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  בין ערים עתיקות, צפון פראי וחופי ים -תאילנד

 ימים  14

 2022בפברואר   5 –נואר  בי 23   :  היציא                                 21.12.21

 המרהיב בצ'אנג מאי  כולל פסטיבל הפרחים 

  

 

 

 

 

 

 

  
 שיאי הטיול: 

 
 בנגקוק התוססת  -
 ת מהונג סורן ופאי הציוריוהעיירות  -
 איוטאיה ההעתיק  השרידי הביר -
 נסיעה בוואנים בצפון  -
 מיעוטים אתניים בצפון  -
 שמורת ההר הגבוה דוי איטנון  -
 מערת טאם לוד  -
 שייט לשמורת הטבע הימית אנגטונג   -
 האי קו סמוי והחופים  -
 פסטיבל הפרחים בצ'אנג מאי  -
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תאילנד היא ארץ החיוכים, ממוקמת בלב דרום מזרח אסיה. ממלכה זו שמרה על עצמאותה במשך  
נופים, טעמים וחוויות  פה נהנה ממאות שנים וניתן לחוות בה תרבות ומסורת לצד קדמה רב גונית. 

מסע מעמיק אל תאילנד שמעבר ליעדי התיירות  זהו חושניות בתנאי אירוח ושירותים מעולים. 
טאייה, בצפון מערב ניסע  ואי  ה העתיק  ה ההיסטוריה המיוחדת דרך הבירנכיר את יים. הסטנדרט

המאוכלסות ע"י שבטי   סורן ופאי-לעיירות הציוריות מהונג   בדרכים הרריות ומרהיבות מצ'אנג מאי עד
האיים   נטוס דרומה אל כמו כן  . בנגקוק - סיור עומק באחת הבירות הנהדרות בעולם. לא נוותר על  הרים

 סומים, בראשם האי הכי כייפי: קו סמוי, ממנו נצא בשייט לאיים קטנים עם חופים לבנים.  הק
 
 

 קו סמואי  – בנגקוק  –תל אביב  :1+2ימים 
נעבור לטיסת פנים לאי קו סמואי   נצא בטיסת לילה לבנגקוק בירת תאילנד. לאחר הנחיתה

ונחכה לתשובות   PCRלמלון שלנו, נעבור בדיקת ניסע  , שבדרום המדינה.בלב מפרץ סיאם
 )ע( בקו סמואיבחדרים. לינה 

 
 

  מדסום  באיים הקטנים קו טאן וקושחייה והתענגות  :3יום 
כדי להתענג  KHO MADSUM KHO TAN AND   סמוילשני איים קטנים דרומית לקו  שייטנצא ב

על חופים לבנים יפים ומים צלולים. פה פשוט נהנה לכמה שעות של שקט, שחיה ובילוי בחוף  
.  בקו סמוי לינהחיי הלילה, המסעדות והבארים. ונצא לטעום מ, למלון סמוינחזור לקו  מרהיב.

 ( ע)ב,
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   טונג-שייט למקבץ איי אנג :4יום 
. נבלה על יפהפיים שהיא מקבץ איים, צוקים ומפרצים  ,טונג-היום נפליג אל שמורת הטבע אנג

לאחד האיים  סירות קטנות, עלייה שייט בהסירה ונרד במספר הזדמנויות לרחצה, שנורקלים, 
חזרה   .ארוחת הצהריים וכיבוד במהלך היוםעל הספינה נהנה מלתצפית נוף מרהיבה ועוד.  

 )ב,צ(  למלון לקראת ערב.
 

 בנגקוק - סמוי: החופים הנפלאים, המקדש הסיני, כפר הדייגיםקו  האי :5יום 
באי  נערוך חצי יום סיור  .מקומות בילויו חופים נהדרים , סביבה טרופית, קובל בירוט סמויהאי 

אחד מלא בחנויות ומקומות בילוי,   - חופים השונים באופייםונבקר בצפיות נוף  נעלה ל :הקסום
'גן הפסלים הסודי'  הסיני של סמוי, נמשיך ל נבקר במקדש אחד שקט, אחד מוקף ירוק ועוד. 

