


 

 
Yourdestination ASIA 

hq@azsia-utazas.hu 
www.azsia-utazas.hu 

  46/37 Moo5, Phrabaramee Road,  
Kathu, Phuket, 83120 Thailand 

Tel: +36706239513 
 
 

  1. Oldal 
 

Ahogy a magyar nyelv sem világnyelv, úgy a magyar forint sem valuta. Szerintünk egy árat, fixen, HUF-ban 
megadni ma inkább átverés, mint tájékoztatás.  Arra jó csak, hogy becsalogassa a kedves vevőt. Bevált technika 
ez: amikor az utazás előtt befizetjük a végárat, előveszik és megmutatják nekünk az ÁSZF-et. Ilyenkor gyakran 
kiderül, hogy a katalógusban szereplő százezer, az igazából kettőszáz. Az ár és fizetési problémák 
elkerülésére kitaláltunk valamit… 

Thaiföldi árainkról: Helyi szolgáltatások, helyi valutában. 

Egy program vagy szolgáltatás kifizetése mindig a helyi 
valutában történik. A mi költségeink is ott a helyszínen 
keletkeznek. Ezért mi is a helyi valutában kérjük az árat. És csak 
akkor, ha a kedves vendég már megérkezett. Lehet előre is 
befizetni, de nem szükséges. Azzal sok a bizonytalanság. Pár 
hónappal előre lehetetlen megmondani, milyen lesz az időjárás. 
Ha zuhog az eső, nem célszerű sem buszos, sem hajós 
kirándulásra menni. Ha süt a nap, de viharossá válik a szél, 
könnyen letilthatják a hajózást. Legjobb nálunk, a helyszínen 
befizetni. Akkor biztos, hogy elindul a program. 

Hány Ft egy Thai Baht? 

A másik csapda, amibe az óvatlan utazó bele tud futni, az az 
átváltás. Miből, hol és mennyiért? Előre nehéz megválaszolni. 
Lehet készpénzt hozni és átváltani (USD? EURO? Az utóbbit 
semmiképpen…) Lehet kártyával készpénzt felvenni a 
helyszínen (ezt a magyar bankok nagyon durván büntetik. A 
végleges költség eléggé horrorisztikus lehet. A váltásnál sem 
mindegy, hogy bank, vagy pénzváltó. Jó nagyok lehetnek a 
különbségek. 

 

Vannak Ft-os áraink is... 

Azokat az útjainkat, programjainkat, szállásainkat, amiket 
magyar kiutaztató partnereink szervezik és értékesítik, náluk, az 
ő árlistáik alapján,  Ft-ban is lehet fizetni. Ezeknél sincs 
azonban varázslás. Annyi, amennyi a katalógusukban szerepel. 

Lehetőség van arra is, hogy egyénileg összeállított prgramjait, 
akár a repülőjegyekkel, szállásokkal, utas és sztorno 
biztosítáaokkal utazási szerződéssel együtt megrendelje magyar 
partnereinknél. 
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PHUKETI ÁRLISTA - KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

(KIADÁS NAPJA: 2017.12.16. – ÉRVÉNYES A KÖVETKEZŐ VERZIÓ KIADÁSÁIG) 
 

1. Kiegészító transzfer költségek: Phuket nagy, 53 km hosszú és 14 km széles sziget. A hajós kirándulásaink 
Phang Nga, a déli és keleti szigetek felé a keleti és a déli part kikötőiből indulnak. Északon Ao Por, a sziget 
közepén a Phuket Royal Marina, délen a Chalong Pier és a Rassada pier a kiindulási pont. Similan, Surin, Tachai 
felé pedig a szárazföldről Phang Nga tartományból, a Tap Lamu kikötőből indulunk. Ezért aztán nem mindegy a 
szárazföldi transzfer hossza és költsége. Az alapárak ezért mindig a fő nyaraló központokra, a sziget közepére 
(Kamala, Patong, Kata ) öbleire vonatkoznak. Ha ön ezekhez képest valahol a „világ végén” (például Cape 
Panwa) lakik, előfordulhatnak extra transzfer költségek. Ezek 100-300THb között vannak, az indulási kikötőtől 
függően. 
 

