر روی آن بــه ایــن صفحــه بــاز خواهیــد گشــت. 



بازگشت به فهرست مطالب

تاریخچه تایلند
ــن  ــت آن و همچنی ــیا. پایتخ ــرقی آس ــوب ش ــت در جن ــوری اس ــد کش تایلن
پرجمعیت تریــن شــهر آن بانکــوک اســت. کشــور تایلنــد دارای 514000 

کیلومتــر مربــع مســاحت می باشــد کــه۴ ٪ آن را آب تشــکیل داده اســت.
تــا ســال 1939 نــام رســمی ایــن کشــور »ســیام« بــود . از 1945 تــا 1949 نیــز 
ســیام خوانــده می شــد، تــا آن کــه بــا اعــالم رســمی دولــت نــام آن بــه تایلنــد 
ــه  ــای، ک ــوم ت ــام ق ــر ن ــالوه ب ــدی ع ــان تایلن ــای« در زب ــت. واژه »ت ــر یاف تغیی
اکثریــت مــردم کشــور را تشــکیل می دهنــد، بــه معنــی »آزادی« نیــز هســت.
تاریــخ پرچــم کشــور تایلنــد از ســه رنــگ ســفید و قرمــز و آبــی تشــکیل شــده 
ــی نمــاد  کــه رنــگ قرمــز نمــاد ملــت ، رنــگ ســفید نشــان مذهــب و رنــگ آب

حکومــت ســلطنتی اســت.

موقعیت جغرافیایی کشور تایلند 
جنــوب شــرق آســیا )15 درجــه شــمالی و 100 درجــه شــرقی - نیمکــره 

شــمالی(
مســاحت: 513.115 کیلومتــر مربــع طــول ســواحل آن 3219 کیلومتــر اســت. 

ایــن کشــور 56 ایالــت دارد و بانکــوک پایتخــت آن اســت.
همســایگان: میانمــار در غــرب و شــمال- الئــوس در شــمال و شــمال شــرق- 

کامبــوج در جنــوب شــرق و مالــزی در جنــوب
شــمال کشــورتایلند کوهســتانی بــا جنــگل هــای ســبز و زمســتان هــای 
Doi ــون ــام دوی اینتان ــه ن ــور ب ــن کش ــه ای ــن قل ــرد و دارای بلندتری ــی س کم
Chao Phraya اســت. مرکــز آن دره همــوار رودخانــه چائوپرایــا Inthanon
اســت کــه بــه خلیــج تایلنــد منتهــی مــی شــود و یکــی از حاصــل خیــز تریــن 
مناطــق رشــد میــوه و برنــج در جهــان اســت. جنــوب آن نیــز منطقــه ای کــم 
عــرض اســت کــه بــه شــبه جزیــره مالــزی مــی رســد و ســواحل زیبــای جزایــر 
آن محــل مناســبی بــرای اســتراحتگاه هــای تابســتانی هســتند. مهــم تریــن 

ــد.  بنــادر ماهیگیــری نیــز در ایــن منطقــه قــرار دارن

مذهب تایلند
ــدود 4.5  ــا ح ــلمانان، ب ــتند. مس ــی هس ــد بودای ــردم تایلن ــدود 95 ٪ م در ح
ــور  ــن کش ــی ای ــروه مذهب ــن گ ــان بزرگ تری ــد از بودایی ــت، بع ــد جمعی درص
هســتند. )گفتــه می شــود یــک نفــر ایرانــی بــه نــام شــیخ احمــد قمــی مذهــب 
شــیعه را بــه تایلنــد آورد( همچنیــن 1 ٪  باقیمانــده را ســایر ادیــان و مذاهــب 
تشــکیل مــی دهنــد. در تایلنــد بــرای پیــروان تمامــی ادیــان، آزادی مذهبــی 

ــود دارد. وج
پــس از بوداییــان، مســلمانان دومیــن گــروه مذهبــی بــزرگ در تایلنــد هســتند 
کــه عمدتــا در چهــار ایالــت جنوبــی کشــور ســکونت دارنــد. در مناطــق خاصــی 
از تایلنــد، اکثریــت جمعیــت بــا مســلمان هاســت کــه بزرگتریــن اقلیــت 
مذهبــی تایلنــد بــوده و در اجتماعاتــی مجــزا از غیــر مســلمانان زندگــی مــی 

کننــد. 
مســیحیان تایلنــد کــه اغلــب کاتولیــک هســتند، کمتــر از 1 ٪ جمعیــت تایلنــد 
را تشــکیل مــی دهنــد و در کنــار آنهــا پیــروان آییــن ســیک و هنــدو زندگــی 

مــی کننــد. 

مردم تایلند
تایلنــد حــدود ۶۵.493.298 نفــر جمعیــت دارد کــه ملیــت و زبــان آنهــا 
ــوک  ــر در بانک ــون نف ــش از 10 میلی ــداد، بی ــن تع ــت. از ای ــدی Thai اس تایلن
ــن  ــی ای ــای بوم ــدی ه ــر تایلن ــالوه ب ــد، ع ــردم تایلن ــد. م ــی کنن ــی م زندگ
کشــور، از نژادهــای مختلفــی هســتند از جملــه چینــی، الئوســی، مالزیایــی، 
پارســی و هنــدی. حــدود 75 ٪ از جمعیــت ایــن کشــور تایلنــدی، 14 ٪ چینــی 
ــتند. ــه ای هس ــدی و برم ــی، هن ــه مالزیای ــا از جمل ــت ه ــی قومی و 11 ٪ از باق
بزرگتریــن گــروه غیــر تایلنــدی هــا را چینــی هــا تشــکیل مــی دهنــد کــه نقــش 
ــیاری از  ــون بس ــت. اکن ــد اس ــته ان ــور داش ــن کش ــخ ای ــی در تاری ــل توجه قاب
China آنهــا کامــال وارد جامعــه تایلنــدی شــده و حتــی در محلــه چینــی هــای

Town بانکــوک نیــز زندگــی نمــی کننــد.

به تایلند خوش آمدید
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زبان مردم تایلند
زبــان تایلنــدی Thai یکــی از قدیمــی تریــن زبــان هــا در شــرق اســت و 
بیشــتر مــردم تایلنــد بــه ایــن زبــان صحبــت مــی کننــد. هرچنــد گویــش هــای 
قومــی و منطقــه ای بســیاری نیــز در نقــاط مختلــف ایــن کشــور وجــود دارنــد. 
تایلنــدی زبــان رســمی ایــن کشــور اســت و الفبــای مخصــوص خــود را دارد. 
زبــان گفتــاری و نوشــتاری ایــن کشــور کامــال بــرای کســانی کــه بــه ایــن کشــور 
ســفر مــی کننــد، غیــر قابــل فهــم اســت. ایــن زبــان، تــک ســیالبی و بــا پنــج 
لحــن ) آهنــگ ( مختلــف اســت کــه هــر لحنــی، معنــای یــک ســیالب واحــد 

را تغییــر مــی دهــد. 
ــا  ــود، ام ــی ش ــوزش داده م ــد آم ــدارس تایلن ــی در م ــان انگلیس ــه زب ــا اینک ب
میــزان تســلط بــه آن میــان مــردم ایــن کشــور چنــدان زیــاد نیســت. بــا ایــن 
ــور،  ــن کش ــای ای ــگاه ه ــا و فروش ــتوران ه ــا، رس ــل ه ــتر هت ــود در بیش وج
انگلیســی و برخــی از زبــان هــای اروپایــی اســتفاده مــی شــود و اســامی 

ــتند. ــدی هس ــی و تایلن ــان انگلیس ــر دو زب ــه ه ــز ب ــا نی ــان ه خیاب
ــه ایــن کشــور  هــر چنــد یادگیــری ایــن زبــان ســاده نیســت امــا کســانی کــه ب
ــا یادگیــری واژگان انــدک مــی تواننــد تجربــه دلپذیرتــری  ســفر مــی کننــد، ب
ــان  ــد خارجی ــار ندارن ــور انتظ ــن کش ــردم ای ــه م ــژه اینک ــه وی ــند ب ــته باش داش
ــی  ــا م ــه آنه ــده و ب ــگفت زده ش ــیار ش ــن رو بس ــد و از ای ــا را بدانن ــان آنه زب

ــد.  ــی کنن ــت م ــوب صحب ــیار خ ــه بس ــد ک گوین
بــرای تبدیــل نوشــتاری زبــان تایلنــدی بــه التیــن، هیــچ روش اســتانداردی 
وجــود نــدارد و بنابرایــن ممکــن اســت یــک کلمــه واحــد تایلنــدی بــه چندیــن 
ــا،  ــای راهنم ــاب ه ــم در کت ــل ه ــن دلی ــه همی ــود ب ــته ش ــن نوش ــکل التی ش
ــود.  ــی ش ــتفاده م ــی اس ــای مختلف ــون، از روش ه ــایر مت ــا و س ــه ه واژه نام
اســتانداردترین روش موجــود " سیســتم نوشــتاری پادشــاهی تایلنــد " اســت 
ــز  ــا نی ــان ه ــامی خیاب ــرای اس ــت و ب ــش اس ــه افزای ــتفاده از آن رو ب ــه اس ک

ــرده مــی شــود. ــه کار ب همیــن شــیوه ب
ــه  ــت ک ــول اس ــل، مفع ــل، فع ــورت فاع ــه ص ــان ب ــن زب ــالت در ای ــب جم ترتی
فاعــل معمــوال در جملــه حــذف مــی شــود. ضمایــر نیــز بنابــر جنســیت افــراد 
ــوند و  ــی ش ــرف نم ــدی ص ــان تایلن ــال در زب ــن افع ــم چنی ــی کند.ه ــر م تغیی

ــد. ــه ای ندارن ــچ شناس هی

اقتصاد تایلند
تایلنــد بطــور کلــی بــر دو پایــه صــادرات محصــوالت و کاالهــای تولیــدی 
)عمدتــا کشــاورزی( و نیــز جــذب درآمدهــای حاصلــه از صنعــت گردشــگری 
ــه  ــال 2007 رتب ــد در س ــاورزی ، تایلن ــش کش ــت. در بخ ــده اس ــاده ش ــا نه بن
ــج را از آن خــود کــرد. روزنامــه بانکــوک  بزرگتریــن صادرکننــده محصــول برن
ــالم  ــر اع ــت ، بناب ــح داش ــر تصری ــن خب ــا درج ای ــخ 87/11/4 ب ــت در تاری پس
ســازمان کشــاورزی و خواروبــار ســازمان ملــل متحــد ، کشــور تایلنــد بــا 
صــادرات بیــش از 8 میلیــون تــن برنــج در ســال 2007 و به دســت آوردن ســهم 
ــناخته  ــان ش ــج در جه ــده برن ــن صادرکنن ــوان اولی ــد ، بعن ــی 27 درص جهان
شــد. بــر ایــن اســاس نــام تایلنــد در کتــاب رکوردهــای جهانــی Guinness بــه 
ــادرات 8094000  ــا ص ــال 2007 ب ــج در س ــده برن ــن صادرکنن ــوان بزرگتری عن

ــه ثبــت رســید و گواهــی ثبــت رکــورد دریافــت کــرد. تــن ب
ــده  ــون، گیرن ــو و تلویزی ــامل رادی ــران: ش ــه ای ــد ب ــی از تایلن ــای واردات کااله
ــن و  ــج ، آه ــات آن ، برن ــه و قطع ــتگاه تهوی ــی ، دس ــده رادیوئ ــش کنن و پخ
ــر تلویزیــون رنگــی ، پلیمــر اتیلــن و  فــوالد ، الیــاف مصنوعــی ، تیــوب تصوی
ــات  ــوه ج ــو ، می ــک ، کائوچ ــات اتوماتی ــردازش اطالع ــتگاه پ ــن ، دس پروپیل

ــی. ــوالت چوب ــوب و محص ــی ( چ ــدی و قوط ــته بن )بس
ــز  ــیمیایی ، اوره و فل ــوالت ش ــد: محص ــه تایلن ــران ب ــی از ای ــای صادرات کااله
ــام)در  ــت خ ــی ، نف ــوالت لبن ــیر و محص ــد ، ش ــازه و منجم ــان ت ــرد ، آبزی خ
ــین آالت  ــبزیجات ، ماش ــات و س ــوه ج ــوختها ، می ــر س ــن( ، دیگ ــطح پائی س
و قطعــات ، نــخ و الیــاف ، ســبزیجات و محصــوالت آن ، آهــن و فــوالد و 

ــی. ــواد معدن ــته، م ــوالت وابس محص
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واحد پول تایلند
ــن  ــت آن و همچنی ــیا. پایتخ ــرقی آس ــوب ش ــت در جن ــوری اس ــد کش تایلن
ــر  ــت و ه ــوده اس ــات Baht ب ــون ب ــرن 19 تاکن ــر ق ــد از اواخ ــول تایلن ــد پ واح
ــه صــد ســتنگ Satang تقســیم مــی شــود. اســکناس هــای رایــج در  ــات ب ب
تایلنــد از بیســت تــا هــزار بــات متغیــر اســت و بــر روی تمامــی آنهــا تصویــری 
نمادهــای دیگــری همچــون مهــر  بــه همــراه  تایلنــد  پادشــاه کنونــی  از 

ــلطنتی وجــود دارد. س
ــتری(، 500  ــات )خاکس ــامل 1000 ب ــور ش ــن کش ــج در ای ــای رای ــکناس ه اس
ــی  ــبز( م ــات )س ــی( و 20 ب ــات )آب ــز(، 50 ب ــات )قرم ــش(، 100 ب ــات )بنف ب
ــم  ــه چش ــی ب ــت گاه ــن اس ــز ممک ــوه ای( نی ــات )قه ــکناس 10 ب ــوند و اس ش
ــیا از رده  ــادی آس ــران اقتص ــس از دوران بح ــکناس پ ــن اس ــی ای ــورد ول بخ
خــارج شــده اســت. ســکه هــای مضــروب در ایــن کشــور نیــز شــامل 25 و 50 

ــوند. ــی ش ــی م ــج و ده بات ــک ، پن ــود(، ی ــی ش ــده م ــدرت دی ــه ن ــتنگ )ب س
کد اختصاری بات تایلند THB و نشانه نوشتاری آن Bht، ฿ یا β است.

اختالف ساعت تهران و بانکوک
ــر اســت مثــال اگــر ســاعت در  ســاعت در بانکــوک 3.۵ ســاعت از تهــران جلوت

تهــران 1 بعــد ظهــر اســت وقــت محلــی در بانکــوک ۴.۵ بعــد ظهراســت.

فاصله هوایی تهران تا بانکوک
فاصلــه هوایــی تهــران تــا بانکــوک مســتقیم 7 ســاعت اســت و بــا توجــه بــه 3.۵ 
ســاعت اختــالف ســاعت، اگــر از فــرودگاه امــام IKA تهــران ســاعت 8 صبــح 
 BKK پــرواز داشــته باشــیم ســاعت ۶.۵ عصــر همــان روز در فــرودگاه جدیــد
بانکــوک فــرود خواهیــم آمــد. و تــا خــروج از فــرودگاه و تحویــل اتــاق هتــل در 
ــفر  ــزی روز اول س ــه ری ــس در برنام ــد. پ ــد ش ــب خواه ــاعت 8 ش ــوک س بانک

تایلندتــان ایــن نکتــه را در نظــر داشــته باشــید.

تعطیالت رسمی در تایلند
هــر ســال در تقویــم قمــری همــان ســال اعــالم مــی شــود و بــه ایــن دلیــل بــا 

اندکــی تغییــر همــراه اســت.

