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TAJLANDIA
PO ZMROKU W BANGKOKU I NA PLAŻY W PATTAYA

NAZWA: Tajlandia

NAZWA OFICJALNA:  Królestwo Tajlandii

STOLICA: Bangkok

WALUTA: Bat tajski (THB)

JĘZYK:  urzędowy – tajski, inne języki: angielski, chiński, 

dialekty regionalne

Słynie nie tylko z rajskich plaż i rozrywek, przeszłości i tradycji splecionych z nowoczesnym trybem życia, ale także egzotycznych parków naro-
dowych i wspaniałych zabytków, świadków bogatej historii. W programach same „perełki”: Bangkok z majestatycznymi świątyniami, Ayutthaya – 
dawna stolica kraju, kultowy most na rzece Kwai i pełne kolorów bazary w wodzie. Przewidziany także czas na wycieczki fakultatywne lub relaks 
na plażach Pattai, zwanej „Tajską Riwierą” czy Krabi. 

Tel. +48 61 646 8 767
info@idealtravel.pl
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Mexico City □ Teotihuacan □ Puebla □ Cholula □ Cuernavaca □ Taxco □ Acapulco □ Havana 

□ Pinar Del Rio □ Vinales □ Cienfuegos □ Guanayara □ Trynidad □ Santa Clara

P R O G R A M

Dzień 1.
Warszawa - Bangkok
Wylot z Warszawy.

Dzień 2.
Bangkok 
Przylot do Bangkoku i rozpoczęcie programu. Transfer do hotelu, spotkanie informacyjne. Wieczorem kolacja na statku spacerowym po rzece 
Chao Phraya (fakultatywnie - ok. 50 USD/os.). Nocleg w hotelu.

Dzień 3.
Bangkok
Po śniadaniu zwiedzanie najważniejszych zabytków stolicy Tajlandii, znanymi jako „klejnoty Bangkoku”. Zobaczymy słynącą z olbrzymiego posą-
gu złotego Buddy świątynię Wat Traimit. Następnie Wat Phra Kheo i status Szmaragdowego Buddy. Później skierujemy się w stronę Wielkiego 
Pałacu i zwiedzimy Wat Po - najstarszą buddyjską świątynię królewską w Bangkoku z ogromnym posągiem leżącego Buddy. Rejs łodzią po rzece 
Chao Praya i sieci kanałów prawobrzeżnej części miasta. Wizyta w fabryce wyrobów jubilerskich. Powrót do hotelu. Wieczorem kolacja w re-
stauracji na 78-ym piętrze najwyższego budynku Bangkoku - BAiyoke Sky (fakultatywnie - ok. 40 USD/os.). Nocleg w hotelu.

Dzień 4.
Bangkok (Rzeka Kwai)
Czas wolny na zakupy i samodzielne zwiedzanie Bangkoku. Dla chętnych (fakultatywnie - ok. 150 USD/os.) możliwość wykupienia 2 dniowej 
wycieczki z noclegiem nad Rzeką Kwai. Po drodze do prowincji Kanchanburii, odwiedzimy plantacje palm kokosowych, targ wodny Damnoen 
Saduak oraz Królewskie Centrum Rękodzieła Tajskiego. Po dotarciu nad rzekę Kwai okazja, by przejść się po słynnym moście. Obiad (fakultatyw-
nie - ok. 10 USD/os.) w położonej na wodzie restauracji. Następnie wizyta w wiosce słoni z możliwością przejażdżki (fakultatywnie - ok. 28 USD/
os.). Później jaskinia Kao Sai, w której mieści się posąg Buddy oraz drewniana część mostów tworzących słynną „kolej śmierci”. Następnie podróż 
łodzią w górę rzeki Kwai do położonego na tratwach hotelu, w którym spędzimy noc w atmosferze egzotycznej dżungli. Wieczorem kolacja oraz 
możliwość udział w pokazie tańców i muzyki plemienia Monów (fakultatywnie - ok. 5 USD/os.).

