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Kedves Utazó! 
 
Amit most a kezében tart, az nem egy hagyományos utazási iroda szokványos katalógusa.  
A Yourdestination nem egy utazási iroda, hanem egy igazi, magyar nyelvű utaztatási rendszer.  Fő területünk 
Ázsia, annak is az a része, ami a Kaukázustól keletre kezdődik. Ez azonban nem egy korlát, mert a rendszer 
fokozatos bővül. Ma már Ausztrália és Új-Zéland is célterületünk. Célunk az, hogy az igencsak korlátozott 
magyar nyelvű utazási ajánlatokat kibővítsük egy modern, moduláris és személyre szabott szolgáltatással. 
Meg is tehetjük, mert jelszavunk: „Mi már itt vagyunk otthon…”. Egész évben és napi 24 órában a 
helyszínen vagyunk. Csapatunk tagjai profi magyar idegenvezetők, a helyszínen élő magyar (és igencsak 
minőségi) honfitársaink, valamint magyar kötődésű és a magyar nyelvet is kitűnően ismerő helyi 
idegenvezetők. Arról, hogy kik vagyunk, merre járunk, és mit is csinálunk: itt találhat részletes ismertetést:  

 
http://www.azsia-utazas.hu 

Vendégeink ázsiai úti élményeihez szeretnénk hozzájárulni egyéni programjainkkal, ma már Kelet-Ázsia 
legtöbb országában is! ÁZSIA MOSAIC TOURS programunk olyan egyéni programokat, program 
blokkokat tartalmaz, amelyek valamilyen különleges érdeklődést elégítenek ki. Ezekből lehet szabadon 
összeállítani az utat, nyaralást.    Ezek a programok ráadásul hozzá is illeszthetők szervezett útjainkhoz 
is! Ugyanúgy trükkösen, mint minden mást a Yourdestination bármelyik programjánál. Van egy alapút, 
például a „Klasszikus Sziámi Királyság” kulturális körút, ami már 10 főtől és havonta egyszer indul. - Ezt 
egészítjük ki „előtte és utána” programblokkokkal, amik akár egy főre is rendelhetők. - Nem csak Vietnam, 
de bármely országunk programjai nyaralásai is beilleszthetők. És... A választott körút is csak egy szétszedhető 
modul. Egyéni útként a különböző programok és modulok "beszúrhatók"! 

Ez az itt leírt program követi az ősi Sziámi Királyság történetés és történelmét - az északi hegyektől a déli 
partokig – bemutató körutak gyűjteménye is. 

Egy írott anyag azonban nem tudja követni a folytonosan bővülő kínálatot. Részletes anyagaink, napra készen, 
itt találhatók: 

 
http://www.vietnamiut.hu/katalogusok-arlistak-informacios-anyagok-kiadvanyok/ 

 
https://thaifoldi.hu 

 
 
 
 
 

 
Izgalmas böngészést és nagyon kellemes utat kívánok!  
 
Demmel László 
 
Yourdestination 
+36706239513 
hq@vietnamiut.hu 
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THAIFÖLDI KÖRUTAK: AZ ÉSZAKI HEGYEKTŐL A DÉLI 
PARTOKIG 

 

 
 

Barangolások Thaiföldön: THAIFÖLD KINCSEI körutak – csak neked 
 
Thaiföld nem véletlenül az egyik legkedvesebb uticél Délkelet-Ázsiában. Mégis nagyon kevesen ismerik 
igazi kincseit! Nem egyszerű dolog megtalálni a legérdekesebb, legizgalmasabb helyeket, eseményeket, a 
minket igazán érdeklő látványosságokat.  
 
Egy utazási iroda által szervezett körút sem az ínyenceknek szól.  Sikeresen összezsúfolnak 40-50 vadidegen 
embert, akiknek teljesen más az érdeklődése, viselkedése. Aztán bemutatják azokat a látnivalókat, ami a 
tucat turistának jó. (Nem kritika, mást nem is igen tudnának csinálni…) 
 
Mi valami mást képzeltünk el… Olyan körutakat, amik sohasem ismétlődnek, mert a program mindig azé a 
pár emberé, családi társaságé, baráti társaságé, akinek éppen összerakjuk. Végig megyünk az úton (ami csak 
egy vázlat a helyekről) és megmutatjuk Thaiföld igazi kincseit, pontosan azokat, amik önt érdeklik. 
 
A következő oldalakon egy ilyen, “csak neked alapon” összeállított körút következik. 
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10SZIAM: 10 NAP – A KLASSZIKUS SZIÁM KIRÁLYSÁG 
 

Tíz napos egyéni vagy privát kicsoportos körút 1-7 fő részére magyar idegenvezetéssel 
 
Foglalási kód: 10SZIAM 
 
Ezen az igen egyedi Magyarországon még nem látott programmal azon utasainknak kedveskedünk, akik 
valóban meg is akarják érteni Thaiföldet, mint országot és bepillantást szeretnének nyerni az igazi kulturális 
és történelmi érdekességekbe. Utunkat a főváros megismerésével kezdjük majd ezt követően a középső régiót 
fedezzük fel Ayutthaya és Sukhothai városokban és a Khao Yai Nemzeti Parkban a természetet és a khmer 
stílusú templomokat is meglátogatjuk. Túránk második felében Észak-Thaiföldet és az Arany háromszöget, 
valamint a Lanna királyság régi fővárosát Chiang Mait látogatjuk meg. 
 

1. nap: Érkezés Bangkokba (étkezés: - / - / -)  

 
Első napunkon megérkezünk Bangkokba. Megismerkedünk a színes várossal mialatt idegenvezetőnk 
bevezetőt ad az országról és segít a hotelünkbe becsekkolni. Az éjszakánkat szabadon tölthetjük el és 
kipihenhetjük fáradalmainkat.  
 
Esténket a Grand Sathorn hotelben töltjük. 
 
