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Thai Floating Market impressed visitors 
with authentic Thai ambience.

Thai Mart X 
Grand Mart: 
a New Phenomenon
Collaboration

Thai Mart Bahrain and Vega Intertrade & 

Exhibitions in co-organizing with The Thai Club 

Bahrain have launched the first-ever, Thailand’s 

most famous “Thai Floating Market” at Thai Mart 

Bahrain during October 21st-30th 2021. Featuring 

varieties of authentic Thai cuisines and products 

such as clothes, bags, accessories, cosmetics, 

arts, and handicrafts, the event has received an 

overwhelming feedback from the locals. 

ศูนย์การค้าไทยมารท์บาหเ์รน และเวก้าอนิเตอรเ์ทรดแอนด์ 

เอ็กซิบิชั่น รว่มกับสมาคมคนไทยในบาห์เรน จัดงาน 

“ตลาดนํ้าไทย” ขึ้นเป็นครัง้แรก ณ ศูนย์การค้าไทยมารท์ฯ 

ระหวา่งวนัท่ี 21-30 ตลุาคม 2564 โดยในงานมกีาร 

จดัจาํหน่ายสินค้าคณุภาพมากมาย อาทิ อาหารตํารบัไทย 

เครื่องแต่งกาย กระเป๋า เครื่องประดับ เครื่องสําอาง 

งานศิลปะและงานหตักรรม งานในครัง้น้ีประสบความสําเรจ็ 

และได้การตอบรบัเป็นอย่างดีจากผู้เข้าชม

Thai Mart Bahrain’s CEO Mr. Akavut Tangsiri-

kusolwong recently meets with Grand Mart 

Trading’s Chairman Mr. James Mathai to 

establish a Thailand supermarket at Thai 

Mart to offer high-quality products from 

across Thailand to the customer.

คณุอคัวฒุ ิ ต้ังศิรกิศุลวงศ์ ซอีโีอ ศูนยก์ารค้าไทยมารท์ 

บาหเ์รน ประกาศความรว่มมอืกับ คณุ James Mathai 

ประธานบรษิทั Grand Mart Trading เพือ่เปดิบรกิาร 

ไทยแลนด์ซเูปอรม์าเก็ต ณ ศูนยก์ารค้าไทยมารท์ โดยวาง 

จาํหน่ายสินค้าคณุภาพท่ีคัดสรรมาจากท่ัวประเทศไทย 

ใหแ้ก่ลกูค้าทกุคน

What’s on in Thai Mart ?



BBK Bank ATM
BBK, Bahrain’s pioneer in retail and commercial banking, is 

opening a new Automated Teller Machine at Thai Mart Bahrain. The 

machine is located near the Reception and security area.

BBK ผู้นําด้านธรุกรรมธนาคารเพื่อรายย่อยและการค้าเปิดใหบ้รกิารเครื่อง ATM 

ณ ศูนย์การค้าไทยมารท์บาหเ์รน โดยจะต้ังอยู่ใกลกั้บบรเิวณส่วนต้อนรบัลกูค้า 

และหอ้งรกัษาความปลอดภัย

Khunnay Kanom Thai
Here comes a new Thai restaurant. Khunnay Kanom Thai will 

please their customers with the best authentic Thai cuisines. Meet 

them at shop 28, Ground Floor.

รา้นอาหารไทยแหง่ใหมเ่ปิดบรกิารแลว้ คณุนายขนมไทยพรอ้มจะเสิรฟ์รสชาติ 

อาหารตํารบัไทยแท้ๆ ใหกั้บลกูค้าได้อิม่อรอ่ย ลองชมิกันได้ท่ี Shop 28 ชัน้ 

Ground Floor

Shokudo Restaurant
Those who love oriental cuisines, don’t forget to come and try 

Japanese and Korean dishes at Shokudo Restaurant opened at 

shop 128 Thai Mart Bahrain’s first floor.