اول ژانویه: روز آغاز سال نو 
۶ آوریل: روز یادبود پادشاه رامای اول

13-15 آوریل:  جشن سال نو تایلندی- جشن آب
ماه می: مراسم سلطنتی کاشت، آغاز رسمی فصل کاشت در تایلند

1 می: روز جهانی کارگر
5 می: روز تاجگذاری 

1 جوالی: روز نیمه سال
12 آگوست: روز تولد ملکه، روز مادر

23 اکتبر: سالمرگ رامای پنجم
۵ دسامبر: روز تولد پادشاه، روز ملی، روز پدر

10 دسامبر: روز قانونگذاری - تبدیل حکوت تایلند به سلطنت مشروطه
31 دسامبر: شب سال نو
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آب و هوای تایلند
ــوای  ــک آب ه ــع دارای ی ــتر مواق ــت بیش ــک اس ــا نزدی ــه دری ــد ب ــون تایلن چ
جنــوب  اســتراتژیکی  موقعیــت  در  تایلنــد  کشــور  باشــد.  مــی  معتــدل 
ــور  ــمال کش ــد. ش ــی باش ــز م ــل خی ــیار حاص ــته و بس ــرار داش ــیا ق ــرقی آس ش
کوهســتانی و دارای جنگلهــای بســیاری اســت و نواحــی مرکــزی آن پوشــیده 
ــرزمین  ــن س ــرق ای ــرب و ش ــمت غ ــت. قس ــج اس ــبز برن ــالیزارهای سرس از ش
دارای باغهــای میــوه، درختــان کائوچــو، جنگلهــای همیشــه ســبز و ســاحل 
شــنی ســفید اســت. عــالوه بــر آن دارای جزایــر بســیاری اســت کــه هــر کــدام، 

ــذارد. ــی گ ــش م ــه نمای ــگران ب ــرای گردش ــت را ب ــری از بهش ــی تصوی گوی
ــن  ــد، بی ــاران در تایلن ــا و ب ــودن گرم ــم ب ــر ک ــد از نظ ــل تایلن ــن فص ــا بهتری ام
مــاه هــای نوامبــر تــا فوریــه و در فصــل سرماســت. دمــای هــوا تایلنــد در ایــن 
فصــل روزهــا 28 درجــه ســانتیگراد و شــب هــا 12 درجــه ســانتیگراد اســت و 
ــه  ــود ک ــی ش ــاز م ــا آغ ــل گرم ــس از آن فص ــت را دارد. پ ــن رطوب ــم تری ــوا ک ه
آوریــل گرمتریــن مــاه آن اســت و جشــن آب در تایلنــد نیــز بــه همیــن دلیــل 

در نیمــه ایــن مــاه برگــزار مــی شــود.

آب و هوای تایلند سه فصل مشخص دارد: 

- فصل گرم وخشک در تایلند
از فوریــه  ) دومیــن مــاه ســال 13 بهمــن تــا 11 اســفند( تــا می )12 اردیبهشــت 

تــا 11خــرداد(، میانگیــن دمــای 34 درجه، رطوبــت 75 درصد. 

- فصل بارانی و آفتابی در تایلند
ــن  ــان(، میانگی ــا 10 آب ــر ت ــر )10 مه ــا اکتب ــر( ت ــرداد تا10تی ــن ) 12خ از ژوئ

ــد.  ــت 87 درص ــه، رطوب ــای 29 درج دم

- فصل سرد در تایلند
 از نوامبــر )11آبــان تــا 10 آذر( تــا فوریــه  دومیــن مــاه ســال 13 بهمــن تــا 11 

اســفند(، میانگیــن دمــا تــا زیــر 20 درجــه، کاهــش رطوبــت.

- فصل بارانی و آفتابی در تایلند
ــا 10  ــرداد ت ــت )11م ــای آگوس ــاه ه ــادی در م ــاران زی ــوال ب ــوک معم  در بانک
شــهریور( و ســپتامبر )11شــهریور تــا 9 مهــر( مــی بــارد و در اکتبــر )10 مهــر 
ــه بیشــترین حــد خــود رســیده و ســیالب هایــی نیــز در شــهر  ــان( ب ــا 10 آب ت

جــاری مــی شــوند.

لغات و کلمات پر کاربرد تایلندی
Sawadi :سالم

Chai:بله
Maichai :)خیر )نه

Yindi donrab :خوش آمدید
Kab kun :متشکرم

Chin :لطفا
Di :خوب است
Koto :متاسفم

Ahan Chaw :صبحانه
Ahan Glanwan :ناهار

Xahar yen :شام
Raka ? : قیمت؟

La gan :خدانگهدار
Satani lordfai daidin ?: ایستگاه مترو کجاست؟

Bai Lo me yuna ? : ایستگاه اتوبوس کجاست؟
Ganona to thaksi :لطفا یک تاکسی خبر کنید

Chan mai pu passa :من زبان بلد نیستم
Wela sing thi mi xyu hrux mi : ساعت چنده؟

Allay :خیلی خوشمزه است
Sanou :هیجان انگیز است

Wanni dijay ma :روز خوبی بود
Bai tang Nai ? :لطفا این آدرس را به من نشان دهید

Ganona to hai beni intresting :لطفا با این شماره تماس بگیرید
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فرهنگ و آداب و رسوم تایلند
ــه تایلنــد چیــزی کــه همیشــه لبخنــد اســت. هــر خارجــی بــه محــض ورود ب

خنــده و یــا لبخنــد بــدون مقدمــه شــاید در کشــورهای دیگــر بــا تعجــب و یــا 
ــی  ــد بخش ــده و لبخن ــد خن ــی در تایلن ــد ول ــب باش ــرای مخاط ــی ب ــر غلط فک
ــدی  ــت.لبخند تایلن ــکیل داده اس ــار را تش ــن دی ــای ای ــان ه ــت انس از طبیع
هــا معانــی مختلفــی دارد.تایلنــدی هــا اگــر خوشــحال باشــند مــی خندنــد.

بــرای عذرخواهــی نیــز از لبخنــد اســتفاده مــی کننــد. بــرای تشــکر نیــز لبخند 
ــد  ــود را دارن ــوص خ ــده ی مخص ــی خن ــت زدگ ــورت خجال ــد. در ص ــی زنن م
ــا در  ــدی ه ــا تایلن ــه بعض ــری ک ــت.خنده ی دیگ ــرمندگی اس ــانگر ش ــه نش ک
مواقعــی کــه مشــکل دارنــد و یــا عصبانــی هســتند مــی کننــد کــه ایــن عمــل 
باعــث مــی گــردد کــه بعــدا پشــیمان نباشــند و یــا احتمــاال حــرف بــدی را بــه 

کســی نگفتــه باشــند.
 تایلنــدی هــا بســیار میهمــان نــواز هســتند امــا در عیــن حــال فاصلــه طبقاتــی 
ــوده و از  ــدارا ب ــل م ــور و اه ــی صب ــان های ــا انس ــت. آنه ــم اس ــا مه ــرای آنه ب
رفتارهــای تنــد و توهیــن آمیــز دوری مــی کننــد. هنــگام بازدیــد از معابــد یــا 
کاخ پادشــاهی ،گردشــگران بایــد لبــاس مناســب و نســبتا پوشــیده ای بــه تــن 

داشــته و بــدون کفــش وارد ایــن آثــار باســتانی شــوند.
فرهنــگ تایلنــدی ریشــه در فرهنــگ هنــد دارد و دوران طالیــی آن بــه زمــان 
ــن  ــر و هــم چنی ــی نظی ــی ب ــار تاریخ ــه آث ــردد ک ــی گ ــاز م ــا ب ــاهی آیوتای پادش

رقــص و نمایــش تایلنــدی بــر جــای گذاشــته اســت . 

ــمی و  ــام غیررس ــود، دارای ن ــی خ ــام اصل ــر ن ــالوه ب ــی ع ــا همگ ــدی ه تایلن
ــا آن یکدیگــر را صــدا مــی زننــد. تایلنــد  معمــوال کوتاهــی نیــز هســتند کــه ب
ــوند.  ــی ش ــمرده م ــدس ش ــودا مق ــر ب ــه در آن تصاوی ــت ک ــی اس ــور بودای کش
ــی  ــت خارج ــر توریس ــی اگ ــت حت ــدان اس ــات زن ــه مقدس ــن ب ــازات توهی مج

ــود. ــل ش ــن عم ــب ای مرتک
دســت زدن بــه ســر افــراد یــا اشــاره بــا پــا بــه چیــزی، در ایــن کشــور بســیار بــد 
شــمرده مــی شــود زیــرا تایلنــدی هــا ســر را مقــدس تریــن و پــا را پســت تریــن 
بخــش بــدن مــی داننــد. کتــاب هــا از جملــه اشــیای پــر ارزش بــرای آنهــا بــه 

شــمار مــی رونــد، بنابرایــن نبایــد آنهــا را روی ســر یــا روی زمیــن قــرار داد.
در کشــور تایلنــد، رنــگ هــای مختلــف نشــانگر روزهــای هفتــه هســتند. زرد 
ــد  ــن روز متول ــی در ای ــاه کنون ــه پادش ــی ک ــت و از جای ــنبه اس ــگ روز دوش رن
ــی  ــم های ــود پرچ ــت و وج ــلطنتی اس ــگ س ــز رن ــگ زرد نی ــت، رن ــده اس ش
ــا از  ــدی ه ــترده تایلن ــت گس ــانگر حمای ــور، نش ــر کش ــگ در سراس ــن رن ــه ای ب

ــت.  ــاهی اس پادش
مــردم تایلنــد رابطــه ای نزدیــک بــا فیــل هــا دارنــد و ایــن حیوانــات جایــگاه 
ــا  ــودن آنه ــن ب ــا در نمادی ــل ه ــت فی ــد. اهمی ــردم دارن ــن م ــزد ای ــی ن باالی
بــرای پادشــاهی، مذهــب و ملــت اســت زیــرا در تاریــخ و افســانه هــای مــردم 

ــد. ــته ان ــته داش ــی برجس ــواره نقش ــات هم ــن حیوان ــد، ای تایلن
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محبوبیت پادشاه نزد مردم تایلند 
تایلنــد کشــوری پادشــاهی اســت و پادشــاه در نــزد مــردم از باالتریــن جایــگاه 
ــاه  ــه پادش ــه ب ــی رود ک ــار م ــان انتظ ــوان مهم ــما بعن ــت. از ش ــوردار اس برخ
احتــرام بگذاریــد. ســکه هــا و اسکناســهای تایلنــد منقــش بــه تصاویــر پادشــاه 
ــه  ــکه ای ک ــان روی س ــف پایت ــتن ک ــرد. گذاش ــف ک ــال و کثی ــد م ــد لگ را نبای

روی زمیــن افتــاده بــی احترامــی بزرگیســت.
ــزد  ــا و ن ــرکت ه ــی، ش ــای عموم ــاه در مکانه ــه پادش ــی ب ــی کالم ــی احترام ب
مــردم، در تایلنــد قابــل تحمــل نبــوده و جــرم تلقــی مــی شــود. مجســمه هــای 
پادشــاه در بســیاری از خیابــان هــای تایلنــد نصــب شــده و دیــدن مردمــی کــه 
هنــگام عبــور از مقابــل ایــن مجســمه هــا بعــد از مکثــی کوتــاه، ادای احتــرام 

مــی کننــد امــری عــادی اســت.

زنان گردن دراز تایلندی
در تایلنــد زنــان از قبیلــه پاودانــگ )Paudang( از ســن ۵ ســالگی حلقــه هــای 

مســی بــه دور گــردن خــود نصــب مــی کننــد.
زمانــی کــه بــه ســن بزرگســالی مــی رســند، گردنشــان بــه بیــش از 20 ســانتی 
متــر مــی رســد. در انتهــای یــک جــاده در عمــق جنگل هــای تایلنــد، گروهــی 
ــردون  ــار دور گ ــد م ــی مانن ــه  برنج ــک لول ــه ی ــته اند ک ــایه نشس ــان در س از زن
ــوان  ــا نمی ت ــه آنه ــکل، ب ــن ش ــا ای ــت و ب ــده اس ــده ش ــا پیچی ــد آنه ــیار بلن بس

خیــره نشــد.
سال هاســت کــه دیــدن زنــان گــردن دراز از روســتای کایــان ) Kayan( در 
ــبب  ــه س ــرز برم ــی م ــد در نزدیک ــی تایلن ــمال غرب ــاده در ش ــه ای دور افت گوش

ــت.  ــده اس ــه ش ــن منطق ــه ای ــگر ب ــذب گردش ج

احترام به بودا و مقدسات
ــش  ــار و پوش ــتن رفت ــودا، داش ــای ب ــمه ه ــد و مجس ــد از معاب ــگام بازدی هن
مناســب مهــم اســت. قبــل از ورود بــه اماکنــی کــه دارای تصویــر یــا مجســمه 
ای از بــودا باشــند بایــد کفــش هایتــان را در آوریــد. زنــان نبایــد بــه راهــب هــا 

و وســایل آنهــا دســت بزننــد.
هنــگام عکــس انداختــن نبایــد دســت یــا پــا را بــه هــر نــوع مجســمه بــودا تکیه 
داد و حتــی بــا پــا بــه طــرف مجســمه ها اشــاره نکنیــد چــون در تایلنــد بدترین 
ــد از  ــت. بازدی ــزی اس ــا چی ــخص ی ــک ش ــرف ی ــه ط ــا ب ــا پ ــاره ب ــن،  اش توهی
ــی  ــزار نم ــی در آن برگ ــم مذهب ــه مراس ــد، مادامیک ــلمانان تایلن ــاجد مس مس
شــود آزاد اســت. امــا هنــگام بازدیــد بایــد لبــاس مناســب داشــت مــردان بایــد 

بــا کاله و زنــان بایــد بــا شــال موهــای خــود را بپوشــانند.

سالم کردن در تایلند
ــا بــه کار بــردن لفــظ ســالم نیســت بلکــه بــه عنــوان  "وی" Wai تنهــا ســالم ب
یــک عمــل محترمانــه نیــز قلمــداد مــی شــود . اصــوال ایــن حرکــت و یــا عمــل 
ســاختار اجتماعــی تایلنــدی هــا را اســتوار تــر نشــان مــی دهــد . مــردم تایلنــد 
ــم  ــورت و خ ــل ص ــه مقاب ــا ب ــت و آوردن آنه ــف دو دس ــباندن ک ــم چس ــا به ب
کــردن ســر بــه طــرف جلــو، بــه همدیگــر ســالم مــی کننــد و جــوان ترهــا بــه 

بزرگترهــا اول ســالم مــی کننــد ولــی یــک بزرگتــر بــه بچــه Wai نمــی گویــد. 
هنــگام ســالم کــردن بــه یــک تایلنــدی دســت ندهیــد یــا بــا تــکان دادن دســت 

ســالم نکنیــد.
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جشن های ساالنه در تایلند 
کــم پیــش مــی آیــد کــه در بانکــوک باشــید و جشــن یــا فســتیوالی به مناســبتی 
در حــال برگــزاری نباشــد! تایلنــد در طــول ســال، شــاهد چندیــن جشــن زیبــا 
ــالت  ــزو تعطی ــز ج ــا نی ــی از آنه ــه بعض ــت ک ــف اس ــای مختل ــبت ه ــه مناس ب
رســمی کشــور هســتند. تایلنــدی هــا از آنجــا کــه عالقــه زیــادی بــه جشــن و 
شــادی دارنــد، از هــر فرصتــی حتــی کریســمس، بــرای برگــزاری جشــن هــای 
ملــی اســتفاده مــی کننــد بــه طــوری کــه ســال نــو را در تایلنــد ســه بــار جشــن 
مــی گیرنــد: ســال نــو میــالدی در ژانویــه، ســال نــو چینــی در فوریــه و ســال 
نــو تایلنــدی در آوریــل. بیشــتر جشــن هــا ملــی نیــز در فصــل خنــک کــه بیــن 

مــاه هــای نوامبــر تــا فوریــه اســت، برگــزار مــی شــوند.