2. nap: Bangkok legszebb látnivalói – városnézés (étkezés: R / E / -) 
 
Az egész napos városnéző program keretében megtekintjük Bangkok leglátogatottabb és egyben 
legnépszerűbb látványosságait. Napunkat a Királyi Palotában és a Smaragd Buddha templomában kezdjük 
el az óvárosban majd megtekintjük a Fekvő Buddha templomát a Wat Pho-t. Ezután a Kínai negyedbe 
látogatunk el, ahol az Arany Buddha templomát szemléljük meg. Látogatást teszünk egy virágpiacon és 
átszeljük hosszúfarkú „longtail” hajóval a várost a csatornákon és a napunkat a Hajnal templomában a Wat 
Arun-nál zárjuk le.  
 

A Királyi Palota és a smaragd Buddha temploma, melynél 
Thaiföld legszentebb Buddha-ikonja található meg. Thaiföld 
építészetére legjellemzőbb elemek láthatók itt, melyeket speciális 
iskolákban képzett thai művészek restaurálnak, hogy megőrizzék 
eredeti állapotukat.  
A Királyi Palota (Wat Phra Kaeo) építése Bangkokban 1782-ben 
kezdődött meg, majd számos épülettel lett kibővítve több király 
által. Az épület korábban a kormány, a királyi udvar és a királyi 
család lakhelyeként szolgált. A smaragd Buddha a Wat Prakeaw 
templomban dalálható. A szobrot Észak-Thaiföldön (Chiang Rai 

tartományban) találták meg a 13. században, de a fővárosba helyezték át. 
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 Wat Pho a fekvő Buddha temploma. Ez Bangkok legnagyobb 
temploma és legnagyobb fekvő Buddha szobra, mely 46 méter 
hosszú és 16 méter magas. 
Wat Pho egy régi templom területére épült I. Rama király idején 
1788-ban és később III. Rama király által renoválták és 
kibővítették. Itt bemutatjuk az ország legnagyobb Buddha-
ikonjainak kollekcióját és a templom a legjobb példaképe a kínai-
thai építészetnek. Úgy tartják, hogy az eredeti Thai masszázs ebből 

a templomból terjedt el és mind a mai napig itt oktatják és gyakorolják. A thai orvoslás is innen származik. 
 

 
Bangkok virágzó kínai negyede, vagyis a Chinatown a világ egyik 
legnagyobb kínai negyede. 1782-ben alapították és a Yaowarat út 
mentén terjeszkedik el. A 19-20. század végére kiemelt 
kereskedelmi központtá vált és az egykori ópiumbarlangok és 
szerencsejátékos vígadók helyét ma már átvették az utcai árusok, 
akik kínai ételeket és tradicionális termékeket értékesítenek.  
 
 
 
A Wat Traimit templom fő szobrának kifejezetten érdekes a 
története. A templom közepén található hatalmas szobrot egykoron 
mozaikkal díszített fehér stukkó borította. A restaurátorok a korát 
nagyjából 700 évre teszik és feltehetően Ayutthaya városából 
került Bangkokba 1403-ban. A templomot 1954-ben építették fel 
és amikor elhelyezték az ikont 1955 május 25-án, akkor egy apró 
baleset miatt leejtették és a feltort stukkó alól megjelent az eredeti 
tömör arany. A vizsgálatok megállapították, hogy 99% tisztaságú 
18 karátos arany melynek súly béli értéke 9,5 milliárd forint. A 

magassága 3,91 méter és szélessége 3,10 méter. 
 

 A buddhizmus egyik alapeleme az, hogy a hívők virágfüzérekkel 
tisztelik meg a templomokat és házi oltáraikat. Jellemzően sárga, 
fehér és lila színek dominálnak. A kínai negyedhez közeli Pat 
Khlong Talad virágpiac a világ egyik legnagyobb virágpiacának 
számít, ahol már hajnaltól délutánig árulják az illatos virágok és 
fűzérek mellett finom helyi gyümölcsöket, fűszereket és helyi 
finomságokat is. A piac története a 18. században kezdődött I. 
Rama király uralkodásának idején és a 19. század elejére már 
hatalma halpiaccá növekedett. Az 1950-es években a helyi 
hatóságok megelégelték az állandó halszagot mely átjárta a 

környező utcákat és kizárólag virágárusoknak engedélyezték, hogy áruljanak. Innen fejlődött ki a virágzó piac. 
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A hajnal istenéről Arunáról elnevezett Wat Arun Bangkok egyik 
legfeltűnőbb jellegzetessége. Nevét a legenda szerint azért kapta, 
mert 1767 októberében Taksin király hajnalban érkezett erre a 
helyre az el-esett fővárosból. Itt azonnal egy templomot emelt a 
Smaragd Buddha számára. A fő csúcsa a templomnak 79 méter 
magas. A 19. században Mongkut (IV. Rama) király az épületet 
porcelán darabkákkal díszítette. 
 
Esténket a Grand Sathorn hotelben töltjük. 
 

 
 
 
3. nap: Bangkok kornyéke – Kanchanaburi és az úszópiac (étkezés: R / E / -) 
 
Ezen a színes egész napos programon áthaladunk a 110 kilométeres úton a Damnoen Saduak negyedbe 
Ratchaburi tartományban, ahol sóültetvényeken áthaladva láthatunk rizsföldeket és kókuszültetvényeket. Első 
állomásunk a Mae Khlong vasútipiac, ahol végignézhetjük az árusok portékáit. Látogatást teszünk egy 
kókuszfarmon, ahol megtekintjük a kókuszcukor elkészítésének módját. Megszemléljük A híres Damnoen 
Saduak úszópiacot is reggel. Délután megebédelünk és felfedezzük a második világháborús múzeumot, a 
szövetségesek harci temetőjét és a hidat a Kwai folyón. 
 