אך, איזה שפע של כיף 'כפר הדייגים' על החנויות ודוכני האוכל ושתייה שהוא מציע. -בנבקר ו
 בתאילנד! 

 )ב,צ( ללינה בבנגקוק. בנגקוק לנטוס ערב ב
 
 

 קנצ'נבורי –איוטאייה  בירת הממלכה העתיקה :6יום 
איוטאייה, בירת ממלכת סיאם העתיקה ללאחר שנקבל תשובות על בדיקת הקורונה ניסע 

 . 18-שהוחרבה בידי הבורמזים במאה ה
אין, המסמל את השפעת העידן החדש  -פא-בנג 19-נבקר בארמון הקיץ מהמאה ה בהגיענו

בממלכה, נהלך בין שרידי מרכז השלטון של העיר, אשר סוחרים ומשלחות מאסיה ואירופה  
הגיעו אליה דרך נהר ורשת תעלות מים, מביאים אליה את מרכולתם והשפעתם. אחה"צ ניסע  

ר הקוואי. נבקר בגשר המפורסם ובסביבתו בהקשר מערבה למחוז קנצ'נבורי דרכו זורם נה
 (צלאירועי מלחמת העולם השנייה. לינה בקנצ'נבורי )ב,

 
 בנגקוק -טיול טבע בשמורת ארוואן, שייט על נהר קוואי  :7יום 

הבוקר נצעד ביער הסבוך בשמורת הטבע ארוואן, מהגדולות בתאילנד והידועה בשבעת מפלי 
אי כשסביבנו הרים ירוקים ונהנה מארוחת צהריים באזור המים שלה. נשוט על נהר הקוו

 כרות ראשונית עם בירת תאילנד.יהגדולה ונערוך ה לבנגקוק ניסעבגמר הסיור יפהפה זה. 
 )ב,צ(

 
 : הרובע הסיני, מקדש וואט פו, ארמון המלך, סיור לילהבנגקוק :8יום 

, פה  נבקר ברובע הסיני של העיררחבי העיר. בשייט ו משולב באוטובוסנסייר באופן היום 
נראה את השוק המקומי ואת פסל בודהה הזהב ששוקל חצי טון! נמשיך לביקור במקדש וואט 

נצא ערב ב נתפעל מפסלו הענק של הבודהה השוכב ובארמון המלך המפואר. ופו ההיסטורי  
סגידה פינת ה את שוק הפרחים, לראות ,הסואנת ביותר בדרום מזרח אסיה לסיור לילי בעיר

 ( צב, ארוואן ועוד. )
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: שייט על נהר, הרובע המסחרי, בית ג'ים טומפסון, רכבת מרכז העיר בנגקוק :9יום 
  צ'יאנג מאיצפונה ל - עילית

לקבל זווית ראייה מעט שונה על בירת  כדינשוט על נהר הצ'אופראייה  אחרי ארוחת בוקר
נבקר פה  .עיר, לחוות את הלב המסחרי של האל האזור המסחרי התוסס ניסע  תאילנד.
שפעל לקידום תעשיית המשי בתאילנד והצגת תוצרתה  ,של ג'ים טומפסון יפהפהבביתו ה
ורדי  הבית התאילנדי המסורתי עודו עומד כקפסולת זמן בתוך עולם מודרני של גבעולם. 

שחקים. ניסע ברכבת העילית החוצה את האזור המסחרי מלמעלה ולא נוותר על ביקור  
בקניונים עם שפע מרכולתם המסורתית המשולבת עם אלקטרוניקה, בגדים, אוכל ומה לא. 

בירת שהיתה מאי  לצ'יאנגטיסה צפונה ללשדה התעופה  נעבור בהתאם למועד הטיסה
מהווה 'בירת הצפון' של תאילנד ומשמרת את מאפייני   וכיום ממלכת לאנה במשך מאות שנים

 . לינה בצ'אנג מאי )ב,צ( סיור בשוק הלילהלאחר התארגנות במלון נצא ל האזור.
 