جشن آب در تایلند
ــه  ــود و ب ــی ش ــزار م ــال برگ ــر س ــل ه ــدی، در 13 آوری ــو تایلن ــال ن ــن س جش

ــول  ــه ط ــت ب ــد اس ــال جدی ــتین روز س ــه نخس ــل ک ــا 15 آوری ــدت 3 روز ت م
ــردن  ــت ک ــی حرک ــه معن ــدی ب ــان تایلن ــد. واژه Songkran در زب ــی انجام م
و تغییــر مــکان اســت و علــت نامگــذاری آن حرکــت خورشــید در منطقــه 
ــه در  ــود ک ــی ش ــزار م ــن آب برگ ــن جش ــن روز همچنی ــت. در ای ــروج اس الب
واقــع شــروع فصــل بــاران بــوده و بــه بــاور مــردم تایلنــد، ایــن آب بــد اقبالــی 
ــا  را از آنهــا شســته و دور مــی کنــد. ایــن ســنت در جامعــه تایلنــدی بســیار ب
ــا  ــوند ت ــی ش ــع م ــم جم ــواده دور ه ــای خان ــن اعض ــت. در روز جش ارزش اس
ــای  ــت ه ــرروی دس ــبو ب ــن آب خوش ــا ریخت ــا ب ــه بزرگتره ــود را ب ــرام خ احت
آنهــا نشــان دهنــد و در مقابــل از دعــای آنهــا بــرای خــوش بختــی و ســعادت 
ــودا و  ــه ب ــرام ب ــس از ادای احت ــن روز پ ــر ای ــد از ظه ــوند. در بع ــوردار ش برخ
شســتن آن، همــه مــردم از پیــر و جــوان بــه یکدیگــر آب مــی پاشــند. معــروف 
تریــن جشــن آب، در ایالــت چیانــگ مــای در شــمال تایلنــد برگــزار مــی شــود 
کــه مــردم زیــادی در ایــن روزهــا از مناطــق مختلــف کشــور بــرای شــرکت در 

ــد. ــه چیانــگ مــای مــی رون ایــن جشــن ب

جشن ماه کامل در تایلند
ــام  یکــی از زیباتریــن و محبــوب تریــن جشــن هــای تایلنــد لــوی کراتونــگ ن
ــم  ــاه تقوی ــن م ــل از دوازدهمی ــاه کام ــال در روز م ــر س ــن ه ــن جش دارد. ای
قمــری تایلنــد برگــزار مــی شــود کــه در تقویــم میــالدی معمــوال روزی از مــاه 
نوامبــر اســت. لــوی بــه معنــای شــناور کــردن و کراتونــگ بــه معنــای کلکــی بــه 

شــکل نیلوفــر آبــی و ســاخته شــده از بــرگ مــوز اســت.
در شــامگاه ایــن روز بســیاری از مــردم بــه کانــال یــا رودخانــه نزدیــک محــل 
ــود روی آن  ــمع و ع ــه ش ــود را ک ــای خ ــک ه ــا کل ــد ت ــی رون ــود م ــکونت خ س
ــا  ــا، در رود ره ــه آب ه ــکر از اله ــرام و تش ــرای ادای احت ــد، ب ــرده ان ــن ک روش
کــرده و تمــام کینــه هــا، خشــم و پلیــدی هــا ار از خــود دور کننــد. مــردم هــم 
ــی  ــا م ــود ره ــک خ ــا کل ــراه ب ــرده و آن را هم ــاه ک ــود را کوت ــوی خ ــن و م ناخ
ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــا ب ــد، آنه ــاک کنن ــود پ ــود خ ــا را از وج ــی ه ــا ناپاک ــد ت کنن
ایــن کار بــرای آنهــا خــوش شانســی مــی آورد و گنــاه و بــدی را دور مــی کنــد.

ــک  ــک گل، ی ــا ی ــده و ب ــاخته ش ــوز س ــت م ــرگ درخ ــت و ب ــا از پوس ــک ه کل
ــود. ــی ش ــن م ــکه تزیی ــود و س ــدد ع ــمع و 3 ع ش

پیــش از رهــا کــردن آن در آب، آنهــا را روشــن مــی کننــد . تایلنــدی هــا 
معمــوال هنــگام رهــا کــردن کلــک خــود در آب آرزویــی مــی کننــد و بســیاری 
ــه از نظــر خــارج نشــده، روشــن  ــی ک ــا زمان ــر شــمع آنهــا ت ــه اگ ــد ک ــاور دارن ب
بمانــد، آرزوی آنهــا بــرآورده خواهــد شــد. در چیانــگ مــای روز قبــل از لــوی 
کراتونــگ، ایــن روز را جشــن مــی گیرنــد و فانــوس هــای خــود کــه بــه شــکل 
بالــون هســتند را در شــامگاه ایــن روز رهــا مــی کننــد تــا بــد اقبالــی از آنهــا دور 

شــود و نــور فانــوس راه درســت را در زندگــی بــه آنهــا نشــان دهــد. 
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غذای تایلندی 
ــرار گرفتــن ایــن کشــور در میــان چیــن و هنــد،  ــه دلیــل ق غذاهــای تایلنــد ب
آمیــزه ای از غذاهــای ایــن دو کشــور اســت. غــذا در تایلنــد وعــده مشــخصی 
نــدارد و معمــوال بخارپــز شــده یــا تفــت داده مــی شــود. برخــی از مــوادی کــه 
ــز،  ــل قرم ــیر،  فلف ــد از: س ــتند عبارتن ــج هس ــیار رای ــدی بس ــپزی تایلن در آش
ــان،  ــیاه، ریح ــل س ــل، فلف ــدی، زنجبی ــر هن ــل، تم ــیر نارگی ــو، ش ــرگ لیم ب

ــره ســبز، آب لیمــو و ســس ماهــی. ــه، زی زردچوب
غــذای اصلــی تایلنــد، برنــج بــه ویــژه برنــج ســفید اســت کــه تقریبــا در همــه 
ــز  ــته، کاری، و نی ــس از آن رش ــود. پ ــی ش ــتفاده م ــی اس ــای غذای ــده ه وع
ــل  ــوند. دلی ــی ش ــت م ــور یاف ــه وف ــور ب ــن کش ــای ای ــو در غذاه ــی و میگ ماه
ــه هــای بســیار اســت کــه  آن نیــز وجــود خلیــج تایلنــد و هــم چنیــن رودخان
وابســتگی غذاهــای تایلنــدی را بــه موجــودات و گیاهــان دریایــی نشــان مــی 

دهــد.
ــن  ــا پخت ــردن ی ــاب ک ــز، کب ــکل آب پ ــه ش ــوال ب ــد معم ــنتی تایلن ــپزی س آش
بــوده امــا در طــول ســال هــا بــا تاثیــر از چینــی هــا، ســرخ کــردن و تفــت دادن 
هــم وارد آن شــده اســت. فلفــل را هــم پرتغالــی هایــی کــه در قــرن هفدهــم از 

امریــکای جنوبــی بــه تایلنــد آمدنــد، بــا خــود بــه همــراه آوردنــد. 
ــدی  ــب تایلن ــذای مناس ــود. غ ــی ش ــرو م ــم س ــا ه ــاره و ب ــذا یکب ــد غ در تایلن
شــامل ســوپ، خــوراک کاری بــا ادویــه یــا ســاالدی ادویــه دار، ســس همــراه 

ــا ماهــی و ســبزیجات مــی شــود ب

امــا اگــر ســوپ ادویــه دار باشــد، غذایــی بــدون ادویــه را جایگزیــن کاری مــی 
کننــد زیــرا بایــد هارمونــی طعــم و ترکیــب در هــر غــذا و هــم چنیــن میــان تمام 
ــاالدی  ــوال س ــا معم ــن غذاه ــار ای ــد. در کن ــته باش ــود داش ــم وج ــا ه ــا ب غذاه
تنــد و چندیــن ســس مختلــف بــرای انــواع ایــن غذاهــا و نیــز دســری شــیرین 

و یــا میــوه هــای تــازه وجــود دارنــد. 
بیشــتر مــردم تایلنــد ســاندویچ را بــه عنــوان وعــده غذایــی نمــی داننــد و آن 
را میــان وعــده دانســته و صــرف برنــج بــرای غــذای آنهــا بســیار اهمیــت دارد. 
همچنیــن مــردم تایلنــد زمــان خاصــی بــرای اینکــه نشســته و غــذا بخورنــد، 
ــد.  ــی خورن ــذا م ــد غ ــنگی کنن ــاس گرس ــان احس ــر زم ــد و ه ــی دهن ــرار نم ق
بــه همیــن دلیــل هــم اســتفاده از ایــن جملــه در میــان آنهــا متــداول اســت: 

چیــزی خــوردی؟!
ــف در  ــای مختل ــس ه ــا س ــک ب ــه کوچ ــن کاس ــود چندی ــان وج ــرای خارجی ب
کنــار غذاهــای تایلنــدی کمــی گیــج کننــده اســت امــا در واقــع تایلنــدی هــا 
بــه طعــم هــای مختلــف بســیار اهمیــت مــی دهنــد و گاهــی تعــداد ســس هــا 

از غــذای اصلــی بیشــتر اســت! 
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Bangkok )شهر بانکوک)شهر فرشتگان
شــهر بانکــوک، پایتخــت تایلنــد، کــه در دهــه اخیــر یکــی از مهمتریــن 
مقاصــد گردشــگران از سراســر جهــان بــوده اســت، بیــن مــردم ایــن کشــور بــا 
ــن  ــده مــی شــود. بانکــوک بزرگتری ــام شــهر فرشــتگان Krung Thep خوان ن
ــر جنــب و جــوش تریــن پایتخــت هــای آسیاســت.  شــهر تایلنــد و یکــی از پ
بانکــوک ماننــد بســیاری از شــهرهای مــدرن جهــان، دارای آســمان خــراش 
ــن  ــرودگاه بی ــس و ف ــرفته و لوک ــد پیش ــز خری ــل و مراک ــای مجل ــل ه ــا، هت ه
ــتقیم  ــای مس ــه روزه پروازه ــه هم ــت ک ــی اس ــیع و مدرن ــیار وس ــی بس الملل
بســیاری از پایتخــت هــای آســیایی، اســترالیا، کانــادا، اروپــا و آمریــکا در آن 

انجــام مــی شــود.
پــس از ســوختن آیوتایــا )شــهر ســوخته(، پایتخــت باســتانی ســیام، پادشــاه 
رامــای اول در ســال 1782، بانکــوک را پایتخــت پادشــاهی ســیام قــرار داد. 
ــه،  ــاحت و 50 منطق ــع مس ــش از 1500 کیلومترمرب ــا بی ــون ب ــهر اکن ــن ش ای
حــدود 10 میلیــون نفــر جمعیــت را در خــود جــای داده اســت و از ایــن نظــر 
بیســت و دومیــن شــهر بــزرگ دنیاســت. مهمتریــن مناطــق تجــاری بانکــوک 
در منطقــه ســیلوم و بانگــراک اســت. در بانکــوک بیــش از هــزار آســمان 
ــراه آورده  ــه هم ــوک ب ــرای بانک ــا را ب ــه 17 در دنی ــه رتب ــود دارد ک ــراش وج خ

اســت.
بانکــوک بــه علــت بیــش از 400 معبــد بودایــی بــی نظیــر خــود شــهرت دارد و 
اگــر اقامــت شــما در بانکــوک کوتــاه باشــد، قــادر بــه بازدیــد از تمامــی جاذبــه 

هــای ایــن شــهر گــرم، شــلوغ و هیجــان انگیــز نخواهیــد بــود!
ــتراحت و  ــرای اس ــبی ب ــل مناس ــن، مح ــت و هواهی ــراه پوک ــه هم ــوک ب بانک
اقامــت خانــواده هاســت. هواهیــن Hua hin، قدیمــی تریــن و ســنتی تریــن 
اســتراحتگاه ســاحلی تایلنــد اســت کــه در نزدیکــی بانکــوک قــرار دارد و 

ــت.  ــده اس ــع ش ــا واق ــز در آنج ــلطنتی نی ــواده س ــتراحتگاه خان اس
مــردم بانکــوک بــه غــذا خــوردن عالقــه بســیار دارنــد کــه بــه ایــن موضــوع مــی 
ــا  ــان ه ــار خیاب ــه در کن ــی ک ــواع غذاهای ــیار و ان ــای بس ــتوران ه ــوان از رس ت
فروختــه مــی شــوند، پــی بــرد. بــه همیــن دلیــل همیشــه بــوی غــذا در هــوا بــه 
مشــام مــی رســد! امــا ایــن کار بخشــی از فرهنــگ مــردم ایــن منطقــه اســت و 

ماننــد هــر کشــور دیگــری بخشــی از جاذبــه آن محســوب مــی شــود.

آب و هوای بانکوک
قــرار  تایلنــد درســت در عــرض جغرافیایــی گرمســیری  بانکــوك و مرکــز 
تجربــه  را  بارانــی  و  خشــك  دوره ای  و  متنــاوب  موســم های  و  گرفته انــد 
می کننــد. بــاد و بــاران موســمی جنوبــی- غربــی در میانــه اردیبهشــت تــا تیــر 
وارد می شــود و تــا آبــان دوام مــی آورد. پــس از آن بــا شــروع تاثیــرات موســم 
شــمالی- شــرقی، دوره ای نســبتًا خشــك بــا کاهــش نســبی دمــا آغــاز می شــود 
ــا افزایــش  ــد، متعاقــب آن دوره ای دیگــر ب ــا اواخــر بهمــن ادامــه می یاب کــه ت
ــم  ــق تقوی ــر طب ــه ب ــه دارد. گرچ ــت ادام ــا اردیبهش ــفند ت ــا از اس ــبی دم نس
رســمی کشــاورزی تایلنــد، باران هــا از اواخــر تیــر آغــاز می شــوند امــا شــروع 

ــد . ــاله متغییرن ــر س ــم ها ه موس
شــناخته  انبــه  بارش هــای  نــام  بــه  خشــك  فصــل  در  بیــگاه  باران هــای 
ــتند  ــوك هس ــال در بانک ــای س ــن ماه ه ــر پرباران تری ــهریور و مه ــوند. ش می ش
و بــا توجــه بــه اشــباع شــدن زمیــن از بــاران و همچنیــن پســت بــودن زمیــن 
نســبت بــه ســطح آب، آبــان مــاه فصــل طغیان هــا اســت. اگــر در ایــن مــاه در 
بانکــوك بســر می بریــد ممکــن اســت در برخــی نقــاط شــهر آب  گرفتگی هــای 

نســبتًا عمیقــی را ببینیــد.
ــا بهمــن( دمــای شــبانه ممکــن اســت  در طــول فصــل خنــك و خشــك )آذر ت
ــه  ــن 28 درج ــا میانگی ــز ب ــا نی ــد و روزه ــقوط کن ــانتی گراد س ــه س ــا 12 درج ت
ــان(  ــا آب ــرداد ت ــی )خ ــای باران ــول ماه ه ــوند. در ط ــپری می ش ــانتی گراد س س
ــا  ــدود 26 ت ــب ها ح ــانتی گراد و در ش ــه س ــدود 32 درج ــوا در روز ح ــای ه دم
ــل  ــرای فص ــه ب ــا ۵ درج ــر ۴ ی ــن مقادی ــه ای ــت. ب ــانتی گراد اس ــه س 28 درج
گــرم )اســفند تــا اردیبهشــت( اضافــه کنیــد. آب و هــوای بانکــوك بــرای اغلــب 
ــت بیشــتر  ــن اس ــای ادراکــی ممک ــت و دم ــرجی اس ــال بســیار ش ماه هــای س
ــت  ــال رطوب ــرم س ــل گ ــد. در فص ــد، باش ــش می ده ــنج نمای ــه هواس از آنچ
آمیختــه بــا آلودگــی هــوا اســت. ماه هــای آذر تــا فروردیــن همــراه بــا رطوبــت 
کمتــری هســتند، خصوصــًا هنگامــی کــه نســیم هایی از ســوی فــالت خــورات 

