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 ריכוז בתי מלון מומלצים בתאילנד 
 
 

 2022למאי והם נכונים  Booking אתרמ  ו נלקחוהציונים ללילה  לזוג המחיר 
 

 . הם המומלצים ביותר בכחולהמלונות המודגשים 

 
 שימו לב שחלק מהמחירים נכונים רק בהזמנה מוקדמת ובסמוך להגעה המחיר יעלה! 

 
 

 מחיר מודגש כולל ארוחת בוקר  .במלון זולהכי לחדר  2022 )אוגוסט(ץ קיהמחירים הם מחירי 
 
 

 www.booking.com  www.agoda.com  אתרים מומלצים להזמנת מלונות: 
 
 
 

נמוכים משמעותית   מחירים   ים מציע"  שם "המרכז למטיילנד וברא ם בתאילסוכני הנסיעות הישראלים הפועלי במקרים רבים 
 לפני שמזמינים  הם ק את מחיריולכן מומלץ לבדו מאתרי האינטרנט 

 
 

 קישור   - באינטרנט " גולןעם תאילנד "מדריך 
 קישור  -  בפייסבוק גולן"  לנד עםת "תאי צוקב

 
 

http://www.booking.com/
http://www.agoda.com/
https://www.thailand-with-golan.com/
https://www.facebook.com/groups/thailandgolan/


 ןגולן שרמ /מדריך תאילנד למשפחות 

המלון נמוכה בעיר   איכות . חשיבותועד בתי מלון מהמפוארים בעולם ת לינה, החל מגסט האוסים פשוטיםמת קשת רחבה של אפשרויוקיי בעירבנגקוק: 

ת הלילה לשם הקרבה  יירות וגם בשעוהיום לשם הקרבה לאתרי התמצד שני, המיקום חשוב ביותר גם בשעות  אךה בלבד, לינמכיוון שהמלון משמש ל
. באזור  מלון הקרוב לאחד מקווי הרכבתולכן מומלץ  או מנוחה ר אחסון הקניות במהלך היוםשפם על מנת לאהגישה הנוחה למלון חשובה ג למוקדי הבילוי.

  נמצא סילוםכבת והוא מתאים ללינה זולה. אזור הר י רמון המלך(, רחוק מקווי העיר העתיקה )אזור אבים, הוא קרוב לאתרנמצאים תרמילאים ר רחוב קאוסן
פעיל מאוד במשך   פרטונםפונג(, עוברת בו הרכבת העילית והוא מתאים לאנשי עסקים. אזור מוקדי בילוי בלילה )למעט פט רכז העיר, באזור עסקי, ללאמב

מתאים   פחותלילה. נעים ב פחות את קרוב והוהליכה, אין קו רכבמדרכות לא נוחות לקשים, תחבורה  ם וקניון פאנטיפ(, מאופיין בפקקי היום )שוק פרטונ
סוי  בין סוקומוויט אזור רחוב . בכל שעהונעים  ות העומספקוק בשענגיש מאוד עם קו רכבת, הוא האזור המרכזי ביותר בעיר,  כר סיאםיכ . אזורלמשפחות

  סקוטקים, מכוני מסאג' ועוד.גדולים, ים של מסעדות, דוכנים, פאבים, דית קניו מרכזי עם  מרכזי ביותר נוה מצדו הצפוני 11-19ו הדרומי וסוי  מצד  8-14
ודים  וני ריקעדמורים וב ,שעות ביממה. כאן גם נמצא סוי קאובוי  24שוקק חיים  קטע זה . 21סוי הנפגשים בותחתית עילית  בקטע הזה גם עוברים קו רכבת

אווירה  ם. לה רששתקציבם מאפאלו מאוד לולם, כולל האוריינטל והשנגרילה, המתאימים רים בעמהמפואמלונות יש  הנהר לע בתי המלון אזור ב ידועים.
 מיוחדת של הנהר וקרבה לאמצעי התחבורה בנהר.

 
 הערות  מחיר  כוכבים אזור שם המלון 
The Key  765 3 סוקומוויט 

965 
.  מרווח במיוחדקס לוהדחדר   קום(.)עם מיקרו וקומ וןטבחמנהדרים עם חדרים .  19מיקום מעולה בסוי  

ם אם ישן על הספה בסלון. אינטרנט לא משל 12הסוויטה כוללת סלון ומתאימה למשפחה. ילד עד גיל  
 ורקיש.  8.4ציון חינם. קרוב מאוד לרכבת התחתית והעילית. 

Ibis Bangkok 
Siam 

כיכר 
 סיאם

3 1483 
1733 

, מקרר, פינת קפה,  חדרים מודרניים עם טלוויזיה בכבלים 189. צמוד לתחנת רכבת עיליתולה מיקום מע
 קישור  .8.2 וןציורים. חינם. במלון מסעדה, בר ודלפק סיכספת ואינטרנט 

Navalai River 
Resort 

המלון  3 קאוסן
סגור 
 כרגע

בר ומרפסת.  ם טלוויזיה בכבלים, כספת, מיני בקרבת הקאוסן. חדרים ממוזגים ע ק על הנהרמלון בוטי
 קישור  .8.5 וןצי. חינםבמלון בריכת שחיה ואינטרנט 

Holiday Inn 
Express Siam 

כיכר 
 סיאם

4  
1430 

פינת  , כספת,  ת רכבת עילית. בחדרים טלוויזיהתחנול   MBK-צוין בסמוך למיקום מיחסית בחדיש מלון 
ות עצמי,  כביסה בשירחניה חופשית, חדר  לון חדר כושר, דלפק תיירות,מקרר ואינטרנט חינם. במקפה, 

 קישור.  8.3 ציוןמסעדה ומכונות אוטומטיות למזון ומשקאות. 

Mercure Siam  כיכר
 סיאם

4 2253 
2635 

מיני בר, מקרר, טלוויזיה  חדרים בבסמיכות לרכבת העילית. כיכר סיאם ב,  ולהון חדיש במיקום מעלמ
 קישור . 8.5 ציוןחינם. הזמנת סיורים ואינטרנט ק לבמלון מסעדה, בר, בריכה חיצונית, דלפ וכספת.

Novotel 
Platinum 

 2316 4 פרטונם 
2616 

טרנט בקבוקי מים ואינ 2. בחדרים טלוויזיה, מיני בר, כספת, פינת קפה,  פלטינוםמעל קניון  חדש מלון 
עים לא יע עם ילדים, השק. המקלחת שקופה לחדר וזה מפרמועדון ילדיםו לון בריכה, חדר כושרחינם. במ

 קישור .8.3 ציוןת. ר מצריכה שתי מעליור והעליה לחדכשמכבים את האועובדים 

Holiday Inn 
Ploenchit 

מזרחית 
לכיכר 

 יאםס

4 3201 
3672 

 אינטרנטר, מקלחת ואמבטיה ומיני בה, מכונת קפ, יהאידיאלי למשפחות. חדרים ממוזגים עם טלוויזמלון 
 קישור. 8.8ציון ושירותי בייבי סיטר וכביסה.  חדר כושרמלון בריכה, מסעדות, . בחינם

http://www.thekeybangkok.com/
http://www.thekeybangkok.com/
http://www.thekeybangkok.com/
http://www.ibis.com/gb/hotel-8016-ibis-bangkok-siam/index.shtml
http://www.navalai.com/
http://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/bangkok/bkkrb/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-ex-_-THEN-_-bkkrb
http://www.mercure.com/gb/hotel-8015-mercure-bangkok-siam/index.shtml
http://www.novotel.com/gb/hotel-7272-novotel-bangkok-platinum/index.shtml
http://www.bangkok.com/holidayinnploenchit/
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 הערות  מחיר   כביםכו וראז שם המלון 
The Lit  כיכר

 סיאם
4 1928 

2693 
ת למשפחות בכל הרכב עם דלתות וגם סוויטו מלון רגילים מציע גם חדרי .MBK-ה סמטה מולמלון מודרני ב

. במלון חדר כושר, ינםטרנט חני, כספת, פינת קפה, בקבוקי מים חינם ואמיני בר, טלוויזיהמקשרות. בחדרים 
 קישור . 8.5 ציוןתיירות, חניה חינם והשכרת רכב.  דלפקעדות, מסספא, בריכה, 

Riva Surya 3510 4 קאוסן 
 

,  חינםאינטרנט  עםחדרים   68מספיק קרוב.  מהמולת הקאוסן אך הרחק מלון בוטיק נהדר על שפת הנהר 
ים  ם חדרקיימימיני בר וכספת.  קבוקי מי שתיה,עגינה לאייפון, מרפסת, פינת קפה, ב , עמדתהיזילווט

 קישור . 9.1ציון ן בריכה על הנהר, חדר כושר, דלפק תיירות ומסעדה. מלו. במקושרים למשפחות

Holiday Inn 
Sukhumvit 22 

 1841 4 קומוויט וס
2194 

ת עילית ותחתית ומהקניונים  מתחנות רכב במרחק הליכהחוב סוקומוויט רמלון חדיש במיקום נוח מאוד ב
ייפון ואינטרנט חינם.  , מיני בר, פינת קפה, תחנת עגינה לאואמפוריום. החדרים כוללים טלוויזיה 21טרמינל 

   קישור. 8.4 ציוןות. חניה חינם, בית קפה ומסעדושר,  חדר כבמלון בריכה, 

Renaissance 
Ratchaprasong 

מזרחית 
לכיכר 
 סיאם

5 4943 
5885 

סיאם ומקניוני  לד ותחנת רכבת עילית ובמרחק הליכה מכיכר מלון נהדר במיקום מצוין בסמוך לסנטרל וור
המלון מציע   .ואינטרנט חינם כוללים מקלחת וגם אמבטיההיטב ומאובזרים מרווחים ום פרטונם. החדרי

 קישור . 8.9ציון . מסעדות 4-, חניה חינם, דלפק נסיעות וספריה , ספא,כה מקורה, מרכז כושריבר

Pathumwan 
Princess 

כיכר 
 סיאם

5 2073 
2523 

ר ספא ומבחריצה, מגרש טניס, מסלול , מכון כושר, . במלון בריכת שחיהMBK-ה עלמ עולהמיקום מ
ישיר לתחנת רכבת  רוטלוויזיה. חיבו, מיני בר  חינם כספת, אינטרנט מסעדות. בחדרים פינת קפה, מי שתיה,

 קישור . 8.8ציון ילית.  ע

Amari 
Watergate 

 2486 5 פרטונם 
2986 

שקעי  עם פינת קפה, כספת, ם. חדרים אזה ופלטינום ושוק פרטונם מול הקניונים פנטיפ פלונטממוקם בפר
USB , גרש א, מסעדות, מי שתייה, מקלחת ואמבטיה. במלון בריכה, ספ, מיני בר, מחינם, אינטרנט  יזיהטלוו

 קישור . .58 ציוןנהר. יד המלון תחנה של סירות לשירותי בייבי סיטר וכביסה. חדר כושר, סקווש, 

Centara Grand 
at Central 

World 

מזרחית 
לכיכר 
 סיאם

5  
5375 

  9קומות.  9-ב םחדרי 500פרטונם. מעל  ון סנטרל וורלד באמצע הדרך בין כיכר סיאם למוד לקניממוקם בצ
. במלון  יהאמבטו חינם כוללים פינת קפה, מקרר, טלוויזיה, כספת, אינטרנטגדולים חדרים   ם.מסעדות וברי

 קישור . 8.8ון יצוחיבור למרכז הקניות.   , חניה חינםכושר, מגרשי טניסבריכה חיצונית, ספא, חדר  

Sivatel  מזרחית
לכיכר 

 םסיא

5  
3901 

סוויטות נהדרות לזוגות   75. במלון  BTSמטר מתחנת רכבת  300-בין כיכר סיאם לסוקומוויט, כ נמצא
פה עד התקרה ת עגינה, מיני בר, כספת, חלונות מהרצנפשות( הכוללות מסך גדול, תחנ 4)עד  פחותולמש 

