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Теплі вітання нашим партнерам! 

Серпень знаменує особливим 
святом. День матері в Таїланді, 
який відзначається 12 серпня для 
вшанування її величності королеви 
Сірікіт. 

Багато дітей створюють власні 
листівки ручної роботи, які 
дарують в подарунок матері. 
Тайський традиційний подарунок 
на День матері - букет жасмину або 
гірлянди, як символ безумовної 
любові. 

Ми сподіваємося, що вам 
сподобається літній відпочинок. 
 

Завжди Ваш, 

Празький Офіс ТА 
 

 

 

 
З панорамним видом на 
величну річку Чао-Прая, 
Капела Бангкок є воротами 
до вічної краси природи та 
міського оазису.  101 номер-
люкс та вілла з видом на 
річку раді запрошувати вас. 
Для отримання додаткової 
інформації відвідайте 
https://www.capellahotels.co
m/en/capella-bangkok. 

  
Перша зустріч на річці Маконг 

відбудеться 25 серпня 2020 
 

У рамках теми "Збалансоване 
відновлення туризму для кращого 
майбутнього" буде проводитись 
самміт Координаційного бюро 
туризму в Меконгу (МТКО) та 
організовуватися державно-
приватне партнерство "Напрямок 
Меконг" при спонсорстві 
Стратегій-членів "Хамелеон". 

На 15 коротких сесіях будуть обговорюватися питання, що змінюються від 
зміни настроїв ринків Китаю та Японії, рекомендації для секторів 
зустрічей, останні дані та розуміння для туристичних підприємств, як 
спілкуватися із зацікавленими сторонами в цей час, постійно зростаюча 
важливість сталого розвитку, включаючи зміни клімату, забруднення, 
захист дітей та збереження дикої природи, а також аналіз сценаріїв для 
підготовки до майбутнього. Повна програма та безкоштовна реєстрація 
доступні за посиланням: https://www.destinationmekong.com/dms2020/ 
 
 

Сертифікат безпеки SHA вручений 414 
компаніям у Бангкоку 
 

Всього 414 підприємств Бангкоку нещодавно були 
нагороджені сертифікатом «SHA» за відповідність 
основним стандартам гігієни та безпеки праці для 
своїх послуг відповідно до загальнодержавних заходів щодо запобігання 
поширенню коронавірусу (COVID-19). 

Міністер туризму та спорту пан Фіпхат Ратчакітпракан нещодавно 
виступав на презентації, яка відбулася 4 серпня 2020 року в залі 
Королівського парагону в Бангкоку. Міністр сказав: "SHA демонструє 
тісну співпрацю між Міністерством туризму і спорту та Міністерством 
охорони здоров'я, а також приватним сектором, щоб посилити довіру до 
туризму та громадського здоров'я Таїланду на період відновлення піля 
COVID-19 пандемії". 

Проект Amazing Thailand SHA, розпочатий в середині травня 2020 року, 
отримав заявки від 5 832 підприємств з усієї країни. Поки 41021 бізнес 
проходить оцінку SHA, у тому числі 1010 підприємств у Бангкоку, що 
робить місто найбільш сертифікованими установами SHA, 498 
підприємств на Пхукеті та 340 підприємств з Чіанг Май. 
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Розширення варіантів туризму 
У Південному Таїланді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Накхон Сі Тхаммарат і Фатталунг зараз заслужено 
привертають все більше уваги туристів. 

 
Nakhon Si Thammarat був важливим релігійним та культурним 
центром історії Таїланду і пропонує відвідувачам поєднання 
історії та спадщини, культури, кухні, природи та прекрасних 
пляжів на його понад 225 кілометрів узбережжя. В центрі 
міста Ват Фра Махатхат Ворамахавіхан, заснований у 8 
столітті, вважається одним із найсвятіших храмів Таїланду, 
оскільки містить реліквії Будди. Основна ступа висотою 78 
метрів оточена 173 меншими, тут є колекція статуй Будди в 
стилі Сухотай та чудових фресок, які зображують персонажів 
Рамаяни. 
 
Для тих, хто віддає перевагу місцевому досвіду, Бан Хірі Вонг, 
пропонує відвідувачам місцеві ремесла та 
сільськогосподарські продукти. Чудовий смак різних фруктів, 
вирощених тут, як дуріан, мангостин та рамбутан, вважають 
одними з найкращих в Таїланді. 
 
На північній околиці Нахон Сі Таммарат лежить район Ханом, 
тихе місто на березі моря, що робить його ідеальним місцем 
для відпочинку. Відвідувачів буде нагороджено видами 
рожевих дельфінів, які прикрашають береги. Кажуть, що у 
світі залишилось лише 2000 рожевих дельфінів, і 60 з них 
мешкають біля узбережжя Ханом та його незайманих пляжів. 
 
Далі на південь ви прибудете до Фатталунга. У місті є 
унікальна пам'ятка, дві цікаві вапнякові утворення, в одній з 
яких проходить тунель, а найвідомішою визначною пам'яткою 
в провінції є парк водоплавних птахів Thale Noi, найбільший 
у своєму роді в Таїланді. Thale Noi, що означає «маленьке 
море», - це найбільший у країні заповідник для водоплавних 
птахів та притулок різних видів птахів, ссавців, плазунів, риб 
та земноводних. Це 460 кв. водно-болотні угіддя, які внесені 
Міжнародним союзом охорони природи (МСОП) як 
охоронювана територія, тоді як розділ нелюдської території 
Тале-Ной охороняється Рамсарською конвенцією, 
міжнародним договором щодо збереження та сталого 
використання водно-болотних угідь навколо світу. Атракціон 
пропонує цікаві розваги: спостерігати за різноманітністю 
близько 287 видів птахів, включаючи ендемічних та 
мігруючих птахів, випробовувати життя водних буйволів та 
спостерігати схід сонця. Туристи можуть відвідати громаду 
Хуа Лан Хуа Ліо, розташовану в Бан Тале Ной. З атмосферою, 
схожою на місцеві, громада пропонує справжню їжу та 
десерти, вироби, вироблені громадою із Крахуту. 

 

 

                                               Tуристичне Управління Таїланду, Празький Офіс  
                                                        Адреса: Quardrio Office, Purkyňova 2121/3, 110 00 Prague 1 Tel. +420 281 913 738-9 email: tatprague@tat.or.th 
                                                        Зони відповідальності: Чеська Республіка, Словаччина, Угорщина, Польща, Україна, Румунія, Болгарія та   Балкани.  
                                                        ТОВ Глобал Маркетинг Солюшинз, Представництво Празького Офісу Туристичного Управління Таїланду в Україні 
                                                        Адреса: Провулок Тараса Шевченка 7/1, Київ Tel. +38 044 278 73 31 email: office@tourismthailand.com.ua  
                                                        Сайт: http://tourismthailand.com.ua/  

 

mailto:tatprague@tat.or.th
mailto:office@tourismthailand.com.ua
http://tourismthailand.com.ua/