Dzień 5.
Bangkok (Rzeka Kwai) - Pattaya
Część grupy przebywająca w Bangkoku po śniadaniu - transfer do Pattaya. Na Rzece Kwai - po śniadaniu wyprawa do prawdziwej, tropikalnej 
dżungli i wioski Monów. Po powrocie do hotelu i wykwaterowaniu możliwość spłynięcia Rzeką Kwai w kapokach. Następnie wizyta w Parku 
Narodowym Erewan z najpiękniejszymi wodospadami Tajlandii. Po obiedzie (fakultatywnie - ok. 10 USD/os.) w lokalnej restauracji udamy po-
jedziemy do Pattayi, na kilkudniowy odpoczynek. Nocleg w Pattayi. Dzień 6 - 9. Pattaya. Czas wolny w jednym z najbardziej znanych kurortów 
Tajlandii. Plażowanie i możliwość wykupienia wycieczek fakultatywnych. Pattaya to popularna miejscowość wypoczynkowa i idealne miejsce dla 
miłośników zabawy i życia nocnego. Polecamy również zwiedzić klasztory buddyjskie Wat Yanasangwararam oraz posąg Big Budda, skąd rozta-
cza się cudowny widok na całe wybrzeże. Warto zakosztować masażu tajskiego oraz obejrzeć walkę boksu tajskiego.

Dzień 6.
Pattaya - Bangkok - Warszawa
Transfer na lotnisko w Bangkoku, zakończenie programu i wylot do Polski. Przylot do Polski, w zależności od rozkładu lotu, w dniu 9 lub w dniu 
10. Uwaga. Większość hoteli w Tajlandii wymaga przy zakwaterowaniu gwarancji na ewentualne koszty konsumpcji z mini baru lub inne koszty na 
terenie hotelu. Depozyt gwarancyjny hotele przyjmują w gotówce (lub ewentualnie kartą kredytową) w wysokości od 30 do 200 USD na pokój 
w zależności od kategorii hotelu. Depozyt ten jest zwracany w USD lub w THB przy wykwaterowaniu z hotelu. 
w hotelu na plaży w okolicy Trynidadu. Kolacja i nocleg.
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WJAZD I POBYT
Od 11 sierpnia 2011 roku obywatele polscy zwolnieni są z obowiązku wizowego przy wjeździe do Tajlandii na pobyt turystyczny nie dłuższy niż okres 30 dni, 
zarówno w przypadku wjazdu lotniczym przejściem granicznym, jaki i przejściem lądowym (z Kambodży, Laosu, Malezji). Ruch bezwizowy dotyczy jedynie wizyt o 
charakterze turystycznym, w przypadku wizyt o innym charakterze lub wizyt turystycznych przekraczających 30 dni konieczne jest ubieganie się o wizę w przed-
stawicielstwie dyplomatycznym Królestwa Tajlandii. W przypadku przekraczania granicy Tajlandii przejściem lądowym, z ruchu bezwizowego można skorzystać 
dwukrotnie w ciągu roku. 
Przy wjeździe w ruchu bezwizowym wymagany i bezwzględnie przestrzegany jest wymóg co najmniej 6-miesięcznego okresu ważności paszportu (liczony od daty 
wjazdu na terytorium Tajlandii), posiadanie biletu powrotnego oraz środków finansowych (10.000 THB na osobę). Urzędnicy imigracyjni mogą wymagać dodat-
kowych dokumentów potwierdzających turystyczny charakter wizyty (np. rezerwacja hotelowa, plan podróży). Niespełnienie tego warunku jest jednoznaczne z 
odmową wjazdu, a tym samym pasażer zawracany jest do portu macierzystego. Osoby o niedbałym i nieestetycznym wyglądzie mogą nie uzyskać zgody na wjazd.
Opłata lotniskowa wynosi 700 THB na trasach międzynarodowych oraz od 50 do 200 THB na krajowych i wliczana jest w cenę biletu. W przypadku lotów transfe-
rowych opłata nie jest doliczana do kosztów zakupu biletu, decydując się zatem na opuszczenie lotniska nawet na kilka godzin, niezbędnym jest uiszczenie opłaty 
przy przekraczaniu granicy.
W przypadku przekroczenia dopuszczalnego terminu pobytu nakładana jest kara finansowa, płatna przy wyjeździe z Tajlandii - 500THB za każdy dzień, maksymal-
nie 20.000THB. W przypadku zatrzymania przez organy miejscowe osoby bez ważnej wizy orzekana jest kara grzywny, więzienia oraz zakaz wjazdu do Tajlandii (w 
zależności od okresu nielegalnego pobytu od 5 do 10 lat). W przypadku dobrowolnego zgłoszenia się do miejscowych organów, gdy pobyt nielegalny jest powyżej 
90 dni, zakaz wjazdu do Tajlandii wynosi od 1 roku do 10 lat.