 קישור . 9ציון חינם. ירות ואינטרנט , שתי מסעדות, שירותי תי , חדר כושר, ספאהיכבר  . במלוןApple TV-ו

Shangri-La  4826 5 על הנהר 
5414 

יני בר, תפריט  כספת, פינת קפה, מ, בשני מגדלים עם טלוויזיהחדרים  802. עירנות המובילים בלוהמאחד 
יות ועוד.  מרפאה, מספרה, חנוחדר כושר, ספא, מגרש טניס, . במלון מרכז עסקים, ינםח טנואינטר כריות

 קישור . 8.8ציון . כולים להרשות לעצמםקלאסי לירח דבש ולזוגות שי

Mandarin 
Oriental 

 19303 5 על הנהר 
21068 

קלאסה. לא להחמיץ את שעת התה בלובי המלון. ן  לונות בעולם. מלו שנים בראש טבלת דירוג המ צאנמ
מושלמים אין הרבה מלונות . מיועד למי שמעוניין לשבת על כסאות שעליהם ישבו מלכים ומנהיגי עולם 

 קישור  . 9.4 ציון . מהם , זה אחדבעולם

http://www.litbangkok.com/
http://www.snhcollection.com/rivasurya/
http://www.ihg.com/hotels/il/iw/bangkok/bkkhi/hoteldetail
http://www.marriott.com/hotels/travel/bkkbr-renaissance-bangkok-ratchaprasong-hotel/
http://www.pprincess.com/
http://www.amari.com/watergate/
http://www.centarahotelsresorts.com/cgcw/
http://www.sivatelbangkok.com/
http://www.shangri-la.com/en/property/bangkok/shangrila
http://www.mandarinoriental.com/bangkok/
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ל  שמהווה את מוקד הבילוי הלילי בעיר, אם כי כ הלילה  שוקאנג מאי מגוון גדול מאוד של אפשרויות לינה. מומלץ לבחור במלון הקרוב לבצ'י מאי: צ'יאנג

 לילה. ה וקות הולכים ויורדים ככל שמתרחקים משונמל. מחירי המאודמדובר בעיר קטנה ה שבחירה אחרת תהיה גם היא טובה עקב העובד

 
 הערות  מחיר   כוכבים אזור שם המלון 
Movenpick 
Suriwongse 

שוק 
 הלילה 

המלון  4
סגור 
 כרגע

קים, בריכת שחיה ושירותי כביסה.  מסעדות כולל ים תיכונית, מרכז עס 3מיקום מצוין בסמוך לשוק. במלון 
, מי שתייה ומיני בר. עם סרטיםאינטרנט וטלוויזיה בכבלים , פתיומי, כסממוזגים פינת קפה, עיתון בחדרים ה

 קישור. 8.5 ציון. נפשות 6משפחתית לעד ויטה יש סו

Empress נהרה, 
דרומית  

 לשוק

4  
1936 

ה מבית חב"ד. דקות הליכ 5-וק הלילה ומשה דקות הליכ  10.  חדרים מקושרים שפחות עםמתאים למ
כוללים טלוויזיה, מיני בר ואינטרנט חינם. במלון בריכה, ספא, חדר כושר והשכרת רכב. ם חיהמרווהחדרים 

 קישור  .9.2ציון תמורה טובה מאוד לכסף. . יחס ושירות טובים מאוד. מכבסהיש ליד המלון 

Dusit Princess  שוק
 הלילה 

המלון  4
 בשיפוץ

טלוויזיה, עם ממוזגים מרווחים וחדרים . םם לשוק רועשיהחדרים הפוניהלילה.  וך שוקממש בתמצוין ם מיקו
חדר כושר, שירותי   ה,במלון בריכת שחי  .נפשות 4-יש חדרי משפחה לכספת, אינטרנט חינם ומיני בר. 

 קישור . 8.3 ציון. ד למשפחותמתאים מאו הסעות, חניה חינם, מרכז עסקי והשכרת רכב.

Dusit D2  שוק
 הלילה 

5 2018 
2368 

  ינםכספת, מיני בר, אינטרנט ח, זיהויחדרים ברמה גבוהה עם טלו 131. מיקום מצוין בסמוך לשוק הלילה
השכרת , חופשית היכה, חנישר, ברחדר כוספא,  במלון .מקושרים למשפחות חדרים קיימיםופינת קפה. 
 קישור . 8.7 ציון (.במלון נחשבת לאחת הטובות בתאילנד Moxieמסעדת ) בר ומסעדהרכב, 

Le Meridien  שוק
 הלילה 

5 2941 
3530 

ם טין הכוללילום לחבזריאומ  חדרים ממוזגים אלגנטיים 383 מלון נהדר במיקום מושלם בכניסה לשוק הלילה.
, דלפק  אר מאוד, בריכת שחיהמסעדות, ספא מפו  4. במלון  ואינטרנט חינם כספת ,חתאמבטיה וגם מקל
 קישור. 8.7 ציון. אינטרנט חינם בשטחים הציבוריים בלבד. חופשיתוחניה  תיירות

 

http://www.suriwongsehotels.com/
http://www.empresshotels.com/
http://www.dusit.com/dusitprincess/chiangmai
http://www.lemeridienchiangmai.com/
http://www.lemeridienchiangmai.com/
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 .הנהר עללה לבין לינה , באזור שוק הליהעיר מרכזב , בין לינהולגד, בנה בעיר נעותאפשרויות הלי צ'יאנג ראי:

 
 הערות  מחיר   כוכבים אזור שם המלון 
Wiang Inn ק וש

 הלילה 
3  

1198 
 ריכת שחיה, ב . במלוןואינטרנט חינם מיני בר ,וויזיהחדרים עם טל 260בסמוך לשוק הלילה.  במיקום מעולה

 קישור. 8 ציון. ומועדון קריוקי ית, חניה חופשהספא, מסעד

Laluna  מרכז
 העיר

4 810 
 

ת  דקו 5.  ומיני בר חדרים הכוללים טלוויזיה 79יה. בנוי ככפר נופש עם שחבתוך גן טרופי ובריכת  יפיפהמלון 
 קישור . 8.8ציון ילה. מצוין למשפחות. נסיעה משוק הל

Le Patta  שוק
 הלילה 

4 1814 
2041 

,  מיני ברכספת, מקרר, מרפסת, הממוזגים בחדרים ך לשוק הלילה. בסמו להעובמיקום ממלון מפואר 
, חדר בחינם אופניים אלתדלפק תיירות, הש, במלון בריכת שחיה קפה. תנפיו , טלוויזיה גדולהחינםאינטרנט 

 קישור . 9.2ציון  ת. ארוחת בוקר טובה מאוד.חופשי וחניה כושר

The Riverie by 
Katathani 

 

  5 נהר
3018 

מיני   ,חינם, פינת קפהיש אינטרנט  ח הצפוןהמעוצבים ברו ר קוק. בחדריםנהתוך חצי אי ב המלון ממוקם על 
  , השכרת רכבטניסש גרחדר כושר, ספא, ממסעדה, במלון יש בריכה, . י משפחהחדריש . טלוויזיהו בר

 קישור .9ציון ופשית. וחניה ח

 

http://www.wianginn.com/
http://www.laluna.com/
https://www.lepattachiangrai.com/index.php
http://www.dusit.com/dusitthani/islandresortchiangrai/default-en.html
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 של אפשרויות לינה, בתוך העיירה או מחוצה לה במרחק מספר דול מאודמגוון ג  מציע  יישובה לא המקום לחפש בתי מלון מפוארים, אם כי זה פאי פאי:

 כוכבים.  3-4ורטים של ז ת נסיעה, החל מגסט האוסים פשוטים ועד ריקוד

 
 הערות  מחיר   כוכבים אזור ון שם המל

Iyara Resort   דרומית
 לעיירה

המלון  3
 לא זמין
 כרגע

ש מיני בר,  וזגים ית עם שני חדרי שינה. בחדרים הממסוויטות משפחתיו  3חדרים, כולל  9וקטן בן מלון שקט 
נוף   שירותי תיירות, בריכה עם מסעדה,אינטרנט חינם בשטחים הציבוריים, במלון יש  .פינת קפהו  טלוויזיה

 קישור . 8.1 ציון. צוות שירותי וחביב.  התעופהולנמל  ילפאוהסעה חופשית  , חניה חופשיתנפלא

Rim Pai 
Cottage 

מרכז 
 העיירה

, בתוך  מעץמסורתי בעיצוב צפוני  חדרים  20. יחס טוב ולבבי. ווקינג סטריט , על הרחוב הראשי נהרד לצמו 1200 3
ומתאים למי שרוצה   . מאוד רומנטיוחניה חופשית ינםאינטרנט ח  .עם טלוויזיה ופינת קפהצמחיה עבותה, 

 קישור . 8.6 ציוןלמחיר.  . תמורה גבוההיניםלהיות במרכז העני

The Quarter ית מערב
 למרכז 

4  
875 

פינת קפה,  מיני בר, עם מרפסות, טלוויזיה,  במבנה דו קומתי בסגנון תאי ושרים()כולל מקמרווחים חדרים 
שימוש חופשי באופניים,  חשב לשימוש חופשי, מה, חיש בריכתבמלון יש מסעדה,  .כספתמקלחת גשם ו

 קישור . .28ציון תי. צוות אדיב ושירוה. והסעות בחינם לפאי ולנמל התעופה שירותי תיירות, ינםאינטרנט ח

Belle Villa 
resort 

צפונית  
 לעיירה

4 836 
1086 

, אינטרנט  , מיני בר, כספתטלוויזיהמרפסת, סים, כולם ממוזגים ומכילים בונגלוחדרים ו  זורט קסום עםיר
  הסעהותי אחת נוספת, מסעדה, ספא, שיר חיה הצופה אל נוף מרהיב ועודת שופינת קפה. במלון בריכ חינם

 קישור. 8 ציוןמתאים מאוד למשפחות.   י תיירות. ושירות ולנמל התעופה רהבחינם למרכז העיי

Hotel Des 
Artists 

מרכז 
 ההעייר

4  
2700 

,  יזיה, מיני בר, טלווינםאינטרנט ח במיוחד,  ת ארוכותמיטו עם חדרים ענקיים מלון בוטיק חדיש ומעוצב עם 
 ורקיש. 8.8ציון . במלון מסעדה, ספא וחניה חופשיתסת. ומרפ , בקבוק מיםפינת קפה

Pai vimaan 
Resort 

מרכז 
 העיירה

4 910 
 

ויש   4-. יש חדרי משפחה לרעם נוף לנהמיני בר ומרפסת  , מקרר, עם טלוויזיה טיבעיצוב אותנחדרים 
השאלת אופניים , ובוסהאוט, הסעה בחינם לתחנת ה, מסעדה, שירותי תיירותביסמקושרים. במלון שירותי כ 

 קישור.  8.6 ציוןואינטרנט חינם.  , חניה חופשית ללא תשלום

Pai Island   צפונית
 לעיירה  

המלון  5
 לא זמין
 כרגע

שחיה, לון בריכת ומקרר. במ , פינת קפה, כספת, מיני ברטבע. בחדרים הענקיים טלוויזיהע במלון בוטיק משג
ואינטרנט  ולנמל התעופה , הסעות בחינם למרכז העיירהחופשית הניח ת חדרים, כביסה, מסעדה, בר,שירו

 קישור  .9.4 ציון. מלון מדהים. עם שני חדרי שינה חדרי משפחהוילות ירח דבש ו  ישחינם. 

http://www.paiiyararesort.com/
http://www.rimpaicottage.com/
http://www.thequarterhotel.com/
http://www.bellevillaresort.com/index.php
http://www.hotelartists.com/pai/location.htm
http://www.hotelartists.com/pai/location.htm
http://www.hotelartists.com/pai/location.htm
http://www.paivimaan.com/
http://paiislandresort.com/
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וע יכולים לישון גם באחד ממגוון  ביב לאגם. בעלי רכב או אופנים בעיקר מסגסט האוסים ומלונות, הממוקמאוד של בעיר יש מגוון רחב ממה הונג סון: 