2. PhiPhi – Khao Lak problémák: PhiPhi a kötelező látnivalók között van, ezért a főszezonban napi több ezer 
látogató keresi fel. Évente kb. 1 millió.  Ilyen körülmények között nem csoda, hogy vannak olyan napok, amikor a 
normál túra során, legnagyobb igyekezetünk ellenére sem tudunk mindent biztosítani. Ha több száz hajó egyszerre 
rohanja meg Ton Sai éttermeit, akkor tumultus van. Hasonló a probléma a szárazfőldi, Khao Lak látogatásoknál 
is. A megoldás mindkét esetben azonos: összeállítottunk egy nagyobb választékot.  
 

3. A James Bond probléma: A helyzet hasonló, mint PhiPhin azzal a különbséggel, hogy kiránduló hajóinkon a 
hering elhelyezés nem probléma. Az ebéd sem, mert hajókonyhánkon mi főzünk és csak az utazok fogyasztják, 
nem ront rá az asztalra idegen horda. A James Bond szigetlátogatás azonban lehet sokkoló is. Tömeg, sok idegen. 
A normál túrák általában egy órát szánnak erre kis szigetre, ami véleményünk szerint a felét sem éri meg. Ezért 
javasoljuk inkább az 5in1 programunkat, ahol a James Bond is megkapja az őt megillető 20 perces figyelmet, de 
utasaink tovább mennek Panye szigetére, a muszlim faluba. 

 
4. Snorkeling: A snorkel felszerelést biztosítjuk. Azonban a szabvány felszerelés általában nem tartalmazza az 

uszonyt. Kevesen is használják. Ez általában különdíjas. 
 

5. Árkedvezmények: A csomagok árát felnőtt vendégeink számára adtuk meg. Több programunknál is lehetséges 
gyermekár kérése, de ez igen változó. Ha ön kisgyermekkel utazik, jelezze nekünk, megnézzük, mit tehetünk az 
érdekében.  
 

6. Nemzeti parki belépők problémája: Nemrég vezettek be egy komoly változtatást. A jövőben a nemzeti parki 
belépőket az utasoknak és a helyszínen kell majd fizetni. A rendszer, ahogy majdnem minden új dolog 
Thaiföldön, kissé kaotikusan indul.  Ezért, amíg árkistánkban külön nem jelezzük, a nemzeti parki belépők ára 
továbbra is a csomagár része.  
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PHUKET MAGYARUL PROGRAM - TRANSZFER- IDEGENVEZETÉS 
(KIADÁS NAPJA: 2017.12.16. – ÉRVÉNYES A KÖVETKEZŐ VERZIÓ KIADÁSÁIG) 

 
 

Phuket Magyarul Program 

A program tartalmazza: 
  -  az utazási tanácsadást,  
  -  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. 

Azt utóbbi két esetben a ráfordított idő idegenvezetésként számolódik 
 
Javaslatunk: Rendelje meg ezt a programot, hogy phuketi tartózkodása teljes 
biztonságban teljék. Elutazáskor már csak a normál transzfer szükséges. 

750 THB/utas 

 
 
 
 

Magyar idegenvezetés  

Privát Idegenvezetés Magyarul - Ha Ön egyedül vagy csak barátaival szeretné 
felfedezni Phuket, PhiPhi és a környező területek szépségeit, lehetőség van magyar 
privát idegenvezetés igénybevételére is. 

3.500 THB/csoport/nap 
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Magyar Transzfer Phuketen 

Megadott áraink nem csak a reptéri transzferre vonatkoznak! A transzfer változatlan árakon érvényes a nemzetközi 
buszpályaudvarra és a tengeri kikötőkre (Rassada Peer, Chalong Peer is). A táblázatben nem szereplő uticélokra is van 
transzferünk, Phuket teljes területén. Ezekre kérje ajánlatunkat! 