Istnieje obowiązek meldunkowy. Podróżny, przed przekroczeniem granicy, zobowiązany jest do wypełnienia karty wjazdu/wyjazdu (należy ją zachować w paszpor-
cie i okazać przy wyjeździe) i wskazania adresu pobytu w Tajlandii.

BEZPIECZEŃSTWO
Od wielu lat obserwuje się w Tajlandii stały wzrost przestępczości, który głównie przejawia się w formie kradzieży (środki finansowe, także dokumenty zdepo-
nowane w hotelowych sejfach), kradzieży z rozbojem (pobicia, wyrywanie torebek i plecaków przez przestępców na motocyklach i skuterach) w szczególności w 
miejscach turystycznych oraz ataków niesprowokowanej agresji wobec turystów, szczególnie w porze nocnej.

Nagminne są wyłudzenia i oszustwa w miejscach turystycznych takich jak wyspy Phuket, Samui, Phangan oraz miejscowości Pattaya i Bangkok (zawyżanie cen 
za usługi turystyczne, przejazdy taxi, żądanie zapłaty zawyżonych odszkodowań za drobne uszkodzenia wypożyczonych skuterów/ skuterów wodnych, odmowa 
zwrotu zdeponowanych w zamian za wypożyczenie sprzętu paszportów).

Nie należy zawierać znajomości z przypadkowo poznanymi osobami, ani też korzystać z poczęstunku np. cukierkami, papierosami lub napojami, szczególnie w 
nocnych lokalach, pubach itp., gdyż zdarza się, iż zawierają one narkotyki.
W stolicy kraju - Bangkoku - regularnie odbywają się protesty o podłożu politycznym, a samą sytuację w kraju cechuje znaczny stopień nieprzewidywalności i 
zmienności. Nie można w żadnym przypadku jednoznacznie określić ani założyć, że protest będzie miał charakter pokojowy i zakończy się w krótkim czasie.
Tajlandia ma jeden z wyższych wskaźników śmiertelności w wypadkach drogowych, których ofiarami najczęściej są kierowcy skuterów/motocykli. Kierowcy jeżdżą 
dość brawurowo, często pod wpływem alkoholu, a prawa pieszych nie są respektowane.

UBEZPIECZENIE
Nie ma obowiązku posiadania ubezpieczeń osobowych i komunikacyjnych, aczkolwiek zalecane jest wykupienie ubezpieczenia obejmującego pokrycie kosztów 
leczenia, hospitalizacji oraz transportu medycznego. Uznawane są polisy tych polskich towarzystw ubezpieczeniowych, które zawarły umowy z innymi firmami 
zachodnimi, posiadającymi przedstawicieli w Tajlandii.
 