 וחקים )והזולים( יותר. מרה וחאפשרויות האיר

 
 הערות  מחיר   כוכבים אזור שם המלון 

Fern Resort ת  דרומי
 לעיר

3  
1484 

בקבוקי  מרווחים עם מרפסת,  בונגלוסים מסורתיים. ון בונגלוסים בטבע, בתוך צמחיה עבותה והרבה מיםלמ
, פינת בתשלום בר המשקיף על שדה אורז, כביסה . במלון מסעדה, בריכת שחיה,אך ללא טלוויזיהמי שתיה, 
ויציאה ישירה לטיולים   , חניה חופשיתינם, אינטרנט חונמל התעופה ירעהסעה חופשית למרכז הקריאה, 

 קישור  .8.7 ציון .בעיר טובהמלון ה. רגליים בשמורת הטבע הסמוכה

Imperial  בקצה
 העיר

4 814 
923 

. במלון יש  יזיהוטלוו , אינטרנט חינםברת, מיני פסמר  עםחדרים מרווחים . נהר דותל געום במיקום קס
, דלפק תיירות,  בתשלום ביסהב, כת רכהשכרחניה חופשית, מסעדה עם אוכל תאי/סיני/מערבי, חנויות, 

 . 7.3ציון . יחיד בעיירהכוכבים  4מלון  . המלון נמצא כאן למרות הציון הנמוך כי הוא מכון כושרו בריכת שחיה

 
 

Mae Sariang  : 

 
 . 8.2 ציון מחיר מגוחך., שירות מעולה ומאוד פשוט עם בריכת שחיה קטנה כביםכו 3, מלון Above the Sea Maesariangממליץ על מלון 

 
 
 

 קנצ'נבורי: 
 

 הערות  מחיר   כוכבים אזור שם המלון 
River Kwai 

View 
ליד 

גשר ה
 נהרוה

4 1912 
2295 

.  (באט 300תוספת ) ומלץ לקחת חדרים עם נוף לנהרממיקום נהדר עם מרפסת תצפית לגשר ולנהר. 
חניה חופשית,  מרקט,  נימישולחן פינג פונג, מסעדה, יש במלון  .וקומקום  , מקררטלוויזיהם יש יחדרב

 ר שוקי. 8.7 ציון. . מול המלון יש שוק לילהינםאינטרנט חו השכרת רכב

Dheva Mantra 
Resort & Spa 

  5 הר על הנ
2126 

 ספת, מיני בר, פינת קפה,רפסת גדולה, טלוויזיה, כהמלון הטוב בעיירה. שירות מעולה, חדרים ענקיים עם מ
עדה צפה על במלון בריכת שחיה )לא מספיק עמוקה(, מסבקבוקי מים חופשיים.  ושניאמבטיה ומקלחת 

 קישור . 8.3 וןיצוחניה חופשית.  ינםט חאינטרנמיני גולף, , ומכון יופי ספא הנהר, חדר כושר,

 

http://www.fernresort.info/
https://www.facebook.com/RiverKwaiView/
http://www.dhevamantra.com/
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יציאה  החוף, מומלץ לקחת מלון עם חוף פרטי או של אפשרויות. מכיוון שחלק נכבד מהבילוי באי מסתכם ברביצה על  א קשת רחבהלמצוניתן  קוסמוי:

  Chawengלינה בחוף המרכזי והתוסס יותר, מומלץ חוף  ם. למחפשים מקוםבין החוף, ממש על קו המיהמלון נמצאים בין הכביש ל ישירה לחוף. חלק מבתי
 . Maenam או Lamai ,Bophutך יחד עם זאת קרבה, ימצאו את מבוקשם בחוף ם יותר שקט, אחפשיואילו המ

 
 הערות  מחיר   כוכבים אזור שם המלון 

Thai House 
Beach Resort 

המלון  3 למאי
 לא זמין
 כרגע

קפה  הכוללים מרפסת, אינטרנט חינם, כספת, טלוויזיה, פינת נעימים ם עם חדריבמיקום מעולה  מפנקמלון 
בריכה מול הים.  ארוחת בוקר נהדרת על העמוקה מספיק.  אבריכה שצמודה לחוף, אך למלון ב ומיני בר.

 קישור . 8.5 ציון. שירותיצוות חם ו

Ark Bar Beach 
Resort 

המלון  3 צ'אוונג
 לא זמין
 כרגע

לא מתאים . החוףארוחת בוקר על תוך גינה פורחת. דרים ב ימה וחסקריכה ממלון לצעירים על החוף עם ב
 קישור. 8 ציון. מומלץ לקחת חדרי דלוקס ומעלה .עש פופולרי ורו. חינם. אינטרנט למשפחות

Baan Chaweng  
Beach Resort 

  3 צ'אוונג
2984 

המלון קרוב לרחוב הראשי, אבל שיזוף. מוצל ועם מיטות  י,נק. חוף צויןשירות מעל החוף עם מלון מהמם 
מרפסת,   כוללים מרווחים ו. החדרים ריםקיאין הבדל משמעותי בינם ל כיים ים הזולאת החדרקחו שקט. 

, דלפק  במלון יש ספא, בריכה. חדרים מקושריםיש .  ואינטרנט חינם פינת קפה  ,טלוויזיה, כספת, מיני בר
 קישור . 8.7 ציון. שכרת רכבתיירות וה

Chaweng 
Garden 

  3 צ'אוונג
3135 

עם טלוויזיה, מקלחת, מיני בר, פינת . חדרים גן טרופיתוך ב, בסמוך למרכז חיי הלילה חוףמיקום מעולה ב
 קישור . 8.7 ציוןמסעדות. ירות ותי  דלפק ,אינטרנט חינםכספת ומרפסת. במלון בריכה, ספא,  קפה,

Ozo Chaweng 4 צ'אוונג  
4426 

, פינת , מקרר, כספתמרפסת, טלוויזיה עם חדרים "ד. ב ח תיבקרוב למדרום למרכז החוף, יחסית  חדישן מלו
 קישור . 8.7 ציון. חופשית תיירות וחניהק . במלון בריכה, מסעדה, חדר כושר, דלפינםואינטרנט ח קפה

Pavilion Samui 
Villas and 

Resort 

 5000 4 למאי
5395 

טלוויזיה, תחנת עגינה, ספה, מיני בר  זי, בריכה פרטית או ג'קובעיצוב תאי עם במיוחד דרים מרווחים ח
, מסעדה תאית ספא, חדר כושרבמלון יש בריכה, . נפשות 9י משפחה עד חדריש . ואינטרנט חינם

 קישור . 8.2 ציון. . ארוחת בוקר מצוינתודלפק תיירות שני ברים, ואיטלקית

Peace Resort 
Samui 

  4 ופוט ב
6255 

כספת,  ,, טלוויזיה, פינת קפהיש מרפסתנקיים העוסים נגללבוכמה דקות הליכה מכפר הדייגים. המלון נמצא 
במלון יש שולחנות ביליארד, כדורגל ופינג פונג, חדר כושר,  . יש חדרים מקושרים. ואינטרנט חינם מיני בר

 שור יק .9ציון . , דלפק תיירות והשכרת רכבבריכה , ועדון ילדיםספא, מ

Chaweng 
Regent Beach 

Resort 

 5322 4 צ'אוונג
5467 

חניה  שתי בריכות שחיה, במלון  .גלוסים מפוארים ובניין דו קומתיבונהכולל  קום מנצחמלון נהדר במי
מצא בחוף  המלון נוקר מדהימה ושירות מצוין. ארוחת בדלפק תיירות, , חופשית, חדר כושר, אינטרנט חינם

,  מיני בר, טלוויזיה, אמבטיה, כספתספה, פינת קפה, מרפסת, בחדרים  .קא עמוהים ללכן גלים ועם שובר 
 קישור . 8.5 ציון .ושריםיש חדרים מק. חלוקי רחצה ומטריות

http://www.thaihousebeach-resort.com/
http://www.ark-bar.com/
http://www.baanchawengbeachresort.com/
http://www.chawenggarden.com/
http://www.ozohotels.com/chaweng-samui/
https://www.pavilionsamui.com/
https://www.peaceresort.com/
http://www.chawengregent.com/
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 הערות    מחיר  םכוכבי אזור שם המלון 
Amari  5 צ'אוונג  

5524 
פינת , טלוויזיהמרפסת, ש . בחדרים י מעבר לכביש על החוף וחלקרים מהחד . חלקבצפון החוף מיקום מצוין

, כולל מסעדה איטלקית מומלצת) , מסעדותותבריכ שתי ן . במלוינםחאינטרנט ו  כספת ,קפה, מיני בר
Prego) ,קישור. 8.7 ציון. מקיף לאחרונה שיפוץ סיים המלון. וחניה חופשית  מועדון ילדים  ,אספ, חדר כושר 

Centara 
Reserve 

  5 צ'אוונג
8924 

.  דחוימב מושלם ואוכל ברמה גבוהה ידוע בשירות .החוףחב"ד בדרום בית ליד חוף מהמם   םעמפואר מלון 
כוללים   החדרים. הצופות לים וילות מפוארותעם יציאה לבריכה ויש  מבנה תלת קומתיחלק מהחדרים ב

  , מתקני משחקים, מועדון ילדיםפעילויות למשפחותיש   .ופינת קפה , כספתנה לים, מיני ברת פומרפס
, אינטרנט חינם  אמסעדות, חדר כושר, ספשתי בריכות )אחת למבוגרים בלבד(, . במלון וחדרים מקושרים

 ר קישו. 9.4ציון טניס. ומגרש  , דלפק תיירותבשטחים הציבוריים, חניה חופשית

Muang Samui 
Spa Resort 

  5 צ'אוונג
7564 

מרפסת,  בחדרים כה ממסעדות רבות. במרחק הלי  .הים לא עמוקגלים ולכן בחוף עם שובר  מלון מדהים
  ינםט ח, אינטרנן כושר, ספאן בריכה עם אזור לילדים, מכובמלוה. בר ופינת קפכספת, מיני , טלוויזיה

 קישור . 8.8ן ציו. שכרת רכב, דלפק תיירות וה)אחת על החוף( מסעדותבוריים, בשטחים הצי

Nora Buri 5 צ'אוונג  
4536 

. על צלע הגבעה ו וחלק בעה, חלקו בצד החוףג על)כרבע שעה הליכה למרכז( הבנוי  חוףהמבודד בצפון  ןמלו
לון יש  עם בריכה פרטית. במ תווילויש ר וכספת. , מיני בינם, אינטרנט ח וללים טלוויזיההמפוארים כהחדרים 

   רקישו. 9ציון מעט סלעי בצידיו. ם ות. חוף היודלפק תייר  קוזי חיצוני, מרכז כושר, ספאסית וג'בריכה דו מפל

Royal Muang 
Samui Villas 

Choeng 
Mon 

5  
5703 

ספה ר חדפחות )בכל ודדים, אך גם למשומתאים יותר למתבהאי ה הצפון מזרחי של נמצא על חוף הים בקצ
  בריכה פרטית. במלון יש עםחדרים יש זי.  פינת קפה וג'קו, כספת, מקרר, נוספת(. בחדרים יש טלוויזיה

   קישור. 8.6 ציון. מסעדות ודלפק תיירות, ינםאינטרנט ח פניים וסירות להשכרה,או בריכה, ספא, חדר כושר,

The Lamai 
Samui 

  5 למאי
4309 

כספת, אמבט עיסוי, מיני   ,יזיה טלוופינת ישיבה, כוללים מרפסת או פטיו,  הפוארים חדרים ממלון חלומי עם 
, שירותי  ופשיתיה חחדרים עם בריכה פרטית. במלון ספא, חדר כושר, חניש . חינםואינטרנט  בר, פינת קפה

   קישור. 9.2ציון . בוקר מצוינתה. ארוחת  בריכה, מסעדה ובר, תיירות והסעות, חנויות

Hansar  5 בופוט  
5265 

סלון,  גדולות,  עם נוף לים ולבריכה, מרפסות ענקייםחדרים  .במרחק הליכה מכפר הדייגיםעל חוף הים 
בריכה, במלון מסעדות ובר, ספא, ם. חינט נטרנ, כספת, מיני בר ואיים גדוליםמקלחות גשם, מיטות ענק, מסכ