A táblázat a nappali (7:00-19:00 közötti transzferindulás) árait tartalmazzák. Késő esti, éjszakai transzferek esetén 
(19:01 - 6:59) lehetséges, hogy felárat kell kérnünk. 

Részletek:   

Egy útra, magyar 

utaskísérettel 
1 – 4 utas 5 – 7 utas 8 – 12 utas 

Patong - Airport 
1500 Baht 1600 Baht 2000 Baht 

Airport - Patong 

Karon – Airport 
1500 Baht 1600 Bath 2100 Bath 

Airport - Karon 

Kata – Airport 

1500 Baht 1800 Baht 2100 Baht 
Airport - Kata 

Rawai – Airport 
1600 Baht 2000 Baht 2300 Baht 

Airport - Rawai 

Airport - Kamala 
1500 Baht 1500 Baht 1900 Baht 

Kamala - Airport 
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1 NAPOS PRIVÁT PHUKET SZIGETTÚRA MAGYARUL  
(KIADÁS NAPJA: 2017.12.16. – ÉRVÉNYES A KÖVETKEZŐ VERZIÓ KIADÁSÁIG) 

 
 
 
 

PHUKET  - Priváttúra Magyarul 

Program 
Phuket magyarul - egész napos kirándulás a sziget legszebb tájain, Wat Chalog templom, Elefánt farm, A Big 
Buddha kilátó,  Prompthep Cape, Igazgyöngyök, Ékszer gyár és kiállítás.. MAGYAR nyelvű idegenvezetéssel!  A 

progam során sok olyan látnivaló és kiegészítés beépíthető, ami vagy nem ér meg egy egész napot, de vétek lenne 
kihagyni, vagy az Ön speciális érdeklődését elégíti ki. Orchidea farm, dzsungeltúra elefánt háton, Tigris park, ATV 
túra, Aquárium, állatkert, arborétum, kilátók, titkos partok, Madár Park, Delfinárium, és még sok minden más. De 

mindez csak akkor, ha Ön is akarja!  Ezeknél a kiegészítő programoknál csak az eseti belépőket kell kifizetni. 

Limousine 
Toyota Van Toyota Van 

5 – 8 utas 9 – 12 utas 

1-4 utas 
7500THB 9500THB 

Nissan Teana Mercedes 

4500THB 
1 – 2 utas 1-2 utas 

8500THB 10000THB 
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1 ÉS TÖBBNAPOS, PHUKET ÉS KÖRNYÉKE  PROGRAMOK 
(KIADÁS NAPJA: 2017.12.16. – ÉRVÉNYES A KÖVETKEZŐ VERZIÓ KIADÁSÁIG) 

 
James Bond Sziget - Phang Nga öböl 
Program Ár 

James Bond sziget-  (négy sziget túra) - A Phang Nga öböl csodái ฿1900 
James Bond sziget -(5 sziget túra) A Phang Nga öböl csodái + Muszlim falu ฿2000 
A Phang Nga öböl alkonyatkor - meseszép vacsora a tengeren ฿2200 
A Phang Nga öböl alkonyatkor - meseszép HOMÁR vacsora a tengeren ฿2800 
A 4 sziget túra nem tartalmazza a muszlim falut (Panyee szigetet). Ez a túra a James Bond szigetig jut el, ahol a 4 sziget 
túra résztvevői hosszabb időt tölthetnek el és bevárják az 5 sziget túra résztvevőinek visszatérését a muszlim faluból. 
5 sziget túra: Egy biztos, a Panyee sziget, a muszlim falu különleges élmény lesz! Hajónk megáll a James Bond szigetnél, 
mi átszállunk egy long-tail boat-ba és kb. 20 perces tengeri utat teszünk meg gyönyörű szigetek és mangrove mocsarak 
között Panyee szigetéig. Visszafelé ugyanúgy. Csónakunk kitesz a James Bond szigeten, ahol kb. 20 percünk lesz a sziget 
megtekintésére, majd visszavisz hajónkra. 
A James Bond túrák állomásai: Koh Panak (tengeri kajakozás a sziget barlangjaiban). Koh Hong (tengeri kajakozás a sziget 
belső lagúnáiban, mangrove mocsaraiban), James Bond sziget, Koh Lawa (fürdőzéssel, kajakozással), Koh Panee (muszlim 
falu a tengeren) 
Az ár tartalmazza: Transzfer, ebéd, nassolnivaló, kávé, tea, ivóvíz és üdítő fogysztását a hajón, valamint a biztosítást.  

