
Chao Phraya Express Boats 

Central Pier (Tha Sathorn) ligt vlak naast Saphan Taksin BTS (skytrain) station. Van daar kan je boten 

naar het noorden en het zuiden van de stad nemen. 

Alle pieren zijn duidelijk gemarkeerd in het Engels en Thais en de nummers van de opstapplaatsen 

staan er ook telkens duidelijk bij. Alle piernummers naar het zuiden beginnen met een S (vanaf S4), 

en alle piernummers naar het noorden met een N (tot N33). 

Hier de volledige lijst van alle opstapplaatsen: 

 S4 (Rajburana) 

 S3 (Wat Rajsingkom) 

 S2 (Wat Worachanyawas) 

 S1 (Wat Sawetachat) 

 Central Pier (Tha Sathorn): Hier kan je op of van de skytrain overstappen. 

 N1 (Oriental Hotel) 

 N2 (Wat Muang Kae) 

 N3 (Si Phraya) 

 N4 (Marine Department) 

 N5 (Rajchawongse): China Town 

 N6 (Memorial Bridge): ook voor China Town 

 N7 (Rajinee): Hier kan je ook afstappen voor de ferry naar Santa Cruz Church. 

 N8 (Tha Tien): Afstappen voor Wat Pho (tempel van de liggende Boeddha) en de ferry naar 

Wat Arun (opgelet: deze tempel is prachtig, maar staat nog tot 2018 in de steigers). 

 N9 (Tha Chang): Voor Grand Palace en Wat Phra Kaeo. 

 N10 (Wang Lang): Thonburi treinstation (Bangkok Noi) 

 N11 (Thonburi Railway): Ook voor Thonburi treinstation 

 N12 (Phra Pin Klao Bridge) 

 N13 (Phra Arthit): Khao San Road 

 N14 (Rama 8 Bridge) 

 N15 (Thewet) 

 N16 (Krung Thon Bridge) 

 N17 (Wat Thepnahree) 

 N17/1 (Wat Thepakorn) 

 N18 (Payap) 

 N19 (Irrigation Department) 

 N20 (Kheaw Khai Ka) 

 N21 (Kjak Kai) 

 N22 (Bang Po) 

 N23 (Wat Soi Thong) 

 N24 (Rama 7 Bridge) 

 N25 (Pibul 1) 

 N26 (Wat Khema) 

 N27 (Wat Tuek) 

 N28 (Wat Kien) 

 N29 (Pibul 2) 

 N30 (Nonthaburi) 

 N31 (Wat Khaenok) 

 N32 (W at Klang Kret) 

 N33 (Pakkret) 



 

Er zijn 5 lijnen die de Chao Phraya rivier in Bangkok afvaren, allemaal met een andere kleur vlag. 

Blauwe vlag – Chao Phraya toeristenboot 

Deze boot met de blauwe vlag is echt eentje voor de toeristen. Je krijg audiocommentaar tijdens de 

vaart en het brengt je langs alle grote bezienswaardigheden. Als je hier opstapt kom je langs 

volgende pieren: Central, N1, N3, N5, N8, N10 en N13. Tickets koop je bij Central Pier, N13, Saphan 

Taksin BTS en Saim BTS. 

Tijdstip: dagelijks tussen 9u30 en 16u 

Frequentie: elke 30 minuten 

Prijs: 150 Baht voor een dagticket en 30 Baht voor 1 rit 

Oranje vlag 

Deze vonden wij de handigste boot. Een ticket is zeer goedkoop en het vaart heel regelmatig. Tickets 

koop je op de boot zelf. 

Route: van S3 tot N30 

Tijdstip: dagelijks tussen 6u en 19u 

Frequentie: elke 5 à 20 minuten 

Prijs: 15 Baht per rit 

Groene vlag 

Route: Central Pier tot N33 

Tijdstip: maandag - vrijdag van 6u15 tot 8u en van 15u30 tot 18u05 

Frequentie: om de 15 à 30 minuten 

Prijs: 13/20/32 Baht, afhankelijk van de afstand  

Gele vlag 

Route: S4 tot N30 

Tijdstip: maandag - vrijdag van 6u15 tot 8u30 en van 15u30 tot 20u 

Frequentie: elke 20 à 30 minuten 

Prijs: 20/29 Baht, afhankelijk van de afstand  

Zonder vlag 

Deze boten stoppen bijna overal, maar enkel tijdens de spitsuren. 

Route: S3 tot N30 

Tijdstip: maandag - vrijdag van 6u20 tot 8u05 en van 15u tot 17u30 

Frequentie: om de 20 à 25 minuten 

Prijs: 10/12/14 Baht, afhankelijk van de afstand  

Ferry’s 

Soms moet je nog een ferry nemen om op bestemming te geraken (bv om Wat Arun te bezoeken). 

Prijs ligt dan tussen 2 en 5 Baht 

 

 

 