 

A Mae Klong vasúti piac, vagy Talat Rom Hoop jól ismert a 
helyiek között, mint helyi piac, mely a vasútisíneken található, ám 
a mainapig használat alatt áll. 
Mielőtt a vasút elérné a piac környékét, megszólaltatja a kürtjét 
jelezve az árusoknak, hogy mozgassák elárujukat (és magukat is) 
azútból. Sokszor az árusok mindezt másodpercekkel a vonat 
érkezése előtt teszik asztalaikat és portékáikat úgy félretéve, hogy 
a vonat mellette vagy felette elhaladhasson. Az egész piac 
egyszűkszakaszon helyezkedik el rengeteg emberrel és áruval, 
ezért sokszor centiméterek választják el a vasutat az emberektől. 

Miután a vasút elhaladt, az üzletelés folytatódik annak rendje szerint tovább. 
 

 
A Damnoen Saduak úszópiac egy színes hely, ahová a csónakok 
minden nap friss gyümölcsöket és zöldségeket hoznak a helyi 
farmokról. A piac kora reggel hajnali 3 órakor nyílik és nagyjából 
dél körül zár be, vagyis, ha a teljes sürgés-forgásában akarjuk látni, 
érdemes nagyon korán kilátogatni.  
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A piac területe a tengerszint alatt helyezkedik el és a vízszintje 
állandóan változik. Vízililiomokat és rózsa-almát, szőlőt, kókuszt 
és más helyi gyümölcsöket a közeliföldeken termelik. Bár ma már 
turista látványosság, azpiac története azzal kezdődött, hogy a 
földművelők, miután összegyűjtötték maguk számára a termést, a 
fennmaradó felesleget a többi farmerrel cserélték el. Mivel a 
csatornákon csónakokkal közlekedés volt a legegyszerűbb mód, 
így a kereskedés is a csónakok között alakult ki. Szép lassan a 
csere-kereskedelem árusítássá vált és a helyiek és a turisták 
egyaránt vásárolhatnak a piac színes kínálatából a Damnoen 

Saduak úszópiacnak. 
A Kwai folyó Kanchanaburi fő folyója, mely Burmából indulva 
Thaiföldre folyik. A második világháború kezdetekor 
Thaiföldsemleges országnak jelentette ki magét. Japánháborúban 
állt Angliával és meghódította Malajziát, Szingapúrt és Indonéziát 
(Thaiföld délihatáránál), ezalatt 140000 hadifoglyot szerezve. 
Japán terve volt az, hogy teljesen bevegye Burmát és 1941. 
december 7-én Thaiföldet is megtámadta, hogy rákényszerítse azt, 
hogy engedje a területén megépíteni egy a Szingapúrtól Burmáig 
vezetővasúti vonalat, hogy a fő japán haderők ellátását biztosítani 
tudja. Nagyjából 86.000 korábban elfogott hadifogoly kezdett el 

dolgozni a vasúti vonalon, táborokban élve a sínek mentén.  
 

Úgy becsülték, hogy 5-7 év kell a teljes vonal megépítéséhez, de 
10 hónap alatt végeztek a teljesszakasszal. A teljes vonal hossza 
415 km, ebből 304 km szakasz Thaiföldhöz tartozik és 111 
Burmához.  
 
Minden ötödik hadifogoly meghalt az építés alatt, összesen 16000 
áldozat, minden kilométerre 38 áldozat. A hadifoglyok mellett 
200.000 ázsiai foglyot is küldtek segítségül, akiket még a 
hadifoglyoknál is rosszabb ellátásban kezeltek. Úgy tartják, hogy 
ennek a csoportnak több mint a fele veszett oda az építkezés ideje 

alatt. 1945. augusztus 6-án atombombát dobtak Hirosima városára, majd augusztus 9-én Nagaszakira. 
Augusztus 15-én Japán megadta magát a szövetségeseknek, ezzel véget ért a háború. 
 
Esténket a Grand Sathorn hotelben töltjük. 
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4.nap: Bangkok – Bang Pa In – Ayutthaya – Nakhon Ratchasima (étkezés: R / E / - ) 
 
Harmadik napunk kezdetekor reggel hétkor indulunk hotelünkből, ahonnan a Chao Praya folyón hajóba 
szállunk és büfés ebédünket a fedélzeten elfogyasztva áthaladunk a folyami élet mentén egészen a Bang Pa In 
nyári palotához jutva. Ezt követően Ayutthayában az UNESCO világ örökség részeként nyilvántartott 
Ayutthayába látogatunk majd napunk végét Nakhon Ratchasimában vagy más néven Korat városában fejezzük 
be. 
 

A Chao Praya folyó Thaiföld fő folyója. 372 kilométer hosszú és 
a Thai öbölbe folyik bele. Bangkokot kettészeli és számos híd 
kapcsolja össze a régi városnegyedet az újjal. A vízi közlekedés 
ezen a folyón alakult ki és részben ennek köszönhető Bangkok 
kereskedelmének felvirágzása is. Egy ízletes büfé-ebéd keretében 
megtekintjük a helyi életet a cölöpökre vert házakkal és Bangkok 
külvárosát.  
 

 
 
A Bang Pa-in palota egy 19. századi épület, mely európai stílusú 
házaival éles ellentétben áll Ayutthaya romvárosával szemben. A 
palotát Prasat Thong király építette fia Narai herceg számára, de 
ezen épületeket megsemmisítették 1767-ben, mikor Burma 
lerohanta a Siam királyságot. A jelenlegi épületek Mongkut és 
Chulalongkorn király uralkodása idején lettek felépítve.  
Megtekintjük a gyönyörűen gondozott kerteket, teszünk egy sétát 
a dísztó körül, melynek közepén a gyönyörű pavilon áll, aminek 
neve:” a személyes szabadság isteni helye”. 
 