ZDROWIE
Obecnie w Tajlandii nie występują szczególne zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne. Nie są zatem wymagane specjalne szczepienia. Należy jednak w sposób 
bardziej rygorystyczny przestrzegać zasad higieny, co jest niezbędne w krajach tropikalnych. Woda z sieci wodociągowej jest niezdatna do picia. Ogólnie dostępna 
jest w sprzedaży butelkowana woda filtrowana lub mineralna.
W dużych miastach, gdzie znajdują się zbiorniki wody stojącej istnieje ryzyko zakażenia dengą (tropikalna choroba przenoszona przez komary, głównie w porze 
deszczowej). W ostatnim czasie odnotowano przypadki zarażenia wirusem Zika.
W okolicach Chiang Mai występuje sezonowo (luty-kwiecień) bardzo wysokie zanieczyszczenie powietrza spowodowane wypalaniem traw przez rolników, które 
może być szczególnie uciążliwe dla osób z chorobami alergicznymi, chorobami układu oddechowego, małych dzieci i kobiet w ciąży.
Dostęp do opieki medycznej jest bardzo dobry. Usługi medyczne są w Tajlandii na bardzo wysokim poziomie, ale jednocześnie relatywnie drogie w stosunku do kra-
jów europejskich. Cena standardowej wizyty lekarskiej wynosi około 800-1.800 THB, a doba w szpitalu (zależnie od standardu) od 2.000 do nawet 20.000 THB. 

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU 
Zaleca się podróżowanie po kurortach turystycznych, za pośrednictwem licencjonowanych biur podróży i w towarzystwie przewodników lokalnych.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW 
Dokumentem uprawniającym do poruszania się pojazdem mechanicznym, w tym również skuterem, jest międzynarodowe prawo jazdy lub prawo jazdy wydane 
przez władze miejscowe. Dokumentem uprawniającym do poruszania się skuterem czy motocyklem jest prawo jazdy na motocykl (prawo jazdy kat. B nie uprawnia 
do prowadzenia motocykla czy skutera). W Tajlandii obowiązuje ruch lewostronny. Drogi na terenie całego kraju są w bardzo dobrym stanie. Istnieje szeroka sieć 
autostrad. Ogólnie dostępne są do wypożyczenia samochody i motocykle. Osoby chcące wjechać na teren Tajlandii własnym pojazdem muszą wcześniej uzyskać 
specjalne zezwolenie. 
Uwaga: polskie prawo jazdy nie jest dokumentem uznawanym przez władze Tajlandii jako dokument uprawniający do poruszania się samochodem, skuterem, czy 
jakimkolwiek innym pojazdem mechanicznym.

CŁO
Nie ma ograniczeń dotyczących wwozu pieniędzy. Osoba, która przywozi do Tajlandii środki płatnicze o wartości przekraczającej 20.000 USD, jest obowiązana do 
złożenia organom celnym deklaracji dewizowej. Limit bezcłowego wwozu rzeczy zakupionych za granicą wynosi 20.000 THB (ok. 2.000PLN) dla osób wjeżdżają-
cych do Tajlandii przejściami lotniczymi (zdarzają się wyrywkowe kontrole osób przyjeżdżających do Tajlandii). W ramach bezcłowych limitów można wwieźć do 
1l alkoholu, 200 szt. papierosów lub 250g. tytoniu. W przypadku kontroli celnej i stwierdzenia wwozu dóbr w ilości przekraczającej limit ulega konfiskacie całość 
wwiezionych dóbr. Restrykcje celne odbiegające od powszechnie obowiązujących standardów dotyczą zakazu wywozu statuetek i wizerunków Buddy. Wywóz 
tych przedmiotów wymaga uzyskania uprzedniej zgody Ministerstwa Sztuki. Zakaz nie dotyczy jednak wyrobów rzemieślniczych o małej wartości artystycznej 
sprzedawanych na ulicznych straganach i bazarach.

O P I S  K R A J U
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Zakup niektórych towarów w Tajlandii podlega procedurze zwrotu podatku VAT przy wylocie z kraju (zakupy na kwotę min. 2000 THB). Warunkiem tego jest 
wcześniejsze uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia w miejscu zakupu towaru. Nie wolno wwozić narkotyków, broni palnej, materiałów pornograficznych oraz 
niektórych gatunków roślin i zwierząt.  