 קישור. 9ציון . וארוחת בוקר בלתי נשכחת א דופןשירות יוצודלפק טיולים.  קורס בישול נהדרחדר כושר, 

Sareeraya 
Villas & Suites 

  5 צ'אוונג
6075 

ת נוף לים או  מודרניות הכוללווילות וסוויטות ז( עם למרכ דקות הליכה 5בצפון החוף )יב ורומנטי רהמ מלון
בריכות שחייה,   3. במלון יש ינם זרות לחלוטין כולל אינטרנט חומאוב פרטית ג'קוזי, גישה לבריכה או בריכה

 קישור.  8.9ציון או אופניים ודלפק תיירות. שר, בר, מסעדה, השכרת רכב דר כופא, חס

Anantara 
Lawana 

  5 צ'אוונג
11061 

. כל הסוויטות דקות הליכה למרכז(  10ק ממרכז החוף )מרוחמעט ני, בקצה הצפוהטובים במלונות קוסמוי,  מ
חלוטין.  אובזרות לזית והן מהמרכפרטית וחלקן עם ירידה ישירה לבריכה  חלקן עם בריכהבסגנון תאילנדי, 

 קישור . 9.2ציון . ינם תיירות ואינטרנט ח  דלפקמי, , ספורט יכה, ספא מפוארבמלון יש מסעדות, ברי

Anantara 
Bophut 

  5 בופוט 
10129 

  תים עם אמבטיה ענקי, חדרי רחצה מפוארמרפסת  עםרה טרופית. החדרים בצפון האי באווייב מרה מלון
ודלפק    , שיעורי יוגה, בריכה, ספא מפוארדותמסע. במלון ינםנט חואינטר , פינת קפהמיני ברה, זי, טלווילזוג

 קישור . 9.1ציון . ארוחת בוקר מעולה .תיירות

 

 

http://www.amari.com/palmreef/
http://www.centarahotelsresorts.com/csbr/csbr_default.asp
http://www.centarahotelsresorts.com/csbr/csbr_default.asp
http://www.centarahotelsresorts.com/csbr/csbr_default.asp
http://www.muangsamui.com/chaweng/accommodation.html
http://www.noraburiresort.com/
http://www.noraburiresort.com/
http://www.noraburiresort.com/
http://muangsamui.com/royalmuangsamuivillas/
https://www.thelamaisamui.com/
http://www.hansarsamui.com/
http://www.sareeraya.com/
http://lawana-chaweng.anantara.com/
http://samui.anantara.com/
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 ואחרי המסיבה )יקר מאוד ומלוכלך(, אלא ( ולכן לא מומלץ לישון בחוף הזה בשבוע שלפניHaad rin)  Sunrise  ףמסיבות הפולמון נערכות בחוקופנגן: 

פולמון מומלץ  על מנת לשהות באי בתקופת השקט יותר. ר והוא זול יות Sunsetחוף ותיו וחסרונותיו. ך האקשן, על יתרונאם כן אתם רוצים להיות בתו
 ! יותר התעריפים יקריםפולמון ה בתקופת ת(.לילו 7לילות )בחלק מהמקומות  5ש ובתקופה זו נהוג מינימום הזמנה של אלפחות חודש מרלהזמין לינה 

 
 הערות  מחיר   ביםכוכ אזור שם המלון 

Sarikantang Leela 3  
2646 

במלון  וכספת.  , פינת קפהבחדרים יש מרפסת, מיני בר, טלוויזיה. בונגלוסים ואבניין דו קומתי מגוון חדרים ב
וכביסה.   ילדיםלי משחקים , מתקנחינם כושר, אינטרנטה, ספא, מכון סעד, מ)אחת למבוגרים( ותבריכשתי 

רי בישול  עושידרין. האם למרכז שאטל חינ ם בין העצים.הים עם ערסליף מד. חוכפררבע שעה הליכה מה
 קישור . 8.9 וןצי .ןגנפוקב םי שקובמה תומוקמה דחא. חינם ושיעורי יוגה  בתשלום

Palita Lodge Sunrise 3  
2275 

ם  סוגי בונגלוסימספר מציע לאחד הטובים שם.  קרוב מאוד לכל מוקדי הבילוי ונחשבנמצא מלון צנוע ה
 ר שוקי. 9ציון לון בריכת שחיה. במ יה.ואמבט , אינטרנט חינםטלוויזיה, מיני בר, תמרפסו עםממוזגים 

Le Divine 
Comedie 

Beach Resort 

Ban Tai 3  המלון
 לא זמין
 כרגע

פינת  ר, כספת, י בה, מינוסגנון משל רוח מרפסת. לכל יחידת איןהאדרי"מ מק 8היב במרחק  מלון בוטיק מר
במלון  . (בלבד  12מעל גיל  המלון מקבל ) יש חדרי משפחה חינם. ואינטרנט , בקבוק מים טלוויזיהקפה, 

 רשוקי .9ציון . ירותי כביסהוש , דלפק תיירותנהוף, מסעדה, סאובריכת ח

Cocohut Village 
Beach Resort 

Leela 4  המלון
 לא זמין
 כרגע

ם כוללים  ות הליכה מהמועדונים בהאדרין. החדרים הממוזגיחמש דק על החוף.,  בה ישראליםמקום עם הר
 קישור . 8.8ציון .  חינם ן בריכת שחיה, בר ואינטרנטוטלוויזיה. במלו , פינת קפהיני ברמרפסת, מ

The Coast 
Resort 

Sunset 4  המלון
 לא זמין
 כרגע

יחה ומתאים  מחוף הזר ריםמט 800נמצא בקצה המרוחק של חוף השקיעה במרחק , למבוגרים בלבד מלון 
מיני  ת, כספבקבוקי מים,  ,ינם, אינטרנט חיהטלוויז עםדו קומתי   לצעירים שמחפשים שקט. החדרים במבנה

 קישור . 9ציון . דלפק תיירותו  חדר כושר יכה על החוף עם בר, מסעדה,ש ברון יופינת קפה. למל בר

Chantaramas Baan 
Khai 

4 2700 
3500 

ם  , חלקם עסתרפמ  עםמרווחים חדרים גות ולמשפחות. לזום מתאיון ק"מ מערבית להאדרי 4-כנמצא 
ים עם בריכה  פת. יש חדרמטריות וכס י בר,, מינ, טלוויזיהחינםת קפה, אינטרנט מכונ פתוחה,מקלחת 

 קישור . 8.3 וןיצודלפק תיירות. עדה , מס, ספא, בריכהמים רדודיםית. למלון יש חוף פרטי עם פרט

Buri Rasa Thong 
Nai Pan 

Noi 

4  
6693 

פינת ישיבה,  ים בעלי מרפסת פרטית, אינטרנט חינם, חדר כז החוף עם מלון חדש ברמה גבוהה במר
, ק קיאקים המלון מספ , ספא, חדר כושר ודלפק נסיעות., מסעדהבריכה ומיני בר. במלון , פינת קפהטלוויזיה

 קישור. 9.3ציון  .לוםשתסאפים וכדורי משחק בחוף ללא 

http://sarikantang.com/
http://www.palitalodge.com/
http://www.ledivinecomedie.com/
http://www.cocohutvillagekohphangan.com/
http://thecoastphangan.com/
http://www.chantaramas.co.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-chantaramas/
http://www.burirasa.com/phangan/default-en.html
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 הערות  ר  מחי כוכבים אזור שם המלון 
Santhiya 

Resort & Spa 
Thong 

Nai Pan 
Noi 

5  
5569 

  ה,קפ פינת ני בר,ימ, כספת,  ויזיהגבעה וכוללים טלו ילנד. החדרים נחים עלמהמדהימים במלונות תא
 4-ל יש חדרי משפחהטית. החדרים בריכה פרובחלק מ ינם, אינטרנט ח אמבטיה פתוחה, מקלחת חיצונית

ם  חוף יושעות  24לון הסעה בתוך שטח המחדר כושר, למלון מסעדה, ברים, ספא, ספורט ימי, . נפשות
 קישור. 9ון צי.  בידוד מושלםהחיסרון הגדול הוא הפרטי. 

Anantara 
Rasananda 

Resort 

Thong 
Nai Pan 

Noi 

5  
15694 

  הם בריכ, כולם עהמכילים כל מה שחלמתם םביופיירים  ונדיחדרים מדהימים נגן. הטוב והיקר במלונות קופ
. הטובות ביותר על  , מכונת קפה ומקלחת גשםתחנת עגינה , , מערכת בידורApple TV  ,, מסך גדולתפרטי

ר,  חדר כוש א מפואר,רכזית, ספ, ספורט ימי, ספריה, בריכה מחינםבמלון מסעדה, בר, אינטרנט  ם.היף חו
 קישור . 9.1ציון יה חופשית. שכרת רכב וחנרותי תיירות, הכביסה, שי

 
 

 קו טאו: 
 

 הערות  מחיר   כוכבים ראזו לון שם המ
In Touch 
Resort 

Sairee 2 1439 ,ומרפסת.  טלוויזיהפינת קפה, כספת, ומכילים  אינם ממוזגים מיקום מעולה במרכז החוף. החדרים פשוטים
 קישור.  8.8ציון . יםהציבורי יםבשטח חינם  ינטרנט, דלפק תיירות ואבר, מסעדה במלון

Montalay 
Beach Resort 

Tanote 
Bay 

3  
1716 

במלון  . נפשות 4-ל חדרי משפחהיש . ומיני בר , פינת קפה, אינטרנט חינםבחדרים יש מרפסת, טלוויזיה
 קישור . .18 ציוןצלילה. בית ספר לו  , דלפק תיירות, ספא, טיולי שנורקלינג ודיג, קיאקים בריכה, מסעדה

Sensi 
Paradise 

Beach Resort 

Mae 
Haad 

3  
2596 

, כוללים מרפסת, מקרר בונגלוסים בעיצוב מסורתי מעץה בקצהו הדרומי. ליך לחוף דרון המו נמצא על מון מלה
,  , צלילה ודיג לציוד שנירקוהשכרת דלפק תיירות, ספא, , הבמלון בריכואינטרנט חינם.  , כספתפינת קפה

 קישור . 8.8ציון כביסה.  שירותי הסעות ו

Simple Life Cliff 
View Resort 

Sairee 3  
2371 

לצלילה  , בית ספר פא, דלפק תיירותס, ()אחת מקורה ותבריכ שתי . במלון , לא על החוףרחוב הראשיב נמצא
  ריחדיש כספת ומרפסת. פינת קפה, בר, מיני , מקרר, היזילוו , טחינםרנט אינט  יש םחדריבמסעדה. ו

 קישור . 8.4 ציון. תוספתהת בריכה אינם מצדיקים אה מולדלוקס החדרי . נפשות 4-ל משפחה

Koh Tao 
Cabana 

Sairee 4  המלון
 לא זמין
 כרגע

יש מיני בר וכספת.  פינת קפה, , ויזיהטלוריהוט במבוק,  עם תוילו. ה גן טרופיתוך בוילות מלון מהמם עם 
וף וחלק על מורד חלק מהחדרים על הח. אספו הכבמלון מסעדה, בריעם שני חדרי שינה.  משפחה חדרי

 קישור . 8.8ציון  .מהמזחבחינם הסעה . ההר

Jamahkiri 
Resort & Spa 

 

Thian 
Og 

5  
4739 

חדר  דר. במלון בריכה, ספא, מסעדה, כל חף מרהיב מעם נובתוך גן טרופי על צלע ההר מלון מדהים הבנוי 
פינת  , בר מרפסת, כספת, מיני עם  דריםחהפרטי ובר. חוף  ימי, מועדון צלילה, דלפק תיירות,   כושר, ספורט

 ישור ק. 8.5 ציוןהסעות למזח בחינם.  שירות. נפשות 6-סוויטה ל יש . זיהטלוויו אינטרנט חינםקפה, 

http://www.santhiya.com/
http://phangan-rasananda.anantara.com/
http://www.intouchresort.com/
http://www.montalayresort-kohtao.com/
http://www.sensiparadise.com/
http://www.kohtaosimpleliferesort.com/
http://www.kohtaocabana.com/
http://www.jamahkirikohtao.com/
http://www.jamahkirikohtao.com/
http://www.jamahkirikohtao.com/
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וף  חבץ לישון מומל . למשפחות מאודפטונגדי הבילוי הנו חוף יינים, קרוב לכל דבר ובעיקר למוקביותר למחפשים להיות במרכז הענמלץ מוהחוף הפוקט: 

 ללינה. מומלצים  הקאט. גם חופי הסמוך מדרום קארון

 
 הערות  מחיר   כוכבים אזור שם המלון 
Casa Jip  גסט  פטונג

 האוס 
400 
600 

  עם  יםדר. חונעים ס טובויות. יח מסעדות, ברים וחנל  סמוךשקטה חוף הים, בסמטה מטר מ 400מרוחק 
 קישור . 8.7 ציון תמורה גבוהה לכסף.. והשכרת אופניים  יש דלפק תיירות .ינםנט חואינטרני בר מי ,טלוויזיה

Deevana 
Patong Resort  

 1021 3 פטונג 
1166 

, חניה ספא, , מרכז כושרבריכות שתיו שירות נהדר םע  . מלוןמבית חב"ד ברחוב השני מהים, לא רחוק נמצא
פינת קפה כספת,   רים יש טלוויזיה, מיני בר,בחד. חותמתאים למשפ .ומגרש משחקים חופשית, דלפק תיירות

 קישור.  8.6 ציוןגבוהה מאוד לכסף. תמורה ואינטרנט חינם. 

