BEUTAZÁSI FELTÉTELEK ÉS HASZNOS INFORMÁCIÓK
COVID INFORMÁCIÓK: Thaiföld kormánya a 2020. március 26. és 2021. február 28. közötti időszakra
vészhelyzetet rendelt el a Covid-19 járvány miatt, külföldi állampolgár csak külön engedéllyel léphet az
ország területére. Az őszi időszakra vonatkozóan jelenleg semmilyen korlátozás nincs.
ORSZÁG: Thaiföldi Királyság
HIVATALOS PÉNZ: Thai Bath (THB)
HIVATALOS NYELV: thai, az angolt is sokfelé beszélik
ORSZÁG HÍVÓSZÁM: +66
REPÜLÉSI IDŐ: 17-18 óra
IDŐELTOLÓSÁS: Magyarországhoz képest télen +6 óra, nyáron +5 óra
VÍZUM: Magyar állampolgárok számára vízum nem szükséges, 30 napos tartózkodásig. Thaiföldre történő
belépéskor mindenki győződjön meg arról, hogy az útlevélkezelő elhelyezte-e a beléptető pecsétet az
útlevelében, ezt ugyanis az országból való távozáskor az illetékes hatóság ellenőrzi, és beléptető pecsét
hiányában az utast - annak ellenére, hogy a mulasztást a thaiföldi hatóságok követték el - idegenrendészeti
őrizetbe vehetik, és bírósági eljárást követően kitoloncolhatják az országból. A beléptető pecséten szereplő
dátum határozza meg, hogy az utas meddig tartózkodhat jogszerűen Thaiföldön.
Tájékoztatjuk a Thaiföldre utazó kettős/többes állampolgárokat, hogy Nagykövetségünk csak abban az
esetben járhat el segítségre szoruló többes állampolgárságú, köztük magyar állampolgárságú esetében, ha
az országba történő belépésnél magyar útlevelüket használták. Ez alól nem engednek kivételt a thaiföldi
hatóságok.
Az utazáshoz a hazaérkezéstől számított további 6 hónapig érvényes útlevél szükséges!
ÉRKEZÉS: Érkezést követően a keresse a főutas nevével ellátott táblával várakozó transzfert biztosító
kollégát. A nemzetközi előírásoknak megfelelően a szobákat délután 14:00-tól lehet elfoglalni az Iroda által
kiadott voucher bemutatásával.
HAZAUTAZÁS: A szobákat az indulás napján 10 óráig szükséges elhagyni. A kulcs leadása után amennyiben később indulnak - a csomagokat el tudják helyezni a szállodák által kijelölt helyen. Ha
útlevelüket nem vették még fel vagy széfet/távkapcsolót/minibárt béreltek, ne felejtsék elrendezni a
recepción és ne hagyjanak már semmit a szobában! Egyes szállodákban lehetőség van felár ellenében késői
kijelentkezésre (late check out) a szabad helyek függvényében. Erről a szálloda recepióján tudnak bővebb
felvilágostást adni. A reptéri transzfer ideje az irodánk által biztosított voucheren található.

KIRÁNDULÁSOK: A kiválasztott szálloda által hirdetett kirándulásokon van lehetőség részt venni,
melyekről bővebb információt a helyszínen kérhetnek, illetve ott tudnak jelentkezni.
ÉTKEZÉSEK, CSAPVÍZ: A csapvíz valamit a jégkockák fogyasztását nem javasoljuk. Helyette palackozott
víz vásárlását ajánljuk.
Az utcai árusok étkei fogyaszthatók, de európai higiéniás elvárásokat nem támasszunk. Érdemes az alapján
választani, ahol sok helyi vagy Európából származó helyi lakos étkezik. A piacokon olcsó és ízletes fogások
közül választhatnak. Érdemes a „Clean Food Good Taste” tanúsítvánnyal rendelkező kifőzdéket keresni. A
tahi emberek körében az olajban sült bogarak, rovarok ínyencségnek számítanak, melyeket speciális
farmokon tenyésztenek.
VALLÁS: A területen több vallás is jelen van, de a lakosság legnagyobb része buddhista vallású. Kisebb
arányban, de találkozhatunk a keresztény, hindu és muszlim vallás képviselőivel is. A helyi lakosok
kiemelten érzékenyek a visszafogott viselkedésre. Nőket engedélyük nélkül megérinteni tilos. Nők
buddhista szerzeteshez nem érhetnek hozzá, nem adhatnak át, és nem vehetnek el tőle semmit. Mások előtt
ölelkezés, csókváltás még házaspárok között sem illendő. Thai embert fején megérinteni, haját megsimítani
illetlenség. Lábbal mutatni valakire szintén udvariatlan dolog.