ــد . ــب می ران ــت را عق ــد و رطوب ــان می یاب ــرقی جری ــمال ش ــمت ش ــه س ب
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مراکز خرید بانکوک
شــهر بانکــوک یکــی از بهتریــن شــهرهای دنیــا بــرای خریــد اســت، زیــرا اگــر 
بدانیــد از کجــا خریــد کنیــد، مــی توانیــد اجنــاس بســیار متنــوع و ارزانــی پیــدا 
کنیــد. عــالوه بــر ایــن فروشــگاه هــای بســیاری نیــز در ایــن شــهر هســتند کــه 
ــه عمــده  ــد. یکــی از ایــن مناطــق کــه ب کیفیــت و البتــه قیمــت باالتــری دارن
  Pratunam فروشــی و قیمــت هــای بســیار ارزان شــهرت دارد، بــازار پرتونــم
اســت کــه در مرکــز شــهر قــرار دارد، از صبــح تــا بعدازظهــر بــاز اســت و کوچــه 
ــی  ــه در آن م ــت ک ــی اس ــاس فروش ــای لب ــازه ه ــو از مغ ــک آن ممل ــای باری ه
توانیــد بــا خریــد دو یــا ســه قطعــه جنــس، از قیمــت عمــده فروشــی برخــوردار 

شــوید.
در نزدیکــی ایــن بــازار، ســه فروشــگاه بــزرگ پتونــم ســیتی کامپلکــس 
ســنتر پرتونــم  و   Platinium پلتینیــوم  و   Pratunam City Complex

ــای  ــت ه ــاس و قیم ــا دارای اجن ــه تقریب ــد ک ــرار دارن Pratunam Center  ق
مشــابه بــا بــازار هســتند. در مجــاورت پلتینیــوم، فروشــگاه لــوازم کامپیوتــری 
پــن تیــپ Pantip Plaza  واقــع شــده کــه مرکــز اصلــی خریــد ایــن گونــه لــوازم 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــوک ب در بانک
ســیام اســکوئر Siam Square دیگــر منطقــه اصلــی بــرای خریــد در بانکــوک 
اســت کــه در خیابــان رامــا یکــم قــرار گرفتــه اســت و فروشــگاه های اطــراف آن 
 ،Siam Discovery  سیام دیســکاوری ،Siam Center  شــامل ســیام ســنتر
ــی  ــو Tokyo م ــی MBK و توکی ــون Siam Paragon ، ام.بی.ک ــیام پاراگ س
شــوند. اجنــاس ایــن فروشــگاه هــا قیمــت باالتــری نســبت بــه منطقــه پرتونــم 
دارنــد و تنهــا در ام.بی.کــی اســت کــه مــی توانیــد قیمــت هــای ارزان تــر هــم 
ــت،  ــام Mahboonkrong اس ــف ن ــه مخف ــیMBK   ک ــد. ام.بی.ک ــدا کنی پی
ــه در  ــت ک ــا در آسیاس ــن ه ــی از بزرگتری ــوک و یک ــگاه بانک ــن فروش بزرگتری
ــازه و  ــش از 2000 مغ ــا بی ــه ب ــت طبق ــده و دارای هش ــاخته ش ــال 1985 س س
150 رســتوران، هشــت ســالن ســینما و ســالن بولینــگ اســت. ایــن فروشــگاه 
روزانــه حــدود 105 هــزار نفــر بازدیــد کننــده دارد و از ایــن نظــر نیــز در تایلنــد 

بــی ماننــد اســت.
در امتــداد دیگــر خیابــان رامــا یکــم، مراکــز خریــد ســنترال ورلــد پــالزا 
Central World Plaza، زن Zen  و ایســتن Isten  همگــی در یــک مجموعــه 
منســجم و زیبــا قــرار گرفتــه انــد کــه از مهــم تریــن و بزرگتریــن فروشــگاه هــای 
بانکــوک بــه شــمار مــی آینــد و اجنــاس آنهــا از لحــاظ کیفیــت و قیمــت ماننــد 
ــیع،  ــه وس ــن مجموع ــروی ای ــتند. روب ــکوئر هس ــیام اس ــای س ــگاه ه فروش
مراکــز خریــد دیگــری چــون گیســورن پــالزاGaysorn Plaza  و نیــز فروشــگاه 
بیــگ ســی Big C واقــع شــده انــد. بیــگ ســی نیــز از جملــه فروشــگاه 
هایــی اســت کــه اجنــاس متنــوع بــا قیمــت بســیار مناســب دارد. در منطقــه 
ســوخومویت نیــز فروشــگاه امپریــم Emporium مهمتریــن و بزرگتریــن 

ــد اســت. مرکــز خری
از آنجــا کــه خریــد در بانکــوک بــه چنــد منطقــه مشــخص محــدود نمــی شــود، 
ــه فروشــگاه هــای زنجیــره ای رابینســون Robinson و ســنترال  مــی تــوان ب
Central اشــاره کــرد کــه چندیــن شــعبه درمناطــق مختلــف بانکــوک از جملــه 
در خیابــان هــای ســیلوم Silom و ســوخوم ویــت Sukhumwit دارنــد و 
دارای اجنــاس متنــوع بــا کیفیــت باالیــی هســتند. هــم چنیــن مراکــز خریــد 
ــس،  ــیلوم کامپلک ــامل س ــوراونگ Surawong  ش ــیلوم و س ــای س ــان ه خیاب
یونایتــد ســنتر، ســیلوم پــالزا ، جیــم تامپســون و از جملــه دیگــر محــل هــای 
 Suan مناســب بــرای خریــد هســتند. عــالوه بــر اینهــا بــازار شــبانه ســوان لــوم
Lum Night Bazaar نیــز در فضــای آزاد و ســاعات پایانــی شــب مــی توانــد 

گزینــه خوبــی بــرای خریــد باشــد.

وسایل نقلیه در بانکوک
ــه  ــایل نقلی ــد از وس ــی توانن ــوک م ــود در بانک ــت خ ــول اقام ــگران در ط گردش

ــد: ــتفاده کنن ــهری اس ــفرهای درون ش ــرای س ــر ب زی

- تاکسی
تاکســی هــای بانکــوک در رنــگ هــای مختلــف وجــود دارد و همگــی بــا 
سیســتم تاکســی متــر کار مــی کننــد. ورودی تاکســی بــرای 1 تــا ۴ نفــر 
ــن  ــه ای ــان ب ــافت و زم ــه ازای مس ــت و ب ــات اس ــادل 35 ب ــوده و مع ــان ب یکس

ــود. ــی ش ــه م ــغ اضاف مبل

- توک توک
ــرد  ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــوک م ــه در بانک ــت ک ــنتی اس ــه س ــیله نقلی وس
ــور  ــه ط ــه آن ب ــوال هزین ــه معم ــت ک ــه اس ــه چرخ ــور س ــک موت ــع  ی و در واق

ــود.  ــی ش ــن م ــافر تعیی ــده و مس ــن رانن ــی بی توافق

- قطار هوایی
یکــی از مهمتریــن وســایل نقلیــه مــدرن در بانکــوک اســت کــه هزینــه آن بــه 

نســبت مســافت بیــن 10 تــا 40 بــات متغیــر اســت. 

- موتور سیکلت
وســیله ای اســت کــه بــرای گریــز از ترافیــک بانکــوک مــی تــوان از آن اســتفاده 
ــا جلیقــه هــای رنگــی مشــخص شــده انــد. هزینــه  کــرد و موتورســواران آن ب
ــود و  ــی ش ــن م ــافر تعیی ــوار و مس ــور س ــان موت ــی می ــور توافق ــه ط ــز ب آن نی

بــرای مســیرهای کوتــاه معمــوال بیــن 20 تــا 40 بــات اســت. 

- اتوبوس
یکــی دیگــر از وســایل نقلیــه بانکــوک اســت کــه تنــوع زیــادی داشــته و هزینــه 
ــوس  ــات، اتوب ــوس 3 ب ــی ب ــال مین ــرای مث ــت. ب ــاوت اس ــز متف ــای آن نی ه
معمولــی ۵ بــات، اتوبــوس کولــردار 15 بــات و در مســیرهای طوالنــی 25-35 

بــات اســت.
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- کاخ پادشاهی بانکوک
یکــی از مــکان هایــی کــه هــر گردشــگری در تایلنــد از آن بازدیــد مــی کنــد، 
کاخ پادشــاهی و معبــد بــودای زمردیــن Emerald Buddha اســت. ایــن کاخ 
در واقــع مجموعــه ای از ســاختمان هــای مختلــف اســت کــه از اواخــر قــرن 18 
تــا نیمــه هــای قــرن 20 محــل ســکونت تمامــی پادشــاهان تایلنــد بــوده انــد. 
ســاخت ایــن کاخ بــا چــوب در ســال 1782 آغــاز شــد و در دوران تاجگــذاری 
ــود آن را  ــلطنت خ ــول س ــاه در ط ــن پادش ــید. ای ــان رس ــه پای ــای اول ب رام
تبدیــل بــه امارتــی مســتحکم تــر کــرد. نقشــه اولیــه ایــن کاخ از دوره آیوتایــا 
Ayutthaya گرفتــه شــده، ابتــدا مســاحت آن حــدود 510 کیلومترمربــع 
ــی 600  ــود یعن ــی خ ــدازه کنون ــه ان ــای دوم ب ــلطنت رام ــان س ــوده و در زم ب

ــت. ــیده اس ــع رس کیلومترمرب
ــرد آن را  ــده و گرداگ ــع ش ــوک واق ــه بانک ــی رودخان ــاحل غرب ــن کاخ در س  ای
دیــواری بــه طــول 1900 متــر فــرا گرفتــه اســت. آن ســوی دیــوار هــم کانالــی 
قــرار دارد کــه در گذشــته بــه منظــور حفاظــت از کاخ در برابــر دشــمنان 
ــت. ــره در آورده اس ــورت جزی ــه ص ــراف کاخ را ب ــه اط ــده و منطق ــاخته ش س

- شهر سوخته آیوتایا
شــهر تاریخــی آیوتایــا کــه بــه مــدت 417 ســال پایتخــت تایلنــد بــه شــمار مــی 
رفتــه، یکــی از تاریخــی تریــن بناهــای ایــن کشــور اســت کــه در زمــان خــود از 
بزرگتریــن شــهرهای دنیــا و مرکــز تمــدن آســیای جنــوب شــرقی بــوده اســت. 
ــن  ــع دومی ــود و در واق ــده ب ــاد ش ــال 1350 ایج ــه در س ــا ک ــاهی آیوتای پادش
پایتخــت ســیام پــس از ســوخوتای Sukhotai بــه شــمار مــی رفــت، در قــرن 
ــوس،  ــر از الئ ــرو آن فرات ــید و قلم ــگ رس ــروت و فرهن ــدرت، ث ــه اوج ق 16 ب
کامبــوج و برمــه کنونــی گســترش یافتــه و حتــی بــا فرانســه زمــان لویــی 
ــوک  ــهر بانک ــمال ش ــری ش ــا در 89 کیلومت ــت. آیوتای ــه داش ــم رابط چهارده
ــر دوره  ــوج و هن ــاری کامب ــر معم ــی از هن ــاری آن ترکیب ــه و معم ــرار گرفت ق
ســوخوتای اســت. ایــن شــهر کــه بســیاری در قــرن 17 آن را از زیباتریــن 
ــی  ــار جهان ــت آث ــال 1991 در فهرس ــتند، از س ــی دانس ــان م ــهرهای جه ش

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــکو ق یونس
آیوتایــا تــا ســال 1767 محــل حکومــت 32 تــن از پادشــاهان تایلنــد از خاندان 
هــای مختلــف بــود تــا اینکــه در نیمــه هــای قــرن 18 برمــه ای هــا آن را فتــح و 
تخریــب کردنــد. از ایــن شــهر کــه زمانــی بیــش از 400 معبــد را در خــود جــای 
ــای  ــی از بوداه ــف های ــد و ردی ــه ای از معاب ــا مجموع ــروزه تنه ــود، ام داده ب

نیمــه ویــران و قدیمــی بــر جــای مانــده اســت.
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جاذبه های تفریحی و گردشگری بانکوک
- باغ رز

ــهر،  ــن ش ــای ای ــکان ه ــن م ــی تری ــی از دیدن ــوك یک ــری بانک در 30 کیلومت
رزگاردن )بــاغ رز( درکنــار دریاچــه زیبایــی قــرار دارد. بیشــترین جاذبــه ایــن 
ــدی،  ــس تایلن ــامل بوک ــه ش ــت ک ــد اس ــی تایلن ــای فرهنگ ــش ه ــاغ در نمای ب
و  تایلنــدی، شمشــیربازی  ایــن کشــور،  مراســم عروســی  رقــص ســنتی 
نمایــش فیــل هــا مــی شــود. مســاحت بــاغ رزگاردن حــدود 750 کیلومترمربــع 
بــوده و در آن صنایــع دســتی ســنتی کشــور تایلنــد نیــز بــرای گردشــگران بــه 

ــد.  ــده ان ــته ش ــش گذاش نمای

- بازار روی آب
بــازار روی آب شــهر بانکــوک در 80 کیلومتــری جنــوب غربــی بانکــوک، قــرار 
دارد. ایــن بــازار همیشــه مملــو از فروشــندگان و خریدارانــی اســت کــه بر روی 
ــد و فــروش محصــوالت گیاهــی و ســبزی  ــال شــهر بانکــوک در حــال خری کان
ــان محلــی میــوه و ســبزیجات خــود را  و غذاهــای محلــی هســتند و در آن زن
ــا  ــازار ۶ ت ــاعات کار ب ــن س ــلوغ تری ــند. ش ــی فروش ــک م ــای کوچ ــق ه در قای
11 صبــح اســت و از ایــن رو بهتــر اســت کــه گردشــگران از ایــن شــیوه ســنتی 
ــال آب  ــن کان ــد. ای ــد کنن ــح بازدی ــه صب ــاعات اولی ــروش کاال در س ــد و ف خری
کــه در ســال 1868 بــه دســتور پادشــاه رامــای چهــارم بــرای ســهولت در 
ســفرهای آبــی بیــن شــهری ســاخته شــده اســت، محلــی بســیار جــذاب بــرای 
گردشــگران اســت و آنهــا مــی تواننــد بــا کرایــه قایــق از ایــن مــکان کــم نظیــر 

دیــدن کننــد. 