Sugar Marina 
Resort Art 

 838 4 קארון
1117 

,  פינת קפה ,כספת, מיני ברטלוויזיה, , כהמרפסת הפונה לבריש יחדרים  ב ברוחם.מתאים לצעירים לון מ
, מגרש בר, מסעדהשתי בריכות, מרכז כושר, ן במלונפשות.  4-ל חדרי משפחהיש . מקלחת גשםה ואמבטי

 קישור . 8.5 ציוןמחיר שפוי. . מצוין למשפחות שרוצות ואינטרנט חינם חניה חופשית משחקים,

Holiday inn 
Express 

  4 פטונג 
1353 

 תחנת עגינהפינת קפה, , , מקרר, כספתטלוויזיהמרפסת,  יש  חדריםב. ב"דלחוף ולבית ח נמצא בסמוך 
, חדר  , מסעדהותריכשתי בון מלב .נפשות 4-ל חדרי משפחהויש  חדרים למעשניםיש  .ינםרנט חואינט

 ישור ק . 8.5 ציוןתמורה גבוהה מאוד למחיר. . וחניה חופשית חדר כושר ,כביסה

Novotel Phuket 
Karon Beach 

 1979 4 קארון
 

מי. בכל חדר קונספט כמו החדר התת מי חדרי םחדרימה קחל.  במיוחד עבורןמלון מושלם למשפחות שנבנה 
, יםמגלשת מ כולל בריכות שתיבמלון . חדרי משפחהיש .  י בר, פינת קפה, כספת ומינטלוויזיה, פסתמר

 קישור . 8.3 ציון. יסהוכב  , חדר כושר, ספא, דלפק תיירותשירות בייביסיטר ,ילדים  מועדון

Boathouse 4 קאטה  
4345 

אינטרנט  טלוויזיה, בחדרים יש . א למשפחותולחוף ומתאים לזוגות מלון מדהים וקטן שנמצא ממש על ה
)אחת הטובות  במלון בריכה, מסעדה. , כספת, תחנת עגינה ואייפד, מיני ברופינת תה מכונת אספרסוחינם, 

  .והשכרת רכב דלפק תיירות ,חדר כושרחופשית, ספורט ימי, שיעורי בישול בתשלום, , בר, חניה בפוקט(
על פי   הזמן להזיז את השמשייירות ואפילו דואגים כל היו שתייה ופלמלון חוף פרטי מדהים המספק לאורח

 קישור  .9.2ציון . ימההאוכל בכלל וארוחת הבוקר בפרט מדהמצב השמש. רמת 

The Kee 
Resort & Spa 

 1946 4 פטונג 
2200 

, פינת , מיני בריהם מרפסת, מיטות שיזוף, טלוויזים המרווחיבסמוך לבנגלה ולחוף. בחדרמאוד מרכזי  מיקום
  , דלפק תיירותשחקיםשר, חדר מ . למלון בריכה, בר גג צופה לים, מסעדה, חדר כוינםואינטרנט ח קפה

 קישור . 8.7 ציוןוספא.  , מתחם קניות, מרפאהחניה חופשית, והשכרת רכב

Double Tree 
BanThai 

 2671 4 פטונג 
3171 

  ,וסלון יופי , ספאות ובריםמסעדמבחר  ,בריכות שחיה שלושב מאוד לים. במלון קרוו כזימיקום מעולה מר
,  טלוויזיהמרפסת, עם מרווחים חדרים ה. ATM מכשירו , חניה חופשית, הסעות חינם לעיר פוקט מכון כושר

 קישור.  8.3 ציון. בר מיני ו , אינטרנט חינםכספת, פינת קפה

 

http://www.casajip.com/
http://www.deevanapatong.com/
http://www.sugarpalmkaron.com/
http://www.phuket.holiday-inn.com/
http://www.phuket.holiday-inn.com/
http://www.phuket.holiday-inn.com/
http://www.hello-phuket-hotels.com/phuket-hotel/hotel-57-EN-ramada-karon-beach-resort.html
http://www.boathousephuket.com/
http://www.thekeeresort.com/
http://www.banthaiphuket.com/
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 הערות  מחיר   וכביםכ אזור שם המלון 
Holiday Inn 

Resort 
 3921 4 פטונג 

4752 
כספת, פינת  טלוויזיה, וללים ומרווחים הכ  םמודרנייחדרים   עםאך שקט,  ,ומרכזי לחוףמלון מדהים, סמוך 

מסעדות, ספא, חדר  מספר , כות שחיהי. במלון ברחדרי משפחה . ישלחת גשםומק  , ספהמיני בר ,קפה
אולי . והשכרת רכב ואופניים ירות, דלפק תי , חניה חופשיתחן, ביליארד, טניס שולרדון ילדים מפואכושר, מוע

 שורקי. 8.9ציון . המלון הכי מומלץ למשפחות בפטונג

Thara Patong 
Beach Resort & 

Spa 

  4 פטונג 
4750 

, חינםפינת קפה, כספת, אינטרנט  ישחדרים ב. 7/11לון מול למ. מרחוב בנגלהול  חוף ל בסמוךה ם מעולמיקו
  סה וחניהשירותי כבי ,המסעד  ,, כולל בריכת ילדיםבריכות שחיה שלושלון במומיני בר.  , מרפסתטלוויזיה
 קישור . 8.1 וןצילפין. אגף דוב מומלץ לקחת את חדרי הדלוקסנפשות.  5-למשפחה יש חדרי . חופשית

Amari  4 פטונג  
4006 

מרפסת עם נוף לים,  יש חדרים ב. עם חוף סלעימאוד מרוחק מהמרכז ו, דרומיבבידוד בקצה ה ממוקם
רים  ב, פונות לים, חדר משחקיםבריכות ה שתיבר ופינת קפה. למלון  ניכספת, מי, , טלוויזיהינםאינטרנט ח

 קישור . 8.9ן ציוילה. ספורט ימי, חדר כושר ומרכז צלשי טניס, , מגרומסעדות, ספא, חניה, דלפק תיירות

Centara Grand 
Karon 

 3971 5 קארון
4700 

ה,  כספת, מיני בר, פינת קפ. בחדרים הענקיים יש מרפסת, טלוויזיה, קארוןבודד של מלון נהדר בצפון המ
במלון בריכה מהממת עם פארק . חדרי משפחהויש   חדרים מקושריםיש . אמבטיה ומקלחתמייבש שיער, 

מים ומגלשות, מרכז צלילה, מועדון ילדים עם פעילויות, חדר משחקי וידאו, מגרש משחקים, ספא, חדר  
 קישור . .38 וןצי. מלון מושלם למשפחות. ודלפק תיירות חנות מתנות, מגרש טניס כושר,

Phuket 
Graceland 

  5 פטונג 
1912 

י בר, פינת , מינטלוויזיה ישים  חמרוו החדרים בהליכה מהמרכז.  רבע שעהים, ל סמוך בצפון החוף  נמצא
מסעדות, כושר, ספא, בריכות שחיה, ג'קוזי, חדר  תיש. במלון חדרי משפחה יש .כספתו , אינטרנט חינםקפה

 קישור. 8 ציון. הה לכסף. תמורה גבווהשכרת רכב תיירות דלפק ,מועדון ילדים, אולם באולינג כביסה,

Marriott Merlin   מדרום
 לפטונג

5 4133 
4727 

מיני   ,חינםנטרנט , איטלוויזיהמרפסת,  ישחדרים המרווחים  ב. מרוחק מהמרכזמבודד ו ,מדרום לחוףנמצא 
חוף   ישן מלוב. חדרים מקושריםיש  .ומייבש שיער ינת קפה, פלחתאמבטיה ומקבר, כספת, פינת ישיבה, 

מגרש טניס,  נג פונג, ישולחנות ביליארד ופ, מועדון ילדיםמגוון מסעדות, , ותבריכשלוש ספורט ימי, פרטי, 
 ר קישו. 8.8ציון . . ארוחת בוקר מעולהק תיירותודלפ ללא תשלום לחוף פטונגהסעות חדר כושר, ספא, 

La Flora  5 פטונג  
4190 

 יש  ווחים במיוחדמרחדרים המפוארים והב. על חוף הים  מרכזי פנטסטי יקוםמ, בפטונגביותר בהמלון הטוב 
בריכות,   שתי המלון כולל. חדרי משפחהיש . פינת קפהו בר מיני , כספת, , מרפסת, טלוויזיהחינםאינטרנט 

 קישור . 8.4  ציוןוחניה חופשית.  והשכרת רכב ספא, חדר כושר, בר, מסעדות, דלפק תיירות

The Shore at 
Katathani 

Resort 

קאטה 
 נוי

5  
10132 

כוללים בריכה פרטית, מרפסת ו( מ"ר 130)ם עצומים בגודל החדרים . כל למבוגרים בלבד מדהיםמלון 
. במלון יש בריכה, ספא,  , כספת, פינת ישיבה וחדר אוכלוף, אינטרנט חינם, טלוויזיה, מיני בר, פינת קפהשיז

 קישור. 9.4ן ציו .ודלפק תיירות , מגרש טניסמגוון שיעורים בתשלום, מסעדה, ספא

http://www.phuket.holiday-inn.com/
http://www.phuket.holiday-inn.com/
http://www.phuket.holiday-inn.com/
http://www.tharapatong.com/
http://www.amari.com/phuket/
https://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/cpbr/
http://www.phuketgraceland.com/
https://www.marriott.com/en-us/hotels/hktmb-phuket-marriott-resort-and-spa-merlin-beach/overview/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2&y_source=1_Mzg4NTYyNy03MTUtbG9jYXRpb24ud2Vic2l0ZQ%3D%3D
https://www.marriott.com/en-us/hotels/hktmb-phuket-marriott-resort-and-spa-merlin-beach/overview/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2&y_source=1_Mzg4NTYyNy03MTUtbG9jYXRpb24ud2Vic2l0ZQ%3D%3D
https://www.marriott.com/en-us/hotels/hktmb-phuket-marriott-resort-and-spa-merlin-beach/overview/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2&y_source=1_Mzg4NTYyNy03MTUtbG9jYXRpb24ud2Vic2l0ZQ%3D%3D
http://www.laflorapatong.com/
https://www.theshorephuket.com/
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 קופיפי: 
 