 

  
 Ayutthaya városát 1351-ben alapították és egészen 1767-ig 
szolgált a Sziámi Királyság fővárosaként, amikor a burmaiak 
lerohanták a várost és a helyi seregek visszavonultak Bangkokba. 
A 17. században virágzó város egyes feltevések szerint 1 millió 
embernek adott otthont. Az UNESCO a világörökség részének 
minősítette a romvárost. 
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Khorat vagy hosszabb nevén Nakhon Ratchasima városa Narai király uralkodása 
idején két kisebb város egyesüléséből jött létre és 260 km-re fekszik Bangkoktól 
és számos temploma és éjszakai piaca kiváló lehetőséget ad megkóstolni a helyi 
ételeket. A vietnámi háború idején légitámaszpontot üzemeltetett itt az amerikai 
fél. A város nyugati kapujánál látható a Thao Suranari emlékmű mely Khunying 
Mo asszony emlékét őrzi, aki a fogságba esése során leitatta a laoszi katonákat és 
álmukban megölte segítőivel őket és segített a város felszabadításában.  
 
 
 
 
 
 

Esténket az Imperial Hotelben Khoratban töltjük el.  
 
 
5.nap: Phimai – Khao Yai Nemzeti Park (étkezés: R / E / - ) 
 
Ezen a napon a reggelink után Phimaiba tartunk, ahol meglátogatjuk a Prasat Hin Phimai szentélyt, ami az 
ország legtokéletesebben helyreállított khmer stílusú szentélye. Ezt követően kitérőt „Sai Ngam” parkban, 
ahol meglátogatjuk teszünk a 350 éves indiai fügefákat. Innen a Khao Yai Parkba tartunk mely az utolsó olyan 
park az országban, ahol az elefántok szabadon élnek. A Haew Suwat vízeséshez 3 kilométeres sétatúránk után 
érünk el és a vadállatokat a Nong Pak Chee tó melletti tornyokból leshetjük meg. Esténket a park melletti 
hotelben töltjük el.  

 
A Prasat Hin Phimai szentély az ország egyik legfontosabb 
khmer temploma, mely feltehetően a 11. században épült I. 
Suryavarman uralkodása idején. Egykoron innen közvetlen út 
vezetett Angkorba, ami ma Kambodzsa területén található. 
Eredetileg Siva szentélynek készült, de a 12. században 
buddhista templommá avatták és buddhista motívumokkal lett 
díszítve. Az ország 1964-1969 között teljesen feltárta és 
restaurálta a templomkomplexumot és a mai napig a khmer 
stílusjegyek szokatlan keveredése figyelhető meg rajta a 
mahájána buddhista elemekkel.  

 
 
 A Khao Yai nemzeti parkot 1962-ben alapították és alapterülete 
több mint 2000 km2. Ez az utolsó hely az országban, ahol szabadon 
élő elefántokat lehet látni, de emellett 500 veszélyeztetett tigris is 
lakik a park területén belül. Nagyjából 300 madárfaj otthona is az 
erdős terület. A növényvilága is változatos, a pöfeteggombák, 
vadgesztenye és a begónia virág is megterem itt. 
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 A Haew Suwat vízesés a park egyik legismertebb pontja. A víz 
nagyjából 20 méter magasságból zúdul le és a tövében található 
tavacskában fürödni is van lehetőség. Esős évszakban azonban a 
sodrás elég erős és a víz is sokkal hidegebb.  
 
Esténket a Greenery Resort Khao Yai Hotelben töltjük el a park 
mellett.  
 
 

 
6.nap: Saraburi – Lop Buri – Phitsanulok – Sukhotai (étkezés: R / E / - ) 
 
Saraburi tartományból indul a napunk 108 km-re Bangkokból. Első állomásunk a Wat Phra Phutthabat 
templom lesz Buddha lábnyomával. Ezután Lopburi kisvárosában a majmokkal kötünk óvatos barátságot majd 
a San Phra Kan vagy más néven Kala templom Hindu oltárait szemléljük meg, majd a Prang Sam Yod 
templomot. Ezután Pitshanulok tartományban. Esténket Thaiföld első fővárosában Sukhotaiban töltjük el.  
 
 

A Wat Phra Phuttthabat az egyik legrégebbi buddhista templom az 
országban amiatt, mert itt található természetes képződmény 
Buddha lábnyomát idézi. A lábnyom 53 cm széles, 152 cm hosszú 
és 28 cm mély. A helyiek aprópénzeket és aranyfóliát helyeznek el 
itt anyagi áldást kérve. A templomot 1624-ben Songtham király 
építette azért, mert egy helyi vadász egy sziklában talált 
mélyedésben Buddha lábának nyomát vélte felfedezni.  
 
 
 
 

 
 
Lop Buri Thaiföld egyik legrégebbi városa mely a Dvaravati 
időszakban Lavo néven lett ismert és a Khmer Birodalom fontos 
székhelyeként szolgált. A 14. században szövetségre lépett az 
Ayutthaya királysággal. Narai király idejében (1656 – 1688) élte 
fénykorát, amikor a király inkább itt időzött, mint mintsem a 
hivatalos fővárosban. A város majomserege annyira elszaporodott, 
hogy gyakran láthatók a villanypóznákon és éttermek mentén ételt 
lopni.  
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A San Phra Kan egy oltár, melybe számos hindu és buddhista ikon-
képet helyeztek el. A turisták által kedvelt hely a megszelídített 
majmok miatt. 
 
 A város legismertebb temploma a Prang Sam Yot, mely 
eredetileg vitatottan hindu templom volt. Ma már a három csúcsa 
(prang-ja) közül ketten Buddha ikonokat helyeztek el és neve is 
„három csúcs” jelentéssel bír. Eredetileg valamikor a 12-13. 
században épült VII. Jayavarman khmer király uralkodása ideje 
alatt. Ma már annyira elszaporodtak a kornyékén a majmok, hogy 
szabadon szaladgálnak a területen általában ételre várva a 
turistáktól. 

 
Sukhothai városa számos történelmi emlékmű helyszíne. A város 
Sziám első fővárosa volt 1238-tól 1438-ig. Nevét úgy lehetne 
magyarra fordítani, hogy a „boldogság hajnala”. Felépítése 19 
évbe tellett és számos király uralkodott fennállása két 
évszázadában. Legismertebb királya Ramkhamhaeng volt, aki a 
thai ABC írásjeleit megalkotta a szanszkrit írásjelekből.  
 

