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Tajlandzkie pociągi dalekobieżne będą kursować z nowego 

węzła kolejowego w Bangkoku 
 

Tajlandzkie Koleje Państwowe (SRT) ogłosiły przeniesienie 52 pociągów 

dalekobieżnych, pośpiesznych i ekspresowych ze stacji Hua Lamphong w 

Bangkoku do nowego terminalu centralnego Krung Thep Aphiwat – ze 

skutkiem od 19 stycznia 2023 r. Od tego dnia turyści, aby skorzystać z 

połączeń kolejowych do innych miejsc w całej Tajlandii, będą musieli udać 

się do centralnego terminalu Krung Thep Aphiwat; pociągi do Bangkoku 

również będą przyjeżdżać do tego terminalu. Zmiana dotyczy 14 połączeń 

kolejowych na północ, 20 na południe i 18 na północny wschód (Isan). 

Więcej informacji można znaleźć na stronie 

https://www.tatnews.org/2023/01/thailands-long-distance-trains-to-

operate-from-new-bangkok-rail-hub-from-19-january-2023/ 
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Tajlandia przyjmuje wszystkich zagranicznych turystów w 

ramach polityki ponownego pełnego otwarcia na turystykę 

 

Bangkok, 9 stycznia 2023 r. – Urząd ds. Turystyki Tajlandii (TAT) pragnie 

wyjaśnić, że Tajlandia nadal przyjmuje wszystkich zagranicznych turystów w 

ramach polityki ponownego pełnego otwarcia na turystykę, która weszła w 

życie 1 października 2022 r. 

Wicepremier Tajlandii i Minister Zdrowia Publicznego, J.E. Pan Anutin 

Charnvirakul powiedział: ‘Podróżni przybywający do Tajlandii z zagranicy nie 

muszą okazywać dowodu szczepienia’. 

Co więcej, turyści zagraniczni nie mają już obowiązku okazywania wyników 

testów ATK lub RT-PCR. 

W ramach ponownego pełnego otwarcia na turystykę Tajlandia oferuje 

również turystom dłuższy okres pobytu. Od 31 marca 2023 r. okres pobytu 

zostaje wydłużony do 45 dni (z 30 dni) dla turystów z krajów/terytoriów 

uprawnionych do zwolnienia z obowiązku wizowego oraz do 30 dni (z 15 dni) 

dla osób uprawnionych do otrzymania wizy on arrival (VOA). 

Jednakże, podczas gdy Tajlandia wita wszystkich przybywająych, kraje 

pochodzenia niektórych turystów mogą wymagać, aby przyjezdni, w tym ich 

obywatele powracający do domu, mieli ujemny wynik PCR. 

W związku z tym Tajlandia, starając się dostosować do przepisów tych krajów, 

wymaga ubezpieczenia COVID dla turystów z tych krajów lub turystów 

odwiedzających Tajlandię i kontynuujących podróż do tych krajów, na 

wypadek pozytywnego wyniku testu podczas pobytu w Tajlandii. Wśród takich 

krajów są Chiny i Indie. 

W ramach kampanii ‘Odwiedź Tajlandię w roku 2023: niesamowite nowe 

rozdziały’ turyści z całego świata zaproszeni są do poznanwania niezliczonych 

wspaniałych istniejących od dawna i nowych atrakcji, produktów i usług 

turystycznych królestwa. 
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Poznaj nowe sposoby podróżowania po Tajlandii dzięki 

rozszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality AR). 

Join Dołącz do wciągającej podróży po Tajlandii! Ta wirtualna trasa, oparta 

na doświadczeniach rzeczywistości rozszerzonej (AR), pozwala odkrywać 

tajską kulturę, muzykę, jedzenie, festiwale i nie tylko. Udaj się w podróż z 

Chiang Mai na północy do Yasothon i Loei na północnym wschodzie, do 

Ayutthaya w regionie centralnym oraz Phatthalung i Trang na 

południu.Ruszajmy w podróż już teraz! Pokoloruj swoje życie dzięki 

nowemu doświadczeniu podróżowania po Tajlandii dzięki rozszerzonej 

rzeczywistości. Poznaj fantastyczną kulturę i tajskie egzotyczne festiwale na 

fb.me/rediscover-thailand 

 

 

 

 


