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Traveling di saat pandemi merupakan salah satu hal yang paling dirindukan. Kita tetap harus
mematuhi protokol kesehatan yang berlaku dimanapun kita berada begitu pula saat traveling. Untuk
sahabat Permitha, ada beberapa pilihan wahana berwisata di Bangkok dan sekitarnya untuk
mengurangi kejenuhan teman-teman dalam menjalani perkuliahan. Bisa juga menjadi wishlist
sahabat Permitha yang ada di Indonesia dan berencana berlibur ke Thailand saat pandemi mereda.

Bang Krachao (บางกระเจ้า)
Bang Krachao (https://goo.gl/maps/n9YVG8PgDHujKDqZA) merupakan Bangkok’s hidden jungle
oasis, kawasan hijau yang letaknya tidak jauh dari kota Bangkok yang menjadikan salah satu
alternative berwisata alam di tengah kota Bangkok. Teman-teman bisa menikmati hijau dan
rimbunnya taman serta segarnya udara bebas polusi dengan bersepeda. Kalian bias bersepeda di
dalam Sri Nakhon Khuan Khan Park maupun berberlanja dan berkuliner di Bang Nam Pheung Floating
Market.

Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Bang_Kachao
Terdapat dua alternatif rute untuk menuju ke Bang Krachao. Rute pertama melalui Khlong Toey pier
(https://goo.gl/maps/D6Q4mdAMpv4ANs7CA), akses terdekat yaitu MRT Khlong Toey keluar exit 2
kemudian menuju Wat Khlong Toey Nok menggunakan taxi maupun ojek. Selain MRT, teman-teman
dapat langsung menggunakan bis dan turun di Khlong Toey terminal dan dilanjutkan berjalan kaki
menuju Wat Khlong Toey Nok. Khlong Toey pier berada di ujung jalan masuk dari gapura Wat Khlong
Toey Nok. Dari pier teman-teman menyeberang menggunakan sungai Chao Praya menggunakan kapal
kayu dengan tarif 10 THB untuk sekali jalan.
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Sumber: Dokumentasi Fahrunnisa Adzqia
Rute kedua adalah melalui Bang Na pier ( https://goo.gl/maps/cqfuuZF8L2wGEMGF6 ), akses terdekat
yaitu BTS Bang Na keluar menuju exit 2 atau ke arah Klong Bang Na Post Office kemudian dapat
berjalan kaki menuju Bang Na pier sekitar 30 menit (2 km) atau menggunakan taxi. Dari Bang Na Pier,
teman-teman akan menyeberang sungai Chao Praya menggunakan kapal ferry kayu dengan tarif 8
THB sekali jalan.

Sumber: Dokumentasi Fahrunnisa Adzqia
Begitu berlabuh di Bang Krachao, kalian bisa langsung menyewa sepeda dengan tarif 80 THB/sepeda
untuk satu hari (maksimal pengembalian pukul 6.00 pm). Jika kalian menggunakan rute Khlong Toey,
wahana terdekat yang dapat kalian kunjungi adalah Sri Nakhon Khuan Khan Park sedangkan untuk
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rute Bang Na, Bang Nam Pheung Floating Market merupakan wahana terdekat yang dapat diakses.
Di Bang Krachao teman-teman juga dapat mengunjungi café dengan tema yang unik seperti Bangkok
Tree House (https://goo.gl/maps/B4sknA9vKH5iAdmS9) atau belajar kerajinan tie dye
(https://goo.gl/maps/Fkz8S4aQ52KsFaEB9 atau https://g.page/LukjakBangkrajao?share).

Koh Kret (เกาะเกร็ด)
Koh Kret (https://goo.gl/maps/R679axsgkcgcszZn8) merupakan pulau buatan di pinggir sungai Chao
Praya yang letaknya di daerah Nonthaburi sekitar 30 km dari pusat Bangkok. Koh Kret terkenal akan
kerajinan tanah liatnya, dengan suasana yang masih traditional kalian bisa menikmati berkeliling Koh
Kret dengan menggunakan sepeda dengan biaya sewa 40 THB/day atau menyewa jasa ojek 50
THB/jam.

