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Członek Warszawskiej Izby Turystyki,  Zezwolenie nr 385 

 
Tajlandia z wypoczynkiem  13 dni 

 
Bangkok, Samut Songkram, Damnoen Saduak, Kanchanaburi, Ayutthaya, Chiang Mai, Chiang Rai, Złoty Trójkąt, Hua Hin 

 
Program wycieczki 

 
1 dzień  Wylot z Warszawy   
Spotkanie z grupą i pilotem na lotnisku Chopina w Warszawie. Przelot do Bangkoku z przesiadką. 
 
2 dzień  Bangkok    

Przylot do Bangkoku, stolicy Tajlandii. Transfer do hotelu. Wieczorem rejs po rzece Chao Phraya. Kolacja w restauracji na 
statku. Po kolacji wizyta na jednym z nocnych targów, takich jak np. Patpong. Powrót do hotelu tuk-tukiem, trójkołową 

motorynką, jednym z najpopularniejszych środków transportu w Bangkoku. Nocleg w Bangkoku. 
 
3 dzień  Bangkok    
Zwiedzanie Świątyni Złotego Buddy (Wat Traimit). Największą atrakcję świątyni stanowi 3-metrowy, odlany ze szczerego złota 

posąg Buddy. Spacer po dzielnicy chińskiej i po targu kwiatowym, pełnym egzotycznych okazów storczyków i kwiatów lotosu. 

Przejazd do centrum miasta i zwiedzanie Świątyni Leżącego Buddy (Wat Pho), największej i najstarszej świątyni w mieście. 

Wizyta na terenie Wielkiego Pałacu Królewskiego i w znajdującej się na terenie pałacowym Świątyni Szmaragdowego Buddy. 
Rejs łodzią po kanałach Thon Bhuri, podczas którego można obserwować życie mieszkańców nad rzeką oraz starą zabudowę 

miasta. Nocleg w Bangkoku.  
  
4 dzień  Bangkok / Samut Songkram / Damnoen Saduak / Kanchanaburi     
We wczesnych godzinach rannych wyjazd do miejscowości Samut Songkram. Znajduje się tu bazar Maeklong, a w jego samym 
środku biegną czynne tory kolejowe, po których cztery razy dziennie przejeżdża pociąg. Kupcy na czas przejazdu pociągu 

w pośpiechu zwijają swoje stoiska, by ponownie je rozłożyć, kiedy tylko pociąg przejedzie. Następnie przejazd na pływający 

bazar Damnoen Saduak. Przepłynięcie łodzią na ten egzotyczny rynek. Można tu kupić owoce tropikalne, pamiątki, lokalne 

wyroby, a nawet zupę gotowaną na łodzi. Przejazd do Kanchanaburi, gdzie znajduje się znany z ekranizacji powieści Pierra 

Boulle’a Most na Rzece Kwai. Wizyta na cmentarzu alianckich jeńców wojennych, którzy zginęli podczas budowy kolei 

birmańskiej. Przejazd „koleją śmierci”. Nocleg w Kanchanaburi. 
 
5 dzień  Kanchanaburi / Ayutthaya / Chiang Mai     
Wyjazd w kierunku historycznej stolicy Ayutthayi. Po drodze wizyta w kompleksie pałacowo-parkowym królów w Bang Pa-In, 
wspaniałej letniej rezydencji rodziny królewskiej. Dalszy przejazd do położonej w pięknej, nadrzecznej scenerii Ayutthayi   
(stolicy Syjamu do 1767r.), pełnej ruin dawnych wspaniałych świątyń i pałaców, która w okresie świetności należała do 

największych i najbogatszych miast na świecie. Zwiedzanie zabytków Ayutthayi, których architektura była inspiracją dla 

późniejszych budowli Bangkoku. Wyjazd nocnym pociągiem do Chiang Mai (miejsca leżące). 
      
6 dzień  Chiang Mai   

Przyjazd do Chiang Mai, gdzie stara buddyjska kultura miesza się z nowoczesną Tajlandią. Wizyta w świątyni Doi Suthep 
(1053 m n.p.m.), jednym z najświętszych miejsc pielgrzymkowych w kraju, świątyni Chang Man, na terenie której znajduje się 

kryształowy posążek Buddy chroniący przed katastrofami naturalnymi. Zwiedzanie Wat Chedi Luang – symbolu miasta. Kolacja 
z pokazem tradycyjnych tańców plemion i grup etnicznych Tajlandii. Nocleg w Chiang Mai. 
  
