Analiza rynku tuystycznego

Tajlandia
"Thai" w języku tajskim znaczy wolny. Kraj słynący z
lazurowej wody, rajskich wysp, piaszczystych plaży,
urokliwych gabinetów SPA. W dwa słowa można ująć
charakter państwa – „barwa i chaos”. Te dwa elementy
spotykamy na każdym kroku spacerując uliczkami
Tajlandii. To czerwone i żółte dachy domów, po zielonej
rzece płynące łódeczki z kolorowymi kwiatami i
egzotycznymi owocami. Złociste wieżyczki świątyni i
purpurowe latawce na tle błękitnego nieba. Wszystko to
przyprawione promieniami gorącego słońca.
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Królestwo Tajlandii (ประเทศไทย)
Wstęp
Przedstawiona poniżej praca ma na celu sporządzenie szczegółowej analizy rynku
turystycznego Królestwa Tajlandii, scharakteryzowanie danego państwa w znaczeniu
globalnym oraz przydatności w stosunku do Polski, a także określenie perspektyw rozwoju
rynku tego kraju.
Praca opiera się na danych opublikowanych w raportach i innych dokumentach
przedstawionych na stronach internetowych organizacji UNWTO, MSiT, POT. Ogólne
informacje czerpano z czasopism lub stron internetowych poświeconych zagadnieniom
związanym z Tajlandią.
Tajlandia jest zaliczana wg UNWTO do regionu Azji i Pacyfiku, subregion Azja Południowowschodnia.
Aktualna sytuacja na rynku turystycznym regionu Azji i Pacyfiku z wyszczególnieniem
Tajlandii (wyniki z 2012 roku)1






1

Dla regionu Azji i Pacyfiku w 2012 roku przypada 22,6% z wszystkich przyjazdów
międzynarodowych czyli 233,6 milionów przyjazdów.
Region ten odnotował wzrost aż 7% czyli 16 milionów więcej międzynarodowych
przyjazdów, to najszybszy wzrost ze wszystkich regionów UNWTO.
Według UNWTO, perspektywy na rok 2013 są najsilniejsze właśnie dla regionu Azji i
Pacifiku.
Tajlandia ma 22,354 tysięcy przyjazdów międzynarodowych, to 9,6% udziału na
rynku regionu Azji i Pacyfiku. Porównując wyniki do roku 2011 to wzrost o 16,2%.
Dochody Tajlandii z turystyki zagranicznej wynoszą 30,092 milionów USD, to 9,3%
udziału regionu Azji i Pacyfiku. Region ten odnotował 323,865 milionów USD, w
skali globalnej to 30,1%.

UNWTO Tourism Highlights, 2013 Edition

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_highlights13_en_hr.pdf s. 1-2, data odczytu:
19.10.2013
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I. Podstawowe uwarunkowania rozwoju turystyki przyjazdowej,
krajowej i wyjazdowej.
1. Ogólne informacje o Królestwie Tajlandii
Tab. 1. Ogólne informacje o Królestwie Tajlandii

NAZWA

KRÓLESTWO TAJLANDII

JĘZYK

Tajski

STOLICA

Bangkok

FLAGA

USTRÓJ

Pięć poziomych pasów
czerwony – naród tajski,
biały – religia,
niebieski – monarchia
Monarchia konstytucyjna

GŁOWA PAŃSTWA

Król Bhumibol Adulydej

WALUTA

Bat (THB) 1 PLN – 10,23 THB

RELIGIA

buddyzm

POWIERZCHNIA

513 120 km2

LICZBA LUDNOŚCI (2013)

67 448 120

GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA

131,45 os./km2

STREFA CZASOWA

UTC+7

NAJWYŻEJ POŁOŻONY PUNKT

Doi Inthanon 2,576 m

NAJNIŻEJ POŁOŻONY PUNKT

Zatoka Tajlandzka 0 m

KLIMAT

zwrotnikowo monsunowy

PKB (2012)

$365.6 mld

KOD SAMOCHODOWY

TH

KOD TELEFONICZNY

+66

DOMENA INTERNETOWA

.th

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA

http://www.tourismthailand.org
Źródło: Opracowanie własne
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Położenie
Tajlandia to państwo w południowowschodniej Azji. Leży na Półwyspie
Indochińskim oraz częściowo na Półwyspie
Malajskim. Powierzchnia kraju zajmuje 513,1
tysięcy
km2.
Na wschodzie graniczy z Laosem i Kambodżą,
z Malezją na południu oraz z Birmą
(Myanmarem)
na
zachodzie.
Leży pomiędzy wodami Oceanu Indyjskiego i
Spokojnego,
od
zachodu
to
Morze
Andamańskie a od wschodu i południa to
Zatoka Tajlandzka zaliczana do Morza
Południowochińskiego.
Ryc. 1. Mapa położenia Tajlandii
Źródło: world-travel-blog.blog.onet.pl
data odczytu: 26.10.2013