דוי   מקדש  -עם ההר הגבוה ביותר בתאילנד שמורת דוי אינטנוןטיול טבע ב :10יום 
 סוטהפ

   -מ' מעל פני הים  2,565 – בתאילנדאינטנון, ההר הגבוהה ביותר -שמורת דויבוקר ניסע אל ה
נצעד בשביל יער גשם לח, נראה את הפגודות היפות שנבנו לכבוד מלך ומלכת תאילנד  פה 

נבקר באחד אחר הצהריים ונאכל ארוחת צהרים למרגלות אחד המפלים היפים בשמורה. 
נוף העיר  לשמוע את סיפור המקום ולצפות ב -דוי סוטהפ -המקדשים היפים בתאילנד

 )ב,צ( לינה בצ'יאנג מאילבסופו של יום נשוב . וסביבתה
 

 פאיטבע, כפרים ומעיינות חמים באזור רכיבה על פילים,   :11יום 
על  אחר כך נערוך שייט ונכיר את יכולותיהם ו על פילים  , נרכבעם בוקר נצא בוואנים לכיוון צפון 

  PAIנמשיך בדרך המיוערת מערבה לאזור העיירה במורד הנהר הרגוע. רפסודות במבוק 
נבקר ב'פאי קניון' הוא ערוץ התחתרות מי הנחל בסלע הוורדרד,    השוכנת בעמק יפהפה.

נבקר בנביעות המים החמים )כניסה למים במידה ויתאפשר( , MEA YENנראה את פגודת 
 )ב,צ(ובערב נהנה מהעיירה הרגועה 
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  פאי - סורן גטיולי טבע ושבטים במהונ :12יום 
בדרך פתלתלה ויפה בינות הרים ועמקים, נראה את מערת מערבה נמשיך בנסיעתנו 

אשר בתוכה זורם נחל מים  THAM LODהדגים..כן..כן דגים בתוך ההר, ונכנס למערת 
יגרו לממלכה במרוצת הבצפונה של תאילנד נראה מספר מיעוטים אתניים שצלולים. 

דונג, מבורמה השכנה, אשר חלק מנשותיו עונדות  אאת אנשי הפיתכן ונראה ההיסטוריה. 
הונג סורן, עיירה ציורית  -נגיע אל מהבהמשך  .נבקר בכפרםו ,לצווארן ולרגליהן טבעות מתכת

על העיר, נאכל ארוחת צהריים  . נעפיל למצפה שמאשר בליבה אגם קטן ומקדשים בורמזיים
 )ב,צ( פאי.לינה בנשוב לו

 
 צ'יאנג מאי  – מלאכות יד מסורתיות, סחלבים :13יום 

נתרשם כאשר במהלך היום  ,דרכנו לצ'יאנג מאילאחר ארוחת בוקר נתחיל לעשות את 
בערב נצא . הפרח הרשמי של תאילנד –ממלאכות יד מסורתיות וממשתלה לגידול סחלבים 

 (צ)ב, לינה בצ'יאנג מאי הפרחים.לראות את המחזות היפים של פסטיבל 
 

 לבנגקוק והמשך לישראל מאי  -צ'יאנגטיסה מ  פסטיבל הפרחים פסיעת הנזירים, :14יום 
נשכים קום ונצא לראות את הנזירים הבודהיסטים פוסעים בסיור הבוקר לקבלת תרומות אוכל 

נחזור לארוחת בוקר במלון, ולאחריה נצא לשטוף את העיניים בפסטיבל הפרחים  מהציבור. 
המרהיב. פה נסתובב ונביט בפרחים המגיעים מכל קצוות הארץ, ומסודרים בסידורים  

 ( ב).  חזרה לתל אביבוממנה  אחר הצהריים נטוס לבנגקוק  ע"פ לו"ז הטיסותיפהפיים. 