Source: https://coconuts.co/bangkok/news/day-tripper-chill-day-koh-kret-pottery-island/
Disini kalian bisa belajar membuat kerajinan tanah liat dan membeli hasil kerajinan tanah liat hasil
karya pengrajin disana. Untuk menuju ke Koh Kret, kalian bisa menggunakan bis tujuan Pak Kret Pier
(https://goo.gl/maps/tNN4HYZVq15dzvT77) kemudian menyeberang dengan kapal (2 THB) dari Wat
Sanam Nuea (https://goo.gl/maps/wUpP9hTm5mtbiFy56) atau bisa juga menggunakan Chao Praya
boat berbendera hijau menuju Pak Kret dari Saphan Thaksin (central pier) dengan tarif 30-40 THB.
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Source: https://coconuts.co/bangkok/news/day-tripper-chill-day-koh-kret-pottery-island/
Jika kalian berkunjung di akhir pekan, kalian dapat menikmati wisata kuliner tradisional pada weekend
market di Koh Kret dan pastinya juga kerjaninan keramik dengan harga yang murah. Salah satu yang
menarik adalah warung kopi yang bernama Ran Lek yang menyajikan kopi di dalam gelas tanah liat
hanya dengan harga 25 THB kalian bisa menikmati secangkir kopi dan dapat membawa pulang
cangkitnya sebagai buah tangan.

Source: https://coconuts.co/bangkok/news/day-tripper-chill-day-koh-kret-pottery-island/
Talat Noi (ตลาดน้อย)
Talat Noi (https://goo.gl/maps/CWAyYeB22jwPG5C27) merupakan daerah dengan nuansa Chinese
oriental yang terletak di Yaowarat (China town). Talad Noi, yang berarti "pasar kecil", adalah
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komunitas Tionghoa kuno di tepi timur Sungai Chao Phraya. Di Talat Noi kalian dapat mengunjungi
beberapa bangunan dan kuil bersejarah, ruko Cina-Thailand yang menawan, dan gang-gang kuno
kuno dengan seni jalanan yang tersebar di seluruh area. Salah satu ciri khasnya tempat ini adalah
tumpukan suku cadang mobil bekas di luar bengkel dan street art pada gang kecil.
Talad Noi mudah dicapai dengan MRT Hua Lamphong keluar di Exit 2 kemudian dilanjutkan dengan
berjalan kaki atau menggunakan kapal di Chao Phraya dan turun di Si Phraya pier (dekat dengan Royal
Orchid Sheraton Hotel and Towers).
Kalian dapat menikmati tur jalan kaki di Chinatown Bangkok dengan memulai tur lebih awal karena
bisa memakan waktu mulai dari beberapa jam hingga sehari penuh. Rute tur dapat dimulai dari Wat
Traimit, sepuluh menit berjalan kaki dari Stasiun Kereta Hua Lamphong dan stasiun MRT sebelum
melanjutkan ke Odeon Circle (Chinatown Gate), kemudian dilanjutkan berjalan menuju Wat
Pathumkangkha sebelum menjelajahi Zona Siang Keng untuk mengagumi deretan usaha tempat
barang bekas/rongsokan dan bengkel. Tidak ketinggalan kunjungi Kuil Chao Mae Thapthim yang
penuh warna dan Kuil Chao Zhou Shi Kong yang indah dan merupakan salah satu kuil tertua di
komunitas Tionghoa Talad Noi.
Istirahat sejenak dengan mencicipi minuman di Sol Heng Tai Mansion yang berusia 200 tahun dan
megah sebelum melanjutkan tur ke Kuil Rong Kuak di tepi sungai. Temukan lukisan dindingdi
sepanjang Trok San Chao Rong Kueak Alley. Jalan-jalan melewati bangunan Siam Commercial Bank
yang bersejarah, Gereja Rosario Suci Bangkok, dan Wat U Phai Rat Bamrung sebelum mengakhiri hari
dengan pemandangan atap di River Vibe Restaurant and Bar. Rute berjalan kaki Talad Noi juga bisa
dilakukan secara terbalik, terutama jika menunjungi Talad Noi dengan menggunkan kapal dan
berlabuh di Si Phraya Pier.