Ludność

Ponad 65 mln ludzi zamieszkuje ten kraj. Tajowie stanowią ok. 75% społeczeństwa, 14% to
ludności
pochodzenia
chińskiego.
94.6% mieszkańców to buddyści. Ok. 4,6% stanowią muzułmanie, natomiast 0,7%
społeczeństwa wyznaje chrześcijaństwo.
Klimat

Zdecydowana część Tajlandii leży w strefie klimatu zwrotnikowego monsunowego, część
południowa kraju czyli Półwysep Malajski położony jest w klimacie równikowym.
Średnie temperatury miesięczne wahają się w przedziale od 20 do 35° C, na północy kraju
chłodniej,
zaś
na
południu
cieplej.
Możemy
wyróżnić
3
- marzec - maj - pora gorąca - bez deszczu bardzo gorąco.

pory

roku:

- czerwiec - październik - pora deszczowa - gorąco, każdego dnia deszcze trwające godzinę w
ciągu dnia lub nocy. Temperatura niższa, jednak wilgotność powietrza jest bardzo duża.
- listopad-luty - pora chłodna - chłodniej, niewielkie opady.
Tak dużych wahań temperatury nie ma w regionech centralnych oraz południowych. Panuje
tam ciepły i wilgotny kimat.
Tajlandię najlepiej odwiedzać w okresie od listopada do kwietnia.
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Ryc. 2 Średnie temperatury miesięczne w Bangkoku(°C)
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Ryc. 3 Średnie opady miesięczne w Bangkoku(mm)

Źródło: http://www.etajlandia.pl/0102.php, data odczytu:26.10.2013

Podstawowe dane gospodarcze

Dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze, wolnej przedsiębiorczości, dobrej polityce
inwestycyjnej oraz silnej branży eksportowej Tajlandia osiągnęła stabilny wzrost szczególnie
w dziale przemysłu, rolnictwa i eksportu. Szacuje się, że eksport generuje ok. 70% PKB
Tajlandii.W szczególności eksportuje sprzęt elektroniczny, samochody, towary rolne i
żywność. Tajlandia stara się utrzymać wzrost gospodarczy poprzez wspieranie krajowej
konsumpcji i inwestycji publicznych. Jeden z najniższych poziomów bezrobocia na świecie
ma właśnie Tajlandia, poniżej 1%.
Jednym z głównych sektorów gospodarczych Tajlandii jest turystyka, generująca ponad 6%
PKB tego kraju poprzez wpływy z usług.
Przepisy wizowe

Dnia 11 sierpnia 2011 zniesiono obowiązek wizowy obywatelom RP przy wjeździe do
Królestwa Tajlandii w celach turystycznych na okres nieprzekraczający 15 (przy podróży
lądowej z krajów sąsiednich) i 30 dni (przy podróży samolotem).
Ustrój

Tajlandia została monarchią konstytucyjną po uchwaleniu konstytucji w roku 1932 r.
Głową państwa jest król Bhumibol Adulyadej – Rama IX. Dwuizbowy parlament
(Zgromadzenie Narodowe) jest najwyższym organem ustawodawczym kraju, składa się z
Izby Reprezentantów i Senatu. Władza wykonawcza znajduje się w rękach Rady Ministrów,
której przewodzi premier. Szef rządu wybierany jest spośród posłów Izby Reprezentantów.
Władzę sądowniczą w kraju sprawują niezawisłe sądy z Trybunałem Konstytucyjnym na
czele.
Historia

