
הטיולים המוצעים הינם הטבה לחברי איפ"א ע"ב כל הקודם זוכה • ההטבה היא אישית ולא ניתנת להעברה • לא תתאפשר הרשמת אורחים 
מטעם חברי איפ"א אלא רק במקרים בהם נותרו מקומות פנויים כחודש לפני יציאת הטיול

תאילנד

בחרתם חופש - למה לשלם יותר?

11 לילות/14 יום
בנגקוק – צפון תאילנד – פטאיה

בטיסה ישירה

מחירים: מינימום 30 נוסעים
המחיר לאדם בחדר זוגי לאחר סבסוד: 1999 $

המחיר לאדם בחדר זוגי ללא סבסוד: 2099 $

תוספת לאדם בחדר ליחיד: 440 $

תאילנד, סיאם לשעבר, מדינה וחבל עולם מרתק, שבטים אותנטיים, תושבים 
ידידותיים ומסבירי פנים, אוכל משובח ותרבות היסטורית ארוכת ימים. קסם 
שנגלתה  המדינה  חלומית.  חופשה  אודות  מחשבה  בכל  החרוט  המזרח, 
למערב עם הקולוניאליזם הבריטי, עם חלומות על ג'ונגלים טרופיים, ממלכות 
נוטפות עושר, חלום שנולד עם המחזה המלך ואני, או בשנים מאוחרות יותר 
בשלמותה,  האקזוטיקה  קפריו.  די  לאונרדו  או  בונד  ג'יימס  של  מעלליו  עם 
שילוב של איים הפורצים אל על מן הים, מפרצים לבנים עטורי עצי קוקוס, 
מקדשים נוצצים ונוף פראי מלא צמחייה ומים. רשימת אטרקציות אין סופית 
המעניקה לממלכה את מעמדה כאחד ממוקדי המשיכה העיקריים של אסיה. 
טיול שייקח אותנו למקומות בהם נמהל יופי אקזוטי, טעמים מיוחדים, פירות 

טרופיים חופי ים ושמש. ברוכים הבאים לתאילנד!

2-15/9/20  |  9-22/6/20
המחיר כולל:

• טיסות סדירות עם אל-על ישירות בקו תל אביב – בנגקוק – תל אביב.
• טיסות פנים כמפורט במסלול הטיול.

• כולל מיסי נמל, תוספת דלק והיטלי ביטחון המעודכנים נכון למועד הפרסום.  
• בתי מלון מדרגה ראשונה.

• כלכלה: חצי פנסיון למעט ימי הנופש בהם תינתן ארוחת צהריים אחת.
• אוטובוס תיירים ממוזג לביצוע התוכנית.

• שייט כולל ארוחת צהרים בפטאייה.
• סיורים וכניסות לאתרים כמפורט במסלול הטיול.

• תשר לנותני השירותים בחו"ל למעט סבלות.
• מדריך ישראלי מקצועי.

המחיר אינו כולל:
• ביטוח רפואי – כבודה והוצאות אישיות.

• תוספת לאדם בחדר ליחיד. 
• הוצאות בעלות אופי אישי: משקאות המוגשים במהלך הארוחות, כביסה, 

סרטים בתשלום בחדרים ושרותי חדרים. 
• דמי סבלות או הוצאות אישיות. 

• כל מה שלא כתוב בתוכנית ו"במחיר כולל".
• טיפ למדריך הישראלי )נהוג לתת  6  $ ליום טיול לנוסע(.

• דרכון בר תוקף חצי שנה לפחות מיום יציאת הטיול.

תנאי תשלום:
לטיול בתאריך 9/6 – מקדמה בלתי חוזרת בסך 150 $ לאדם עד ליום 29/3
לטיול בתאריך 2/9 – מקדמה בלתי חוזרת בסך 150 $ לאדם עד ליום 21/6

יתרת התשלום עד חודש לפני מועד היציאה

דמי ביטול לנוסע בודד:
דמי הביטול בכפוף לחוק להגנת הצרכן 

מתום החוק להגנת הצרכן ועד 30 ימי עבודה לפני מועד היציאה: 150 $
מ-29 ימי עבודה ועד 21 ימי עבודה לפני מועד היציאה: 50%
מ-20 ימי עבודה ועד 14 ימי עבודה לפני מועד היציאה: 80%

החל מ 13 ימי עבודה לפני מועד היציאה – דמי ביטול מלאים.

