TAJLANDIA
WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE

Obywatele polscy zwolnieni są z obowiązku wizowego przy wjeździe do
Tajlandii na pobyt turystyczny nie dłuższy niż okres 30 dni - dotyczy to
jednak wyłącznie wjazdów lotniczym przejściem granicznym. W przypadku przekraczania lądowej granicy z Tajlandią (Kambodża, Laos,
Malezja), zwolnienie wizowe wynosi jedynie 15 dni. Przy wjeździe bezwzględnie przestrzegany jest wymóg co najmniej 6-miesięcznego okresu
ważności paszportu (liczony od daty wjazdu na terytorium Tajlandii).
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.

PRZEPISY CELNE

Nie ma ograniczeń dotyczących wwozu pieniędzy. 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. Nie wolno wwozić
narkotyków, broni palnej, jakichkolwiek materiałów pornograficznych
oraz niektórych gatunków roślin i zwierząt.

AMBASADA RP W KRÓLESTWIE TAJLANDII

Ambasador: Zenon Kuchciak
Tajlandia, Bangkok, 100/81-82. 25th floor. Vongvanij Building B,
Rama 9 Road, Huaykwang, 10310
Tel.: +66 2645 0367- 9 Tel. dyżurny: +66 819 364 618

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

Obecnie w Tajlandii nie występują szczególne zagrożenia sanitarnoepidemiologiczne. 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. Dostęp do opieki medycznej jest nieograniczony. Usługi te są w Tajlandii na bardzo wysokim poziomie, ale jednocześnie relatywnie drogie w stosunku do krajów europejskich.

NAPIWKI

Napiwki nie są obowiązkowe, jeśli jednak jesteści Państwo zadowoleni
z obsługi to sugerujemy zostawiać:
• SPA - za zabieg od 20 do 100 THB
• RESTAURACJA - 5-10% kwoty na rachunku
• HOTEL - nie oczekuje się napiwków. Te raczej wręcza się w hotelach wyższej klasy, choć opłaty za usługi są zazwyczaj wliczone do
rachunku. Zwyczajowo dla portiera/gońca zostawia się od 20 do 50
bahtów. Taką samą kwotę można również zostawić służbom pięter.
• TAXI - kierowcy nie oczekują napiwków za wykonaną usługę.
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WTYCZKA TYP A i C

W Tajlandii stosuje się dwa typy gniazdek i wtyczek, pierwszy jest dokładnie taki sam jak u nas w kraju (Typ C) a drugi typ, taki jak w USA (Typ A).
Napięcie i częstotliwość prądu wynoszą odpowiednio 220V/50 Hz.

STANDARDOWA STREFA CZASOWA

UTC +7 godzin
W przeciwieństwie do Polski w Tajlandii ma czasu letniego.
Polska 15:00 - Tajlandia 21:00 (+6h w czasie zimowym, +5h w czasie letnim)

PRZYDATNE INFORMACJE:

Waluta - Baht tajski (100 THB - 9,36 PLN)*
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).
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.
W Bangkoku regularnie dobywają 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.W razie konieczności turyści mogą kontaktować się z Policją Turystyczną, tel. 1155 (dobra znajomość języka angielskiego).
Korzystając z taksówki, należy prosić o włączenie licznika lub wcześniej ustalić cenę za przejazd.
*Stan na 01/07/2014