- مزرعه تمساح ها
در 25 کیلومتــری جنــوب بانکــوک، بزرگتریــن مرکــز پــرورش و نگهــداری 
ــرار دارد کــه بیــش از 30 هــزار تمســاح را در خــود  کروکدیــل هــا در جهــان ق
ــه هــای مختلــف تمســاح آب  جــای داده اســت. در ایــن مرکــز کــه دارای گون
ــای  ــش ه ــه روزه نمای ــت، هم ــل اس ــی و رود نی ــکای جنوب ــور، آمری ــای ش ه
متنوعــی از ایــن جانــوران بــه همــراه ســایر جاذبــه هــای حیــات وحــش بــرای 
ــش از 30  ــه بی ــز ک ــن مرک ــای ای ــاح ه ــی شود.تمس ــرا م ــدگان اج بازدیدکنن
ــوند، در  ــی ش ــداری م ــن نگه ــال ام ــیع و کام ــه ای وس ــت در محوط ــال اس س
انــدازه هــای مختلــف از چنــد ســانت تــا ۶ متــر وجــود دارنــد. محــل پــرورش 
ــه در  ــوان ک ــن حی ــه ای ــظ و تغذی ــور حف ــه منظ ــال 1950 ب ــا در س ــاح ه تمس
خطــر انقــراض قــرار داشــت، ایجــاد شــد و اکنــون در ایــن محــل، محصوالتــی 
ســاخته شــده از چــرم یــا پوســت تمســاح از قبیــل کیــف و کفــش، عرضــه مــی 

شــوند.
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- بودای زمردین
بــودای زمردیــن مقــدس تریــن مجســمه بــودا در کشــور تایلنــد اســت و 
ــت.  ــده اس ــع ش ــوک واق ــهر بانک ــاهی در ش ــه کاخ پادش ــد آن در محوط معب
ــیده  ــن پوش ــی زری ــا لباس ــاخته و ب ــبز س ــم س ــه از یش ــته ک ــودای نشس ــن ب ای
شــده، ۴۵ ســانتی متــر ارتفــاع دارد. بــودای زمردیــن از تاریخچــه ای طوالنــی 

ــت. ــوردار اس برخ
ــالد در هنــد ســاخته  ــل از می ــال 43 قب ــودا س ــن ب ــا، ای ــانه ه ــاس افس ــر اس  ب
شــده و پــس از 300 ســال بــرای در امــان مانــدن از جنــگ داخلی به ســریالنکا 
ــه  ــدن آن ب ــرای بازگردان ــرده شــد. پــس از آن شــاه برمــه، فرســتاده ای را ب ب
ســیالن فرســتاد امــا کشــتی حامــل آن گرفتــار توفــان شــد و درکامبــوج لنگــر 
انداخــت. در ســال هــای بعــد پــس از گــذر از الئــوس، بــه ایالــت چیانــگ رای 
ــی  ــگ رای آن را مخف ــران چیان ــان حکم ــید. در آن زم ــد رس ــمال تایلن در ش
ــودا  ــن ب ــد، ای ــه معب ــه ب ــورد صاعق ــت برخ ــه عل ــال 1434 ب ــی در س ــرد ول ک
ــال 1552 در  ــا س ــد و ت ــرده ش ــای ب ــگ م ــهر چیان ــه ش ــپس ب ــد. س ــف ش کش
آنجــا مانــد. ســرانجام در قــرن 18، رامــای اول کــه در آن زمــان فرمانــده بــود، 
ــه  ــه ب ــس از آن ک ــود آورد و پ ــت خ ــه ایال ــن، آن را ب ــودای زمردی ــرف ب ــا تص ب
پادشــاهی رســید، ایــن بــودا را در مراســمی بــا شــکوه در ســال 1784 بــه کاخ 

خــود در بانکــوک کنونــی منتقــل کــرد. 
ایــن بــودا ســه لبــاس زریــن دارد کــه بــر حســب تغییــر فصــل توســط پادشــاه 
تایلنــد طــی مراســم خاصــی تعویــض شــده و دو لبــاس دیگــر در مجموعــه کاخ 

بــه نمایــش گذاشــته مــی شــوند.

- دنیای وحش )باغ وحش تایلند(
بزرگتریــن بــاغ وحــش آزاد تایلنــد بــا مســاحت 2000 کیلومترمربــع در خــارج 
از شــهر بانکــوک قــرار دارد. ایــن مــکان دارای دو بخــش اصلــی اســت: یکــی 
ــای  ــه ه ــه گون ــی ک ــارک آب ــری پ ــی و دیگ ــات وحش ــداری حیوان ــل نگه مح
ــش  ــارک وح ــن پ ــد. در ای ــود دارن ــی در آن وج ــات دریای ــددی از حیوان متع
ــه شــیر  ــات کمیــاب نزدیــک شــده و تغذی ــه دنیــای حیوان آزاد، گردشــگران ب

و ببــر را از نزدیــک مــی بیننــد.
 اصلــی تریــن جاذبــه ایــن بــاغ وحــش، محوطــه ای اســت کــه در ســال 1988 
ــی  ــتگاه طبیع ــی را در زیس ــات وحش ــوان حیوان ــی ت ــده و در آن م ــاد ش ایج
خــود دیــد. مســیر بازدیــد از ایــن محــل 8 کیلومتــر بــوده و ۴۵ دقیقــه بــه طــول 
ــی  ــش زمان ــای وح ــد از دنی ــش بازدی ــن بخ ــز تری ــان انگی ــد. هیج ــی انجام م
اســت کــه گردشــگران وارد جنگلــی گرمســیری مــی شــوند کــه در آن تمســاح 

هــای گرســنه و گوریــل هــا منتظــر آنهــا هســتند. 
در بخــش دیگــری از ایــن پــارک نمایــش بوکــس میمــون هــا اجــرا مــی شــود 
ــش  ــاغ وح ــن ب ــی ای ــارک آب ــدارد! در پ ــدی ن ــس تایلن ــهرت بوک ــم از ش ــه ک ک
ــوند،  ــی ش ــده م ــی خوان ــات دریای ــترین حیوان ــه باهوش ــا ک ــن ه ــز، دلفی نی
ــا تــوپ اجــرا کــرده ،آواز خوانــده، گردشــگران را بوســیده  نمایــش هایــی را ب

ــا آنهــا دســت مــی دهنــد. ــا ب ی

- شام در کشتی بانکوک
ســفر بــا کشــتی بــر روی رودخانــه چائوپرایــا در بانکــوک، شــیوه خوبــی بــرای 
تماشــای جاذبــه هــای و نیــز شــرق اســت. ایــن عنوانــی اســت کــه اروپاییــان 
در مــورد بانکــوک بــه کار مــی برنــد زیــرا عــالوه بــر جریــان داشــتن رودخانــه 
ــز در آن  ــیاری نی ــای بس ــال ه ــهر، کان ــن ش ــا Chao Phraya در ای چائوپرای

وجــود دارنــد.
ــن  ــد پــرل Grand Pearl در فضــای آرام ای ــر روی کشــتی گران صــرف شــام ب
رودخانــه و بــه دور از هیــا هــو و شــلوغی بانکــوک، تجربــه ای بــه یــاد ماندنــی 
River بــرای گردشــگران اســت. ایــن کشــتی شــامگاه از لنگــرگاه ریورســیتی

ــر  ــا مناظ ــراه ب ــمع و هم ــور ش ــام در ن ــرف ش ــس از ص ــرده و پ ــت ک City حرک
ــاز مــی گــردد. زیبــا، از زیــر پــل رامــای هشــتم دور زده و بــه لنگــرگاه ب

http://safaridigar.com
http://safaridigar.com


بازگشت به فهرست مطالب

Samui Island جزیره سامویی
ــن  ــرقی ای ــواحل ش ــت و در س ــد اس ــاط تایلن ــن نق ــی از زیباتری ــامویی یک س
ــامویی«  ــو س ــره »ک ــن جزی ــل ای ــام کام ــرار دارد. ن ــد ق ــج تایلن ــور در خلی کش
ــام ســامویی  ــره اســت و ن ــه معنــای جزی ــان تایلنــدی ب ــو« در زب ــه »ک اســت ک

ــت. ــده اس ــه ش ــن« گرفت ــت ام ــای »بهش ــه معن ــی ب ــز از واژه ای چین نی
 بیشــتر ایــن جزیــره را جنــگل فــرا گرفتــه و از شــرق بــه غــرب آن رشــته کوهــی 
ــر  ــت. 228 کیلومت ــد اس ــزرگ تایلن ــر ب ــامویی از جزای ــده است.س ــیده ش کش

مربــع مســاحت دارد و جمعیتــش بیــش پنجــاه هــزار نفــر اســت. 
ــواحل  ــل س ــادی دارد؛ مث ــای زی ــت ه ــی جذابی ــاظ طبیع ــره از لح ــن جزی ای
ماســه ای ســفید، صخــره هــای مرجانــی و درختــان نارگیــل. اولیــن ســاکنان 
ســامویی، ماهیگیرانــی اهــل شــبه جزیــره مــاالی و نیــز جنــوب چیــن بودنــد و 
پانــزده قــرن پیــش بــه ایــن جزیــره آمدنــد. تــا اواســط قــرن بیســتم میــالدی 
ــیار  ــه آن بس ــد ب ــت و آم ــی رف ــد و حت ــی ش ــامویی نم ــه س ــی ب ــه چندان توج
ســخت بــود. امــا در دهــه هــای اخیــر تحــوالت زیــادی در آن صــورت گرفتــه و 

صنعــت گردشــگری بــه شــدت بــه ســامویی توجــه نشــان داده اســت. 
ــامویی  ــگران وارد س ــه گردش ــود ک ــالدی ب ــال 1971 می ــار در س ــتین ب نخس
شــدند و از آن پــس ایــن جزیــره مــورد توجــه روز افــزون گردشــگران از سراســر 

دنیــا قــرار گرفتــه اســت.

سواحل سامویی
ــک از  ــر ی ــد و در ه ــره ان ــرب جزی ــمال و غ ــامویی در ش ــواحل س ــن س بهتری
آنهــا امکانــات زیــادی وجــود دارد؛ بــه طــوری کــه هــر کــدام بــه خــودی خــود 
یــک شــهر هســتند. هتــل هــا، رســتوران هــا و مراکــز تفریحــی در هــر یــک از 
ایــن ســواحل بــه وفــور وجــود دارد و بــه خصــوص در چنــد ســال اخیــر، ایــن 

امکانــات بیشــتر هــم شــده اســت.

- ساحل چاونگ
از دو ســاحل بــه نــام هــای »چاونــگ« و »چاونــگ نــوی« تشــکیل شــده اســت 
و محبــوب تریــن منطقــه در جزیــره ســامویی بــه شــمار مــی رود. گردشــگران 
هــر چــه کــه الزم داشــته باشــند در ایــن ســاحل پیــدا خواهنــد کــرد. ایــن دو 

ســاحل طوالنــی تریــن ســواحل در جزیــره ســامویی هســتند.

- ساحل المای
ــا ســاحل چاونــگ مقایســه  ــوان ب ــی المــای را مــی ت ســاحل ماســه ای طوالن
کــرد. در ایــن ســاحل نیــز همــه جــور امکانــات رفاهــی و تفریحــی وجــود دارد.

- ساحل منام
در میانــه بخــش شــمالی جزیــره ســامویی و در نزدیکــی جزیــره »پانــگان« قرار 
ــن ســاحل را  ــن ســاحل عمیــق اســت و برخــی گردشــگران ای دارد. آب در ای
بــرای شــنا بســیار مناســب مــی داننــد. نکتــه مثبــت در مــورد ســاحل »منــام« 
ایــن اســت کــه بادهــای بســیار شــدید در فصــل طوفــان معمــوال ایــن ســاحل 
را تحــت تاثیــر قــرار نمــی دهــد و بــه همیــن جهــت، ســاحل »منــام« در فصــل 

زمســتان طرفــداران زیــادی دارد.

- ساحل باپت
ــتوران  ــوان رس ــی ت ــرار دارد و م ــامویی ق ــره س ــمال جزی ــاحل در ش ــن س ای
هــای تایلنــدی و مغــازه هــای محلــی زیــادی در حوالــی آن یافــت. آب در ایــن 

ســاحل معمــوال در فصــول مختلــف ســال، آرام باقــی مــی مانــد. 

- ساحل بودای بزرگ
ایــن ســاحل در قســمت شــرقی ســاحل »باپــت« قــرار گرفتــه و بســیار تمیــز و 

مناســب شــنا اســت.

آب و هوای سامویی
ســامویی دو فصــل دارد: یــک فصــل گــرم و اســتوایی و یــک فصــل بارانــی. در 
مناطقــی ماننــد پوکــت و ســایر نقــاط جنوبــی تایلنــد، فصــل بــاران شــش مــاه 
بــه طــول مــی انجامــد و فاصلــه بیــن مــاه مــی تــا نوامبــر را در بــر مــی گیــرد. 
امــا آب و هــوای ســامویی در بیشــتر اوقــات ســال خشــک اســت و فصــل بــاران 
ــه مــاه نوامبــر محــدود مــی شــود. در واقــع قــرار گرفتــن ســامویی در  فقــط ب
ــای  ــاران ه ــره از ب ــن جزی ــه ای ــده ک ــث ش ــد باع ــج تایلن ــی از خلی ــش خوب بخ
موســمی شــدید کــه مناطقــی ماننــد پوکــت را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد، 

در امــان باشــد.

جزیره سامویی
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جزایر اطراف سامویی
ــی از  ــه بعض ــد ک ــده ان ــع ش ــامویی واق ــراف س ــم در اط ــر ه ــره دیگ ــش جزی ش
آنهــا مثــل »پانــگان«، »تائــو« و »نانــگ یــوان« جــزء مقاصــد مهــم گردشــگری 

تایلنــد بــه شــمار مــی آینــد.

- جزیره پانگان
ایــن جزیــره 191 کیلومتــر مربــع مســاحت دارد و مــی تــوان آن را  از جزیــره 
ســامویی بــه راحتــی تماشــا کــرد. مســاحت پانــگان برابــر با دو ســوم مســاحت 
ــا  ــگل ه ــواحل و جن ــاظ س ــم از لح ــت آن ه ــت و طبیع ــامویی اس ــره س جزی

شــباهت زیــادی بــه جزیــره ســامویی دارد.
ــدار و  ــتیوال پرطرف ــاه فس ــر م ــگان، ه ــره پان ــرقی جزی ــوب ش ــمت جن  در قس
ــه شــرکت  ــل ب ــه تمای ــزار مــی شــود. گردشــگرانی ک جــذاب »مــاه کامــل« برگ
در ایــن فســتیوال دارنــد، در زمانــی کــه مــاه کامــل اســت از ســواحل »بــودای 
ــه  ــود را ب ــوند و خ ــی ش ــق م ــوار قای ــامویی س ــره س ــت« در جزی ــزرگ« و »باپ ب
ــره  ــن جزی ــن ای ــانند. همچنی ــی رس ــاد م ــتیوال ش ــن فس ــزاری ای ــل برگ مح

ــت. ــب اس ــیار مناس ــی بس ــرای غواص ب

- جزیره تائو
ــاحت  ــرار دارد و مس ــگان ق ــره پان ــمال جزی ــری ش ــره در ۴۵ کیلومت ــن جزی ای
ــرای  ــکان ب ــن م ــو بهتری ــره تائ ــت. جزی ــع اس ــر مرب ــا 20 کیلومت ــودش تنه خ
ــه همیــن جهــت بســیاری از گردشــگران  غواصــی در خلیــج تایلنــد اســت و ب

ــره دیــدن مــی کننــد. از ایــن جزی

- جزیره نانگ یوان
ایــن جزیــره در نزدیکــی جزیــره تائــو قــرار گرفتــه اســت و از ســه جزیــره بســیار 
ــه یکدیگــر متصــل  ــا یــک ســاحل ب کوچــک در کنــار هــم تشــکیل شــده کــه ب
شــده انــد. بهتریــن راه بــرای رســیدن بــه ایــن جزیــره، حرکــت از جزیــره تائــو 
اســت. در عیــن حــال مــی تــوان از جزیــره ســامویی و از ســواحل باپــت و منــام 
و بنــگ رک هــم بــه ســمت جزیــره نانــگ یــوان حرکــت کــرد. ورزش هــای آبــی 

بــه خصــوص غواصــی در ایــن جزیــره هــم مــورد توجــه زیــادی قــرار دارنــد.

معابد سامویی
- بودای بزرگ )معبد پرا یای(

ــن  ــرار دارد. ای ــامویی ق ــرقی س ــمال ش ــاحل ش ــودا در س ــزرگ ب ــمه ب مجس
ــره  ــده و در جزی ــاخته ش ــالدی س ــال 1972 می ــری در س ــزده مت ــمه پان مجس
ــن  ــود. ای ــی ش ــل م ــامویی وص ــه س ــل ب ــک پ ــا ی ــه ب ــرار دارد ک ــک ق ای کوچ
مجســمه بــزرگ در معبــد »پــرا یــای« قــرار دارد و هــر ســاله گردشــگران 

ــد. ــی کن ــذب م ــادی را ج زی
 ایــن معبــد را خیلــی هــا بــه عنــوان مرکــزی بــرای مدیتیشــن مــی شناســند. 
البتــه بــرای بازدیــد از ایــن معبــد قواعــد و اصولــی هــم وجــود دارد. مثــال ایــن 
ــه  ــش از ورود ب ــت و پی ــوع اس ــنا ممن ــاس ش ــاه و لب ــلوار کوت ــیدن ش ــه پوش ک
معبــد هــم بایــد کفــش هــا را درآورد. در نزدیکــی همیــن معبــد، معبــد »پــالی 
الئــم« هــم قــرار دارد کــه در آن یــک شــمایل بــودای هجــده دســت دیــده مــی 

شــود.

