
Ajoneuvofanien thaimaalainen unelma
Legendaarinen Jesada Technik Museum sijaitsee puolen tunnin automatkan päässä Bangkokin keskustasta. Siellä esitellään
maa-, meri- ja ilma-ajoneuvojen parhaat palat. Erilaisia klassisia autoja, harvinaisia vintage-autoja, avopakettiautoja,
moottoripyöriä, riksoja, lentokoneita ja vetureita esitellään yhdessä epätavallisempien kohteiden, kuten pienten mikroautojen
kanssa. 

Jesada Technik Museum on ollut ajoneuvoalan instituutio jo vuosikymmenen ajan. Se on yksi suosituimmista nähtävyyksistä Bangkokin
ulkopuolella. Pienessä Nakhon Pathomin kaupungissa sijaitsevan museon tarkoituksena on säilyttää ajoneuvojen ja työkoneiden historiaa ja
perintöä ja esitellä sitä yleisölle.

Jesada Technik Museumissa esitellään erilaisia ajoneuvoja, kuten klassisia autoja, harvinaisia vintage-autoja, avopakettiautoja, linja-autoja,
moottoripyöriä, polkupyöriä, riksoja, lentokoneita ja vetureita. Yksi museon vetonauloista on mikroautokokoelma. Pienet miniautot olivat
suosittuja Euroopan kaduilla Toisen maailmansodan jälkeen. Materiaalipuutteen vuoksi siitä tehtiin erittäin pieni ja tehokas.  Museossa on
todennäköisesti maailman suurin kokoelma mikroautoja: yli 300, joista on esitteillä noin 100.



Liikemies Jesada Dejsakulrit perusti museon, koska hän oli ollut todella kiinnostunut autoista jo lapsesta saakka. Käydessään työmatkoilla
eurooppalaisissa kaupungeissa hän halusi päästä liikennemuseoon jokaisessa kaupungissa. Jesadan ensimmäinen keräilyauto oli
Messerschmitt KR200, erikoisen näköinen saksalainen mikroauto, jonka hän osti Sveitsistä vuonna 1997. Hän jatkoi keräilyä eri puolilta
maailmaa, ja nykyään ajoneuvoja on noin 500. Jesada päätti perustaa museon, joka avattiin yleisölle tammikuussa 2007. Museon nimeksi tuli
Jesada Technik Museum. Technik-sanan K-kirjain on saanut inspiraationsa Technik Museum Speyeristä, joka on kuuluisa liikennemuseo
Saksassa.

Jesada Technik Museum on avoinna kaikille ilman pääsymaksua tiistaista sunnuntaihin klo 9–17. Myös museon ulkopuolella järjestetään
tapahtumia, kuten antiikkiautoparaati kuninkaan ja kuningattaren syntymäpäivän kunniaksi sekä kansainvälisiä rallitapahtumia.

Oletko autohullu ja menossa Bangokiin? Yövy Eugenia Spassa, joka tarjoaa kuljetukset lentoasemalta vintage-autolla. 
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Thaimaan matkailutoimisto
Tourism Authority of Thailand (TAT) perustettiin vuonna 1960. Se on Thaimaan ensimmäinen organisaatio, joka vastaa erityisesti matkailun
edistämisestä maassa. Vuonna 2002 avattu Tukholman toimisto vastaa Pohjoismaiden ja Baltian alueesta. Tukholman toimisto antaa
matkustamiseen liittyvää tietoa suurelle yleisölle, matkatoimistoille ja medialle sekä toimii edistääkseen Pohjoismaiden ja Baltian asukkaiden
matkoja Thaimaahan. Lue lisää osoitteessa www.tourismthailand.org/fi.
Thaimaassa on virallinen, vuoden kestävä suruaika hänen majesteettinsa kuningas Bhumibol Adulyadejin kuoleman takia. Thaimaan
matkailutoimisto toivoo turistien saapuvan lomailemaan suruajasta huolimatta. Useimmat perinteiset tapahtumat ja kulttuuritapahtumat
järjestetään suunnitellusti, vaikkakin juhlien suunnittelussa saatetaan ottaa huomioon tai juhlat saatetaan omistaa kuningas Bhumibol
Adulyadejn muistolle. 


