
 בהדרכת נתן יואלי  - תאילנד
 

 מיליוני תיירים המגיעים לתאילנד הפכו אותה לאחד
 היעדים האטרקטיביים והמעניינים ביבשת אסיה. 
 למי שמחפש טיול המשלב טבע ירוק, חופים ואיים

אותנטית, מרכזי קניות אדירים לצד שווקי מדהימים, היסטוריה ותרבות 
 לילה ושווקים צפים ימצא את מבוקשו במדינה זו.

 את הקסם הטמון במדינה זו תרגישו מיד כשתגיעו.
 

 צוות "עידן טורס"
 מאחלים לכם חופשה נעימה.

 

 

 

 

  מסלול הטיול

 קוק גבנ  -תל אביב   ד-ג 2-1יום 

 ישירה, עם הגעתנו לבנגקוק נצא לסיור בעיר,   ת לילהנפגשים בנתב"ג לטיס
 .  אן ובבית הפרלמנטובמקדש ארו ,כיכר הדמוקרטיה בין היתר נבקר ב

אזור   -הקוואסאן אזור לי בלמלון וארוחת הערב נצא לבילוי לילאחר ההגעה 
 תיירות ובילוי מרכזי בעיר בנגקוק. 

 
 

 קאנצ'אבורי  -(דמנואן סדואקחמישי השוק הצף ) 3יום 

ביותר במדינה הנקרא    בשוק הצף הגדול נתחיל את היום בסיור מרהיב 
  -המים  בעולםנמשיך לביקור , לאחר הסיור דמנואן סדואק

זהו האקווריום התת   – האקווריום של סיאם המפורסם שבבנגקוק
  -שבו ניחשף לכל עולם החי התת ימי ימי הגדול ביותר בדרום אסיה

מדגיגים קטנים ועד ליצורי ים מיוחדים ונדירים וכרישים גדולים. לאחר  
נצא לסיור לילה בשוק הפרחים ובמוקדי הבילוי של    ארוחת הערב

   .העיר 
 
 

 בס"ד 



 
 
 
 
 
 

 מקדשים וארמונות בבנגקוק  ו' – 4יום 
)מקדש בודהה הענק   ופ-וואט בנצא להכיר לעומק את התרבות התאילנדית, נתחיל 

  בגראנד פאלאס)מקדש בודהה מזהב(, נמשיך לביקור טרימיט -בוואטוהשוכב(, 
שנקרא    למקדש האזמרגד)הארמון שהיה משכנם של מלכי סיאם(, משם נמשיך 

  - מקדש השחר שבמהלכו נראה את   נצא לשייט קלונגיםקאו,  -מקדש וואט פרה 
 . הדגים המלכותיים ואף נאכיל אותם מקדש

   .שבתוסעודת  שבת תפילת ערבנחזור למלון להכנות לשבת. 
 

   שבת   - 5יום 
הממוקם בסמוך   יקט-ה אסיבצאת השבת נצא לשוק הלילה . תפילה וסעודת שבת

  .יה פרא-צ'אולנהר 
 

   פוקט -בנגקוק  ראשון  - 6יום 
 

 . פוקט עם בוקר ניפרד מבנגקוק ונטוס לכיוון 
 . פוקט לבטיסת פנים   קוקג מבנבוקר ניפרד לאחר ארוחת ה

עם הגעתנו נצר לסיור וואנים באי, ניסע לנקודת תצפית על האי  
שם נראה את הקופים מסתובבים   לשמורת הקופיםונמשיך 

במפעל  משם ניסע לביקור בחופשיות בין המבקרים , 
נגיע למלוננו   הליך ייצור היהלומים. תתרשם מ נשם   היהלומים 

בסמוך לחוף הפטונג ולאחר התארגנות נצא לארוחת ערב  
 לה. -ולסיור לילה במדרחוב באנג

  
 

 קופיפי   שני– 7יום 
 .אחד מהאיים המיוחדים והיפים שבתאילנד  -קופיפיהיום נצא לשייט וסיור באי 
נתרשם משני   האי קופיפילשייט לכיוון  שבפוקטחוף  לאחר ארוחת הבוקר נצא ל

. בעזרת מסיכות צלילה ושנורקלים נוכל  קופיפי דון וקופיפי לה –קופיפי  האיים של 
 . לפוקטימי לאחר זמן פנוי לרחצה בים ולסיור בחוף נחזור -נות מהעולם התתיהל

 וחזרה למלון.  ארוחת ערב 
 

 ייא  -פאן-קו אט פו  -פאנג נהשלישי - 8יום 
שם נלמד ונצפה בתהליך ייצור הגומי   בחוות הגומי סיור לאחר ארוחת הבוקר נצא ל