 
 
 

Phi Phi szigetek 
Program Ár 

Phi Phi szigetek + Khai Nok alapprogram - A paradicsom érintése ฿2 100 
Phi Phi szigetek + Khao Yai - Kai Nok Island Deluxe  - A paradicsom érintése PhiPhin + és a 
két legszebb „tojás” sziget ฿2 300 

Phi Phi szigetek + Maya öböl és a Bamusz-sziget  
฿2 500 

Egész napos gyorshajós kirándulások a PhiPhi szigetekre és egy (különleges korallszigetre (programváltozat szerint). 
Teljes ellátással, sznorkel felszereléssel. 
A PhiPhi túrák állomásai:Majom part, Ton Sai öböl, Viking barlangok, Pileh laguna, Sam Had öböl, Loh Smah öböl, Maya 
bay  
Napozó szigetek (a túra összeállításától függően): Koh Khai Noi, Bambusz sziget 
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A Koh Khai (tojás) szigetek 
Program Ár 

Tojás szigetek - Korall szigetek, napfény, halak, tengerpartok, szorkelezés. ฿1 900 
Egész napos hajókirándulás a Kho Khai szigetcsoport korall szigeteire, teljes ellátással, snorkel felszereléssel.  Koh Khai 

Nai szigetén további szórakoztató programok megvásárlására is van lehetőség. A meglátogatott szigetek:  Koh Khai Nui - 
Koh Khai Nai  - Koh Khai Nok. 

 
Raya Yai és a korall szigetek - Néhány darab az elveszett Paradicsomból 

Program Ár 
Raya Yai -Korall sziget  Néhány darab az elveszett Paradicsomból ฿1 900 
Korall sziget - egész napos túra 1500 
Raya sziget - egész napos túra ฿1 400 
Egész napos gyorshajós kirándulások a Phukettől délre fekvő korallszigetekre.  (programváltozat szerint). Teljes 
ellátással, sznorkel felszereléssel. 
Az érintett szigetek (a túra összeállításától függően): Raya Yai, Korall sziget 

 
Krabi szigetvilága 

Program Ár 
Krabi 4 sziget túra - varázslatos szigetetek, kék ég és minden… ฿2100+NPF(400) 
Egész napos hajós kirándulás Krabi szigetvilágába. A túra során meglátogatjuk a 4 leggyönyörűbb szigetet és néhány 
helyi érdekességet is. Teljes ellátással, sznorkel felszereléssel. 
Az érintett szigetek és helyek: Nopparat Thara öböl, Csirke sziget - Si sziget -  Waek öböl (Tap és Mor sziget) - Poda sziget 
- Railay öböl (ebéd) - Phra Nang barlang - Ao Nang öböl..    
  
 
 
 

SURIN szigetvilága 
Program Ár 

SURIN felfedező és snorkel túra ฿3 500 
 
 
 

TACHAI csodái 
Program Ár 

Egész napos TACHAI felfedező és snorkel túra ฿3 500 
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Similan szigetek 
Program Ár 

Similan mesevilága  - Thaiföld legszebb öblei, mesés sznorkelező helyek.  ฿2 800 
Similan mesevilága - Táborozás - 2 nap  Thaiföld legszebb öblei, mesés sznorkelező helyei. 
Éjszakai táborozás (sátor vagy bungalo) a tengerparton. ฿5 200 

Similan mesevilága - Táborozás - 3 nap  A Similan csodálatos korall szigetei, legszebb öblei, 
mesés sznorkelező helyei. Éjszakai táborozás (sátor vagy bungalo) a tengerparton. ฿6 300 

Hajós kirándulások teljes ellátással, skorkel felszereléssel a Similan szigetcsoport lakatlan korall szigeteire. A többnapos 
programoknál a szállás tengerparti luxus kempingünkben. 
 