Source: https://alifewithoutborders.org/talad-noi-bangkok-walk/
Lhong1919 (ล้ง 1919)
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https://goo.gl/maps/3NNm3s66SBVp9hYc7
Lhong 1919 telah merupakan sekumpulan gudang tua dan kuil Tiongkok yang dibangun pada masa
Raja Rama IV (1851-1868), lokasi ini kemudian diubah menjadi workspace, restoran, dan toko seni
yang menyoroti karya seniman muda selain juga menjadi salah satu pusat sejarah Thailand-Cina.
Kalian bisa berfoto dengan desain bangunan yang khas serta lukisan pada dinding bangunan. Titik
fokus tempat ini adalah kuil Mazu, dewi laut dan maritim menurut kepercayaan Tiongkok kuno.
Daerah yang berdekatan dengan Sungai Chao Phraya diubah menjadi panggung luar ruangan untuk
pertunjukan teater.
Kalian dapat mengunjungi lokasi ini dengan menggunkan perahu penyeberangan sungai dari Si Phraya
Pier ke Klongsan Pier dan berjalanlah di sepanjang Soi Wat Thong Thammachart atau menggunakan
BTS Golden Line ke Klosan stasiun dan berjalan kaki sekitar 10 menit menuju Lhong1919 (750 m).

Source: Foto diambil oleh Supanut Arunoprayote. (https://en.wikipedia.org/wiki/Lhong_1919)
Vachirabenjatas Park (สวนวชริ เบญจท ัศ (สวนรถไฟ))
Vachirabenjatas Park (https://goo.gl/maps/4FeMKUz2Eqo2yjjV7) merupakan salah satu taman di
Bangkok yang dapat kalian kunjungi. Berada di daerah Chatuchak dan merupakan salah satu taman di
sekitar Chatuchak Weekend Market selain Chatuchak Park dan Queen Sirikit Park. Taman ini juga
terhubung dengan Queen Sirikit Park. Salah satu cara untuk mencapai taman ini adalah dengan
menggunakan BTS dan turun di BTS Mochit kemudian keluar exit 1 dan dilanjutkan berjalan kaki
menuju taman atau menggunakan MRT menuju MRT Chatuchak Park dan keluar di exit 1. Kalian dapat
juga mengunjungi lokasi ini menggunakan bis dengan tujuan Chatuchak.
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Sumber: Dokumentasi Fahrunnisa Adzqia
Di taman ini kalian dapat melihat taman bunga matahari dan juga hamparan teratai di kolam. Kalian
dapat menikmati taman ini dengan berjalan kaki maupun berkeliling dengan menyewa sepeda dengan
tarif
30
THB.
Lokasi
penyewaan
sepeda
berada
di
dekat
parkiran
https://goo.gl/maps/E8YniJmFrcp1BdSb9, jika kalian mengunjungi melalui BTS Mochit kalian perlu
berjalan dari gerbang masuk dan berjalan membelah taman menuju parkiran dikarenakan lokasi
penyewaan berada di sisi gerbang yang berlawanan.