-לפאנג . בהמשך היום נגיע למפעל ייצור אגוזי הקשיו המקומילאחר הסיור נמשיך 
"האי של ג'יימס  הידוע בשם  פו-טא -קוהמסמר' -בסירה לכיוון 'אי , נצא בשייט נה

אחר הצהריים נשוט לעבר   בונד'' שם צולם הסרט "האיש בעל אקדח הזהב".
, הכפר הוא אי מלאכותי ייא-כפר דייגים מלזי הנקרא פאן  –הכפר המוסלמי 

תושבים כל הכפר בנוי על   2000-שנה ע"י מלזים מוסלמים ומונה כ 200-הנבנה לפני כ
בתים מסעדות מסגד מרכזי ועוד... לקראת ערב נשוט חזרה  -כלונסאות ויש בו הכל

  ללילה אחרון באי. ארוחת ערב והגעה למלון. לפוקט 
 

    צ'אנג מאי-פוקט  רביעי– 9יום 
רת צפון  ילשדה התעופה לטיסת פנים לבלאחר ארוחת הבוקר נצא 

בכפרי  לאחר הנחיתה ניסע לביקור .צ'אנג מאי -תאילנד לעיר
 שם נראה ייצור מטריות אותנטיות מפעלי   האומנויות המפורסמים

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 בסיום ניסע למלוננו בצ'אנג מאי. עור ועוד , 
   סיור ערב בשוק הלילה המרהיב בצ'אנג מאי.  -בערב

 
 שמורת מאטאנג רכיבה על פילים    – אנג מאי'צ חמישי –  10יום 

במסלול מיוחד המשלב מעבר   לרכיבה על פילים טאנג -מאבבוקר נצא לשמורת 
  פעה מרשימה של הפילים,ונצפה בהמורה, לאחר הרכיבה לש ביבשה ובנהר הסמוך 

לחוות השוורים המקומית שם נרכב  נהר ונגיע בלשייט רפסודות לאחר ההופעה נצא 
לחוות  בשעות הצהריים נגיע   באזור הכפרי.  ל כרכרות הרתומות לשוורים ע

, נלמד אודות השבטים   שבטי הצפון ולאחר מכן נבקר את  הסחלבים והפרפרים
נצפה   'ת הצוואר'שבט ארוכו שבט 'קארן' המוכר גם בשםונכיר את מנהגיהם של  

בנשים המקומיות העוסקות בעבודת האריגה ונשמע את הסיבות שהניעו את בנות  
 השבט לענוד טבעות על הצוואר.

 ארוחת ערב . בסיום היום נשוב ל
 

   ון תנשמורת דוי אינ שישי    –  11 יום
 

ר  ותהיפות בי  לאחר ארוחת הבוקר נצא ברכבים מיוחדים אל אחת משמורות הטבע
  ,  וןתנההר דוי אינ  שמורתטרם הגעתנו אל   ,צ'אנג מאי בתאילנד הנמצאת במחוז 

מטר ונראה את הסטופות של   2500פסגה בגובה  הנעפיל אל  ואז יא-מהעצור במפל נ
  ואצ'יראטאןמפל שושלת רמה התשיעי , נמשיך את הסיור בירידה עם הרכבים לעבר 

 סיור ג'ונגל הררי. בשמורה ונשלב גם 
 לקראת אחה"צ נחזור למלוננו להתארגנות לשבת. 

 קבלת שבת וסעודת שבת.  
 
 
 

   צ'אנג מאי -פסטיבל הפרחים שבת    –  11יום 
מאי הוא אחד מהפסטיבלים   פסטיבל הפרחים בצ'אנג

המפורסמים ביותר בתאילנד הפסטיבל שמתקיים פעם בשנה  
מושך אליו רבבות מקומיים ותיירים המגיעים לפסטיבל לראות  

מיצגים ופסלים של מקדשים בעלי חיים המפוסלים מפרחים  
   בלבד! 

 .סיור רגלי ולאחריו   עונג שבת  לה וארוחת בוקר של שבת,יתפ
התהלוכות  לה ולאחר מכן נצא לראות את סעודה שלישית והבד

המסורתיות של הפסטיבל המתקיימות במרכז העיר הסמוך  
למלוננו, נראה מיצגים המפוסלים מפרחי לוטוס ,אורכידאות , ציפור גן עדן  

 ועוד... 
ים גם אירועים נוספים כמו תחרויות יופי מופעי  מלבד התהלוכות מתקיימ

 דית לחובבי הפרחים )וגם למי שלא...( תרבות ופולקלור ועוד... חוויה ייחו
 
 
 
 
 



 
 
 
 

   פאטייה -ראשון צ'אנג מאי–  31יום 
 

הריביירה -לפאטאייהעם הגעתנו ניסע ,   יהבוקר נצא לשדה התעופה המקומ
. נגיע למלוננו ולאחר  21טרמינל  , נצא לסיור בעיר ונגיע לקניון המופרסםהתאילנדית

 נצא לסיור לילה במוקדי הבילוי המרכזיים שבעיר. ארוחת הערב  
  
 
 

 פאטייה  –  14יום 
פה במופע פילים ומופע פולקלור נצ  'נוש-נונג'פארק הטרופי המהמם בבוקר נצא ל 

אגרוף תאילנדי בליווי שירה   ,נדי המשלב המחשה של טקס החתונה המסורתיליתא
בעיר ונתרשם מהסגנון המיוחד שהעיר מציעה, נמשיך למדרחוב  נחזור לסיור וריקודים. 

