
   

 תל אביב בנגקוק   .1יום 

 לבנגקוק בירת תאילנד. ך יעד ביניים דרטיסה 

 

  . בנגקוק, סיור לילי וארוחת ערב במסעדת באיוק סקיי2יום 

נה נחה לרגע. נחוש את ליבה  איית שעיר האקזוט נצא לסיור ב   ננחת בבנגקוק בירת תאילנד. לאחר התרעננות קלה  בשעות הבוקר

תרשם מהפולחן ההודי הצבעוני ומהנחת המנחות לאל. נאכל  , המוקדש לאל ההודי בראהמה ולפיל שלו ארוואן, נארוואן  במקדש

, שהוא המלון הכי גבוה בתאילנד,  מהמסעדה ניתן להשקיף  של מלון באיוק סקיי    77-ארוחת ערב במסעדה הממוקמת בקומה ה 

והמועדונים שוקקי הרבים  ונסייר בין הדוכנים    באחד משווקי הלילהה של בנגקוק בלילה. את הערב נסיים בביקור  י ולראות את יופי

 החיים.   

 

 . בנגקוק, ארמון המלך והמקדשים, שיט קלונגים 3יום 

הנחשב לפאר  בארמון המלך  ברובע הסיני, הידוע כמקדש הבודהה המוזהב שמשקלו חמישה וחצי טון. נבקרואט טרימיט נבקר ב

, כדי לצפות ב"בודהה  ואט פוסע לי ן נמכא .האזמרגדבמקדש כן נבקר כמו , ומהווה מרכז טקסי ומלכותי האדריכלות התאית

כך נוכל להתרשם מאורח חייהם  , צ'אופראיההר ה בנ  (תעלות) שיט קלונגיםהשוכב", הפסל  הגדול בתאילנד. בתום הסיור נצא ל

  . בתום השיט נשוב למלון.ואט ארון –. נצפה אל מקדש השחר  גדות הנהר עלהחיים  של התושבים

קח אתכם יזהו סיור שיפתיע אתכם ויתאילנדית אותנטית. קולינרית  ונהנה מחוויה נתור חברת ל  ייחודיבשעות הערב נצא לסיור 

אוכל רחוב אוטנטי,  נאכל את הפאד מנהנה אותו נערוך באמצעות הטוק טוקים המקומיים,  במהלך הסיור למחוזות לא מוכרים. 

את האטרקציות שלה, נשמע סיפורים מרתקים על  , נכיר  נכיר את רחובות העיר שלא נחה לרגע תאי הכי מפורסם בבנגקוק, 

פנורמי של המקדשים המוארים  נהנה מסיור  תינתן לנו הזדמנות לחוות את בנגקוק בדיוק כמו המקומיים. כך שממלכת תאילנד, 

ח אסיה  מומחה לקולינריה ותרבות של דרום מזרשנים,  25-וכל זאת בהדרכתו של אלון מילר,  ישראלי המתגורר בבנגקוק כ  בלילה

כניות טלוויזיה רבות העוסקות בתרבות וקולינריה לצידם של מיכל אנסקי, הילה אלפרט,  ו. ניתן לראותו בתככלל ותאילנד בפרט

זהו בהחלט סיור וחוויה קולינרית ותרבותית   נדב בורשטיין ועוד. אלון אף נוהג לארח אורחי כבוד של שגרירות ישראל בתאילנד. 

 שלא תשכחו. 

 

 אסיאטיק לילהה , שוק שוק הרכבת, נגקוק, השוק הצף . ב4יום 

הגדול שוק הצף  עם בוקר נצא מבנגקוק לסיור ייחודי בשוק הצף, שוק מיוחד וססגוני.  נשוט בסירות ארוכות זנב  שיובילו אותנו ל 

בתום הביקור  ומשם נמשיך לביקור מרתק בשוק הרכבת המפורסם.    בחוות קוקוסים  נסייר.  DAMNOEN SADUAKביותר בתאילנד   

צ'אופריה.  האסיאטיק שהינו אחד משווקי הלילה היפים בבנגקוק, הממוקם על גדות נהר  ב ניסע לביקור שעות הערבב נשוב למלון.