 
Esténket a Le Charme Sukhotai Resort-ban töltjük. 
 
 
 
7.nap: Sukhothai – Phrae – Phayao – Chiang Rai (étkezés:  R / E / - ) 
 
Reggelünk a Sukhothai Történelmi Park felfedezésével kezdődik. Innen a Wat Mahatathat és a Wat Si Chum 
templomokat látogatjuk meg a park területén belül. Ezt követően északra Phrae városában folytatjuk, mely a 
legnagyobb tíkfa termeléssel foglalkozó vidék. Meglátogatjuk a Wat Phra That Suthon Mongkhon Kiri modern 
templomot is. Folytatjuk utunkat a Kwan Payao friss vizű tó mentén és egy délutáni kávézás után Chiang Rai 
tartományban az ország legészakibb régiójában a Fehér templom meglátogatásával zárjuk a napot. 
 
 

Az első templomunk a történelmi parkban nevében azonos egy 
ayutthayai társával. A Mahathat templom a legfontosabb és 
leglátványosabb az itteniek közül és neve jelentése: „a hatalmas 
relikvia”. Sri Indraditya alapította 1292 és 1347 között és 
tervezésekor mandala geometriával alkották meg az univerzumot 
szimbolizálva. A fő tornya lótusz alakú és területén 200 sztúpa 
vagyis oltáremelvény található meg.  
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A második templomunk a parkban a Wat Si Chum, mely a 14. 
században épült. Közepében egy hatalmas ülő Buddha szobor 
található, mely 11 méter széles és 15 méter magas, neve: Phra 
Achana. A központi részét egy árok veszi körbe és a legendák 
szerint a király a katonáit egy rejtett aluljárón keresztül vezette át, 
ahol a suttogásaival azt a hatást keltette a morál növelése érekében, 
hogy Buddha utasítja őket.  
 
 
 
 

 
Phrae tartománya az egyik legfontosabb közössége Észak-
Thaiföldnek. Phrae városát azután alapították, hogy Chiang Mai 
lett az északi Lanna királyság fővárosa. A Wat Prha That Suthon 
Mongkol temploma bár modern épület, mégis sokan látogatják, 
mert központi szertartásterme (ubot) számos arany tíkfa laoszi és 
burmai stílusú pagoda mellett áll és a pagodákban jónéhány 
Buddha oltár és lanna hangszerek, valamint faragások kaptak 
helyet, valamint méretes fekvő Buddha szobra már messziről jól 
látható.  

 
A Kwan Payao tava számos halnak ad otthont és a helyi 
halászfaluk egyik fő élelmiszerforrása. A kisebb ételárusok és a 
csendes természeti övezet ad egy rövid pihenésre időt. 
 
Ezt követően a következő állomás Chiang Rai 785 kilométerre 
Bangkoktól. A várost 1262-ben alapították és az ország 
legszentebb Buddha képét a Smaragd Buddhát eredetileg ebből a 
városból vitték le a mai Királyi Palota területére. A templomban 
ma ennek a szobornak a másolata található itt meg.  
 

 
A Wat Rong Khun vagyis a Fehér templom egy modern thai 
művész Chalermchai Kositpipat alkotása, aki 1997-ben a 
klasszikus templomok ihlete alapján megalkotta a templomot, amit 
2008-ban fejeztek be. Dekorációként apró üveglapokat, tükör 
darabokat és fehér stukkót húzott az épület falaira és modern 
szimbólumokat, szuper hősöket is elrejtett a szobrok között. A 
bejárat egy „a poklok hídján” visz keresztül egészen a menyország 
templomáig. A hely 2008-ban egy földrengés alatt megsérült, de 

sikerült felépíteni és teljes mértékben helyreállítani. A környező épületekben a művész képeiből lehet egy 
kiállítást megtekinteni.  
 
Esténket a Phowadol Resort-ban vagy a Laluna Hotelben töltjük Chiang Raiban.  
  

mailto:thaifold@azsia-utazas.hu


 

 
Yourdestination ASIA 

thaifold@azsia-utazas.hu 
https://thaifoldi.hu 

Tel(Viber is): +36706239513 
 
 

 A Klasszikus Sziámi Királyság kultúrális körut 2021-2022-2023 12. Oldal 
 

 
 
8.nap: Chiang Rai – Chiang Mai - San Kampaeng (étkezés:  R / E / V)  
 
Kora reggel egy hosszúfarkú hajóval a Mae Kok folyón át megnézzük Chiang Rai látványos természeti 
szépségeit majd egy Karen törzset meglátogatunk.  Délután Chiang Mai városába érve szállásunk elfoglalása 
után egy Sankampaeng faluban megtanuljuk a thai esernyők készítésének módját. Az esténket egy Kantoke 
táncos előadás megtekintésével zárjuk 
 

A Kok folyó 285 kilométer hosszú és a Mekong folyóba torkollik. 
A falusi élet a folyók és patakok mentén alakult ki és minden 
családnak legalább egy hajója van. A helyiek tíkfa cölöpökre vert 
házakban laknak és ezen hely ad otthont a Kareneknek is. A Karen 
törzsnek jelenleg egymillió tagja él itt az országban és 6 millióan a 
határon túl Burmában. Elsősorban a hosszú nyakuk miatt ismertek, 
mert a nők fiatal koruktól kezdve folyamatosan újabb és újabb 
bronz nyakékekkel nyújtják meg nyakcsontjukat, amit a 
spekulációk szerint azért viseltek, hogy kevésbé legyenek 
kívánatosak más törzsek férfi tagjainak és a rabszolgatartóknak. 
Mások szerint a hosszú nyak a szépségüket szimbolizálja és minél 
hosszabb a nyak, akár az évgyűrűk, annál hosszabb a hölgy nyaka.  
 