Sumber: Dokumentasi Fahrunnisa Adzqia
Selain itu kalian juga dapat mengunjungi taman kupu-kupu dan insektarium
(https://goo.gl/maps/dKye7Tx7iu42bSLG8) yang terletak di dekat area pintu masuk jika kalian melalui
chatuchak weekend market. Kalian bisa beristirahat sejenak sambal menikmati koleksi kupu-kupu
serta melihat aneka informasi mengenai serangga sebelum kembali melanjutkan berkeliling taman.
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Sumber: Dokumentasi Fahrunnisa Adzqia

Chao Praya Sky Park (สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา)
Chao Praya Sky Park (https://goo.gl/maps/1XhrMxbedvfbS1JfA) dibangun membentang diatas sungai
Chao Praya dan merupakan sky park pertama di Bangkok yang dibuka pada Juni 2020. Taman ini
dibangun diatas jalur kereta listrik Lavalin yang ditinggalkan selama lebih dari 30 tahun. Jalur kereta
tersebut kemudian disulap menjadi area taman yang indah untuk menikmati pemandangan sungai
Chao Praya. Taman ini juga dilengkapi elevator yang ramah untuk lansia dan pengguna kursi roda
untuk mengunjungi taman ini.
Jika kalian ingin menikmati pemandangan Sungai Chao Phraya sekitar 360 derajat dapat mengunjungi
Chao Phraya Sky Park dengan menaiki bis dari bawah Jembatan Raja Rama I
(https://goo.gl/maps/Q23FpByZMKd1JFRB6), menggunakan bis nomer 3, 7 ก, 9, 42, 8, 73, 73 ก dan
82. Atau dapat menggunakan perahu cepat Chao Phraya (Bendera Orange) maupun kapal layanan
reguler
(tanpa
bendera)
dan
berhenti
di
Memorial
bridge
pier
https://goo.gl/maps/JWzvxQRCcskgHMtb6) atau MRT ke Stasiun Sanam Chai keluar di Exit 2 atau MRT
Sam Yot keluar di exit 3. Taman ini buka setiap hari dari jam 5 pagi sampai jam 8 malam.
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Sumber: Dokumentasi Fahrunnisa Adzqia
Waktu yang tepat untuk mengunjungi Chao Praya Sky Park adalah di pagi hari untuk melihat sunset maupun
sore hari untuk menikmati senja dengan latar Wat Arun. Dari sky park ini kalian dapat melihat beberapa
Ikonik landmark Bangkok seperti Iconsiam, Phra Phutthayotfa Chulalok Bridge, Phra BoromaThat Maha
Chedi di Wat Prayoon Wongsawat, dan Wat Arun Ratchawararam. Pemandangan jajaran bangunan
pencakar langit juga dapat kalian nikmati sambil bersantai diselingi oleh beberapa kapal yang hilir mudik di
Sungai Chao Praya menambah indahnya pemandangan taman ini.

Sumber: Dokumentasi Fahrunnisa Adzqia
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Market dan Night Market
Wisata di Thailand khususnya di Bangkok tak bisa lepas dari pasar malam maupun weekend market
yang sayang untuk dilewatkan. Surga kuliner dan belanja aneka cinderamata khas Thailand dapat
diperoleh dari pasar malam maupun weekend market yang tersebar di Bangkok. Berbelanja
dibeberapa pasar ini akan mendapatkan harga yang cukup miring dan merupakan salah satu pusat
berbelanja para pelaku usaha Jasa Titip (Jastip).
Pratunam Market
Pasar Pratunam (https://g.page/dangmaliwanshop?share) adalah surga bagi para Jastip (Jasa titip).
Lokasinya berada di dekat Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand dan berada di
tengah kota. Di pasar ini menjual aneka fashion, aksesoris, dan make up dengan harga grosir yang
cukup murah. Pasar ini juga berdekatan dengan Platinum Mall yang merupakan salah satu pusat
perbelanjaan grosir pakaian yang sering dikunjungi oleh wisatawan.
Pasar ini dapat diakses menggunakan bis menuju Panti Pratunam maupun Indra Square Pratunam.
Kalian juga dapat menggunakan BTS menuju BTS Ratchatewi dan berjalan menuju jalan Petchaburi.
Selain itu kalian bisa menggunakan Airport Railink dan turun di Stasiun Ratchaprarop dan menuju
pasar Pratunam.