Tilos minden, a király személyét, a monarchiát vagy a buddhizmust és értékeit kigúnyoló, megalázó vagy
más, felségsértőnek minősíthető cselekmény.
IDŐJÁRÁS: Thaiföldön trópusi éghajlat uralkodik. Jellemző a magas hőmérséklet és a páratartalom. Az esős
évszak áprilistól novemberig. Az esős évszakban történő utazástól sem kell tartani, az esőzések általában
rövid ideig tartó futózáporok formájában érkeznek. Májusban és júliusban van a legmelegebb, ilyenkor akár
40 fok körül is alakulhat a hőmérséklet, novembertől már az európai turisták számára kedvezőbb 30 fok
körüli napokkal számolhatnak. A tengervíz hőmérséklete jellemzően 27 és 29 fok között van.
ÖLTÖZKÖDÉS: Lenge nyári ruhák ajánlottak, de a klimatizált éttermek és szállodák területén javasolt egy
kardigán. A buddhista látványosságok felkeresésekor figyeljenek a megfelelő ruházatra (vállat és térdet
eltakaró öltözék, zárt lábbeli, melyet a templomokban le kell venni). Férfiaknak sem illendő
rövidnadrágban és trikóban felkeresi ezeket a látványosságokat.
STRANDOLÁS: Phuketen számtalan strand közül válogathatnak a vendégek. Egy 2014-es rendelet
kitiltotta a standokról a strandokról a napozóágyakat és napernyőket, így ezeket érdemes már a nyaralás
első napján beszerezni. Patong a leghosszabb és leglátogatottabb, előnye, hogy rengeteg vásárlási és
étkezési lehetőséget kínál, illetve számtalan vízispot is rendelkezésre áll. Kata és Karon Beach ennél picit
nyugodtabb, vannak árnyékos részek is. A Karon Beach északi részét érdemes elkerülni, mert ott egy
szennyvízcsatorna található. A strandokon mindenhol számítani kell arra, hogy a hullámok szemetet vetnek
a partra. A legnépszerűbb strandok (Patong, Kata Beach, Karon Beach) mellett érdemes ellátogatni a
település szélén található partokhoz is. Ezek a strandok rendszerint szebbek és kevésbé zsúfoltak.

A strandoláshoz mindenképpen javasolt napszemüveg, sapka vagy kalap és magas foktorszámú
fényvédőkém használata a leégés és napszúrás elkerülésére. Akár felhős időben is könnyen leéghetnek.
BORRAVALÓ:. Az éttermek többségében a 7%-os forgalmi adón felül 10% szervízdíjat is felszámítanak a
számlában. Kérjük ne feledkezzenek meg a nemzetközi gyakorlatról mely szerint, ha elégedettek az
idegenvezető, sofőr, csomaghordó… munkájával, illik borravalót adni.
ELEKTROMOS ÁRAM: 220/240 V, 50 Hz, az aljzatok azonban eltérőek, adapter szükséges
BIZTONSÁG: Thaiföld déli részén található, muszlimok lakta tartományokban (Narathiwat, Yala, Pattani,
Songkhla és Satun) napi gyakorisággal számolnak be a híradások merényletekről, ezekre a területekre ne
utazzanak. Másutt a közbiztonság jó,de az étekeikre, útlevelükre, repülőjegyükre fokozatosan ügyeljenek,
ahogy más turisztikai központba, itt is sok a zsebtolvaj.
Az üdülőterületeken gyakori a „jet ski” átverés. A jármű leadását követően a kölcsönzős valamilyen sérülést
állapít meg és kártérítés követel. Ebben az esetben hiába próbálunk meg rendőri segítséget igénybe venni,
a legtöbb esetben a kölcsönző összejátszik a rendőrséggel. Gyakoriak az olyan jelenetek is, ahol a helyiek
összebarátkoznak a turistákkal, és játékos sebességi versenyre invitálják őket, majd szándékosan sérülést
okoznak a kikölcsönzött jet ski-n.
KÖZLEKEDÉS: Thaiföldön csak a nemzetközi vagy a tahi hatóságok által kiállított jogosítványt fogadják el,
a Magyarországon kiállított nemzetközi jogosítvány használható. A közlekedés baloldali. A bérelt
gépjárművek sok esetben nincsenek biztosítva, ezért az ellopott vagy a bérelt gépjárművel okozott kárt a
bérlővel fizettetik ki. Mindképpen ragaszkodjanak a biztosítási igazolás kiállításához, az útleveleiket ne
adják át megőrzésre a visszaélések elkerülése érdekében. Javasoljuk a fénymásolatok használatát. Célszerű
a gépjármű átvételekor fényképeket készíteni a visszavételkori viták elkerülése érdekében.