Chiang Mai városa 160000 főből áll és a legtöbb nem thai 
nemzetiségű ide emigrál. Fő iparága a gyümölcstermesztés, 

ékszergyártás, helyi kézműves termékek értékesítése és Bangkok után az egyik legnépszerűbb turista központ. 
Ételei jellemzően csípősebbek. 
 

Esténket egy Kantoke tánc előadás keretében töltjük el, ahol a 
földön ülve változatos ételeket fogyaszthatunk el jellemzően 
ragacsos rizs társaságában. Az előadások 1970 kornyékén 
kezdődtek, hogy bemutassák a turistáknak a Lanna kultúra 
tradícióit. Bár számos mozdulatot adtak a programhoz, a 
mozdulatok egészen 150 évig eredeztethető vissza. 
 
 
 
 

 
A vacsoránk esténket a Phowadol Resort-ban vagy a Laluna Hotelben töltjük Chiang Raiban. 
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9.nap: Mae Sai elefántfarm – Orchidea farm – Doi Suthep (étkezés: R / E / - ) 
 
Reggelink után a Mae Sai völgybe tartunk, ami egykoron az Arany háromszög terület egyik csomópontja volt 
a kábítószerkereskedelemben. A mai első állomásunk egy elefánt tábor, majd ezt követően egy orchideafarmot 
szemlélünk meg, és délután a programunk utolsó templomaként a Wat Phra That Doi Suthep következik. 
 
 

A Mae Sai elefánt tábor kiemelt figyelmet fordít az itt élő 
elefántok életkörülményeire. Nem használnak kötelet vagy 
kampókat az állatok idomítására. Megfigyelhetjük őket, amint 
képeket festenek, hangszereken játszanak és fákat vontatnak vagy 
a helyi építkezésekben segítenek. Az ázsiai elefántok Dél-Kelet 
Ázsia szent állataiként tiszteltek és a királyi család fehér elefántjai 
kizárólag a királyt szolgálhatták. Átlagosan 48 évet élnek és 18-22 
hónap a vemhességi idejük. A hímek súlya elérheti az 5,5 tonnát 
míg a nőstényeké csupán 2,7 tonna. Magasságuk 2,2-27 méter.  
 

 
Az elefántok után az ország egyik legnagyobb orchidea farmjában 
kirándulunk. A Sai Nam Phung farm területén a színes virágok 
ezerszámra virágoznak. A botanikusok mintegy ezerféle 
különböző fajtát ismertek fel és amellett, hogy felhasználják 
dekorációnak italokba, hajba tűzve, kertekbe, nagyon nagy 
mennyiségben importálnak is belőlük többek között Európába is. 
Az ország magas klíma tartalma miatt nagyon gyorsan nőnek és a 
Trat tartományban például éves szinten tartanak orchideafesztivált 
is.  

 
A Wat Phra That Doi Suthep templom 15 kilométerre található 
Chiang Mai városától és 1073 méterrel az óceánszint felett 
helyezkedik el. Innen lenyűgöző panoráma nyílik a városra. 1383-
ban építették a templom első tornyát (sztúpáját) és az első út 1935-
ben lett lefektetve. A legenda szerint egy Sumanathera nevű 
szerzetes álmában azt az utasítást kapta, hogy Pang Cha-ba tartva 
keressen egy ereklyét. Oda tartva egy csont darabot talált, aminek 
varázslatos ragyogása volt. Ezt elvitte Sukhothai királyhoz, aki az 
ereklye hitelességében kételkedve megengedte a szerzetesnek, 
hogy megtartsa. Nu Naone király a Lanna Királyság uralkodója ezt 
meghallva maga elé rendelte, aki miután megmutatta a darabot, az 

ketté esett. A kisebb rész a Wat Suan Dok templomba lett elhelyezve, a nagyobbat pedig egy fehér elefánton 
engedte tovább, aki a dzsungelben elszaladva Doi Suthep-re szaladt fel. Nu Naone ezt előjelként tekintette és 
elrendelte, hogy ezen a helyen egy templomot húzzanak fel.  
 
Esténket a Lotus Hotel Pang Suan-ban töltjük el.  
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 10.nap: Chiang Mai – Bangkok (étkezés: R / - / -) 
 
Utolsó napunkon reggelink után a reptérre haladunk, ahol visszarepülünk Bangkokba. Innen folytathatjuk a 
nyaralásunkat vagy visszatérhetünk Budapestre.  
 
Általános tudnivalók a programmal kapcsolatban: 
 
Megjegyzés: A Buddhista templomok esetében kérjük figyeljenek arra, hogy mind férfiaknak és nőknek 
hosszú szárú nadrágot (szoknyát vagy sarong-ot) ajánlott viselni. A pólóknak, felső ruházatnak fednie kell a 
vállakat. Top felsők, szabad vállak, áttetsző ruházat nem javasolt A parkban a túrázáshoz kérjük, hogy 
megfelelő öltözettel és fizikummal rendelkezzenek. A Bangkok Királyi Palota esetében a nem megfelelő 
viselet esetén a Palota személyzete megtagadhatja a belépést! 
 
A program ára tartalmazza: 

• Transzfert az út teljes időtartalmára légkondicionált járműben 
• Transzfert a hoteltől és a program végén a hotelbe vissza 
• Étkeztetést 16 alkalommal, (7 reggeli, 8 ebéd, 1 vacsora), melyet a program részletez 
• Helyi idegenvezetőt és magyar tolmácsot 
• A látogatott helyszínekre a belépőjegyek árát 
• Ivóvizet a programhoz, (2 palack/fő/nap) 
• Biztosítást 
• 7 éjszakát *** hotelekben 

Amit érdemes és javasolt magával hoznia: 
• Elegendő készpénzt az esetleges extra költségek fedezésére 
• Öltözéket, mely eltakarja a térdeket és a vállakat, ahogy a helyi szabványok megkívánnak 
• Kényelmes cipőt vagy szandált 
• Személyes gyógyszereket, amennyiben szükséges 
• Napszemüveget, kalapot, napfényvédő krémet, rovarírtó sprayt 
• Fényképező gépet és mobiltelefont 
• Igazolást a túráról 
• Személyes iratokat 