 הערות  מחיר   כוכבים אזור המלון שם 
Paradise Long 

Beach 
3  

1350 
חדרי יש . חינםינטרנט וא פינת ישיבהפינת קפה, , כספתמקרר,  , וויזיהטל עם  על החוף יפים ממש יםבונגלוס

, ספורט ימי ושנורקלינג  , ספאהשירותי כביסגם  מציע . המלון איכותיים ומסעדה  יש עיסויים חוף ב. משפחה
 קישור. 8ציון . האין בריכ .ודלפק תיירות בתשלום

The Beach 
Resort 

Long 
Beach 

3  
1512 

.  חינםכספת, מיני בר, פינת קפה, מרפסת ואינטרנט  ,חדרים עם טלוויזיה. חוףבקצה ה נמצא על גבעה
  .בתשלום טיולים וספורט ימי, דלפק בתשלום עדה, ספא, שירותי כביסההחוף עם בר, מס על הן בריכבמלו

 ור קיש. 8.5ציון לא חשובה לו הקרבה לכפר. שקט ומתאים למי שמחפש מלון  למזח.יש הסעה בחינם 

CoCo Beach 
Resort 

Loh 
Dalum 

4  
3353 

. החדרים כוללים טלוויזיה, מיני בר, אינטרנט חינם, פינת קפה, כספת ופינת ישיבה. כפרנמצא מצפון מערב ל
 קישור . 8.7ציון  ., בר, ספא ודלפק תיירותבמלון יש בריכה, מסעדה

Holiday Resort   חוף
Laem 
Tong 

4  
3168 

)אחת   בריכות לוששוכספת. במלון   , אינטרנט חינםפינת קפה, מיני בר, , טלוויזיהמרפסתעם  חדרים
, בתשלום בייבי סיטר  ימועדון ילדים, טניס שולחן, שירות צלילה, ספא, ברים, מרכז ומסעדות , למבוגרים(

 ר קישו. 8.4 ציון. תיירות דלפקו , חדר כושרוםבתשל שולספורט ימי, מגרשי ספורט, קורס בי

SAii Phi Phi 
Island Village 

מפרץ 
Ba 

Gao 

5  
4212 

, אינטרנט  ני בר, כספת, פינת קפה, מקלחת גשם, מיטלוויזיה עם. חדרי הבונגלוס באי ביותר הטוב ןהמלו
מסעדות,  . במלוןחדרי משפחהויש   וילות עם בריכה פרטית יש. עם פינת ישיבה תומרפס  , מייבש שיערחינם

חנות  חדר כושר, ספא, חוף פרטי,  מגרש משחקים, עם מגלשות לילדים, בריכה ענקית  ם, וברי בית קפה
 , שיעורי בישול ויוגה עף חופיםור, ספורט ימי, כד , מגרשי טניסוציוד שנורקלינג בתשלום כז צלילהמרמתנות, 

 קישור . 8.9ציון . בתשלום

 

http://www.phiphiparadisepearl.com/
http://www.phiphithebeach.com/
http://www.phiphithebeach.com/
http://www.phiphithebeach.com/
https://phiphicocobeachresort.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
http://www.phiphi.holidayinn.com/
http://www.phiphi.holidayinn.com/
http://www.phiphi.holidayinn.com/
http://www.ppisland.com/index.php


 ןגולן שרמ /מדריך תאילנד למשפחות 

ילית. חוף  לבו פעילות בילוי  זולים יותר ויש לא ניתן לשחות ולכן מלונותיו זרחמ רייליבתי מלון והוא יקר יחסית. בחוף  יש מספר מערב רייליבחוף : קרבי

בודד יחסית, אינו מתאים לרחצה ומחירי הלינה בו הנמוכים ביותר. הוא  הוא חוף מ טונסאיחד יקר ביותר. חוף אן יש בו רק מלוהוא היפה ביותר, אך  פראננג
 פעילות רבה.  טווחי המחירים ועם לינה גדול ובכל הוא הגדול ביותר עם היצע מקומות  אוננגבעיקר לתרמילאים דלי תקציב. חוף  מתאים

 
 הערות  יר  מח כוכבים אזור שם המלון 

J נם בשטחים הציבורייםאינטרנט חי, מצויןשירות , ום מצוין עם חדרים נהדרים במיק בריכה צנוע ללא מלון 446 2 ננגוא  
חדרים  יש . ממוזגים לא חלק מהחדריםם למשפחות. יש חדריו  רבחדרים יש טלוויזיה ומקר .ודלפק תיירות

 ר קישו. 8.4 ציוןף. תמורה מצוינת לכסיש חניה בתשלום. עם נוף לים ויש שלא. 

Ao Nang 
Sunset  

 928 3 נגאונ
1128 

מיני   ,לוויזיהמרפסת, ט עםקומות  ארבעחדרים בהריילי. מזח הסירות ללחוף ולקרוב במיקום מצוין  מלון זול
 כביסהסלון יופי, ספא, . במלון בריכה, ריםחדרים מקוש ופינת קפה. קיימים   , אינטרנט חינםבר, כספת

 קישור . 8.1 ציון. . אין חניהוהשכרת רכב דלפק תיירות, , מיני מרקטבתשלום

The L Resort  4 אוננג  
1286 

כספת, תחנת  , חינםט לוויזיה, אינטרנ טמרפסת,  יש חדריםב. מיקום מעולהב תי אופנ מלון תלת קומתי
, חניה  ATM, מכשיר ספאמרכז כושר, , המלון יש בריכב. קושריםחדרים מיש . יני ברמו  פינת קפהה, עגינ

 קישור . 8.6 ציון. , דלפק תיירות והשכרת רכבמסעדה, חופשית

Railey Bay 
Resort & Spa 

ריילי  
 במער

4  
1592 

 , ספהיהפינת קפה, טלוויזמרפסת,  עם חדרים ה. לירח דבשנהדרים ם הפרטיים קוטג'יה. במיקום חלומי מלון
חשוב   .חינם אינטרנטו , מיני מרקט, ספא, דלפק תיירות, מסעדה(על החוף שתי בריכות )אחתוכספת. במלון 

 קישור . 8יון צת בשקיעה. לשבת על שפת הבריכה ולצפואין כמו . חדראת מיקום ה לבדוק

Krabi Resort 2640 4 אוננג 
2730 

ים מפוארים בקדמתו על  בונגלוסיש ו  חדרים בבניין בן שתי קומותיש . היםחוף היחיד באוננג על מלון ה
  במלון יש שתי. בתשלוםואינטרנט  , כספת, פינת קפהמיני בר, חצר או מרפסת, טלוויזיהש יהחוף. בחדרים 

 קישור . 8.2 ציון. ודלפק תיירות ות בתשלוםפעילויטניס שולחן וביליארד, מועדון ילדים, ת שחיה, בריכו

Centara Anda 
Dhevi Resort & 

Spa 

Noppa
rat 

Thara 

המלון סגור   4
עד 

 אוקטובר

כספת, מייבש שיער, פינת   , רנט חינם, אינטיזיהווטל ישחדרים  ב. חוףהר המרוחק מספר דקות מדמלון נה
מרכז כושר,  ים, ספא, מועדון ילדים, בריכה עם מגלשת מיש  מקלחת גשם. במלוןו אמבטיהקפה, מיני בר, 

 קישור . 8.4 ציון. בתשלום ושירותי כביסה , חניה חופשיתדלפק תיירות

Holiday Ao 
Nang Beach 

Resort 

Noppa
rat 

Thara 

4 1384 
1603 

 ,טלוויזיה  ,מרפסות ישחדרים ב. חוףההליכה מות הנמצא מספר דקגן טרופי, בתוך  חותלמשפ מדהיםלון מ
וג'ימבורי,    םלון מועדון ילדיארוחת הבוקר נהדרת. במ. חדרי משפחהש יחינם. מיני בר ואינטרנט כספת, 

עם  חדר  ותיקחאל ותי תיירות וחניה חינם. רים מגלשות למים, מסעדה, בר, ספא, מכון כושר, שע הבריכ
 קישור . 8.5 ציון . וזה מסוכן הפרדה כי איןלבריכה אם אתם עם ילדים קטנים גישה ישירה 

Centara Grand 
Beach Resort 

& Villas 

  5 גאוננ
4538 

 טלשירות סירות שא . ישבדרום מזרח החוף ולא נגיש מבודד במיקום , אך אוננגהמלון הטוב ביותר ב
 דות, מסעפרטי, . למלון חוף  ואינטרנט חינם כספת, , מיני בר, מרפסתיהטלוויז יש חדרים המהודרים ב. למרכז

   קישור.  8.1 ציון י.לה וספורט ימ חדר כושר ומרכז צלי ,, מועדון ילדים, ספאבריכות שתי

Rayavadee   ריילי
 מערב

5  
15890 

מושלם.  שירות עם דר ווה מאר, ופמ שימהונופים עוצרי נ , מוקף סלעים, יםתאילנד מלונותב מהמפוארים
ס קוטג'(, המצוידות בכל הפינוקים  ויוריות דו קומתיות )בונגלבקתות קש צויש בו וף פרטי מושקע  למלון ח

 קישור . 9.3ציון . אות כדי להאמיןצריך לר ומרכז כושר. במלון יש בריכה, ארבע מסעדות, ספא רניים.המוד

 

http://www.jhotelaonang.com/
http://www.jhotelaonang.com/
http://www.jhotelaonang.com/
http://www.aonangsunset.com/
http://www.wannasplace.com/
http://www.krabi-railaybay.com/home.html
http://www.krabiresort.net/
http://www.centarahotelsresorts.com/centara/cak/
https://www.holidayresortkrabi.com/
http://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/ckbr/index.asp
http://www.rayavadee.com/
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שהוא   Khao Lak. חוף Bang Niang Beach-ו Nang Thong Beachפים  באזור יש מספר חופים. המומלצים והמרכזיים שבהם הם החוקאו לאק: 

 . Bang Niangהאזור, מצפון לחוף פחות מרכזי ונמצא בצפון   Khuk Khakף חו מבודד ושקט.יותר באזור הוא גם חוף נהדר, אך מאוד בהחוף הדרומי 

 
 הערות  מחיר   כוכבים אזור המלון שם 

The Leaf on 
the Sands by 

Katathani 

Nang 
Thong 

4  
987 

מצא נהמלון אינו תיים בין מדשאות ודקלים. מ. מבנים דו ותלת קוThe Sandsשל מלון  הזול מאוד"אחיו" 
, פינת קפה, מקרר וכספת. במלון חניה  גינה, טלוויזיה חינם, מרפסת או אינטרנט ישחדרים . בעל חוף הים

 קישור . 8.7 ציוןתיירות.   דלפק, מסעדה וה, חדר כושרכ, בריופשיתח

Seaview 
Resort 

Nang 
Thong 

4  
1701 

ביליארד, מועדון  ים, מגרשי טניס וסקווש, עם מגלשות מולל בריכות  על חוף הים הכנהדר למשפחות  מלון
  , פינת קפהת, מיני בר, כספהמרפסת, טלוויזי ישחדרים בכושר, ספא, מסעדה ובית קפה. ילדים, חדר 

 קישור  .8.2 ציון. אנשים 5-חדרי משפחה ל יש ם. חינ ואינטרנט

The Sands 
Khao Lak by 

Katathani 

Nang 
Thong 

5  
2018 

  ,רפסת, טלוויזיהמ ישחדרים  ב .במיקום מעולה עם פארק מים נפלא ומושלם למשפחותמלון מודרני 
ון שתי בריכות ענקיות, מועדון ילדים,  ל. במ רים מקושריםחד יש . חינםואינטרנט  , תחנת עגינהכספת, מקרר

 קישור . 8.8ציון . חופשיתתיירות וחניה  דלפקר, מגרש טניס, לדים, ספא, חדר כושמגרש משחקים לי

Robinson 
Club 

Khuk 
Khak 

5  
4928 

 פנסיון מלא

 מכוני כושר שנימסעדות ושני ברים,  6, םית עם מגלשות מיבריכה משפחתבריכות שחיה ו חמש מלון ענק עם
ני  מי, חינםמודרניים בהשפעה תאית וכוללים אינטרנט  . החדריםהמלונות המדהימים באזוראחד וספא. 