Phuketen jóval magasabbak a taxik és tuktukok viteldíjai, mint máshol, európai viszonylatban is drágának
számítanak. Érdemes előre egyeztetni a sofőrrel a viteldíjról a későbbi kellemetlenségek elkerülése
érdekében.
EGÉSZSÉGÜGY: Az egészségügyi ellátás a fővárosban, illetve a turisztikai központokban jó, ezzel egyidőben
költséged is, ezért javasoljuk a teljeskörű utasbiztosítást megkötését. Előfordul a malária, a dengue-láz és
a chikungunya vírus, ezért feltétlenül vigyenek magukkal rovarriasztó szereket. A felnőtt lakosság 1.3% -a
(mintegy 520.000 ember) HIV fertőzött.
VÁM-ÉS DEVIZASZABÁLYOK: A Tahiföldi Királyság területére elektromos cigaretta behozatala és
használata szigorúan tilos (vaporizer/porlasztós és Iqos egyaránt). A vámtörvény 27. § kimondja, hogy a
fenti bűncselekmények valamelyikének elkövetése esetén a büntetés felső határa bűncselekményenként
5.000 THB (kb. 40.000 HUF) pénzbüntetés, vagy a bűncselekmény tárgya értékének háromszorosa, vagy
pedig legfeljebb 10 év börtönbüntetés, vagy egyaránt pénz- és szabadságvesztés büntetés is.

A törvény a fenti bűncselekmények elkövetésében részt vevő társtettest is bünteti, aki támogatja, segíti az
elkövetést, tehát azt a személyt is, aki megvásárolja, átveszi, elfogadja a tiltott árucikkeket. A büntetés
mértéke legfeljebb 5 év szabadságvesztés büntetés, vagy az árucikk értékének négyszeresével egyenértékű
pénzbüntetés, vagy mindkettő.
A kamerával felszerelt távoli vezérlésű, fegyvertelen repülőgépek (drónok) használata Thaiföldön
engedélyhez kötött tevékenység. Az engedélyt még a használat megkezdése előtt kötelező beszerezni az
illetékes Thaiföldi Polgári Légiközlekedési Hatóságtól (Civil Aviation Authority of Thailand, CAAT). A
vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése esetén a kiszabható büntetés egy év szabadságvesztés,
legfeljebb 40.000 THB (kb. 320.000 HUF) pénzbüntetés, vagy mindkettő. Az elbírálási idő 15 nap, és az
engedély a kiállítás napjától számított két évig érvényes az adott eszközre.
Rendkívül szigorúan büntetik a kábítószerrel kapcsolatos bármilyen tevékenységet, akár halálbüntetés is
kiszabható.
FONTOS TELEFONSZÁMOK:
Rendőrség: 191
Tűzoltóság: 199
Mentők: 1669
Turista rendőrség: 1155
DIPLOMÁCIAI KÉPVISELET:
Nagykövetség Bangkok
Park Ventures Ecoplex 14th Floor (Unit Nos. 1401, 1411-1412)
57 Thanon Witthayu (Wireless Road), Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330
Előhívó:00-66
Telefon: 2-118-9600
Fax: 2-117-4901
E-mail: mission.bgk@mfa.gov.hu
Honlap: https://bangkok.mfa.gov.hu
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet: Bus Szilveszter
Konzuli hivatal Bangkok
Park Ventures Ecoplex
14th Floor (Unit Nos. 1401, 1411-1412)
57 Thanon Witthayu (Wireless Road), Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330
Előhívó:00-66
Telefon:(0)2 118 9600 (munkaidőben)

A Thaiföldön, Laoszban és Mianmarban rekedt, bajba jutott magyar állampolgárok hívhatják a következő
számot azonnali segítségért munkaidőn kívül és munkaszüneti napokon: +66 631 911 234
Központi ügyelet Budapesten (konzuli segélyhívás munkaidőn túl):
(kizárólag munkaidőn kívül -16:30 és 8:00 között)
Magyarországról: 06-80-36-80-36
Külföldről: 0036-80-36-80-36
Fax:(0)2 117 4901
E-mail: consulate.bgk@mfa.gov.hu
Honlap: https://bangkok.mfa.gov.hu
Konzul: dr. Pető Alexandra
Ügyfélfogadás: (konzuli szolgáltatások ideiglenesen felfüggesztve, csak magyar állampolgárok konzuli
védelmét látja el a Konzulátus)