להלן פרטי טיסה )נתון לשינוי(:

יעד 
המראה

יעד 
הנחיתה

חברת 
תעופה

מס’ 
טיסה

שעת נחיתהשעת המראה

LY81023:00אל עלבנגקוק תל אביבהלוך
9/6 או 2/9

 15:00
10/6 או 3/9

LY82023:55אל עלתל-אביבבנגקוקחזור
21/6 או 14/9

06:15
22/6 או 15/9



יום 1: תל אביב – בנגקוק 
נפגש בנתב"ג ונצא בטיסה ישירה לתאילנד. 

יום 2: תל אביב – בנגקוק – צ'אנג ראי 
צ'אנג   – תאילנד  לצפון  ההמשך  טיסת  על  נעלה  קצרה,  והפסקה  בבנגקוק,  הנחיתה  לאחר 
המיוחדים  הצפון  שבטי  של  האתני  במרכז  לביקור  נצא  הנחיתה  לאחר  תאילנד,  שבצפון  ראי 

והייחודיים. 

יום 3: צ'אנג ראי – שבטי ההרים דוי טונג  
לאחר ארוחת הבוקר נצא ליום טיול בנופיו של הצפון, נראה את שבטי ההרים "יאהו" "ואקהה" 
הממוקמים בגבעות שבאזור, נלמד להכיר את מנהגיהם ואת הלבוש האופייני לקבוצות אתניות 
יד. נמשיך לחזות בפלג של שבט  ונוכל לקנות עבודות  נציץ לבקתות המגורים  מיוחדות אלו. 
זו  מיוחדת  בתופעה  נחזה  הצוואר".  ארוכות  כ"שבט  בעולם  התפרסם  אשר  "קארן"   – ההרים 
ונלמד להכיר את הסיבות שהניעו את בנות השבט לענוד טבעות על צוואריהן. בערב נצא לסיור 

רגלי במרכז העיר ולשוק הלילה המפורסם של צ'אנג ראי. 

יום 4: צ'אנג ראי – משולש הזהב – שייט וביקור בלאוס
מפגש  בורמה.  לאוס  תאילנד,  המדינות  בין  המפורסם  הגבולות  משולש  לכיוון  נצא  בוקר  עם 
הגבולות המוכר בשם "משולש הזהב" משום שהאזור הוא יעד מועדף להברחת סחורות מעבר 
לגבול. נבקר בשוק המבריחים המקומי בו מוכרים הסוחרים הבורמזים מכל טוב. נצא לשייט על 
נהר המקונג שמשמש כגבול בין תאילנד ללאוס, נחצה את הגבול לרגע, ונבקר באיים על הנהר 
השייכים למדינת לאוס. נחצה שוב את קו הגבול ונשוב לתאילנד ואל האוטובוס, ונצא בנסיעה 

לבית המלון למנוחה והתארגנות. עם ערב נצא בליווי המדריך לשוק הלילה של השבטים.

יום 5: צ'אנג ראי – צ'אנג מאי 
הטבע  בשמורת  לביקור  נעצור  בדרך  מאי,  צ'אנג  הצפון  לבירת  ניסע  הבוקר  ארוחת  לאחר 
המיוחדת ובה מעיינות חמים עשירי מינרליים חיוניים. עם הגעתנו לעיר נבקר במקדש דוי סוטפ 
ונלמד על הארכיטקטורה המעניינת של המקדש ומאות הפסלים שבו. משם נוכל לערוך תצפית 
על צ'אנג מאי. לאחר מכן ניכנס אל פרברי האומנים ונבקר במפעלים המתמחים בעבודות יד, 

כסף, עץ, שמשיות, עור, ועוד ככל שיותיר לנו הזמן ונמשיך לבית המלון ללינה. 