 קישור . 9.1ציון . מלאפנסיון על בסיס שהייה ה. ינת קפהופ טלוויזיה, מרפסת, כספתבר, 

JW Marriott 
Khao Lak 

Khuk 
Khak 

5  
4632 

 . אתר נופש מרהיב בעיצוב תאי ה מהמרכזנסיע  רבע שעהמרוחק , אך בקאו לאקלון  בבתי המפוארים מהמ
,  חינםאינטרנט  ,יזיהומרפסת, מקלחת ואמבטיה נפרדים, טלו ישחדרים . בעם נחלים הזורמים בין החדרים

דרום מזרח בביותר ה ולדהגבריכה נמצאת הבמלון . יםיש חדרים מקושר ומגהץ.   , פינת קפהכספת, מיני בר
 קישור.  8.9ציון דון ילדים וג'ימבורי. חדר כושר, מוע ברים, ספא, ,מסעדות חמש, אסיה

 

http://www.theleafresort.com/onthesands/
http://www.centarahotelsresorts.com/centara/csk/
http://www.thesandskhaolak.com/
http://www.pullmankhaolak.com/
http://www.marriott.com/hotels/travel/hktkl-jw-marriott-khao-lak-resort-and-spa/
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רה שיוצא צפונה מכביש שה המרכזי לשמובתי המלון מפוזרים מסביב לכביש הגי וברעצמה  בשמורהאזורים. הלינה בקאוסוק נחלקת לשני :  סוקקאו

  בתוך ציםהע בתים הבנויים על טים, חלקם עם חדרים רגילים וחלקם מיוחדים יותר עםריזור 40ם צדדיות ממזרח לו. יש שם בסביבות וסביב דרכי  401
מאוד זולים ונעים סביב  ורה. המחירים בשמםים שהטיפוס לבית לא יהווה בעיה עבור ירעקר לציוצאת דופן המתאימה בעי הוא חוויה בית על העץהטבע. 

בבקתות ם לני באגם  .ות מומלץפח ם והוא דווקא כוכבי 4יש רק ריזורט אחד ברמה של  כוכבים. 3באט לחדר ללילה בשיא העונה ברמת  1000-2000
  לוודא מאוד  חשוב . דבמיוח מפוארות לבקתות ועד בסיסיות מאוד מבקתות החל דומא שונות ברמות באגם המפוזרים לינה אתרי. ישנם מספר צפות

  והביקורים יםהרגלי הטיולים  תא גם ולפעמים מלא פנסיון לאתר, ההגעה את גם כולל ההלינ מחיר כלל בדרך .להתאכזב לא מנת על ליםמקב מה כשמזמינים
   דמיוניים. מחירים עד פסלט ויכולים ללילה לאדם באט 2500-ב מתחילים המחירים במערות.

 
 הערות  יר  מח כוכבים אזור שם המלון 
Khaosok 

Good View 
Resort 

  3 שמורה
1458 

חדרי  . יש ומקרר , פינת קפה, טלוויזיההצופה לנהרופינת ישיבה פסת עם מרמלון משפחתי עם חדרים 
מצוין  שירות ו בשטחים הציבוריים חינםת שחיה, אינטרנט ובריכשתי מסעדה, ון . במלנפשות 5-ל משפחה

 םמומלצייולים ט דלפק תיירות עםו ATMבתשלום, מכשיר . יש שירותי כביסה פן של הבעליםדו יוצא
 קישור . 9.5ציון . פשיתחו . חניהבשמורה ובאגם

Our Jungle 
House 

י ביותר שלהם . הבונגלוס הפופולריםעצה בונגלוסים על הקרקע ועל מלון בתוך הטבע על שפת הנהר עם  1387 3 רהשמו
. המחיר הוא לבונגלוס על הקרקע. ינטרנטלא אהחדרים ללא מיזוג ול. ש משפחתייםוי Romance קראנ

טיולים   עם דלפק תיירות מסעדה, בר ו במקום יש . חופשית. חניה  באט 2500-ם בבתים על העצים מתחילי
 ר קישו. 8.8יון צ. איכותיים

http://www.khaosokresort-goodview.com/Welkom.html
https://www.khaosokaccommodation.com/
https://www.khaosokaccommodation.com/
https://www.khaosokaccommodation.com/
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 יה: אטפ
 

 הערות  ר  מחי כוכבים אזור שם המלון 
Sandy Spring  מרכז

 פטאיה
 . במלון , טלוויזיה ומקררמיני בר, מרפסתהענקיים יש דרים . בחWalking Street-הליכה מ ותק ד 5 ממוקם 1215 3

 קישור . 8.1 ציון. חניה חופשיתו , אינטרנט חינםהבריכמסעדה, יש 

Rabbit Resort Dongtan 4  
3564 

  עםבונגלוסים שונים אחד מהשני . יחיד ומיוחד במינומפואר הבנוי בתוך ג'ונגל של צמחיה,  מלון בונגלוסים
ואחת למבוגרים  , אחת למשפחות . במלון שתי בריכותוכספת טלוויזיה, פינת קפהמקרר, מיקרוגל, , מטבח
 רקישו .9 ציון.  . אין חניהכרת רכב, דלפק תיירות והשפרטי  חוף  ,, מסעדה, אינטרנט חינםלבדב

Amari   מרכז
 טאיהפ

5  
4002 

חדרים מיוחדים וחדרי  עם  שפחותמתאים מאוד למולכן   ווקינג סטריטמרוחק מ ,ראשיון החוף הבצפ
  , מייבש שיערכספתת קפה, פינ, מיני בר,  המרפסת, טלוויזימשחקים וצעצועים מושקעים. כל החדרים עם 

 קישור . 8.6 ציון, ספא, מסעדה וחדר כושר. ןן בריכה יפיפייה, טניס שולחמלו. בחינםואינטרנט 

Hilton  מרכז
 פטאיה

5 7503 
8203 

פינת קפה, , מרפסת, פינת ישיבה, ויזיהטלו ישם חדרים המרווחיבמעל קניון סנטרל פסטיבל.  מיקום מעולה
נפשות.  6-ל חדרי משפחהיש  . טרנט בתשלוםאינומקלחת גשם.  אמבטיהמייבש שיער, , י בר, כספתמינ

 קישור . 8.6 ציון .ספורט ימי בתשלוםו , חניה חופשיתמסעדה ,חדר כושרמכון יופי, בריכה, ספא,  במלון

Centara Grand 
Mirage Beach 

Resort 

Naklua 5 3813 
4343 

 8הכולל  פרטי ופארק מים יפיפהחוף  ןלמלוסיבה לצאת ממנו. שום אין ש פוארים בתאילנדמהמלונות המ
ים, בריכת חול ושתי בריכות למבוגרים  ובים, בריכת אבנגילאים כולל מתחם לקטנטלשות מים לכל המג

, , מקלחת גשםכספתטלוויזיה, מיני בר, פינת קפה, , וף לים נמרפסת ם עומרווחים חדרים מפוארים בלבד. 
בלבד. במלון   ןוילו והמקלחת מופרדת מהחדר ב .רים מקושריםחדיש   ובקבוקי מים חופשי. אינטרנט חינם

חדרי  ו הספורט הימי. חופשית וחניה , מגרש טניספא, סושרעדות, חדר כ סמ ארוחת בוקר מדהימה,
 קישור . 8.5  יוןצ. בתשלום משחקיםה

http://www.sandyspringhotel.com/index.html
http://www.rabbitresort.com/
http://www.rabbitresort.com/
http://www.rabbitresort.com/
http://www.amari.com/ocean-pattaya/guestroom.aspx
http://www3.hilton.com/en/hotels/thailand/hilton-pattaya-BKKHPHI/index.html
http://www.centarahotelsresorts.com/cmbr/cmbr_default.asp#.UFdMY7IaNOI
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בגסט האוס   ם לכל אדם ולכל כיס, החל מחדר בסיסייאימות לינה המתרוישהאי ומכילים מגוון רחב מאוד של אפ  במערבנמצאים רוב החופים   צ'אנג: קו

אתרי היוקרה של האי בעוד   נמצאים מרבית Klong Prao-ו החולות הלבנים פיםם. בחוכוכבי 5נות לה בעונה ועד מלולליבאט  600במחיר של 
ירים  ת המחומלץ להגיע אליו בעונה זו למרומלא שום ביותר ואי גבקיץ כי הירי המלונות מאוד זולים חמ . משמש כבית למגורי תרמילאים לונלי חוף

 . המפתים
 

 הערות  מחיר   ביםכוכ זורא שם המלון 
Kacha Resort & 

Spa 
White 
Sand 

4  
1507 

חדרי מלון מעבר לכביש חדישים יותר.  וסים על החוף יקרים יותר ובונגל עם במיקום חלומיפופולרי  מלון 
ות, אחת סעדתי מוש. במלון שתי בריכות וטלוויזיה חינם  , אינטרנטכספתמיני בר,  פינת קפה, יש םחדריב

חניה  מגלשת מים, ספא, חדר קריוקי, מועדון ילדים, חדר כושר,  ברים, כביש, בצד הים ואחת מעבר ל
 קישור . 8.5 ציוןואופנועים.  השכרת רכבו תיירות דלפקחופשית, 

Centara 
Tropicana 

Klong 
Prao 

4  
1845 

מרפסת, , המשלבים סגנון תאי ונוחות מערבית בשני אגפים ומצוידים בגדוליםדרים ח עםמלון מרשת סנטרה 
  ת חוףדלמלון מסע. חדרי משפחהיש . חינם טואינטרנ , פינת ישיבה, כספתפינת קפה, מיני בר, טלוויזיה

ון ילדים, חדר  דר כושר, מועד, חימי  יוגה, ספורטורסי קושני ברים, ספא, בריכה בכל אגף, מגלשת מים, 
 קישור . 8.4 ציון. שיתוחניה חופ דלפק תיירותטניס שולחן,  ,משחקים

KC Grande White 
Sand 

4  
1850 

סמוכים  ובונגלוסים י  פן בתוך גן טרו, בבנייהבבניין על הגבעחדרי מלון וכולל  וני של החוףהצפמצא בקצה נ
ת, מסעדו שתי. במלון חינםי בר, פינת קפה, כספת ואינטרנט  , מינטלוויזיהגדולים וכוללים  כל החדרים . לחוף
שר,  דר כו, חאונה)כולל אחת על הגג(, בריכות ילדים ומגלשת מים, ספא וס ריכותב שלושופינת קפה,  ברים

 קישור . 8.8 ציוןודלפק תיירות.  , חניה חופשיתב לשימוש חופשימחש מועדון ילדים, חדרי

The Emerald 
Cove 

Klong 
Prao 

5  
2212 

ומקלחת   , אמבטיהזיהווי, טלחינםבעיצוב תאי עם פינת קפה, אינטרנט  חדרים בבניינים. ההטוב באיהמלון 
ודלפק תיירות.   , חניה חופשיתר כושרדח ,ברים, ספאשני מסעדות ו שלושמיני בר וכספת. במלון פרדים, נ

 קישור  .8.5 ציון. רטי נהדרלה וחוף הים הפארוחת הבוקר מעו

 

http://www.kachakohchang.com/
http://www.centarahotelsresorts.com/centara/ckc/
http://kcgrandkohchang.kohchangresorts.net/
http://www.emeraldcovekohchang.com/
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  . וםרמד Khao Takiab  חוףרכזית )אזור המלונות הילטון וסנטרה גרנד( ועד להמר שוהים בבתי מלון לאורך רצועת החוף רוב המגיעים לעיהואה הין: 

.  4עיר וכביש כז הדאי להתרחק מחוף הים לכיוון מריותר, כים ואילו אם אתם מחפשים מלונות צנוע ביותר הגבוהות ברמות תי מלוןרצועת החוף צפופה בב
 .לטהמשובחות בתאילנד, אבל היא ראויה בהחרצועת החוף אינה מ

 
 הערות  מחיר   כוכבים אזור שם המלון 

Amari Khao 
Takiab 

4 2701 
2860 

  400)במרחק  אינו נמצא על חוף הים, אך Cicada ית לשוקמטר דרומ 300-לון משפחות נהדר הנמצא כמ
  בר, מיני חינם, טלוויזיה  , אינטרנטתמרפס ישחדרים בקות נסיעה(. ד 10יר )מטר( ואינו קרוב למרכז הע

 קישור. 8.6 ציון רות. ידים ודלפק תיליל בריכה יפה, חדר כושר, ספא, חדר משחקים ופעילויות במלון וכספת.