1 napos kiránduló programunk:Koh Ba-ngu - Koh Similan - Koh Payu -Koh Miang 
 
2 napos sznorkel és felfedező programunk: 1. nap: Koh Similan - Koh Payu - ebéd és délutáni strand program Koh Miang-
on - Vacsora, utána éjszakai tengeri szafari - Éjszakai szállás kempingünkben. 2. nap: Koh Koh Payu - Koh Miang. Ebéd és 
délutáni szabad program,   
visszaindulunk Phuketre. 
 
3 napos kemping és felfedező programunk: 1.nap: Koh Ba-ngu - Koh Similan - Koh Payu - ebéd és délutáni strand 
program Koh Miang-on - Vacsora, utána éjszakai tengeri szafari - Éjszakai szállás  2. nap:: Koh Ha - Koh Hook - Koh Miang. 
Ebéd és délutáni szabad program. Vacsora, éjszakai tengeri szafari. Éjszakai szállás kempingünkben. 3. nap: Koh Koh Payu 
- Koh Miang. Ebéd és délutáni szabad program, majd  visszaindulunk Phuketre. 

 
 
 
 

Khao Lak Nemzeti Park - Phang Nga tartomány 
Program Ár 

Khao Lak Safari  - Egész napos kisbuszos kiránduló program a Khao Lak nemzeti parkba. 
Dzsungel szafari elefántháton, bambusztutalyozás vagy rafting (előre ki kell választani), 
barlang templomok és vízesések egy napon, orchidea farm, miniállatkert, elefántshow.  

฿1 800 

Khao Lak DELUXE  - Egész napos kisbuszos kiránduló program a Khao Lak nemzeti parkba. 
Dzsungel szafari elefántháton, bambusztutalyozás, barlang templomok és vízesések, teknőc 
rebailiációs központ, ananászültetvény, helyi gyümölcs piac. ฿2 000 
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Khao Sok Nemzeti Park - Phang Nga és Suratthani tartományok 
Program Ár 

Kao Sok Nemzeti Park bambusztutajjal - Trópusi őserdők, vadvizű folyók, vízesések, 
templomok és elefántok. Bamusztutajjal a Sok folyón. 1 napos program ฿2200 

Kao Sok Nemzeti Park kenuval - Trópusi őserdők, vadvizű folyók, vízesések, templomok és 
elefántok. Kenuval a Sok folyón. 1 napos program ฿2 200 

Khao Sok-Chieow Lan tó felfedező program - Trópusi őserdők, vadvizű folyók, vízesések, és 
a nemzeti park gyönyörű központi tava. 1 napos program ฿3 800 

Khao Sok 2 napos Dzsungel Discorery (Safari)  – Trópusi őserdők, vadvizű folyók, vízesések, 
templomok, dzsungel túra a nemzeti park őserdeiben, csodálatos éjszaka egy őserdei 
kempingben. 

฿8 300 

Khao Sok 2 napos Cieow Lan felfedező program  – Trópusi őserdők, templomok, vadvizű 
folyók, vízesések,és a világ legszebb tava 800 méteren a hegyek között. Csodálatos éjszaka a 
tavon egy úszó szállodában. 

