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Đại học Rangsit 

 

 
 

Đại học Rangsit, Thái Lan được thành lập từ năm 1986, là một trong những 

trường đại học dân lập chất lượng quốc tế hàng đầu tại Thái Lan với 87 chương trình 

đào tạo hệ cử nhân, 36 chương trình đào tạo thạc sĩ và 11 chương trình đào tạo tiến sĩ. 

Trường ĐH Rangsit cách trung tâm thủ đô Bangkok 30 km, được trang bị sơ sở vật 

chất hiện đại, môi trường học tập thân thiện với môi trường như sân golf, hồ nước và 

trung tâm luyện tập thể dục thể thao...Có thể nói Trường ĐH Rangsit là địa điểm học 

tập và trải nghiệm các hoạt động lý tưởng cho sinh viên Thái Lan và quốc tế. 

Wat Pho (Chùa Phật nằm) 

 

 

 

Wat Pho Thái có tên đầy đủ là Wat Phra Chetuphon, hay còn được biết tới với 

cái tên Chùa Phật Nằm. Wat Pho sở hữu số lượng tượng Phật nhiều hơn bất kỳ ngôi 

đền,chùa nào khác ở Thái Lan và nổi tiếng với pho tượng Phật nằm khổng lồ với chiều 

dài lên tới 46 mét, cao 15 mét được dát vàng toàn bộ nằm trên một bệ lớn, được trang 



trí họa tiết rất tỉ mỉ, công phu. Ngoài ra nơi đây cũng là một trong những "trường học" 

đầu tiên dạy về về các ngành khoa học tự nhiên, tôn giáo và văn học cho cộng đồng. 

Wat Pho còn được biết đến là trường dạy massage Thái Lan cổ truyền nổi tiếng. 

 

Wat Arun (Chùa Bình minh)  

 

 

 
 

Wat Arun nằm ở phía bờ tây sông Chao Phraya. Tương truyền  khi vua Taksin 

rời kinh đô từ Ayutthaya đã đi qua ngôi chùa này vào lúc bình minh và nhận thấy đây 

là tòa kiến trúc đón nhận ánh mặt trời sớm mai đầu tiên nên đặt tên chùa là Chùa Bình 

minh (Aruna là thần bình minh trong văn hóa Ấn độ và Wat có nghĩa là chùa) Wat 

Arun được xem là một trong những ngôi chùa đẹp và cổ kính nhất ở Bangkok không 

chỉ bởi vị trí ngay bên bờ sông Chao Phraya, có thể chiêm ngưỡng phong cảnh Hoàng 

Cung hay chùa Phật nằm ở phía đối diện mà còn bởi vẻ đẹp kiến trúc  đặc biệt, các tòa 

tháp được trang trí đẹp mắt bằng các mảnh thủy tinh nhỏ li ti cùng với đồ sứ Trung 

Quốc được sắp đặt một cách rất tinh vi. 

Trung tâm triển lãm Rattanakosin 

 
 



Nằm trên đại lộ Ratcha Damnoen Klang, một trong những khu phố cổ của 

thành phố Bangkok được xây dựng từ những năm 1930 với lối kiến trúc phương tây 

theo mô hình của Đại lộ Champs-Élysées ở Pháp, Trung tâm triển lãm Rattanakosin 

được trùng tu, thiết kế lại và bắt đầu mở cửa đón du khách tham quan từ năm 2010. 

Có thể nói, đây là nơi sở hữu và triển lãm khối hiện vật, tư liệu phong phú nhất về văn 

hoá nghệ thuật trong thời đại Rattanakosin (thuộc triều đại Chakri hiện tại). Với 9 

phòng triển lãm hiện đại chia thành 9 chủ đề kết hợp cùng các công nghệ mô phỏng 

tiên tiến, du khách khi đến đây sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh các giai đoạn phát 

triển về lịch sử, nghệ thuật của đất nước Thái Lan trong thời đại Rattanakosin.  

 

Bến Maharat  

 

 

 

Nằm ngay trong khu phố cổ và bên cạnh bờ sông Chao Phraya, bến Mahathat 

là một trong những điểm check-in nổi tiếng của giới trẻ và khách du lịch. Nơi đây vừa 

là bến tàu vừa là tổ hợp gồm rất nhiều cửa hàng, quán ăn và quán cafe nhỏ xinh và 

thiết kế độc đáo. 

Chợ Chatuchak  

 

 
 



Chợ Chatuchak rộng tới 1.13 km2, có khoảng 15.000 gian hàng và được coi là 

một trong những khu chợ lớn nhất thế giới. Các hoạt động buôn bán ở khu chợ này 

diễn ra vào hầu hết những ngày trong tuần, những mặt hàng chủ yếu được bầy bán ở 

đây là đồ thời trang, đồ nội thất và sinh vật cảnh. Nhưng để cảm nhận được đúng 

nghĩa “chợ cuối tuần” ở đây thì du khách nên tới khu này vào những ngày từ thứ 6 đến 

chủ nhật. Trong ba ngày cuối tuần này sẽ đông vui, nhộn nhịp hơn rất nhiều. Chợ 

Chatuchak là thiên đường cho những ai yêu thích trả giá và thích thưởng thức những 

món ăn "đường phố" là miệng, mang đậm hương vị Thái Lan. 

 

Chợ nổi Khlong Lat Mayom 

 
 

Chợ nổi Khlong Lat Mayom nằm cách trung tâm thành phố Bangkok chỉ 20 

km, tuy không lớn như Talat Nam Damnoen Saduak hay đông đúc như Talat Nam 

Amphawa nhưng nó mang lại sự hấp dẫn và sự mộc mạc của một khu chợ quê truyển 

thống và mỗi dịp cuối tuần của người dân địa phương ở đây. Khái niệm "chợ nổi" đối 

với người Thái Lan rất linh hoạt, chợ nổi trên thực tế không chỉ hoạt động trên sông 

mà còn diễn ra ở hai bên sông. Ngồi thuyền đi chợ hay trải nghiệm các món ăn truyền 

thống luôn luôn là một điểm nổi bật của chuyến thăm chợ nổi. 