แฟนๆ อาหารตะวนัออกอย่าลมืแวะมาชมิอาหารญ่ีปุ่นและเกาหลกัีนได้ท่ีรา้นใหม ่

Shokudo Restaurant เปิดใหบ้รกิารท่ี Shop 128 ชัน้ 1 ศูนย์การค้าไทยมารท์ 

บาหเ์รน  

Thai Ratchada Supermarket
Meet a wide range of quality Thai products and groceries at Thai 

Ratchada Supermarket soon.

พบกับขบวนสินค้าไทยมากมายท่ี Thai Ratchada Supermarket เรว็ๆ น้ี

Tao Downtown Restaurant
Enjoy international dishes featuring Japanese, Thai, Arabic and 

more at Tao DownTown Restaurant, shop 133 Thai Mart Bahrain’s 

first floor.

ลิน้ลองอาหารนานาชาติ อาทิ ญ่ีปุ่น ไทย อาหรบั และอื่นๆ ได้ท่ี Tao DownTown 

Shop 133 ชัน้ 1 ศูนย์การค้าไทยมารท์บาหเ์รน  

Newcomers



Enjoy Thai signature event Loy Krathong Festival at Thai Mart Bahrain during November 19th-20th, Enjoy Thai signature event Loy Krathong Festival at Thai Mart Bahrain during November 19th-20th, 

2021. Apart from Thai foods, products and inherited performances, visitors can float beautiful krathong 2021. Apart from Thai foods, products and inherited performances, visitors can float beautiful krathong 

in a pond to celebrate the festival.in a pond to celebrate the festival.

ขอเชญิมารว่มสนุกด้วยกันในงานประเพณีลอยกระทง ณ ศูนย์การค้าไทยมารท์บาหเ์รน ระหวา่งวนัท่ี 19-20 พฤศจกิายน ขอเชญิมารว่มสนุกด้วยกันในงานประเพณีลอยกระทง ณ ศูนย์การค้าไทยมารท์บาหเ์รน ระหวา่งวนัท่ี 19-20 พฤศจกิายน 

2564 พบกับอาหาร สินค้า และการแสดงแบบฉบับไทยแท้ พรอ้มกับรว่มลอยกระทงในสระนํ้าเพื่อสืบสานประเพณีน้ีด้วยกัน 2564 พบกับอาหาร สินค้า และการแสดงแบบฉบับไทยแท้ พรอ้มกับรว่มลอยกระทงในสระนํ้าเพื่อสืบสานประเพณีน้ีด้วยกัน 

Upcoming Event



Upcoming Event

Come celebrate New Year 2022 with a caravan of high quality products featuring gifts, souvenirs, toys, Come celebrate New Year 2022 with a caravan of high quality products featuring gifts, souvenirs, toys, 

handicrafts, arts, fashion stuff, food and more at Thai Mart Bahrain during December 23th 2021 - handicrafts, arts, fashion stuff, food and more at Thai Mart Bahrain during December 23th 2021 - 

January 1st 2022. Also, be amazed by stage performance and cultural activities at the event!January 1st 2022. Also, be amazed by stage performance and cultural activities at the event!

มารว่มเฉลมิฉลองเทศกาลปีใหมด้่วยกองทัพสินค้าคณุภาพ อาทิ ของขวญั ของท่ีระลกึ ของเลน่ งานหตัถกรรม งานศิลปะ มารว่มเฉลมิฉลองเทศกาลปีใหมด้่วยกองทัพสินค้าคณุภาพ อาทิ ของขวญั ของท่ีระลกึ ของเลน่ งานหตัถกรรม งานศิลปะ 

สินค้าแฟชัน่ อาหาร และอื่นๆ อกีมากมาย ณ ศูนย์การค้าไทยมารท์บาหเ์รน ระหวา่งวนัท่ี 23 ธ.ค. 2564 - 1 ม.ค. 2565 สินค้าแฟชัน่ อาหาร และอื่นๆ อกีมากมาย ณ ศูนย์การค้าไทยมารท์บาหเ์รน ระหวา่งวนัท่ี 23 ธ.ค. 2564 - 1 ม.ค. 2565 

พรอ้มท้ังสนุกสนานกับการแสดงและกิจกรรมบนเวทีมากมายพรอ้มท้ังสนุกสนานกับการแสดงและกิจกรรมบนเวทีมากมาย