יום 6: צאנג' מאי 
לאחר ארוחת הבוקר נצא לביקור בחווה ובבית הספר לאילוף פילים, נחזה במופע מקומי ונצא 
ברכיבה על פילים אל הג'ונגל כולל שייט באחד מן היובלים המפרנסים את הנהר הגדול. נמשיך 
לביקור בחוות סחלבים )אורכידאות(, ונלמד על הפרח המפונק, הגדל בכל העולם בתנאיו וזמנו 
שלו. נמשיך אל צ'יאנג מאי ונלמד על הארכיטקטורה המעטרת את המקדשים המקשטים את 

נופה. בערב נצא לשוק הלילה הגדול והססגוני. 

יום 7: צאנג' מאי - בנגקוק 
עם בוקר נשלים את סיורינו בצאנג' מאי ונצא לכיוון שדה התעופה לטיסתנו אל בנגקוק, בירת 
תאילנד ואחת הערים הצבעוניות בעולם. כרך סואן ועליז, מלא פעילויות ואטרקציות, לעין ולחיך. 
לאחר התמקמות בבית המלון, נצא יחדיו להיכרות עם העיר הצבעונית. נבקר בשוק הפרחים– 
שם נחווה את חיי היום יום של העם התאילנדי ונראה מבחר עצום של פרחים אקזוטיים, נמשיך 
קצוות  מכל  תרמילאים  המוני  עם  ונתערב  בבנגקוק  המרגשים  האתרים  אחד  קוואסן,  לרחוב 

העולם. בשעות הערב נגיע למלוננו. 

יום 8: בנגקוק 
היצוק  בודהה  במקדש  נבקר  הסואנת,  העיר  עם  הכרותינו  את  נרחיב  הבוקר  ארוחת  לאחר 
כולו זהב במשקל חמישה וחצי טון ובמקדש בודהה השוכב "ואט פו" )נמשיך למקדש הבודהה 
של  לגובה  מתנשא  היפהפה  הפסל  שבו.  המוזהב  הבודהה  פסל  בזכות  המפורסם  המוזהב 
שלושה מטרים ושוקל חמישה וחצי טון. הוא נבנה בסגנון סוקותאי והתגלה מחדש לפני כ-40 

 – המלך  בארמון  ביקור  נערוך  המקדש.  את  המקיף  נעים  מגן  ישנו  הענק  לפסל  מעבר  שנה. 
נסייר בגני הארמון המטופחים, נראה את המקדשים שנבנו עבור בני המלוכה ואת ציורי הקיר 
המספרים את סיפורה של השושלת המלכותית. אחר הצהריים נצא לשייט ובתעלות המרשתות 

את בנגקוק וממנו נשוב למלוננו. 

יום 9: השוק הצף – גשר נהר קוואי – קנצ'אנאבורי 
הגיענו  עד  בנסיעה  נצא  והססגוני דמנון סאדואק  נשים פעמינו אל השוק הצף הגדול  הבוקר 
לשוק הצף, שם נעלה על סירות ארוכות זנב ונתבונן במסחר מעל גבי הסירות בשייט תעלות. 
נשוב לאוטובוס ונצא בנסיעה לקנצ'נאבורי, האזור הפראי המציע שפע של אטרקציות. נמשיך 
גשר שנבנה במהלך מלה"ע ה-2 לשם  קוואי.  נהר  על  גשר המפורסם  בנסיעה אל אתרו של 
הקמת מסילת ברזל ליפן ובורמה וגבה מאות אלפי קורבנות שהשתתפו בבנייתו, נערוך ביקור 
לחללי  הקברות  ובבית  הגשר  על  במלחמה  שהשתתפו  המדינות  שם  על  הקרוי  במוזיאון, 

מלחמה. לעת ערב נשוב לבנגקוק ללינה.