- معبد سامرت
مجســمه بــودای معروفــی در ایــن معبــد قــرار دارد کــه گردشــگران زیــادی را 
بــه آنجــا مــی کشــاند. ایــن مجســمه از مرمــر ســاخته شــده و از همیــن جهــت 
اهمیــت دارد. ایــن مرمــر در هنــد و نیــز در شــمال تایلنــد در ســاخت مجســمه 
هــا زیــاد بــه کار رفتــه امــا در جنــوب تایلنــد، اســتفاده از آن ســابقه چندانــی 

نــدارد.
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جاذبه های تفریحی و گردشگری سامویی
- طبیعت

بخــش هــای مرکــزی ســامویی را جنــگل های کوهســتانی تشــکیل داده اســت 
ــم  ــق ک ــام دارد. مناط ــوم« ن ــو پ ــز »کائ ــه نی ــن منطق ــوه در ای ــن ک ــم تری و مه
ارتفــاع تــر در جزیــره بــا یــک جــاده 51 کیلومتــری بــه هــم مربــوط شــده انــد 
و گردشــگران مــی تواننــد بــه راحتــی از نقــاط مختلــف جزیــره دیــدن کننــد. 
در عیــن حــال، آبشــارهای دیدنــی زیــادی هــم در ســامویی وجــود دارد کــه از 
معــروف تریــن شــان مــی تــوان بــه آبشــارهای »هیــن الت« و »نامونــگ« اشــاره 

کــرد. ایــن آبشــارها بعــد از بــارش بــاران، واقعــا دیدنــی مــی شــوند.

- پارک ملی دریایی آنگ تونگاین
ــی  ــه راحت ــامویی ب ــره س ــه از جزی ــده ک ــکیل ش ــره تش ــی از 42 جزی ــارک مل پ
ــایر  ــا س ــی ب ــاظ جغرافیای ــر از لح ــع الجزای ــن مجم ــد. ای ــاهده ان ــل مش قاب
جزایــر منطقــه متفــاوت اســت. فشــار آب باعــث شــده کــه اشــکال زیبایــی در 
جزایــر مختلــف ایــن پــارک آبــی بــه وجــود بیایــد و البتــه ایــن جزایــر، ســواحل 
بســیار دیدنــی و راحتــی دارنــد. پــارک ملــی دریایــی آنــگ تونــگ یــک 
مشــخصه مهــم دیگــر هــم دارد و آن وجــود حیوانــات خاصــی مثــل میمــون دم 
دراز آســیایی، ســمور آبــی، عقــاب دریایــی و حیوانــات دیگــر اســت. بهتریــن 
زمــان بــرای رفتــن بــه ایــن پــارک دریایــی، اواخــر مــاه مــارس تــا اکتبــر اســت.

- صخره های پدربزرگ و مادربزرگ )هین تا و هین یای(
افســانه صخــره هــای پدربــزرگ و مادربــزرگ ایــن اســت کــه یــک زوج مســن 
در ســاحل المــای غــرق شــده انــد و ســپس آب جســدهای شــان را بــه ســاحل 
ــا  ــره ه ــن صخ ــدن ای ــرای دی ــت. ب ــکل داده اس ــا را ش ــره ه ــن صخ آورده و ای

بایــد از ســاحل المــای گذشــت و بــه ســمت جنــوب و چــپ حرکــت کــرد.

- تئاتر میمون ها
ــا مدتــی پیــش، فــروش نارگیــل مهــم تریــن منبــع درآمــد مــردم ســامویی  ت
بــود. آنهــا بــرای چیــدن نارگیــل از میمــون هــا اســتفاده مــی کردنــد. در واقــع 
ــد و  ــی دیدن ــم م ــیده تعلی ــای رس ــل ه ــدن نارگی ــرای چی ــا ب ــون ه ــن میم ای
روزانــه مــی توانســتند تــا هشــتصد نارگیــل بچیننــد. حــاال هــم مــکان هــای 
زیــادی در ســامویی هســت کــه در آنهــا مــی تــوان میمــون هــا را موقــع نارگیــل 
چیــدن دیــد. امــا در تئاتــر میمــون هــا، عــالوه بــر نارگیــل چیــدن مــی تــوان 
میمــون هــا را در حــال دوچرخــه ســواری، ریاضــی حــل کــردن، ســاز زدن و 

شــنا نیــز دیــد.

- مزرعه مارها
نمایــش مارهــا بــی شــک یکــی از خــاص تریــن تجربیــات ســفر بــه ســامویی 
ــه  ــش روزان ــده و دو نمای ــع ش ــامویی واق ــوب س ــا در جن ــه ماره ــت. مزرع اس
مارهــا در ســاعت هــای یــازده صبــح و دو بعــد از ظهــر در آن برگــزار مــی شــود. 
ایــن مزرعــه یــک مــار کبــرای معــروف هــم دارد کــه بســیاری از گردشــگران را 

جــذب مــی کنــد.

- مزرعه کروکودیل ها
بیــش از صــد حیــوان مختلــف از جملــه کروکودیــل ســیامی، مارهــا و مارمولک 
هــا و میمــون هــا در ایــن مزرعــه مشــاهده مــی شــوند. در هیجــان انگیزتریــن 
نمایــش در ایــن مزرعــه مــی تــوان افــراد تعلیــم دیــده ای را مشــاهده کــرد کــه 
بــا جــرات و اعتمــاد بــه نفــس، سرشــان را داخــل دهــان کروکودیــل مــی برنــد 
و البتــه زنــده هــم مــی ماننــد. در ایــن مزرعــه در عیــن حــال مــی تــوان گونــه 
هــای مختلــف حلــزون و مــار متعلــق بــه مناطــق جنوبــی تایلنــد را مشــاهده 

کــرد.

- کمپ فیل ها
یکــی از کمــپ هــای معــروف فیــل ســواری در ســامویی، »ناموانــگ« اســت و 
بــرای رســیدن بــه آن بایــد داخــل جنــگل رفــت. بچــه فیــل هــا، میمــون هــا و 

برخــی حیوانــات دیگــر هــم در ایــن کمــپ دیــده مــی شــوند.

- باغ وحش آکواریوم و ببر
ــی کــه  ــد، و پرندگان ماهــی هــای زیبــا، ببرهایــی کــه از داخــل آتــش مــی پرن
ــاغ  نمایــش هــای زیبــا اجــرا مــی کننــد. ایــن هــا مهــم تریــن برنامــه هــای ب

ــتند.  ــامویی هس ــش س وح

- باغ جادویی )باغ بهشت(
ایــن بــاغ بهتریــن مــکان بــرای اســتراحت در ارتفاعــات ســامویی اســت. 
ــنگ و  ــم روی س ــادی ه ــای زی ــمه ه ــت و مجس ــاغ هس ــی در ب ــار کوچک آبش
صخــره هایــش حکاکــی شــده اســت. ایــن بــاغ را یکــی از ســاکنان خــوش ذوق 

ــت. ــاخته اس ــالدی س ــال 1976 می ــامویی در س س

- باغ پروانه
در ایــن بــاغ مــی تــوان 520 گونــه از پروانــه هــای تایلنــد را مشــاهده کــرد و بــا 

مراحــل مختلــف زندگــی آنهــا آشــنا شــد.
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Pattaya شهر ساحلی پاتایا
 148 در  اســت،  تایلنــد  گردشــگران  مقاصــد  تریــن  اصلــی  از  کــه  پاتایــا 
کیلومتــری جنــوب شــرقی بانکــوک واقــع شــده اســت و ســواحل زیبــا و هتــل 
هــای لوکــس و ســرگرمی هــای متعــدد آن بســیار شــهرت دارنــد. شــلوغ تریــن 
فصــل در پاتایــا، ســال نــو میــالدی و عیــد کریســمس اســت زیــرا بســیاری از 
مــردم تایلنــد نیــز بــرای تعطیــالت بــه ایــن شــهر مــی آینــد. ســال نــو چینــی 
ــا  ــادی در پاتای ــافران زی ــه مس ــت ک ــی اس ــر مواقع ــز از دیگ ــه نی ــاه فوری در م
ــه دلیــل فضــای زیبــای خــود در  ــا ب ــه طــور کل پاتای دیــده مــی شــوند. امــا ب

ــه خــود مــی بینــد. ــادی ب تمــام طــول ســال گردشــگران زی
مهــم تریــن جاذبــه ایــن شــهر کــه از دهــه 60 بــه عنــوان اســتراحتگاهی 
Pattaya"ســاحلی شــناخته شــده، ســواحل زیبــای آن اســت. "ســاحل پاتایــا

Beach  کــه در امتــداد "بیــچ رود" Beach Road قــرار دارد، بــه دلیــل وجــود 
بارهــا و مغــازه هــای بســیار و دسترســی عمــوم، معمــوال همیشــه شــلوغ و پــر 
Walking "ــان "واکینــگ اســتریت تــردد اســت و منتهــی شــدن آن بــه خیاب

ــه  ــن منطق ــه ای ــگران ب ــی گردش ــال عموم ــزایی در اقب ــهم بس ــز س Street نی
ــواحل  ــا، س ــهر پاتای ــوب ش ــمال و جن ــال ش ــن ح ــا در عی ــا دارد. ام از پاتای
خانوادگــی بهتــری دارنــد کــه از لحــاظ آرامــش و محیــط خــود، محــل 

ــت. ــواده هاس ــت خان ــرای اقام ــبی ب مناس
ــه آنهاســت کــه  ــا از جمل ســاحل جامتیــن Jomtien Beach در جنــوب پاتای
فاصلــه زمانــی میــان ایــن مناطــق بــا مرکــز شــهر نیــز در صــورت اســتفاده از 
تاکســی، تنهــا چنــد دقیقــه اســت. عمــده هتــل هــا و مراکــز خریــد و جاذبــه 
هــای پاتایــا در مســاحت نســبتا کمــی در مرکــز شــهر واقــع شــده انــد و 
برخــالف بانکــوک از ترافیــک و مســافت هــای طوالنــی خبــری نیســت از ایــن 
ــه مناطــق  ــه معنــای دسترســی آســان ب ــا، ب رو اقامــت در هــر هتلــی در پاتای

ــت. ــف اس مختل
در کنــار تمــام تفریحــات پاتایــا، مراکــز خریــد بســیاری نیــز در پاتایــا وجــود 
دارنــد کــه از جملــه آنهــا مــی تــوان بــه فروشــگاه بیــگ ســی Big C، لوتــوس 
Centralفســتیوال ســنترال   ،Royal Garden گاردن  رویــال   ،  Lotus

Festival، اوت لــت Outlet، کارفــور Carrefour، مایــک Mike و فودلنــد 
ــرد. ــاره ک Foodland اش

آب و هوای پاتایا
پاتایــا بــه دلیــل نزدیکــی بــه خــط اســتوا دارای آب و هــوای گــرم استوائیســت 

و دارای ســه نــوع آب و هــوا مــی باشــد.

در ماههای آبان تا بهمن هوا  گرم و خشک است.
در ماههای اسفند تا اردیبهشت هوا  گرم و مرطوب است.

در ماههای خرداد تا مهر هوا  گرم و بارانی است. 

وسایل نقلیه در پاتایا
در پاتایــا گردشــگران مــی تواننــد از تاکســی و موتــور ســیکلت اســتفاده کننــد 
ــاحلی  ــت س ــه عل ــا ب ــای پاتای ــی ه ــاوت دارد. تاکس ــوک تف ــا بانک ــی ب ــه اندک ک
ــی هســتند و هزینــه  ــودن ایــن شــهر، در واقــع وانــت بارهایــی دارای صندل ب
آنهــا توافقــی اســت و بــه تعــداد مســافران بســتگی دارد. موتــور ســیکلت نیــز 
وســیله ای اســت کــه بــا پرداخــت توافقــی، معمــوال 40-20 بــات، مــی توانیــد 

از آن اســتفاده کنیــد.

مراکز خرید پاتایا
چندیــن مرکــز خریــد در پاتایــا وجــود دارد و لبــاس هــای مارکــدار بــه آســانی 
در دســترس هســتند. یکــی از بدتریــن اشــتباهات بازدیدکننــدگان بــه همــراه 
داشــتن چمــدان هــای پــر مــی باشــد چراکــه خریــد بــا صرفــه در پاتایــا بســیار 
وسوســه انگیــز اســت. در مراکــز خریــد ایــن شــهر میــزان وســیعی از فرصــت 
هــای خریــد از ابریشــم تــا وســایل آنتیــک فراهــم مــی باشــد کــه از جملــه آنهــا 
مــی تــوان بــه بیــگ ســی، لوتــوس، رویــال گاردن، ســنترال فســتیوال، اوت 

لــت، کارفــور، مایــک و فودلنــد اشــاره کــرد.
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جاذبه های تفریحی و گردشگری پاتایا
- جزیره مرجان

یکــی از مهــم تریــن جاذبــه هــای پاتایــا، ســفری یــک روزه بــه جزیــره مرجــان 
ــه  ــر فاصل ــدود 7 کیلومت ــا ح ــاحلی پاتای ــهر س ــا ش ــه ب ــره ک ــن جزی ــت. ای اس
دارد، دارای ســواحل شــنی ســفید اســت و هــر روز صبــح لنــج هایــی بــه 
ــا  ــد. طــی ایــن مســیر ب ــاز مــی گردن طــرف آن حرکــت کــرده و بعــد از ظهــر ب
لنــج، ۴۵ دقیقــه و بــا قایــق موتــوری، 15 دقیقــه اســت. محیــط ایــن جزیــره 
بســیار آرام، ســواحل آن بســیار زیبــا و آب هــای آن دارای مرجــان هــای بــی 

نظیــری اســت.
ــه  ــا قایــق هــای کــف شیشــه ای، ب  گردشــگران در ایــن جزیــره مــی تواننــد ب
ــام  ــی، حم ــنا، غواص ــکان ش ــا ام ــد. در اینج ــا برون ــان ه ــن مرج ــای ای تماش
آفتــاب، ورزش هــای آبــی مثــل اســکی روی آب و مــوج ســواری بــرای همــه 
وجــود دارد و رســتوران آن نیــز بــا غذاهــای لذیــذ دریایــی از گردشــگران 

ــد.  ــی کن ــی م پذیرای

- پاتایا مینی سیام  
وقتــی کــه از جــاده بیــن شــهری بــه ســمت شــهر ســاحلی پاتایــا حرکــت مــی 
کنیــد، در آســتانه خیابــان ورودی بــه پاتایــا مجموعــه ای بــزرگ توجــه شــما 

را بــه خــود جلــب مــی کنــد کــه نــام آن "مینــی ســیام" اســت.
در ایــن مجموعــه عــده ای از هنرمنــدان کهنــه کار تایلنــد، در فضایــی بــزرگ و 
سرســبز آثــار زیبایــی از ســمبلهای نمادیــن کشــورهای دنیــا را گــرد هــم آورده 

انــد و در واقــع مینــی ســیام یــک Mini world اســت .
ــام قدیــم کشــور هــزار معبــد یعنــی تایلنــد اســت و در مســیر ورودی  ســیام ن
ــی  ــده در مین ــرار داده ش ــای ق ــت ه ــن ماک ــرار دارد. از زیباتری ــا ق ــهر پاتای ش
ســیام، ماکــت تخــت جمشــید از ایــران اســت کــه مــورد توجــه بازدیــد 
ــردم  ــتها و م ــد توریس ــار بازدی ــه از آم ــی ک ــرد. تخمین ــی گی ــرار م ــدگان ق کنن
تایلنــد از ایــن پــارک زیبــا زده شــده اســت در حــدود 10 میلیــون نفــر در ســال 

ــت . اس

- باغ استوایی نانگ نوچ
Nongnooch Tropical Garden در 18 کیلومتــری جنــوب پاتایــا قــرار 
دارد. ایــن بــاغ زیبــا مملــو از انــواع گل هــای ارکیــده، نخــل هــای زیبــا، 
ــت.  ــان اس ــاط جه ــی نق ــون از اقص ــای گوناگ ــده و گل ه ــن ش ــان تزیی گیاه
همچنیــن گروهــی از خانــه هــای ســنتی تایلنــدی در ایــن بــاغ وجــود دارنــد.