Chatuchak Weekend Market
Chatuchak weekend market (https://goo.gl/maps/nSjuPsMAtCaGDiYC6) adalah salah satu destinasi
wisatawan yang berkunjung ke Bangkok di akhir pekan. Salah satu tempat favorit para pelancong
untuk mencari buah tangan dari Bangkok. Aneka pakaian, aksesoris, tas, kerajinan, dan rempahrempah khas dapat kalian temui di pasar ini. Kuliner halal dan mushola pun terdapat di pasar ini
sehingga tidak perlu khawatir jika seharian berbelanja di Chatuchak weekend market.

Sumber: Dokumentasi Fahrunnisa Adzqia

10

Kalian dapat mengunjungi Chatuchak weekend market mengunkan bis menuju Chatucak atau mochit.
Selain itu kalian juga dapat menggunkan BTS menuju BTS Mochit keluar di exit 1 maupun MRT menuju
MRT Kamphaeng Phet keluar di exit 2.

Asiatique The Riverfront
Asiatique (https://goo.gl/maps/UBvvpJYoMCx3FtcY6) merupakan salah satu landmark di Bangkok
untuk menikmati pemandangan malam hari di sungai Chao Praya sekaligus sebagai pusat oleh-oleh
para wisatawan. Kalian dapat berbelanja pakaian, aksesoris, cinderamata, maupun snack dan
makanan khas Thailand di sini. Salah satu toko oleh-oleh yang dapat kalian kunjungi adalah Kon Fai
(https://goo.gl/maps/7xxoa73TzBU1ShtB7), di sini kalian dapat memperoleh harga yang cukup miring
serta dapat melakukan transaksi dengan mata uang Rupiah salah satu yang menarik adalah pedagang
di took ini fasih berbahasa Indonesia. Sedangkan untuk took camilan kalian dapat mengunjungi Jeng
Sieng (https://goo.gl/maps/Say3n8GoSjDhp74a9). Kalian juga dapat bermain di wahana yang tersedia
di Asiatique, salah satu yang menjadi ciri khas adalah bianglala selain itu terdapat komedi putar dan
rumah hantu.

Sumber: Dokumentasi Fahrunnisa Adzqia
Kalian dapat mengunjungi Asiatique menggunakan kapal yang disediakan gratis dari Sathon pier
(https://goo.gl/maps/mzm9ktkVpJ7YV8f49) kalian dapat menuju Sathon pier menggunakan BTS dan
turun di BTS Saphan Taksin keluar exit 2. Selain itu kalian juga dapat langsung berkunjung ke lokasi ini
menggunakan Bis nomer 1, 15, 75, dan 504. Jika kalian berkunjung ke Asiatique, kalian tidak perlu
khawatir untuk mendapatlan makanan halal karena disepanjang jalan Asiatique kalian dengan
mudahnya mendapatkan aneka makanan halal (https://goo.gl/maps/m7Hi3UeaLztj59np9) dan dapat
menemukan masjid di depan Asiatique.

11

Sumber: Dokumentasi Fahrunnisa Adzqia

Yaowarat (China town)
Yaowarat road (https://goo.gl/maps/PzibQPvAmbvTpgKm9) merupakan salah satu central street food
di daerah china town. Jalanan ini akan mulai dipenuhi oleh pedagang kaki lima yang menjajakan aneka
makanan tradisional Thailand serta Thionghoa. Kalian juga dapat menemukan restoran Chinese food
di sepanjang jalan ini. Kalian dapat mengakses lokasi ini dengan menggunakan bis nomer 1, 4, 25, 40,
53, dan 73 berhenti di halte bis setelah China town gate (https://goo.gl/maps/tXAG9GjGZhkTkkMt9).
Atau kalian dapat menggunakan MRT menuju MRT Wat Mangkon dan keluar di exit 2. Salah satu yang
terkenal adalah roti bakar Yaowarat (https://goo.gl/maps/DJKcTPbJj9sJ8H9t8), roti yang dibakar di
atas arang kemudian diisi dengan aneka selai yang melimpah. Selain itu kalian juga dapat mencicipi
salah
satu
dessert
tradisional
yang
terkenal
di
Sweet
time
(https://goo.gl/maps/S9yb8uuNFAMfhqew9).
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Sumber: Dokumentasi Fahrunnisa Adzqia