יום 10: בנגקוק – פאטאיה 
לאחר ארוחת הבוקר נעזוב את שאון המכוניות והמוני האדם לטובת נופש, נעלה על הרכב ונצא 
ולחך. לאחר  לעין  ואטרקציות,  בירת התיירות של האזור, מלאה פעילויות  דרומה אל פטאיה, 
התמקמות בבית המלון, נצא יחדיו להיכרות עם העיר הצבעונית. בין שלל אפשרות הבילוי בעיר 
ניתן למצוא: סיור ביער גשם, שייט אל האיים והשמורות מסביב לאי, שהייה על חופיו הלבנים 
ניתן  ובילוי.  למנוחה  שיוקדש  חופשי,  לזמן  בעיר  נשהה  הסוערים.  הבילוי  במרכזי  ערב  ובילויי 
הלבנים,  מהחולות  ליהנות  זמן  הסמוכים.  באיים  וביקור  לשנורקלינג  וכן  לדייג  לשייט,  לצאת 
מפלים, חיי טבע עשירים עם פילים קופים וחיות נוספות, מפרצים ושוניות אלמוגים עם עולם 

תת ימי מרהיב. כל אחד יוכל למצוא את אשר על ליבו. 

יום 11: שייט לאיי האלמוגים 
והחולות הלבנים מול פטאיה. במהלך השייט  הבוקר נצא ליום של שייט בין האיים הטרופיים 
נעגון בחופים מרוצפי אלמוגים, בין לגונות תכולות וצמחייה טרופית. נצא לשחייה ונראה את דגי 
הים הצבעוניים בינות לשושנות ים ושאר מיני אלמוגים – נפתחים כפרחים במים. נעצור לארוחת 
צהריים על אחד החופים ונאפשר לכל אחד למצוא את השקט והרוגע שלו. בשעות הערב נצא 

בשייט חזרה לבית המלון.

יום 12: יום נופש – פאטאיה 
בין שלל אפשרות הבילוי בעיר ניתן למצוא: סיור ביער גשם, שייט אל האיים והשמורות מסביב 
ובילויי ערב במרכזי הבילוי הסוערים. נשהה בעיר לזמן חופשי,  לאי, שהייה על חופיו הלבנים 
שיוקדש למנוחה ובילוי. ניתן לצאת לשייט, לדייג וכן לשנורקלינג וביקור באיים הסמוכים. זמן 
ליהנות מהחולות הלבנים, מפלים, חיי טבע עשירים עם פילים קופים וחיות נוספות, מפרצים 

ושוניות אלמוגים עם עולם תת ימי מרהיב. כל אחד יוכל למצוא את אשר על ליבו. 

יום 13: פאטאיה– בנגקוק – תל אביב 
בנגקוק.  לכיוון  ונצא  תאילנד  מחופי  ניפרד  בפטאיה,  סיורינו  את  נשלים  הבוקר  ארוחת  לאחר 
ככל שיותיר לנו הזמן נעצור לאורך הדרך בואכה בנגקוק. נמשיך לכיוון שדה התעופה בבנגקוק 

לטיסה חזרה לת"א. 

יום 14: נחיתה בת"א
טיסת לילה, ונחיתה בת"א בבוקרו של יום 14. 

www.ypaymore.co.il  09-8648648 ת:  ו והזמנ ם  וספי נ ם  לפרטי

תכנית הטיול – הינה תכנית עקרונית, שינויים בסדר הביקורים \ הימים יכולים להתרחש עקב מגבלות \ שינויים במהלך הטיול – כמו גם אילוצים בשטח בזמן הטיול. החברה תעשה ככל שביכולתה להבטיח 
את הצלחת הטיול וביקור בכל האתרים המפורטים בתוכנית ) טל"ח (. מניין ימי הטיול כולל את יום היציאה מישראל ועד יום החזרה \ נחיתה בישראל.

בחרתם חופש - למה לשלם יותר?תאילנד 14 יום: מסלול הטיול