هــر روزه نمایــش هــای فرهنگــی و شــوی فیــل هــا در ایــن مــکان اجــرا مــی 
ــود. ش

- موزه ریپلی
ــه؟" )!Ripley's Believe It or Not( در  ــا ن ــاور مــی کنــی ب ــی "ب مــوزه ریپل
طبقــه ســوم مرکــز خریــد رویــال گاردن در مرکــز پاتایــا قــرار دارد و مجموعــه 
ای از اشــیاء عجیــب و غریــب از گوشــه کنــار جهــان در آن یافــت مــی شــود. 
همچنیــن یــک نمایــش چهــار بعــدی هیجــان انگیــز نیــز در ایــن اجــرا مــی 

شــود کــه مــی توانیــد از آن لــذت ببریــد.

- دنیای زیر آب
ــهرت  ــا ش ــر آب )Underwater World( در پاتای ــای زی ــه دنی ــه ب ــی ک مکان
ــه در  ــد ک ــی باش ــیا م ــم آس ــن آکواری ــدرن تری ــن و م ــت، بزرگتری ــه اس یافت
جنــوب پاتایــا قــرار دارد. ایــن آکواریــم کــه بــه شــکل تونــل اســتوانه ای 
شیشــه ای اســت 100 متــر طــول دارد و بیــش از 4000 موجــود آبــزی در 200 

ــت. ــای داده اس ــود ج ــاوت را در خ ــه متف گون

- خانه مقدس حقیقت
خانــه مقــدس حقیقــت )Sanctuary of Truth( بنــای چوبــی عظیــم و 
ــت  ــع اس ــا واق ــار دری ــا در کن ــمال پاتای ــه در ش ــت ک ــد مانندیس ــت معب ــا ابه ب
ــده  ــاخته ش ــوری س ــا ط ــن بن ــاع دارد. ای ــه آن 105 مترارتف ــن نقط و بلندتری

ــد. ــاوم باش ــا مق ــاحل دری ــاب س ــور آفت ــاد و ن ــر ب ــه در براب ــت ک اس
ــا  ــر اســاس قــوه ابتــکار و خالقیــت تایلنــد قدیــم ســاخته شــده و ب ایــن بنــا ب
ــه  ــدف از ب ــت. ه ــده اس ــن ش ــی تزئی ــده چوب ــده کاری ش ــای کن ــمه ه مجس
ــه  ــت ک ــوده اس ــی ب ــر و فرهنگ ــتفاده از هن ــا، اس ــمه ه ــن مجس ــری ای کارگی
ــرقی  ــفه ش ــت و فلس ــن و حکم ــش که ــم، دان ــدگاه قدی ــده دی ــس کنن منعک
اســت. ایــن مــوارد ســبب مــی شــود کــه بازدیدکننــدگان زندگــی کهــن، 
مســئولیت انســان، افــکار اولیــه، چرخــش زندگــی، ارتبــاط زندگــی بــا جهــان 
ــد. ــه را درک نماین ــه فاضل ــک مدین ــوی ی ــه س ــی  ب ــترک از زندگ ــدف مش و ه

- معبد مدرن وانسانگ وارارام
ــدرن دارد.  ــاختمانی م ــه س ــد ک ــی باش ــا م ــد پاتای ــن معب ــد مهمتری ــن معب ای
معمــاری ایــن معبــد الهــام گرفتــه از معمــاری ژاپــن، چیــن، هنــد، ســوئیس 
ــن معبــد  ــار ای ــرای مدیتیشــن نیــز مــی باشــد. در کن و ... اســت و مرکــزی ب
یــک مــوزه چینــی )Chinese Museum( بــا نــام Wihan Sian قــراردارد کــه 

شــامل آثــار هنــری  بــا ارزش و آنتیــک کشــور چیــن اســت.
ایــن معبــد در 12 کیلومتــری جنــوب پاتایــا قــرار دارد و تنهــا 3 کیلومتــر بــا بــاغ 

اســتوایی نانــگ نــوچ فاصلــه دارد و همچنیــن نزدیــک بــه کــوه بودا اســت.
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Phuket Island جزیره پوکت
پوکــت بــا نــام مرواریــد دریــای آندامــان نیــز شــناخته مــی شــود و بــه ســبب 
ســواحل زیبــای خــود و غواصــی در آب هــای شــفاف آن شــهرت دارد. بیــش 
ــا جنــوب آن کــوه  ــره را جنــگل فــرا گرفتــه و از شــمال ت از نیمــی از ایــن جزی
ــوه  ــای ک ــه معن ــی ب ــت از واژه ای مالزیای ــام پوک ــد. ن ــده ان ــیده ش ــی کش های
ــت  ــد. پوک ــی رس ــر م ــه نظ ــکل ب ــن ش ــه ای ــرا از دور ب ــده زی ــه ش ــه گرفت ــا تپ ی
بزرگتریــن جزیــره تایلنــد و مهــم تریــن اســتراحتگاه بــرای تعطیــالت در 
ــت،  ــلمان اس ــت مس ــد جمعی ــه دارای 30 درص ــت ک ــت. پوک ــد و آسیاس تایلن
در ســال هــای اخیــر همــراه بــا ســامویی، در میــان ده جزیــره محبــوب آســیا 

ــت. ــده اس ــناخته ش ش
ــگ  ــد و پاتون ــرار دارن ــی آن ق ــاره غرب ــت در کن ــره پوک ــواحل جزی ــن س بهتری
Patong و پــس از آن کارون Karon از جملــه معــروف تریــن و محبــوب تریــن 
ایــن ســواحل بــه شــمار مــی رونــد. ســاحل پاتونــگ بســیار وســیع و طوالنــی 
اســت و اغلــب مراکــز خریــد پوکــت در آنجــا قــرار دارنــد. امــا ســاحل کارون بــه 

دلیــل دوری از شــلوغی هــا دارای طبیعــت بکرتــر و زیباتــری اســت.
مرکــز شــهری پوکــت تقریبــا تنهــا مســکونی اســت و هتلــی در آن وجــود 
ــر  ــه ه ــد ک ــده ان ــع ش ــف آن واق ــواحل مختل ــت در س ــای پوک ــل ه ــدارد. هت ن

ــتند. ــرد هس ــه ف ــر ب ــای منحص ــی ه ــک دارای ویژگ ی
ــد  ــه مقص ــرواز ب ــق پ ــت از طری ــه پوک ــی ب ــریعترین راه دسترس ــن و س بهتری
فــرودگاه بیــن المللــی آن اســت کــه در شــمال ایــن جزیــره قــرار دارد. خطــوط 
هوایــی ایراســیا و تــای ایرویــز هــر روز از بانکــوک بــرای پوکــت پــرواز دارنــد کــه 
ــار در پروازهــای  مــدت زمــان آن نیــز حــدود 70 دقیقــه اســت. محدودیــت ب
ــرای هــر کیلــو حــدود 3 دالر( و  ــار ب ــو ) اضافــه ب ــرای ایراســیا 15 کیل پوکــت ب
بــرای تــای ایرویــز 20 کیلــو ) اضافــه بــار بــرای هــر کیلــو حــدود 3 دالر( اســت 
از ایــن رو مســافرانی کــه قصــد خریــد بیشــتری در بانکــوک دارنــد، بهتــر اســت 

کــه شــهر پوکــت را ابتــدای ســفر خــود قــرار دهنــد!
ــد و محــدوده  در غــرب پوکــت مراکــز غواصــی Diving متعــددی وجــود دارن
ــاظ  ــه از لح ــت ک ــت اس ــراف پوک ــک اط ــای کوچ ــره ه ــز در جزی ــا نی کار آنه
مرجــان هــای زیبــا و موجــودات دریایــی شــهرتی جهانــی دارنــد. در پوکــت، 

ــدار دارد. ــیار طرف ــز بس ــواری نی ــوج س ــی و م ــق ران قای

آب و هوا و اطالعات جغرافیایی پوکت
پوکــت پیــش از میــالد مســیح کشــف شــده و بطلمیــوس، جغرافیــدان یونانــی، 
ــه  ــواره ب ــت هم ــت. پوک ــرده اس ــاره ک ــه آن اش ــالد ب ــس از می ــوم پ ــرن س در ق
ــا  ــر دنی ــیاحان از سراس ــران و س ــه تاج ــورد توج ــود م ــی خ ــع غن ــل مناب دلی
بــوده اســت. زمانــی کــه گردشــگری تایلنــد نخســتین بــار مطــرح شــد، 
پوکــت از اولیــن نقــاط ایــن کشــور بــود کــه بــا طبیعــت زیبــای خــود میزبــان 

ــد. ــگران ش گردش
پوکــت بزرگتریــن جزیــره تایلنــد اســت کــه در اقیانــوس هنــد و در 867 
ــروت خــود را در  ــره کــه شــهرت و ث ــرار دارد. ایــن جزی کیلومتــری بانکــوک ق
ــل  ــون تبدی ــت آورده، اکن ــه دس ــع ب ــتخراج قل ــق اس ــته از طری ــرن گذش ۵ ق
ــود  ــای خ ــواحل زیب ــا س ــه ب ــده ک ــد ش ــی در تایلن ــگری مهم ــب گردش ــه قط ب

ــد. ــی کن ــذب م ــود ج ــوی خ ــه س ــیاری را ب ــدگان بس بازدیدکنن
حــدود 70 درصــد ایــن جزیــره کوهســتانی اســت و اغلــب اوقــات شــاهد وزش 
بادهــای موســمی اســت کــه هوایــی گــرم و مرطــوب بــه ایــن جزیــره داده انــد. 
پوکــت دارای دو فصــل خشــک و بارانــی اســت، از مــی تــا اکتبــر فصــل بــاران و 
از نوامبــر تــا آوریــل فصــل خشــک اســت کــه دمــای هــوا در آن زمــان کــم مــی 

شــود. ) 20 تــا 30 درجــه ســانتیگراد(
بــا وجــود ایــن کــه از اوایــل دهــه 80، گردشــگران اصلــی تریــن درآمد ســواحل 
غربــی ایــن جزیــره را تشــکیل داده انــد ولــی در عیــن حــال کشــاورزی، صیــد 
ماهــی و میگــو و همچنیــن صیــد مرواریــد کمــاکان از مهمتریــن مشــاغل 

مــردم ایــن جزیــره بــه شــمار مــی آینــد.
پوکــت دارای آب و هــوای گــرم موســمی اســت. بیشــتر مواقــع ســال خصوصــا 
در ماههــای مــه، ســپتامبر و اکتبــر هــوا گــرم و مرطــوب اســت . در پوکــت شــما 

مــی توانیــد از یــک هــوای گــرم اســتوایی کمــال لــذت را ببریــد.
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جاذبه های تفریحی و گردشگری پوکت
- جزیره پی پی

ایــن جزیــره یکــی از زیباتریــن جزایــر گرمســیری در جهــان و یکــی از اصلــی 
ــر  ــت. سراس ــرق آسیاس ــوب ش ــد و جن ــتی تایلن ــای توریس ــه ه ــن جاذب تری
ــره پــی پــی را صخــره هــای آهکــی، ســواحل شــنی و غــار هــای پنهــان  جزی
فــرا گرفتــه و مناظــر بــی نظیــری بــه وجــود آورده اســت.پی پــی در 48 
کیلومتــری پوکــت واقــع شــده اســت و تنهــا ۴۵ دقیقــه بــا آن فاصلــه دارد. در 
طــول روز از پوکــت و کرابــی، قایــق هــای متعــددی بــرای پــی پــی وجــود دارد.

ــی آن،  ــره اصل ــی دو جزی ــود ول ــی ش ــره م ــش جزی ــامل ش ــی در کل ش ــی پ پ
پــی پــی کوچــک Phi Phi Lei و پــی پــی بــزرگ Phi Phi Don هســتند 
کــه جزیــره کوچکتــر مســکونی نیســت و بیشــتر مــورد اســتقبال گردشــگران 
اســت. ســاکنان جزیــره پــی پــی بــزرگ را مســلمانانی از جنــوب تایلنــد 

ــد.  ــی دهن ــکیل م تش
Viking Cave ــام ــه ن ــی ب ــار بزرگ ــک، غ ــی کوچ ــی پ ــه پ ــن جاذب ــی تری اصل

بــه مســاحت3.2 کیلومتــر مربــع اســت کــه نــام آن از نقــش هــای روی دیــوار 
غــار گرفتــه شــده اســت. بخــش هــای جنوبــی ایــن جزیــره بــه ســبب وجــود 
ــوع  ــت. مجم ــب اس ــیار مناس ــی بس ــرای غواص ــاد، ب ــق زی ــا و عم ــان ه مرج
مســاحت آنهــا 42 کیلومتــر مربــع اســت و یکــی از بارزتریــن ویژگــی هــای آن 
هــم ایــن اســت کــه هیــچ وســیله نقلیــه موتــوری در آن وجــود نــدارد! بهتریــن 
ــن  ــرا در ای ــت، زی ــه اس ــا فوری ــر ت ــاه نوامب ــی از م ــی پ ــه پ ــفر ب ــرای س ــان ب زم
ــره  ــی Kayaking و صخ ــق پاروی ــا قای ــفر ب ــت. س ــال آرام اس ــا کام ــان دری زم
نــوردی Rock Climbing نیــز از دیگــر جاذبــه هــای موجــود در ایــن جزیــره 

هســتند.

- قایق سواری در تنداب 
قایــق ســواری در تنــداب از محبوبتریــن و معروفتریــن ســرگرمی هــای پوکــت 
اســت. تجربــه ای پــر ماجــرا از عبــور مســیری 4  کیلومتــری بــا قایــق از میــان 
ــق  ــب قای ــت. اغل ــی اس ــول باران ــن کار فص ــرای ای ــان ب ــن زم ــگل. بهتری جن
ســواری هــا بــا فعالیــت هــای دیگــر از جملــه فیــل ســواری، گــردش در اطــراف 
یکــی از آبشــارها و... همــراه اســت. ایــن ســفر کوتــاه کــه تنهــا نصــف روز بــه 

طــول مــی انجامــد، تجربــه ای پــر از هیجــان را برایتــان رقــم خواهــد زد.