Khaosan Road

Sumber:
https://www.grandsukhumvithotel.com/bangkok-destination/bangkok-nightlifeguide/khaosan-road/index.html
Khao San Road (https://goo.gl/maps/DZMD7hGTPut7gK4K6) merupakan salah satu jalan di Bangkok
yang diubah menjadi pasar malam. Di malam hari jalanan ini akan dihiasi oleh tuk-tuk berwarna-warni,
aneka street food khas Thailand, aneka dagangan pakaian Thailand seperti celana gajah maupun
aneka aksesoris Thailand, dan tak ketinggalan beberapa hiburan malam seperti bar juga turut
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meramaikan malam di sepanjang jalan Khao San. Sepanjang jalan ini juga banyak sekali penginapan
yang terjangkau untuk para backpacker.
Kalian dapat mengunjungi lokasi ini dengan menggunakan bis menuju Demokrasi monumen
(https://goo.gl/maps/Ddom9pu7zqiVVt8r5) dan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju Khao san
road.

Ratchada Train Night Market
Ratchada Talat Rot Fai atau Ratchada Train Market (https://goo.gl/maps/u8FRBtHJxGQjjgjc6)
merupakan pasar malam yang sering dikunjungi oleh para wisatawan. Pasar mala mini terletak di
belakang Mall Esplanade Ratchada di daerah Ratchadaphisek. Kalian dapat mengunjungi pasar mala
mini dengan menggunakan MRT menuju MRT Thailand Cultural Center dan keluar exit 3, atau
menggunakan bis menuju Esplanade Ratchadaphisek (https://goo.gl/maps/gvRpyMhmBxgdJM9b7).
Deretan tenda yang disusun secara rapi dan beraneka warna menjadi daya tarik tersendiri dari Pasar
malam ini. Kalian dapat menemukan anekat street food, shabu, maupun aneka pkaaian dan aksesoris
di pasar malam ini. Ditemani alunan musik dan live musik dari bar maupun tempat makan di lokasi ini
kalian dapat berbelanja aneka pakaian, sepatu dan aksesoris lainnya atau hanya sekedar berkeliling
sambil menikmati jus kelapa.

Sumber: Dokumentasi Fahrunnisa Adzqia

Srinagarindra Train Night Market
Srinagarindra
Talat
Rot
Fai
atau
Srinagarindra
Train
Market
(https://goo.gl/maps/AuBpurEPFMkwDZC26) terletak di belakang Seacon square Srinagarindra
(https://goo.gl/maps/52sMJmZGoVpLoZd28). Lokasi ini dapat dijangkau dengan menggunakan bis
nomer
145
dan
206
dengan
tujuan
Srinagarin
Rot
Fai
market
(https://goo.gl/maps/MSRGmLAenMEpTagH8). Kalian juga dapat menuju lokasi ini dengan
menggunakan Airport Railink dengan tujuan Stasiun Huamak dan melanjutkan perjalanan
menggunkan taksi maupun bis.
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Sumber: Dokumentasi Fahrunnisa Adzqia
Berbeda dengan Ratchada train night market, area train night market di Srinagarindra ini jauh lebih
luas dengan nuansa vintage. Kalian dapat berfoto di spot yang instagramable dengan latar koleksi
mobil klasik maupun toko-toko dengan desain yang vintage. Salah satu keunggulan lainnya adalah
disini lebih banyak makanan halal yang ditawarkan sehingga teman-teman muslim tidak perlu
khawatir menghabiskan malam di train night market ini.

Sumber: Dokumentasi Fahrunnisa Adzqia
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