฿8 800 

Kao Sok & Chieow Lan  3 napos felfedező program  - Igazi trópusi őserdők, barlang 
templomok, dzsungel túra elefántháton, vadvizi rafting, folyók, vízesések, szállás egy 
őserdei kempingben és a világ legszebb taván, úszó szállodában. ฿11 000 

Egy és több napos kisbuszos kirándulások a Khao Sok nemzeti parkba, teljes ellátással. Tartalmazzák a Khao Lak 
programok állomásait is. Éjszakai szállás hegyi luxuskempingünkben és a Cheow Lan tó úszó szállodájában. A programok 

során több tematikus variációból lehet választani. A több napos programoknál a rendelkezésre álló szálláshelyek 
függvényében változhat az ár.  

 
 
Ehhez kell a JPAndaman. Benne van a Sagol listában, ár nélkül. 
 

3in1 James Bond + Krabi + Phiphi két napos program 
Program Ár 

Phiphi Szállás: Chukit hotel ฿3 500 
Phiphi Szállás: Phiphi Andaman resort bungallow ฿3 500 
Phiphi Szállás: Phiphi Andaman resort garden view room ฿3 500 
Phuket környékének 3 főbb hajóskirándulását, a James bong szigettúrákat, a Krabi 4 sziget túrát és a PhiPhi 
ajókirándulást kirándulást összefogó két napos hajós program, teljes ellátással. Esti szórakoztató program 
lehetőségekkel a Ton Sai öbölben. Szállás PhiPhi-n, kiválasztható kategóriájú szállodákban. 
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KALAND PROGRAMOK PHUKETEN 
(KIADÁS NAPJA: 2017.12.16. – ÉRVÉNYES A KÖVETKEZŐ VERZIÓ KIADÁSÁIG) 

 
 

Tengeri horgászat éjjel és nappal 
Program Ár 

Mélytengeri halászat - Nappai kirándulás halászhajóval, teljes ellátással. (Azt eszel, amit 
fogsz! :-) ) ฿2 000 

Mélytengeri halászat - Éjszakai hajós horgászkirándulás, teljes ellátással. Lámpás halászat, 
világító halak és planktonok. kirándulás kirándulás Különleges horgászélmény.  ฿2 600 

 
 
Ez tuti jó, be lehet illeszteni rendesen a szigettúrába 
 

Tiger Kingdom 
Program Ár 

Tiger Kingdom - négyszemközt a tigrisekkel. A program során 15 perces tigris csomagokból 
lehet össteállítani a látogatást. Bébitigris, kistigris, normál tigris, nagy tigris, bazi nagy tigris.  
Minden kiválasztott méret egyénilg látogatható, állatidomár felögyelete mellet 
dögönyözhető, fotózható. A látogatás kiegészíthető büfé ebéddel a Tiger Kingdom 
éttermében. 

800 THB-tól 

 
 
 

Felfedező búvárkirándulás 
Program Ár 

DSD Felfedező búvártúra - a víz alatti világ csodái, nem csak búvároknak, teljes ellátással. 
Egyéni készülékes merülések oktatással és instruktori kísérettel. Aki csak kísérő annak ez 
egész napos tengeri napozó és snorkel kirándulás.  ฿4 500 
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ESTI PROGRAMOK PHUKETEN 
(KIADÁS NAPJA: 2017.12.16. – ÉRVÉNYES A KÖVETKEZŐ VERZIÓ KIADÁSÁIG) 

 
 
 

FANTASEA 
Program Ár 

Fantasea - Csodálatos este a világ legrangosabb esti-trópusi témaparkjában, vacsorával és 
1.5 órás színházi előadással. A show már tíz éve folyamatosan a TOP1-nek értékelt show 
előadás a világon. Az élmény egyszerűen leírhatatlan… ฿2 500 

 
Benne maradhat, de csak relatív veszteséget termel. Egyszerűen olyan olcsó és el is visz egy komplett estét. 
 

Simon Cabaret 
Program Ár 

Simon Cabaret - A világ leghíresebb transzvesztita kabaréja  ฿950 
 
 
 

SIAM NIRAMIT 
Program Ár 

Siam Niramit - csodálatos esti program vacsorával, a témapark látványosságaival és 
lenyűgöző show műsorával ฿2 100 
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