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Utazási (repülési) idő: 
Európai nagyváros – Bangkok: kb. 9 óra 

 
Időeltolódás: 
+6 óra 

 
Hálózati feszültség: 
220 V az általános 

Háttérinformációk Thaiföldről 

 

Vízum: 
Repülővel érkezés esetén 30 napig, 2017. január 1-jétől kezdődően szárazföldi határátkelőhelyen történő beutazás esetén 
évente két alkalommal 30 napig vízummentes, azon túl vízumköteles a tartózkodás. 
Légi úton történő belépés esetén, amennyiben megalapozott a gyanú, hogy a külföldi állampolgár vízummentességét tartós 
thaiföldi tartózkodásra próbálja felhasználni, az idegenrendészeti hatóság figyelmezteti a megfelelő vízum beszerzésének 
szükségességére. 
A thaiföldi beutazás általános feltételeiről, valamint a vízumeljárás aktuális díjairól a Thaiföldi Királyság 
Külügyminisztériumának honlapján olvashat bővebben. 
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. 
A thaiföldi idegenrendészeti szervek rendkívüli szigorral járnak el a Thaiföldön jogszerűtlenül tartózkodó külföldi 
állampolgárokkal szemben. A büntetés pénzbírság és kiutasítás lehet, a hazautazás (repülőjegy) költségeit pedig a külföldi 
állampolgárnak kell állnia. Fizetésképtelenség esetén a büntetést börtönben kell letölteni. 
Amennyiben a külföldi állampolgár nem rendelkezik érvényes repülőjeggyel, mindaddig idegenrendészeti őrizetben marad, 
amíg saját maga vagy hozzátartozói megveszik számára a hazaútra szóló jegyet. 
A Konzuli Szolgálat felhívja a magyar állampolgárok figyelmét, hogy tartózkodásuk, vízumuk meghosszabbításakor kizárólag 
az illetékes thaiföldi idegenrendészeti szervekhez forduljanak. 

 
Valuta: 
A hivatalos fizetőeszköz a bath. (THB). 

 
Pénzváltás: 
Bankokban és szállodákban egyaránt lehet pénzt váltani. Érdemes dollárt magunkkal vinni készpénz formájában. A 
pénzváltásnál kapott dokumentumot a biztonság kedvéért a hazautazásig őrizze meg. 

 
Vásárlás, nyitva-tartás, borravaló: 
A turisták körében kedveltek a thai selymek, pamutok, ezüst- és bronzáruk, porcelánok, drágakövek, ékszerek, csodálatos 
kézimunkák. Bár a nagyobb városokban a bevásárlóközpontok széles tárházával találkozhatunk, érdemes ellátogatni egy- 
két városi piacra is. 
Buddha-szobrok, antikvitások és egyéb műtárgyak kivitele Thaiföldről tilos!! 

 

Időjárás: 
Thaiföldön a trópusi éghajlatnak köszönhetően az átlaghőmérséklet egész évben 30 C fok körüli, ami igen magas 
páratartalommal társul. Az esős időszakban szinte minden nap lehet esőre számítani. 

 
Öltözék: 
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Ha most utazik először a trópusokra, kerülje a déli napfényt. A magas páratartalom és a meleg miatt viseljen kalapot és 
könnyű, pamutból készült ruhákat. Egy-egy kirándulás alkalmával szüksége lehet pulóverre, kardigánra is. Lábbeliként 
csomagoljon szandált és kényelmes túra-, vagy sportcipőt is. 

 
Egészségügyi előírások, oltások: 
Nincs kötelező védőoltás. Malária elleni tabletta szedhető, de szintén nem kötelező. Mindemellett a mindenkor érvényes 
előírásokról kérdezze meg orvosát, és/vagy a helyi tisztiorvosi szolgálatot. 

 
Ivóvíz: 
A csapvíz, fogyasztásra a nagyobb városokban alkalmas. Lehetőleg azonban palackozott vizet igyon, s kerülje az ismeretlen 
eredetű vízből készült jégkockával hűtött italokat. Kiszáradás ellen fogyasszon elegendő folyadékot. Legyen óvatos az utcai 
élelmiszer-vásárlásnál is. Kerülje a nyers élelmiszerek és hámozatlan gyümölcsök fogyasztását. 

 
Ételek, italok: 
Országszerte találhatunk olcsó éttermeket és kávéházakat, ahol ízelítőt nyerhetünk a thai konyha ízletes és fűszeres 
ételeiből. A thaiak gyakran, szinte mindennapos rendszerességgel fogyasztanak tésztát vagy rizst. Érdemes megkóstolnunk 
a tenger gyümölcseiből készült ételeket, valamint a jellegzetes fűszerezésű leveseket és húsokat is. Italként a friss 
gyümölcslevet, kókusztejet, teakülönlegességeket érdemes megkóstolni. 