במתחם חנויות רבות ומגוונות של בגדים, תיקים, תכשיטים ומזכרות, מסעדות ופאבים, גלגל ענק, נוף לעבר בנייניה היפים של 

   .בנגקוק המוארים בלילה

 

 ה   י, פטא  Ancient City  . בנגקוק, 5יום 

דונם. השטח דומה בצורתו   1000-זהו המוזיאון הפתוח הכי גדול בעולם המשתרע על שטח של כ  Ancient City -נצא לביקור  ב 

טחו  למפת תאילנד, במקום מקדשים, מבנים וארמונות ששוקמו ושוחזרו ומייצגים את התרבות וההיסטוריה התאילנדית. בשל ש

פש הסמוכה  ו, שהינה עיר נהיפטאניסע לכיוון  בתום הביקור במוזיאון  הגדול של המוזיאון ננוע בקרונית המסתובבת בשטח המוזיאון.  

ה, הקניון בנוי בצורת נמל תעופה, כאשר כל קומה  ישנפתח לאחרונה בפטא  21בקניון טרמינל  ביקור  בהמשך יתאפשר לנו    לבנגקוק,

שוקק החיים ומהווה את     Walking Street  -בערב נבקר ב  מעוצבת כעיר פופולרית בעולם, כדוגמת צרפת, אנגליה, איטליה ועוד.

 בתום הערב נשוב לבנגקוק. .לרוב מרכז חיי הלילה בפטאיה. ברחוב נמצאים מועדונים ובארים

 

 שוק הלילה שבטי ההרים, נהר הקוק, המקדש הכחול, אי, צ'יאנג ר. 6יום  

תחילה נבקר במקדש הכחול, מקדש שהוא יצירת אומנות ומוקד משיכה לתיירים מכל העולם, בצפון תאילנד.    צ'יאנג ראינטוס ל

בין פיתולי    הזנבנשוט בסירות ארוכות  .  המקונג העצוםאחד היובלים של נהר    שיט בנוף פראי ומיוחד על נהר הקוק,ל  מכאן נמשיך

ואף נתרשם מבני שבט ארוכות  לאחר שנתוודע לאורח חייהם  שבטי ההרים אקהא ויאהו,  ואת בני שבט הקארן  הנהר הצרים. נבקר  

 .  בערב נצא לסיור במרכז העיר ובשוק הלילה. ננו בצ'יאנג ראי למלו נמשיךהצוואר 

 

 



   

 י סא-צ'יאנג ראי, משולש הזהב, שיט על נהר המקונג, מאה. 7יום 

נערוך ביקור בשוק הבורמזי    מאה  סאי,. ניסע לעיירת הגבול עם מיאנמר,  דוי טונג , גני ארמון המלכה האםלביקור מיוחד ב   נצא

, מפגש הגבולות בין תאילנד  מיאנמר  ולאוס. האזור היה בעבר מרכז לגידול וסחר של פרחי הפרג, "משולש הזהב"ניסע ל ולאחריו

השייך ללאוס. אי דונג סאו  ב )במידה ויתאפשר(  ונעצור   המפורסם, נחצה את הגבול ללאוס    המקונג  נשוט על נהרלהפקת האופיום.  

 . צ'יאנג ראיבערב נשוב למלון ב

 

  , שוק הלילהדוי סוטפ, צ'יאנג מאיהמעיינות החמים,  המקדש הלבן, . 8יום 

כמקדש הלבן הבודהיסטי היפיפה והייחודי שנבנה   ואט רונג קון, הידוע   לבןהנבקר במקדש  תחילהלצ'יאנג מאי,  צ'יאנג ראיניסע מ

.  סוטפ  וואט פראטאט דויבדרך העולה אל הר   ניסע  ומשםבמעיינות החמים ר וקיב לנמשיך   כמחווה למלך תאילנד ראמה התשיעי.