A program ára NEM tartalmazza:  
• További személyes költségeket (telefon, minibár, szobaszolgálat stb.) 
• Programokat, melyeket nem részletez a program 
• Italfogyasztást az étkezések során 
• Opcionális programokat 
• A 10. napon a repülőjegy árát 
• A programban nem részletezett étkeztetést 
• Borravalót a magyar idegenvezető részére a túra végén 
• Programban nem részletezett fakultatív eseményeket 

 
A programtól való eltérés jogát fenntartjuk! A programban megjelölt hotelek és szállások irányadók, 
előfordulhat, hogy az adott időpontra a programban nem megnevezett szálláson történik elhelyezés *** 
hotelben. A szabadtéri programok esetén az időjárás befolyásolhatja a menetrendet. 
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TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSAINK THAIFÖLDÖN 
 

 
 

Ez egy tényleg furcsa, a magyar utazási piacon szokatlan szintű és összetételű utazási szolgáltatás. Nem 
utazási iroda, nem helyi idegenvezetők magánvállalkozása, hanem egy igazi, globális utaztatási rendszer. 
Ezért nincs igazán korlátja, folyamatosan bővül. De mindig csak olyan uticélokkal, szolgáltatásokkal, 
amik  előzetesen már kipróbált, tesztelt és 100%-os biztonsággal ajánlhatók. 

 A Yourdestination (YD) évi sok-sok kedves utast fogad Thaiföldön is, már évek óta. Vállalkozásunk 1981 
óta van a piacon - és minden igyekezetünk ellenére - még mindig működik. 

Minden utunk, szolgáltatásunk közvetlenül nálunk is rendelhető, de a biztonság érdekében magyarországi 
utazási iroda partnereinknél is megvásárolható 

Ezeken felül – igazán egyéni – utasaink számára teljesen egyéni konzultáció, út és programszervezés, helyi 
magyar idegenvezetés is elérhető. Nemcsak kedves egyéni utazóink, hanem céges partnereink számára is. 
Részükre üzleti piac felmérő, MICE, kiállítási és konferencia szolgáltatásaink is elérhetőek. 

Mert mottónk egyszerűen ennyi: 

„Minden, ami Ázsia” 
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THAIFÖLD MAGYARUL ASSZISZTENCIA PROGRAM  

 

 
 

Az utóbbi évek több ezer magyar vendégével szerzett tapasztalataink és az ő javaslataik, kívánságaik 
alapján állítottuk össze ezt a programot. 
 

Amikor Ön összeállítja phuketi nyaralását, a rendelkezésére álló anyagi kerethez megfelelő legjobb szállást 
szeretné kiválasztani. Bizonyára érdeklődik a pihenés közben elérhető, az Ön érdeklődési köréhez legjobban 
illő kirándulások, programok egyéb szórakozási lehetőségek iránt is. Lehetőleg magyarul, de mindenképpen 
olyan nyelven, amit Ön megért. Ez eddíg rendben is van. De.. 
Biztosan gondolt már arra is, mi történik akkor, ha valami baj történik itt? 

• Eltűnik a szállásfoglalása, nem azt a szobát, szolgáltatást kapja, amit megrendelt… Egyszerűen a 
szállás nem olyan, amit a hirdetésben látott... 

• Megint csődbe megy valaki. Légitársaság, utazási iroda, törlik a járatot, egyebek...  
• Megbetegszik a gyerek, megfájdul a foga, kellemetlen éjszakákat tölt a mellékhelységben, mert evett 

valamit...  
• A szomszédos hotelszoba "túlságosan multikultúrálissá" válik, és hallgathatja az orosz, kínai vagy 

indiai nyelvet vagy tánczenét egész éjszaka, ha akarja, ha nem... 
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• A bérelt motornak, autónak nincs biztosítása, és elkapja a közúti ellenőrzés... 
• Eltűnik az útlevél, felszívódik valahol a kamera, kiürül a szobaszéf... 

 
Számos dolog történhet, és tapasztalataink szerint meg is történik utasaink egy részével. Szerencsére csak 
kevesekkel, de akkor is... 

Ezeknek a problémáknak a megoldására és a lehető legjobb nyaralás, pihenés, szórakozás 
összeállítására találtuk ki Thaiföld magyarul programunkat, ami igazából tartalmazza: 
 

• érkezési transzfert, az előforduló útlevél, poggyász problémák kezelésével együtt, 
 a szállás és a foglalás személyes, érkezés előtti ellenőrzését, szállodai bejelentkezés intézését, 

• helyszíni programkonzultációt és a program megrendelésének intézését, 
• 24 órás hotline telefonos elérést, 
• orvos biztosítását, kórházi kezelés esetén az orvosi tolmácsolást, 

segítséget rendőrségi problémák esetén (események bejelentése, jegyzőkönyv felvétele stb.)  

IGAZ RÉMMESÉK AZ ONLINE SZÁLLÁSFOGLALÁSRÓL 
 
Vendégeink legtöbbje számára a nyaralás remek élmény, de… Sokszor hallottunk keserű szavakat is… 
 
Ez nem az, mint a honlapján… 
 

A szállodai honlapok nem azért készülnek, hogy örök igazságokat 
hirdessenek, hanem, hogy eladják a szobáikat. A felsőkategóriás 
szállodáknál a kettő ugyanaz, mert gondosan odafigyelnek arra, hogy 
amit kitesznek az internetre, azt találják a látogatók is a helyszínen. 
 
 
 
 

 
Nem egészen így járnak el az alacsonyabb kategóriás szállások. Nem is 
tehetnek mást, mert itt rettenetesen erős a verseny.  
 