PRZEPISY PRAWNE
Tajlandia należy do krajów o bardzo surowym ustawodawstwie antynarkotykowym. Posiadanie przy sobie jakichkolwiek narkotyków, nawet w najmniejszych 
ilościach (np. papierosa z marihuany, czy tabletki ecstasy) lub przyrządów wskazujących na zażywanie narkotyków (np. strzykawki) powoduje natychmiastowe 
zatrzymanie do czasu wyjaśnienia sprawy. Odnosi się to do całego terytorium Tajlandii, w tym także stref tranzytowych portów lotniczych. Przestępstwa narkoty-
kowe zagrożone są karą wieloletniego więzienia, a nawet śmierci. 

PRZYDATNE INFORMACJE
Tajowie z ogromnym szacunkiem odnoszą się do rodziny królewskiej. Sytuację konfliktową może spowodować zlekceważenie majestatu króla - Tajlandii, jego 
rodziny i dworu królewskiego (np. publiczne zniszczenie banknotu, na którym znajduje się wizerunek władcy, umieszczanie krytycznych komentarzy na portalach 
społecznościowych).
•  W przypadku sytuacji konfliktowych z Tajami należy starać się łagodzić sytuację, gdyż podnoszenie głosu lub krzyk są uważane za oznakę słabości i z reguły nie 

prowadzą do rozwiązania problemu, a wręcz pogarszają sytuację. Nie na miejscu jest dyskutowanie podniesionym głosem lub kłócenie się, np. o cenę towaru 
podczas negocjacji.

•  Głowa to najwyższa i najważniejsza (najświętsza) część ciała. Należy unikać dotykania głowy Taja (nawet małych dzieci). Każdy posąg Buddy jest uważany za 
święty. Nie należy np. wspinać się na posąg, aby zrobić zdjęcie, ani też w jakikolwiek inny sposób okazywać braku szacunku.

• Odwiedzając świątynie lub inne miejsca kultu religijnego, należy być stosownie ubranym (odkryte ramiona, szorty, czy klapki są niedozwolone).
• W kantorach wymiany walut przyjmowane są jedynie banknoty USD najnowszych edycji. Starsze edycje można wymienić w lokalnych bankach.
• Korzystając z taksówki, należy prosić o włączenie licznika lub wcześniej ustalić cenę za przejazd.

T E R M I N Y  I  C E N Y

CENA: OD 3500 DO 4500 PLN/OS.

CENA ZAWIERA:

-  przelot Warszawa - Bangkok - Warszawa z przesiad-
kami,

- opłaty lotniskowe,
- ubezpieczenie KL, NNW,
-  zakwaterowanie w hotelach 3 *** z klimatyzacją (z 

wyjątkiem hotelu na Rzece Kwai),
-  wyżywienie - śniadania w formie bufetu, możliwość 

dopłaty do obiadokolacji,
- transport klimatyzowanymi autokarami,
- zwiedzanie wg programu,
-  serwis wykwalifikowanego polskiego pilota na trasie 

Bangkok - Kanchanaburi - Pattaya.

Terminy i ceny dostępne u konsultanta Ideal Travel pod numerem telefonu 61 646 8 767 

lub pod adresem info@idealtravel.pl .

Chcesz polecieć na ten program w małej grupie, ze znajomymi lub z rodziną?

Napisz do nas: info@idealtravel.pl .

OPŁATY DODATKOWE:

-  dopłaty do zakwaterowania w pokoju pojedynczym, 
albo do tańszej opcji podróżujący samotnie (uczestnik 
może być dokwaterowany do innej osoby tej samej płci) 
- w przypadku realizacji dokwaterowania w ramach 
opcji „podróżujący samotnie”,dopłata zostanie anulowa-
na,

-  dopłaty do obiadokolacji,
-  obowiązkowej opłaty za wstępy do zwiedzanych obiek-

tów,
-  obsługę lokalnych przewodników,
-  serwis miejscowego agenta,
-  zwyczajowe napiwki i inne opłaty lokalne w wysokości 

ok. 70 USD na osobę jako pakiet płatny lokalnemu kon-
trahentowi (pilotowi) na miejscu wycieczki,

-  wycieczek fakultatywnych - ok. 320 USD/os. 