  טרם יציאתנו במסעדה כשרה נאכל ארוחת ערבהמפורסם שבה. לקראת סוף היום  
 לכיוון שדה התעופה לטיסת חזרה לארץ. 

 
   תל אביב  –  15יום 

 
 

 .אביב עמוסים בחוויות טובות מהארץ הקסומה-בתללפנות בוקר ננחת  
 
 

 לאדם בחדר זוגי $3190: מחיר הטיול
 

 אדם 
 בחדר זוגי 

 ילד 
 בחדר הורים 

מבוגר שלישי 
 בחדר

 תוספת לאדם 
 בחדר יחיד

3190$ 2990$ 3090$ 590$ 
 2%על תשלום בכרטיס אשראי תחול תוספת של  ▪

 

 תנאים כלליים: ▪

נסיעות לחו"ל מיד לאחר ההרשמה הכוללת אפשרות ביטול דרך *מומלץ לרכוש ביטוח 
 חברת הביטוח.

 *מומלץ לפנות למוקד רפואי/ קופ"ח כחודש טרם היציאה ע"מ להתייעץ לגבי חיסונים.
 

 דמי ביטול: ▪
דמי ביטול לנוסע עבור דמי הרשמה בחברת התעופה אשר יגבו  200$ -*מרגע ההרשמה

 בכל מקרה.

 מעלות הטיול. 50% -יום 30יום ועד  60* מ
 מעלות הטיול. 100% -יום ועד היציאה 30* מ

 



 

 
 

 

 
 יתכנו שינויים בסדר הימים/הביקורים/הטיסות.* 

שומרת לעצמה את הזכות לשנות לפני/במהלך הטיול את  חברת עידן טורס** 

 .המסלול ע"פ הצורך ובמידת הנדרש להצלחת הטיול

 03-9571-333 -טלפון להזמנות: משרד              

 הפלוסים של 

                      ,פוקט 1בבנקוק,  3: סיורי ערב 7 ✓

 .פאטאייה 1אי, מ-צ'אנג 2 

 .מאי-צ'אנג -מופע ורכיבה על פילים ✓

 .שייט רפסודות ✓

 .סיור כרכרות רתומות על שוורים ✓

 .נוש )פאטייה(-פארק טרופי בנונג ✓

 .מופע פילים ופולקלור תאילנדי ✓

 .לנדימופע אגרוף תאי ✓

 ייא-פאנ –כפר הדייגים המלזי  ✓

 סיור יום באי קופיפי ✓

 

  -כוללאינו  המחיר

 ביטוח נסיעות ומטען 

 הוצאות אישיות 

 $ ליום לאדם 5-מקובל לתת כ -טיפ למדריך 

 

  -המחיר כולל

 .יםטיסות פנ 3+ טיסה ישירה 

 בתי מלון ברמה טובה במיקום מרכזי. 

                 על בסיס מוצרים מותרים + מוצרים מהארץ. – א.בוקר: פנסיון כשראירוח ע"ב חצי  

: ארוחת ערב נוספת בונוסבתי חב"ד.  במסעדות /מלאות  כולן בשריות-ארוחות ערב 12-א.ערב

  בערב האחרון לפני טיסת החזרה לארץ.

 טיפים לכל נותני השירות בחו"ל. 

 אורך הטיול.אוטובוס תיירות ממוזג לכל  -תחבורה 

 מדריך מנוסה שומר מצוות. 

 מפגש קבוצה לפני היציאה. 

 כניסות לכל האתרים שמופיעים במסלול. 

 

 

-כולל מפל מה שמורת דוי אינתנון ✓

 .ואצ'יראטאןמפל  יא ו

 ביקור בפסטיבל הפרחים. ✓

 .פריה-צ'או -שייט קלונגים ✓

 .דמנואן סדואק -השוק הצף ✓

 .שייט בנהר קוואי ✓

האקווריום הגדול  –עולם המים  ✓

 ביותר במזרח אסיה.

 .חוות הסחלבים ✓

 .טאו-קו -האי של ג'ימס בונד ✓

 .ביקור במפעלי הגומי ואגוזי הקשיו ✓

 