Marakesh Hua 
Hin Resort & 

Spa 

החוף  
 המרכזי

5  
3780 

יעה(. לכל סוויטה יש ת נסדקו  5על חוף הים דרומית למרכז העיר )מלון סוויטות מרהיבות בעיצוב מרוקאי 
חת הבוקר הנהדרת מוגשת על שפת וחתי. ארג'קוזי משפפינת ישיבה וקית עם ת ענמקלחת גשם ומרפס

חדרים  . יש חינםואינטרנט  , כספתנת קפה, מתאם חשמל, מיני בר, פיויזיה גדולהיש טלו בחדרים .בריכהה
ודלפק    חופשית יהדים, ספא, חנמועדון ילר כושר, , חד . במלון בריכה ובר על חוף הים, מסעדהשריםומק

 קישור . 8.5 ציוןתיירות. 

Cape Nidhra   החוף
 רכזיהמ

5  
5500 

  מ"ר( ולכולם יש בריכה 80-חל מז העיר על חוף הים. החדרים ענקיים )המלון נפלא במיקום מעולה במרכ
  , חניה חופשיתושר, ספא, בריכת שחיהמלון חדר כ. בחינםפינת קפה ואינטרנט , מיני בר,  לוויזיה, טפרטית

 קישור . 9.1ציון גה ועוד. , יווף תאילנדיפעילויות בתשלום כמו קורס בישול, אגר טולא מע

Anantara Hua 
Hin Resort 

צפון  
הואה 

 הין

5  
3401 

מרפסת או פטיו,  ם. בחדרים הים בתוך גנים מרהיביקות נסיעה( על חוף ד 5בצפון העיר )מלון מרהיב 
  שתימפואר,  ם ומסעדות, ספאברי שבעה. במלון חינםואינטרנט  , כספתפינת קפה ר,, מיני בוויזיהטל
 חופשית ניהחאופניים,  , השכרתבתשלום י בישול ויוגהשר, מועדון ילדים, שיעורחדר כו ניס,, מגרש טבריכות

 ישורק . 8.7 ןציוודלפק תיירות. 

Centara Grand 
Beach Resort 

& Villas 

  החוף
 המרכזי

5 3175 
3775 

ת קטנים אך  העיר. החדרים קצום חלומי במרכז במיקומרשים  , אצילי ןביותר בהואה היהמלון הטוב לדעתי 
 דשא בתוך מרבדים של נמצאהמלון  .ת ופינת קפה, מיני בר, כספ טלוויזיהמרפסת,  עםלמדי  מאובזרים

י טניס, שמגר, חניה, ספא, חדר משחקיםארבע מסעדות, שפת הים,  עלאחת כולל  בריכות ארבע עם תוגינו
 ייתהשל המלון ה רוחת הבוקר אתיירות.  ודלפק ATM, מכשיר , חנויותפואייםים רי, שירות עסק יןטרקל

 קישור . 8.7ציון . פעם  הטובה ביותר שאכלנו אי

 

http://www.amari.com/huahin/
http://www.marrakeshresortandspa.com/index.html
https://www.capenidhra.com/
http://huahin.anantara.com/
http://huahin.anantara.com/
http://huahin.anantara.com/
http://www.centarahotelsresorts.com/chbr/
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  ת.לחומו וץון הקטנים מחחד מבתי המלהוא בא ת בו ותר לשהוטוב ביהאם מטרת הביקור בעיר היא בעיקר ביקור באתר העתיקות, אז המקום י:  אסוקות
 במדינה.ממערב לנהר מציעים תמורה לכסף מהטובות  גסט האוסים ובתי המלוןהחדשה, אם בחרתם ללון בעיר ה

 
 הערות  מחיר   יםכוכב אזור ם המלון ש

J&J 
Guesthouse 

העיר 
 החדשה 

2 538 
 

עדה,  ס, מבריכהחצר מטופחת ו ,ואינטרנט חינם מקרר, טלוויזיהמרפסת,  עםקטנים  חדרים  .מקום נעים
 . 8.1 ציוןמרחק הליכה משוק הלילה.  .נייםוהשכרת אופחופשית  , חניהבתשלום שירותי כביסה

Thai Thai 
Sukhothai 

העיר 
 העתיקה

3  
990 

 יש.  חינםט ואינטרנ , מקררמרפסת, טלוויזיה עםחדרים . לפארק העתיקות מהכניסהוחצי   מרוחק קילומטר
 שור קי. 9.3ציון . שיתחופ  וחניה בתשלום יים, כביסהים, עיסוופניגדולים. יש השכרת א משפחה חדרי

The Legendha 
Sukhothai  

יר הע
 העתיקה

4  
1506 

  .חינםואינטרנט  מייבש שיערכספת,  , פהנת קקרר, פיחדרי עץ ממוזגים הכוללים טלוויזיה, מעם מלון בוטיק 
השכרת  בתשלום, יצירה מגוון פעילויות  , בתשלום סהעיסויים, כבי ה, דלפק תיירות,ון מסעדה, בריכבמל

 קישור . 8.6 ציוןומיני מרקט.  ית, חניה חופשמתנות חנותאופניים,  

Tharaburi 
Resort 

העיר 
 העתיקה

4 1800 
1980 

,  פת, מקרר ס, כ, טלוויזיהרפסתמש י  בחדרים .טנים מאודק, הם סופריורחדרי  ותיקחאל . מלון בוטיק
, שיעורי בישול, עיסויים, דלפק  , בריכהבמלון יש מסעדה. יש חדרים מקושריםת קפה.  ופינ חינםאינטרנט 

 קישור . 8.5 יוןצ. חופשית ותי כביסה וחניהיירות, שירת

Sukhothai 
Heritage 
Resort 

ה שד
 העופהת

4 1601 
2354 

, ותבריכשתי יש . במלון חינםואינטרנט   , כספת, פינת קפה, מיני בריזיהטלוו ישחדרים ב .מומלץו לון חדישמ
 קישור . 8.8ציון . ת אופנייםהשכרו ה, בר, עיסויים , מסעדחופשית תיירות, חניהיסה, דלפק ותי כבשיר

 
 

  Naresuanהרחובות ובסביבתו בין  2רב של גסט האוסים בסוי  ספרנים באיוטאיה. יש מי מבנגקוק ואינם ישממגיעם לטיול יו יריםרוב התיאיוטאיה: 

צומצם ואפשר  תר מבוהה יוהג . מגוון בתי המלון ברמהChao Phromמול הקצה המערבי של שוק   Pamaphrao-והגסט האוסים המרכזי( )שהוא רחוב 
 נהר. למצוא אותם לצידי ה

 
 הערות  מחיר   כוכבים אזור שם המלון 

Prom Tong 
Mansion 

רום  ד
מזרח 

 האי

המלון  גסט האוס 
 לא זמין
 כרגע

, מיני בר, כספת ואינטרנט חינם. במלון יש  גים הכוללים טלוויזיהרים מרווחים וממוזד חעץ עם מלון קסום מ
 קישור  .9.4יון צ. עים וכביסהו אופנפניים ופינת קפה חופשי, חניה, השכרת או

Kantary מזרחמ 
 לאי

4  
2430 

. חינםמטבח מאובזר, פינת קפה, כספת ואינטרנט , מערכת סאונד, וויזיהטל עםומרווחים   חדרים מפוארים
ענקיים  החדרי משפחשית. יש חופ בריכה, סאונה וחניהלילדים,  תויון יש מסעדה ובר, חדר כושר, פעילבמלו

 קישור . 8.2 יוןצשות עם שני חדרי שינה. פנ 6-ל

Krungsri River   בכניסה
 לאי

4  
1980 

ומיני    חינם ינטרנטהר, טלוויזיה, אעם נוף לעיר העתיקה או לנם ממוזגים חדריבכניסה המזרחית לאי.  יקוםמ
.  קטמספר מקומות לעיסוי ומיני מר למלון בסמוךכושר. חדר ביליארד, מסעדה ולינג, באולון בריכה, מבר. ב

 קישור . 7.7ון צי

 

http://www.thaithaisukhothai.com/
http://www.thaithaisukhothai.com/
http://www.thaithaisukhothai.com/
http://www.legendhasukhothai.com/
http://www.tharaburi-resort.com/
http://www.sukhothaiheritage.com/
http://www.promtong.com/
http://www.kantarycollection.com/kantaryhotel-ayutthaya/
http://www.krungsririver.com/main.php
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הצפונית   Pak Chongעיירה באו  Thanaratיקר סביב דרך בעוך לשמורה הסמ Mu Siרה לנים או באזור המבקרים בשמומרבית שמורת קאו יאי:  

 ומית לשמורה.הדר סהיק"מ מהשמורה. מיעוט מהמבקרים ישן בסמוך לכנ 20-ת כיותר, המרוחק
 

 הערות  מחיר   כביםכו אזור שם המלון 
Bobby's 

Apartment 
Pak 

Chong 
גסט 
 האוס 

  ,מסעדהיש . במקום הוטלוויזי ר, מקרהמרפסת קטנ ישהממוזגים  חדרים ב  .וך לטסקוסמ מקום חדיש 600
 קישור. מאוד ומלציםהם מהטיולים של נפשות. 5-ל פחהמש  חדרייש . חופשיתה וחני חינםאינטרנט 

Greenleaf  כביש
Thanarat 

גסט 
 האוס 

רך  בד ם ונקיים. במקום יש מסעדה.תר ללא מיזוג, אך נוחירים בסיסיים ביודח ולרי עםט האוס ותיק ופופגס 300
 קישור.  מאוד לציםמומ הטיולים שלהם לל מלא כאן בעונה.כ

Khao Yai 
Nature Life 

Resort 

כביש 
Thanarat 

3  
2000 

  הריכב ומערבי, תאילון מסעדה עם אוכל . במדרים מקושריםיש חת. מיני בר ומרפס ,יזיהטלוו עם חדריםה
 קישור . לון יש מגוון טיולים מאורגנים. למואינטרנט חינם  חופשית יסה, חניהספא, שירותי כב ובריכת ילדים, 

Kirimaya Golf 
Resort Spa 

Mu Si  
יש כב

3052 

5  
3237 
 

פינת קפה, מרפסת, טלוויזיה, יש דרים חב .ילדים קטנים(להיזהר עם ן מים )מחיה ובהמומלון מהמם טובל בצ
ביסה, מכון כושר, כלף, מספר מסעדות, ספא, מת, מסלול גומהמ . במלון יש בריכת שחיהבר מיניו כספת

 קישור . 8.8ציון . חופשית וחניה חינםותי טיולים, אינטרנט שיר

Muthi Maya Mu Si  
כביש 
3052 

5  
8392 

מ"ר(   200)ענקיות וילות  30. במלון המלונות הרומנטיים בעולם עשרתת רשימנכלל בשמדהים מלון 
פינת קפה ומיני בר. במלון  כספת, מיקרו,  םח עמטב, ראסת דק ובריכה פרטית, טלוויזיהעם ט מפוארות

תה וכיבוד של מגרש גולף, , חינםט , אינטרנוהשכרת רכב יירותת דלפק, בריכה, חדר כושר, ספא, דהסעמ
 ר קישו. 8.9ציון . חופשית הוחניאחה"צ חופשי 

 

http://www.bobbysjungletourkhaoyai.com/
http://www.greenleaftour.com/
http://www.khaoyainaturelifetours.com/accommodation.php
http://www.kirimaya.com/resort/index.html
http://www.muthimaya.com/
http://www.muthimaya.com/
http://www.muthimaya.com/