- آکواریوم پوکت
)PMBC( آکواریــوم پوکــت بخشــی از مرکــز زیســت شناســی دریایــی پوکــت

مشــهور جهانــی اســت، کــه در جنوبــی تریــن نقطــه دماغــه پانــوا Panwa در 
جزیــره پوکــت واقــع شــده کــه توســط خلیــج هــا و جزیــره هــای زیبــا و مهیــج 

احاطــه شــده اســت و یــک مقصــد عالــی بــرای یــک ســفر خانوادگــی اســت.
ــا  ــر آب ب ــز زی ــگفت انگی ــای ش ــک دنی ــود را در ی ــوید و خ ــوم ش وارد آکواری
ــا  ــیرین و دری ــتگاههای آب ش ــوری از زیس ــف جان ــه مختل ــش از 150 گون بی
بیابیــد کــه بیشــتر آنهــا گونــه هــای محلــی از دریــای آندامــان و خلیــج تایلنــد 
هســتند. نمایــش هــای تعاملــی آکواریــوم شــما را در یــک ســفری بــه محیــط 
زیســت از طریــق رودخانــه هــا، دریاچــه هــا و صخــره هــای مرجانــی گرانبهــا 
ــن  ــد.  ای ــی ده ــرار م ــه، ق ــه رودخان ــا و دهان ــراض، منگروه ــرض انق و در مع
اســتوایی،  ماهی هــای  از  کم نظیــر  مجموعــه ای  گرمســیری،  آکواریــوم 
بــه  را  دریایــی  جانــوران  از  دیگــری  گونه هــای  و  مرجان هــا  الکپشــت ها، 
ــه  ــی پوکــت واقــع شــده اســت.اگر ب نمایــش گذاشــته اســت ،در قســمت غرب
ــنایی  ــه و آش ــوم تجرب ــه درون اکواری ــفری ب ــد هستید،س ــه من ــی عالق غواص

ــد آورد. ــود خواه ــه وج ــان ب ــی برایت ــی دریای ــا زندگ ــی را ب خوب

- شهر قدیمی پوکت
شــهر قدیمــی پوکــت در زمــان اوج شــکوفایی قلــع ،زمانــی کــه ایــن فلــز ارزش 
ــود،در قــرن گذشــته ســاخته شــد. در ایــن قســمت از  بســیاری پیــدا کــرده ب
ــا نماهــای زیبــا و  ــا شــکوه ب شــهر شــما مــی توانیــد عمــارت هــا وکاخ هــای ب
عالــی را نظــاره کنید.بهتریــن زمــان بــرای بازدیــد از ایــن منطقــه صبــح زود 

یــا زمانــی اســت کــه گرمــای روز کاهــش یافتــه باشــد.
رســتوران و کافــه هــای متعــددی در ایــن شــهر قدیمــی آمــاده ارائــه غذاهــای 
ــی  ــه تاریخ ــت ک ــمت از پوک ــن قس ــتند.در ای ــما هس ــه ش ــیدنی ب ــذ و نوش لذی
غنــی دارد، معبــد بودایی،زیارتگاههــا ،مــوزه ها،فروشــگاه هــای خانگــی 
ــی  ــهر قدیم ــب ش ــد.در قل ــی بینی ــج و... را م ــک و دن ــای کوچ ــه ه زیبا،کاف
پوکــت ،مرکــز تجــاری پوکــت در گذشــته نیــز وجــود دارد.در ایــن مــکان 
مــی توانیــد ،فروشــگاه هــای خانگــی بســیاری را کــه انــواع داروهــای گیاهــی 

ــد. ــی کنند،ببینی ــه م ــی را ارائ ــگ چین ــوش رن خ
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بازگشت به فهرست مطالب

سواالت متداول در خصوص تایلند )اطالعات ضروری(

اختالف ساعت میان تهران و بانکوک چقدر است؟
وقــت محلــی بانکــوک دقیقــا 3:30 ســاعت جلوتــر از تهــران اســت. )7 ســاعت جلوتــر از گرینویــچ ( ســاعات کاری بیشــتر مراکــز تجــاری و اداری در بانکــوک، پنــج روز در 
هفتــه از دوشــنبه تــا جمعــه، معمــوال از 8 صبــح تــا ۵ بعــد از ظهــر اســت. ادارات دولتــی از8:30 صبــح تــا ۴:30 بعــداز ظهــر و بانــک هــا از 9:30 صبــح تــا 3:30 بعــد از 
ظهــر کار مــی کننــد. امــا بیشــتر مغــازه هــا و مراکــز خریــد هفــت روز هفتــه از 10 صبــح تــا 10 شــب بــاز هســتند. رســتوران هــا نیــز از 7 صبــح تــا 8:30 شــب کار مــی کننــد 

و برخــی از آنهــا تــا نیمــه شــب یــا حتــی شــبانه روز، بــاز هســتند.

نحوه تماس با ایران چگونه است؟
برای تماس با ایران می توان به روش های زیر عمل کرد:

- در صــورت داشــتن گوشــی تلفــن همــراه، مــی تــوان بــا خریــد ســیم کارت هایــی بــا مبالــغ مــورد نیــاز، بــا تلفــن همــراه بــا ایــران تمــاس گرفــت. ) ایــن ســیم کارت هــا 
در تمامــی ســوپرمارکت هــا موجــود هســتند(.

- با مراجعه به فروشگاه های 11-7 و غیره، کارت های تلفن خریده و با تلفن راه دور با ایران تماس حاصل کرد. 
- همچنین می توان از داخل اتاق هتل نیز برای تماس با ایران استفاده کرد که هزینه آن نسبت به دو روش دیگر، بسیار بیشتر خواهد بود.

** هنگام تماس با ایران به هریک از این روش ها، باید برای گرفتن کد ایران از شماره 00198 استفاده کرد.
** کشور تایلند هنوز تحت پوشش خدمات رومینگ شرکت ارتباطات سیار ایران ) همراه اول( قرار نگرفته است.

واحد پول تایلند چیست و برای تبدیل ارز چه باید کرد؟
واحــد پــول تایلنــد بــات Baht بــوده و اســکناس هــای ایــن کشــور از ده تــا هــزار بــات متغیــر اســت. اســکناس هــای رایــج شــامل 1000 بــات )خاکســتری(، 500 بــات 

)بنفــش(، 100 بــات )قرمــز(، 50 بــات )آبــی(، 20 بــات )ســبز( و 10 بــات )قهــوه ای( مــی شــوند.
- ارزهــای معتبــر و چــک هــای مســافرتی را بــه راحتــی مــی تــوان در هتــل هــا،  مراکــز توریســتی، بانــک هــا، مراکــز خریــد و صرافــی هــا تبدیــل کــرد ) در تایلنــد ریــال 

تبدیــل نمــی شــود(.
تبدیــل چــک هــای مســافرتی بهتــر اســت در بانــک هــا صــورت گیــرد و بــرای ایــن کار بــه گذرنامــه نیــاز اســت. نــرخ تبدیــل ارز در بانــک هــا و صرافــی هــای معتبــر بهتــر 

از هتــل هــا و فروشــگاه هــا ســت. نــرخ ســال 2008 هــر دالر امریــکا حــدودا معــادل 33 بــات
کارت های اعتباری مانند امریکن اکسپرس، دینرز کالب، ویزا و مستر کارت در تایلند به طور گسترده مورد استفاده هستند.

آدرس و شماره تماس با سفارت ایران در تایلند؟
سفارت ایران در تایلند، در خیابان سوخومویت و به آدرس زیر واقع شده است:

بانکوک - ناحیه واتانا - محله کلونگ تون نوا، خیابان کلونگ - خیابان 49 سوخوم ویت، شماره 215،کد پستی : 10110
تماس بین المللی:

تلفن:66-2-3900871-3+
دورنگار: 3900838-2-66+  و 66-2-3900836+

تماس محلی در داخل تایلند:
تلفن:3900871-02 الی 3

دورنگار: 3900838-02 و 02-3900836
نشانی پست الکترونیکی:

info@iranembassy.or.th
publicrelation@iranembassy.or.th

نشانی وب سایت:
www.iranembassy.or.th

- برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت سفارت مراجعه فرمایید.

پروازهای ورودی به تایلند از چه فرودگاهی انجام می شوند؟
تمامــی پروازهــای بیــن المللــی بــه مقصــد بانکــوک از جملــه پــرواز ماهــان، ایــران ایــر، گلــف ایــر، قطــر ایرویــز، امــارات و . . . از ســال 2006 از فــرودگاه ســوارنابومی 
Suvarnabhumi Airport، فــرودگاه جدیــد و مــدرن شــهر بانکــوک، انجــام مــی شــوند کــه در جنــوب شــرقی ایــن شــهر و در مســیر شــهر ســاحلی پاتایــا قــرار دارد. 

فاصلــه ایــن فــرودگاه بــا شــهر حــدودا یــک ســاعت اســت.
- برای اطالعات بیشتر در مورد ورود و خروج به فرودگاه بانکوک به بخش شهرهای توریستی، شهر بانکوک ، رجوع کنید.
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سواالت متداول در خصوص تایلند )اطالعات عمومی(

بهترین فصل برای سفر با تایلند چه زمانی است؟
بــا اینکــه تمامــی فصــول بــرای ســفر بــه تایلنــد مناســب اســت، امــا بهتریــن زمــان از نظــر کــم بــودن گرمــا و رطوبــت، بیــن ماههــای نوامبــر تــا فوریــه، یعنــی در فصــل 

ســرما در ایــن کشــور اســت کــه میانگیــن دمــا بــه 20 درجــه ســانتی گــراد مــی رســد.

چند فرودگاه در بانکوک وجود دارد؟
ــواده  ــتفاده خان ــی و اس ــای داخل ــی پروازه ــرای برخ ــا ب ــون تنه ــه اکن ــی Don Muang ک ــرودگاه قدیم ــت. ف ــد اس ــی و جدی ــرودگاه قدیم ــوک دارای دو ف ــهر بانک ش

ــت. ــده اس ــع ش ــوک واق ــهر بانک ــمال ش ــری ش ــت و در 20 کیلومت ــان اس ــی در جه ــن الملل ــای بی ــرودگاه ه ــن ف ــی تری ــی از قدیم ــی رود، یک ــه کار م ــلطنتی ب س
فــرودگاه جدیــد Suvarnabhumi کــه در ســال 2006 جایگزیــن فــرودگاه قدیمــی شــده اســت، در جنــوب شــرقی بانکــوک قــرار دارد و تمامــی پروازهــای بیــن المللــی 

از ایــن فــرودگاه انجــام مــی شــوند.

موقعیت جغرافیایی تایلند چگونه است ؟
تایلنــد در جنــوب شــرق آســیا، شــمال خلیــج تایلنــد و شــرق دریــای آندامــان واقــع شــده اســت. ایــن کشــور بــا مالــزی در جنــوب، بــا میانمــار )برمــه( در شــمال غــرب، 

بــا الئــوس در شــمال شــرق و بــا کامبــوج در جنــوب شــرق هــم مــرز اســت.

مذهب اصلی در تایلند چیست ؟
مذهب اصلی مردم تایلند بودایی است و مسلمانان دومین گروه مذهبی بزرگ در تایلند هستند که عمدتا در چهار ایالت جنوبی کشور سکونت دارند.

سواالت متداول در خصوص تایلند )اطالعات گردشگری(

مهم ترین مراکز خرید پاتایا کدام است؟
فروشگاه های رویال گاردن، مایک، لوتوس، اوت لت، بیگ سی، کارفور، سنترال و فروشگاه های خیابان دوم پاتایا

مهم ترین مراکز خرید بانکوک کدام است؟
بــازار و فروشــگاه هــای منطقــه پتونــم، فروشــگاه ام.بی.کــی، ســیام پاراگــون، ســیام اســکوئر، فروشــگاه ســنترال ورلــد، فروشــگاه رابینســون، ســیام ســنتر، فروشــگاه 

ســنترال، فروشــگاه ورلــد تریــد ســنتر، فروشــگاه زن، فروشــگاه لوتــوس، بیــگ ســی، کارفــور و فروشــگاه هــای خیابــان ســیلوم

محل برگزاری نمایشگاه های بانکوک در کجا قرار دارد؟
نمایشگاه های بانکوک، معموال در مکان های زیر برگزار می شوند: 

IMPACT, BITEC, QSNCE

نحوه استفاده از گشت های اختیاری هما به چه صورت است؟
مســافران مــی تواننــد در آژانــس ثبــت نــام کننــده خــود در ایــران، گشــت هــای مــورد نظــر خــود را رزرو کننــد یــا زمانــی کــه در تایلند هســتند، بــا مراجعــه بــه راهنماهای 

تــور شــرکت همــا در هــر هتــل، گشــت اختیــاری را خریــداری کــرده و در روز مــورد نظــر خــود از آن اســتفاده کنند.
- بــه منظــور ســهولت در انجــام هماهنگــی هــای الزم بــرای ارایــه گشــت هــا، بــه مســافران عزیــز توصیــه مــی شــود کــه در صــورت امــکان گشــت مــورد نظــر خــود را از 

آژانــس ثبــت نــام کننــده در ایــران خریــداری کننــد.

بهترین محل برای صرف غذا در تایلند کجاست؟
از آنجایــی کــه ذایقــه بیشــتر ایرانیــان بــا غذاهــای تایلنــدی )کــه عمدتــا غذاهــای دریایــی را در برمیگیرنــد( ســازگار نیســت، توصیــه مــی شــود کــه مســافران ایرانــی در 
طــول مــدت اقامــت خــود بــرای صــرف غــذا بــه رســتوران هــای مطمئنــی ماننــد رســتوران ایرانــی پردیــس در بانکــوک و پاتایــا و یــا بــه فســت فــود هــای بــی شــمار مــک 

دونالــد، کی.اف.ســی، برگــر کینــگ و ... کــه در بانکــوک و دیگــر شــهرها وجــود دارنــد، مراجعــه کننــد.
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سواالت متداول در خصوص تایلند )اطالعات اقامت(

نحوه تحویل گرفتن و تحویل دادن اتاق در هتل چگونه است؟
هنگام ورود به هتل فرمی با نام Guest Registration Card در اختیارمسافر قرار می گیرد که با پر کردن آن، می تواند اتاق را تحویل بگیرد.

زمانــی کــه مــدت اقامــت مســافر در هتــل بــه پایــان مــی رســد، بایــد کلیــد اتــاق را تحویــل صنــدوق داده و تســویه کامــل کنــد. البتــه تســویه در صــورت اســتفاده از مینــی 
ــوازم خــود را گرفتــه و کلیــد  ــار، تمــاس تلفنــی از اتــاق هتــل یــا ســایر خدمــات انجــام خواهــد شــد. در صــورت داشــتن صنــدوق شــخصی، مســافران بایــد حتمــا ل ب

صنــدوق را تحویــل دهنــد.
** زمــان تحویــل گرفتــن اتــاق حــدود ســاعت 2 بعدازظهــر و زمــان تحویــل دادن اتــاق معمــوال ســاعت 12 ظهــر اســت و بــرای اســتفاده از اتــاق پــس از ایــن ســاعت، 

مســافر موظــف بــه پرداخــت وجــه اضافــی خواهــد بــود.

برای استفاده از صندوق شخصی در هتل چه باید کرد؟
مســافران در زمــان اقامــت در هتــل، مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه صنــدوق هتــل، صندوقــی شــخصی دریافــت کــرده و مــدارک،  پــول و اشــیای قیمتــی خــود را، بــدون 

پرداخــت هزینــه، در آن نگهــداری کننــد. البتــه بیشــتر هتــل هــا دارای صنــدوق در هــر اتــاق هســتند.

نحوه و طول مدت ترانسفر به پاتایا چگونه است؟
ــه طــول مــی  ــه تعــداد مســافران در روز ( انجــام مــی شــود کــه معمــوال 2 ســاعت ب ــوس ) بســته ب ــا اتوب ــا ون ی ــه شــکل زمینــی و ب ــا ب ــه شــهر ســاحلی پاتای ترانســفر ب

ــد. ــی رس ــافران م ــالع مس ــه اط ــفر ب ــل از ترانس ــاعت آن روز قب ــود و س ــی ش ــام م ــر انج ــش از ظه ــفر پی ــوال ترانس ــد. معم انجام

نحوه و طول مدت ترانسفر به پوکت چگونه است؟
ترانســفر بــرای جزیــره پوکــت، هوایــی بــوده و از طریــق پروازهــای مختلــف داخلــی ) معمــوال ایــر آســیا یــا تــای ایــر ( انجــام مــی شــود. مــدت زمــان پــرواز هــم حــدود 
1:30 ســاعت اســت. بلیــت ایــن پروازهــا معمــوال الکترونیــک بــوده و مســافران مــی تواننــد بــا در دســت داشــتن گذرنامــه خــود بــه کانتــر مــورد نظــر مراجعــه کننــد. 

)نیــازی بــه ارایــه پرینــت اطالعــات پــرواز نیســت(.

نحوه و طول مدت ترانسفر به سامویی چگونه است؟
ترانســفر بــه جزیــره ســامویی، هوایــی بــوده و از طریــق پروازهــای مختلــف داخلــی )معمــوال بانکــوک ایرویــز یــا تــای ایــر( انجــام مــی شــود. مــدت زمــان پــرواز هــم 

حــدود 1:10 ســاعت اســت.

چه امکاناتی در اتاق بدون هزینه هستند؟
آب لولــه کشــی در تایلنــد آشــامیدنی نیســت و بــه همیــن دلیــل روزانــه دو شیشــه آب در اتــاق قــرار مــی دهنــد کــه اســتفاده از آنهــا هزینــه ای بــرای مســافر نــدارد، امــا 

هزینــه اســتفاده از مینــی بــار بــه عهــده خــود مســافر اســت.
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