Tengerparti üdülőhelyeken mindig ellenőrízzük le, ha egyáltalán lehet, az 
„igazságot”, legalább is próbáljunk tanácsot kérni olyanoktól, akik már 
megfordultak a helyszínen. 
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Etnikailag szennyezett… 
 

Bármilyen jó is a szálloda, mindenképpen üzleti vállalkozás, 
ami abból él, hogy vendégeket fogad. Ezért nehezen tud 
ellenállni annak, ha egyszerre pár száz vendége érkezik, 
Oroszországból, Kínából, Indiából. Nincs velük semmi baj, 
csak annyi, hogy más környezetben szocializálódtak, mint az 
Európából érkező látogatók. Saját környezetükben, minden 
OK velük, de összekeverni őket más nációkkal nem a legjobb 
ötlet. 
Ha reggelizett már harákoló, köpködő és a reggeli jó 

minőségét hangosan böfögve méltató távol-keleti vendégekkel… 
 
Ha önkéntelenül is részt vett a szomszéd szobában hajnalig tartó vodkapartin, alvás helyett… 
Ha élvezte már néhány tucat indiai gyerkőc féktelen tobzódását a medence partján, miközben szüleik 
boldogan tömték magukba kézzel az uzsit… 
 
… gyorsan rádöbbenhet arra, hogy valahogy nem választott jól. 
 
 
Minden OK vele, de a környék… 
 

Az sem jó ómen, ha éppen nyaralása során - az egyébként tökéletes 
szálloda mellett - elkezdődik egy építkezés. A munkák mindig éjszaka 
folynak, mert a nappali 40 fokban ember a trópusokon nem dolgozik. 
Ez a helyzet gyakran zajos, a földgépek éneke pedig, amihez a 
cölöpverő gépek adják a ritmust, nem a legszebb altatódal… 
 
a „kötvezlen tengerpari” kifejezés is tud meglepetés okozni 
rendesen…” 
 

 
 
A vízlépcső 

 
Ez a világ minden táján kedvelt fogás az olcsó szállodáknál, amit online 
értékesítenek. Megérkezik a vendég a tengerparti szállodába, és a 
szabadkozó, sajnálkozó recepciós azzal fogadja, hogy: sajnos elnéztük a 
foglalást /az előző vendég megbetegedett, még két nap, amíg 
fertőtlenítjük a szobát / beázott, nincs másik… DE, természetesen a mi 
költségünkön szereztünk másikat, ami szebb is, drágább is... Máris 
átvisszük a kedves vendéget. Ezek az „első lépcsős szállodák a teljes 
kapacitásuk többszörösét szokták eladni szezononként. A felajánlott új 
szállás mindig jóval messzebb van a tengertől és olcsóbb kategóriás. A 
végeredmény mindig az, hogy a vendég valahol a világ végén köt ki a 

tengerparthoz képest, túlfizeti a szállást, és csalódik. 
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THAIFÖLDI IDEGENVEZETÉS MAGYARUL 
…és még egy csomó mindenféle… 

 
THAIFÖLDI PROGRAMCSOMAGJAINKRÓL… 
 

Szervezett útjaink és helyszíni programjaink jók és rugalmasak. 
Ennek ellenére akadhat néhány olyan probléma, ami sokat elvehet 
élvezeti értékükből és a végén jóval kevesebb élményt nyújthat 
Önnek, mint amire számított…. 
 
Ezek szervezett utak. Akármennyire is igyekszünk rugalmassá tenni 
őket, mindegyiknek van menetrendje.  A leírásokban részletezett 
programpontok mindegyikén végig kell mennünk, mert utasaink 
joggal várják el, hogy megkapják, amit megvásároltak. Ebből 
azonban az következik, hogy akkor is tovább kell mennünk egy 
helyről, ha Önnek nagyon tetszik, és még szívesen eltöltene ott pár 

órát és akkor is el kell töltenie egy bizonyos időt egy helyen, ha az nagyon nem jön be Önnek. 
 
Ezek csoportos utak. Igyekszünk úgy összeválogatni a csoportokat, hogy hasonló érdeklődésű, társadalmi 
kötődésű utasokat zárjunk csak össze. Ez azonban néha nem sikerül és pár utas „kilóg” a csapatból. Ilyenkor 
aztán a többiek szórakozás könnyen megkeseredik. Ez egyszerűen kivédhetetlen. 
 
 
PRIVÁT IDEGENVEZETÉSÜNKRŐL, AMI NEM IS (CSAK) IDEGENVEZETÉS… 
 

Thaiföld megismerése saját anyanyelvünkön – és önállóan, a 
csoportos programok kötöttségeitől megszabadulva -  a legszebb 
élmény! Ezért javasoljuk, éljen is a lehetőséggel, és válassza a mi 
magyar anyanyelvű privát idegenvezetésünket. 
 
Ha Ön idegenvezetőt fogad, nyilván azért teszi, mert érdekli a térség 
csodálatos kultúrája, másképpen és mélyebben szeretné megismerni 
azt, az Ön igényeire szabva, magyarul.  
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ÉS MÉG EGY FONTOS ÉRV… 
 

Egy rosszul előkészített utazás könnyen rémálommá válhat, főleg ha egy még 
ismeretlen távoli országba utazunk.  Azok számára, akik igazából ki szeretnék 
használni az utazás nyújtotta lehetőségeket, az egyéni utak szervezése helyi 
magyar idegenvezetővel az igazi megoldás. 

 
Alapvetően ennek az elképzelésnek megvalósításában segít thaiföldi privát 
idegenvezetési szolgáltatásunk. Munkatársaink segítenek egy „igazán" jó 
útiterv összeállításában.  Elintézzük a babra munkát is. Beszerezzük a 

szükséges vízumot (hosszabb idejű tartózkodáshoz), repülőjegyeket, és sok éves 
előzetes tapasztalataink alapján kiválasztott partnereinknél lefoglaljuk a 

szükséges szálláshelyeket is. Szükség esetén biztosítjuk a helyi közlekedést (transzfert), 
lefoglaljuk az előre kiválasztott kiegészítő programokat is. 
 
Aztán, ha megérkezik, szeretettel várjuk és kezdődhet Thaiföld igazi felfedezése! 
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