משתלת סחלבים  . אף נבקר בצ'יאנג מאיאחד מארבעת המקדשים החשובים בממלכה. נצפה בסטופה מזהב ונשקיף על העיר  

. לקראת ערב נצא צ'יאנג מאילבית המלון בעם ההגעה העברה    רהיבה ובתום הביקור נמשיך בדרכינו לבירת הצפון צ'יאנג מאי.מ

 . הלילה המקומי והנודע בשוקלביקור 

 

   , כפרי האומנויותסדנת בישולצ'יאנג מאי, . 9יום 

לשוק המקומי שם נרכוש את המצרכים הנדרשים לנו לסדנת  במיניוואנים יסע עם בוקר נ –וב יום חוויתי אותנטי עומד לפנינו ש

מעשי   יצירת המופת הקולינריתממארוחת שף והקבוצה תהנה של הקורס  והבישול המתוכננת. נלמד לבשל אוכל מקומי שבסופ

לאחר שנהנה מארוחת יות ועוד. בגילוף עץ, ייצור מטריות ססגונ בהם התמחוכפרי האומנויות נמשיך לביקור בידי הנוסעים. משם 

 ,  נשוב למלון. קנטוק מלווה במוסיקה וריקודים

 

 פוקט . 10יום 

בדרכנו למלון נעצור במרכז קניות ונבקר במפעל אי הנופש הגדול ביותר בתאילנד. לאחר הנחיתה     –  פוקט ל  מצ'יאנג מאינטוס  

 נוכל ליהנות מהמתקנים וממוקדי הבילוי באזור.  שם  לייצור גומי, בו נוכל ליהנות ולהתרשם מעבודת עיבוד הגומי. 

 

 נגה -פוקט, שיט לארבעת האיים במפרץ פנג. 11יום 

אי המסמר האקזוטי הקרוי על שם ג'יימס בונד נגה , -סיפונית שתפליג לארבעת האיים במפרץ פאנג- נצא לשיט מיוחד בספינה דו

כוללת -הונג והאי קו-פאנק, האי קן-"(, האי קו)נופיו הייחודים שימשו תפאורה לסרט  "האיש בעל אקדח הזהב נאקא. ההפלגה 

שחייה וצלילה בעזרת שנורקלים, שיט בסירות קאנו בין מערות קסומות וצוקים מרהיבים ביופיים  וכן ארוחת צהריים חווייתית במזנון  

 חופשי. בדרך נבקר במפעל לעיבוד אגוזי קשיו. בערב נשוב למלון בפוקט. 

 

 הפילים טיפול ושימורסוק, חווה ל-קאו שמורת. 12יום 

ומשם במיני  לאק -ניסע לקאו .יום טיול חוויתי יוצא מן הכללנצא לבשעות הבוקר המוקדמות  – מיוחד וייחודי לחברת נתוריום 

זהו פארק יערות הגשם  – סוק-קאושמורת לביקור ב"גן העדן", נגיע שעה נסיעה בדרך ירוקה ומלאת טבע -במרחק של כ ואנים 

לאורך   בשיט רפסודותנתחיל  המבטיח להפעים את המבקרים בשל שפע הפעילויות במקום. הגדול ביותר בדרום תאילנדהלאומי  

מ'!  1000-לגובה של כ  צוקי אבן הגיר המתנשאים בינות ליערות הגשם המרהיבים שלממראה עוצר נשימה ונהנה  נהר הקאו סוק

  תהיה כמובן ביקורוגולת הכותרת  .ונים ונדירים של חי וצומח ומינים , מערותנהנה ממראה יוצא הדופן של תצורות סלעיותאף 

נכין נשמע על העשייה למען רווחת הפילים, חיות הענק העדינים האלו,  נלמד עלבמרכז . נטית לטיפול ושימור הפיליםתבחווה או

 בתום הביקור נשוב למלוננו בפוקט.  .תישכח במהרהלא אוכל לפילים ואף נאכיל ונרחץ אותם בנהר. חוויה מדהימה שלבטח 

 

  דאבי-אבו פוקט,  .13 יום

עם הנחיתה   .ארצהחזרה בירת איחוד האמירויות,   ,דאבי- אבונטוס דרך בפוקט ממנו נארוז חפצינו וניסע לנמל התעופה  

 דאבי העברה למלון באזור שדה התעופה. -באבו

 

 דאבי, ת"א-אבו. 14 יום

 דאבי ממנו נטוס חזרה הביתה.  -ל התעופה באבו בשעות הבוקר המוקדמות העברה לנמ

 