7 dzień  Chiang Mai   
Wizyta w Elephant Jungle Sanctuary, gdzie można przebywać ze słoniami w ich naturalnym środowisku i bliżej poznać te 

wspaniałe zwierzęta. Miejsce powstało w 2014 roku z inicjatywy ludu Karen oraz mieszkańców Chiang Mai, którzy troszczą się 

o los słoni. Podczas pobytu w ośrodku można karmić słonie, pomagać przy podawaniu lekarstw, oglądać ich kąpiele w pobliskiej 

rzece. Nie można na nich jeździć. Powrót do Chiang Mai. Zwiedzanie ogrodu orchidei. Czas wolny na zajęcia fakultatywne 
(nauka gotowania, lekcja tradycyjnego tańca, joga itp.). Nocleg w Chiang Mai. 
 
8 dzień  Chiang Mai / Chiang Rai / Złoty Trójkąt     
Przejazd do prowincji Chiang Rai znanej z przyrodniczego i kulturowego piękna wielu grup etnicznych. Całodniowa wycieczka do 

Złotego Trójkąta – miejsca, w którym łączą się granice trzech państw: Tajlandii, Laosu oraz Birmy. Jest to obszar, który był 

kiedyś ośrodkiem produkcji i handlu opium, co miało duży wpływ na styl życia mieszkańców. Przeprawa łódką przez rzekę 

Mekong do Laosu. Wizyta w muzeum opium. Powrót do Chiang Rai. Nocleg w Chiang Rai. 
         
9 dzień  Chiang Rai / Bangkok / Hua Hin     

Przelot do Bangkoku. Transfer do Hua Hin – nadmorskiej miejscowości wypoczynkowej położonej na zachodnim wybrzeżu 

Zatoki Tajlandzkiej. Piękno okolic docenił król Tajlandii Rama VII wybierając to miejsce na letnią rezydencję zwaną Klai Kang 
Won, co oznacza „daleko od zmartwień”. Nocleg w Hua Hin. 
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10 dzień  Hua Hin    
Czas wolny, by korzystać z licznych atrakcji fakultatywnych lub odpocząć w cieniu palm. Nocleg w Hua Hin. 
  
11 dzień  Hua Hin    
Czas wolny. Nocleg w Hua Hin. 
 
12 dzień  Hua Hin / Bangkok    

Transfer na lotnisko w Bangkoku. Przelot do Warszawy z przesiadką. 
  
13 dzień  Powrót do Warszawy   
 
 

 - miejsca wpisane przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego  
 
 

Termin: Symbol: Cena od osoby: Dopłata do pokoju 1 os. 

04.03 - 16.03.2017 TAJ-3/17 5840 PLN + 850 USD* 280 USD* 

11.08 - 23.08.2017 TAJ-8/17 5840 PLN + 850 USD* 250 USD* 

08.11 - 20.11.2017 TAJ-11/17 5880 PLN + 890 USD* 280 USD* 

14.01 - 26.01.2018 TAJ-1/18 5880 PLN + 890 USD* 280 USD* 
  

*  Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN według kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty. 
 

Cena obejmuje: 
1. Przelot na trasie Warszawa - Bangkok - Warszawa przez jeden z 

portów lotniczych oraz przelot na trasie Chiang Rai - Bangkok.  
2. Przejazd wg programu pociągiem nocnym (miejsca leżące) na trasie 

Ayutthaya - Chiang Mai. 
3. Przejazdy autobusami lub mikrobusami wg programu.  
4. Zakwaterowanie w hotelach ****/*** w pokojach 2-os. z łazienką 

i klimatyzacją (2 osoby w pokoju). 
5. Bilety wstępu do obiektów wymienionych w programie. 
6. Opiekę polskiego pilota na całej trasie wycieczki i lokalnych 

przewodników w czasie zwiedzania. 
7. Posiłki (ilość wskazuje cyfra w ikonce przy każdym dniu programu).  
8. Opłaty lotniskowe oraz opłaty za wystawienie biletów.  
9. Ubezpieczenie KLiA (w tym ryzyko powikłań i zaostrzeń chorób 

przewlekłych), NNW i bagażu. 
10. Podatek VAT. 

Cena nie obejmuje: 
1. Napojów do posiłków. 
2. Napiwków dla lokalnych przewodników i kierowców  (55 USD  

płatne w Tajlandii). 
3. Udziału w wycieczkach i zajęciach fakultatywnych nie objętych 

programem zwiedzania. 
4. Ewentualnych opłat za fotografowanie i filmowanie. 
5. Usług tragarzy na lotniskach, dworcach kolejowych i w 

hotelach. 
6. Obowiązkowej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  

(13 PLN ).  
 
Wymagania dot. paszportu: 
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu 
do Polski oraz posiadać co najmniej 1 wolną stronę. 
 

Obywateli polskich wyjeżdżających do Tajlandii w celach 
turystycznych obowiązuje porozumienie o zniesieniu obowiązku 
wizowego. 

 

 W Pałacu Królewskim w Bangkoku lokalne prawo zabrania 
 polskiemu pilotowi oprowadzania grup. 

 
Kolejność realizacji programu zwiedzania może ulec zmianie. 
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