 *** ייתכנו שינויים בהתאם לטיסות, מזג האויר, הוראות השלטונות ושיקולי המדריך  

 
 
 

 אית אנא ודא/י שבידך ביטוח רפואי המכסה ביטול מסיבה רפו
 

 0$283 מחיר הטיול:

 0$40 : תוספת ליחיד/ה בחדר

 מחיר כולל:ה
 לבנגקוק וחזרהטיסות מנתב"ג  

 טיסות פנים בתאילנד  3
 מיסי נמל, הטלי בטחון ודלק הידועים היום 

 לינות במלונות בדרגת תיירות טובה  
 )ב= ארוחת בוקר, צ= ארוחת צהריים, ע= ארוחת ערב(   בכל יום חצי פנסיון כמפורט 

 ובצפון וואנים על פי המסלול  , אוטובוס תיירים ממוזג
 מדריכים מקומיים 

   "מצוות "איילה   ישראלי מדריך 
 לפי המפורט בתוכנית    כניסות לאתרים 

 טיפים לנותני שרות מקומיים 

  המחיר אינו כולל:
 ( ו )ניתן לעשות דרכנ   חובה !–מטען ביטוח רפואי ו

 הוצאות אישיות 
 מסי יציאה מתאילנד, במידה וייגבו 

 PCRבדיקת 

 

 הרשמה לטיול: 
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חודשים מיום היציאה לטיול. לצורך הרשמה  6על היוצאים להצטייד בדרכון בר תוקף, מינימום  

טחת . עם הבINFO@AYALAGROUP.CO.ILיש למלא את טופס ההרשמה ולשלוח אל: 
  3. את יתרת הסכום ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד 250$קיום הטיול תיגבה מקדמה בסך 

    בשקלים על פי שער העברות הגבוה ביום החיוב.תשלומים שווים ללא ריבית. התשלום 
 

 תנאי תשלום:  
 

 דמי הרשמה. 250$עם הבטחת קיום הטיול ייגבו 
 תשלומים בכרטיסי אשראי, על פי שער העברות גבוה ביום החיוב.   3שאר הסכום עד 

בטופס ההרשמה, בין שאר הפרטים, יש למלא פרטי כרטיס אשראי. על סמך זה אנחנו 
  חודשדמות לספקים בחו"ל. את חיוב כרטיסי האשראי בפועל אנחנו מבצעים כמעבירים מק

למבקשים תשלומים: התשלום  .לפני היציאה לטיול, אלא אם תבקש מועד יותר מוקדם 
הראשון ירד במועד חיוב חשבונך, הסמוך למועד חיוב הכרטיס על ידינו. כל התשלומים ירדו  

 ה ביום חיוב הכרטיס על ידינו . בסכום שקלי שווה, על פי שער העברות גבו
 

 
 ביטולים:

 
 דולר   100מיום היציאה יחויב ב   ימי עבודה 41-60המבטל בתוך 
 דולר   580מיום היציאה יחויב ב   ימי עבודה 21-40המבטל בתוך 
 דולר  1100מיום היציאה יחויב    ימי עבודה   13 -20המבטל בתוך 
 . דולר 1500מיום היציאה יחויב     ימי עבודה  7-12המבטל בתוך 

 ימי עבודה  מיום היציאה יחויב במלוא מחיר הטיול     7המבטל בתוך פחות מ 
 בנוסף תחויב עלות ביטול הטיסה בהתאם למדיניות חברת התעופה. 

 
 ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וחגים - ימי עבודה: א'

 
ביטוח רפואי המכסה ביטול מסיבה רפואית פוליסת "הראל"  עם הרשמה מומלץ לרכוש  

 ימים לפני היציאה, במחיר ימי הטיול בלבד . 240הנרכשת  דרכנו מכסה ביטול  בתוך 
  

 דרישות משרד הבריאות התאילנדי: 
 תעודת מתחסן/ת

 ביציאה מישראל  PCRבדיקת 
 בכניסה לתאילנד PCRבדיקת 

 לפחות  50,000$על ביטוח שעומד 
 למלא טופס אינטרנטי שבוע לפני היציאה, אליו מעלים טפסים. לינק יישלח סמוך למועד.

 
 , ת טיול מוצלחבברכ

 גיאוגרפית  צוות איילה
 

 : נוספיםלפרטים 
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