 
Emberek, szokások, vallások: 
Az ország lakosságának összetétele igen változatos. Thai, mon, khmer, laoszi, kínai, maláj, perzsa és indiai népek egyaránt 
élnek itt 
A thai lakosságnak több mint 90%-a buddhista vallású. A tahi nép mindig is azonosult a vallási szabadság gondolatával, így 
bár a vallások közül a buddhizmus a legelterjedtebb, de sok más vallás is képviselteti magát az országban. (muzulmán, 
keresztény, hindu…) 

 

Nyelv: 
Hivatalos nyelv a thai, de széles körben – különösen Bangkokban – beszélik az angolt is. 
Országszerte találkozhatunk kétnyelvű – thai és angol – feliratokkal. 

 
Ünnepek, események: 
Január 1. Újév 
Április 6. A Chakri dinasztia napja 
Április 13-15. A thai újév 
Május 5. A koronázás napja 
Augusztus 12. A királynő születésnapja 
Október 23. V. Rama halálának évfordulója 
December 5. A király születésnapja 
December 10. Az Alkotmány napja 

 
Szórakozási lehetőségek: 
A nagyobb városokban számtalan lehetőséget találhatunk a szórakozásra és a kikapcsolódásra. A színházak programja, a 
thai tánc- és bábszínháztól az angol és thai nyelvű drámákon, nemzetközi művészek által adott koncerteken, zenei 
előadásokon keresztül a pantomim játékokig minden műfajt felölel. 

A pontos programokról érdemes a helyi angol nyelvű napilapokban, vagy a szállodákban tájékozódni. 

Autókölcsönzés: 
A nagy nemzetközi autókölcsönzők, mint az Avis, Hertz…, képviseltetik magukat az országban. Az autókölcsönzéshez 
nemzetközi jogosítvány szükséges. 

 

Helyi közlekedés: 
Nemzetközi vagy thaiföldi jogosítvánnyal lehet csak részt venni a közlekedésben. Thaiföldön elfogadják a Magyarországon 
kiállított nemzetközi jogosítványt, amely a magyar vezetői engedéllyel együtt érvényes. 
A bérelt gépjárművek és motorkerékpárok sok esetben nincsenek biztosítva, aminek következtében a bérlő köteles kifizetni 
az ellopott jármű értékét, valamint a bérelt járműben, illetőleg az azzal okozott kárt. Ragaszkodjanak a biztosítási igazolás 
kiadásához. Foglalóként, vagy megőrzésre az útleveleket semmilyen körülmények között ne adják át (pl. szállodában, vagy 
motorkerékpár, jet-ski bérlése esetén), mivel könnyen megeshet, hogy az átadott úti okmánnyal visszaélnek, azt baleset 
esetén a kártérítési követelés rendezéséig visszatartják). 
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Közbiztonság: 
Thaiföldön a közbiztonság jó, de fokozottan vigyázzanak értékeikre, repülőjegyükre, ill. útlevelükre. Az utóbbi időben egyre 
gyakrabban fordulnak elő turisták kárára elkövetett bűncselekmények (zsebtolvajlás, útlevél eltávolítás, stb.). Tanácsos az 
útlevél személyi azonosító és a vízumpecsétet tartalmazó részről fénymásolatot készíteni. Tanácsos a bangkoki nemzetközi 
repülőtérről a városba való bejutáshoz a repülőtéri igazgatóság által fenntartott limuzin szervizt, buszszolgáltatást (Airport 
Bus), vagy hivatalos taxit igénybe venni. Tanácsolt óvakodni a túlságosan olcsón kínált drágakövek, ill. ékszerek 
megvásárlásától, mivel az esetek többségében silány minőségű áruról van szó. A „becsapott” vevő a Turista Rendőrséghez 
(Tourist Police) fordulhat segítségért. Többnyire csakis angolul beszélő munkatársai készséggel segítenek minden ügyben. 

 
Fontosabb telefonszámok, és hazatelefonálási lehetőségek: 
Nagykövetség: 
Bp., 1025 Verecke u. 79. 
Tel: 438-4020 

 
Magyar Képviselet: 
Bangkok 
Cím: Park Ventures Ecoplex 14th Floor, 57 Thanon Witthayu (Wireless Road), Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 
Előhívó: 00 66 
Telefon: (0)2 118 9600 
Ügyelet: (0)81 875 4610 
Fax: (0)2 117 4901 
Nagykövet: Jakab Péter 
Nagykövetség e-mail: mission.bgk[at]mfa.gov.hu 
Konzulátus e-mail: consulate.bgk[at]mfa.gov.hu 
Honlap: bangkok.mfa.gov.hu 

 
 

További információkért kérjük, forduljon bizalommal irodánkhoz! 

 

Jó utazást, élményekben gazdag kikapcsolódást kívánunk! 
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