Tajowie przybyli na obecne tereny kraju z południowo-zachodnich Chin w X-XII wieku.
Asymilowali się z rdzennymi mieszkańcami Khmerami oraz czerpali z ich kultury i przejęli
ich religie buddyzmu.
Kontakty z Europejczykami (m.in. Portugalczykami, Anglikami, Hiszpanami, Holendrami)
rozpoczęły się w XVI i XVII w. W XIX w. Tajlandia była pod względem formalnym
niepodległa, jednak realnie była bardzo uzależniona od państw kolonialnych. Oficjalną
nazwą do 11 maja 1949 był Syjam. Stolicą jest Bangkok.
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2. Atrakcje turystyczne przyciągające największą liczbę turystów: 2
Phuket
największa wyspa Tajlandii,
położona
na Morzu
Andamańskim przy
zachodnim
wybrzeżu Półwyspu Malajskiego. Największym miastem i stolicą prowincji jest
miasto Phuket. Wnętrze wyspy jest górzyste, pokryte lasami. Na zachodnim wybrzeżu
znajdują się piaszczyste plaże, z których najbardziej znana jest Patong, ważny ośrodek
turystyczny, tłumnie odwiedzany przez Europejczyków, szczególnie zimą.
Chiang Mai
W obrębie murów miejskich Chiang Mai znajduje się 36 watów (świątyń buddyjskich), a w
okolicy aż 300. Najważniejsze z nich obejmują: Wat Chiang Man z 1297 roku, Wat Phra
Singh (1345), Wat Chedi Luang (1411), Wat Jet Yot (1455). Miasto stanowi również bazę
wypadową do trekkingu w pobliskie góry, w których można zwiedzić wioski górskich
plemion Akha, Lahu, Hmong,Mien, Karen i Lisu. Inną atrakcją przyciągającą turystów jest
malowniczy nocny bazar oraz hucznie obchodzone festiwale, zwłaszcza Loy Krathong i
Songkran.
Pattaya
Miasto nad Zatoką Tajlandzką, 120 km od Bangkoku. Miasto jest jednym z najsłynniejszych
ośrodków wypoczynkowych w Azji. W 2007 roku Pattaya odwiedziła rekordowa liczba
turystów 6,5 mln. Do rozwoju miasta przyczyniają się seksturystyka i port lotniczy, który jest
położony pomiędzy Bangkokiem a Pattaya. Co roku odbywa się tam turniej tenisowy WTA –
PTT Pattaya Open.
Nakhon Pathom
Uważane jest za najstarsze miasto w Tajlandii. Najstarsze zachowane znaleziska
archeologiczne pochodzą z VI w., z okresu kultury Dwarawati. Najważniejszym zabytkiem i
atrakcją turystyczną jest słynna stupa Phra Pathom Chedi, najwyższa budowla buddyjska na
świecie. W mieście znajduje się również buddyjski żeński klasztor Wat Song
Thammakalayani.
Hua Hin
Miasto turystyczne nad zatoką Tajlandzką, 200km na południe od Bangkoku. Ma 4
kilometrową plażę. Wszystkie pięciogwiazdkowe hotele są położone blisko plaży. Głównymi
atrakcjami turystycznymi oprócz pałacu Klai Kangwon są: pałac Mareukatajawan i stacja
kolejowa w Hua Hin.

Bangkok
Wat Saket Ratcha Wora Maha Wihan, czyli Świątynia Złotej Góry - W zachodniej części
świątynnego obszaru znajduje się sztucznie usypana, licząca 79 m wysokości góra, którą
wieńczy złota chedi. Prowadzi do niej 318 schodków. Można pokusić się o stwierdzenie, że
jest to jedna z największych atrakcji stolicy Tajlandii. Wcześniej okolica, w której znajduje
się Wat Saket była dość ponura – było to miejsce egzekucji i pogrzebów.

2

Strona internetowa: http://pl.wikipedia.org, data odczytu 27.10.2013
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Wat Rong Khun
Twórca świątyni – tajski artysta milioner
Charlemchai Kositpipat wierzy, że jego
dar dla Buddy da mu przepustkę do
wiecznego życia. Jej budowa wciąż trwa i
ma zostać ukończona dopiero w 2070
roku. Nie jest najstarsza, największa ani
najpiękniejsza. Ale na pewno jest jedną z
najbardziej
niezwykłych
świątyń
buddyjskich w Tajlandii. Od jej otwarcia
w 1997 roku odwiedziło ją już ponad 5
milionów osób.
Ryc. 4. Wat Rong Khun
Źródło: http://spirittourism.com/culture/temples/wat-rong-khun-temple-buddhism-religious-place-chiang-raithailand/, data odczytu 27.10.2013

Phra
Phuttha
Maha
Suwan
Patimakon,
czyli
Złoty
Budda
największy na świecie posąg Buddy, zrobiony ze złota, znajdujący się na terenie świątyni Wat
Trimit w Bangkoku. Ma wysokość 3 m, waży ponad 5 ton. Przedstawia Buddę w pozycji
siedzącej, z rękami ułożonymi w tzw. bhumisparśa-mudra.
Phra
Borom
Maha
Ratcha
Wang,
czyli
Wielki
Pałac
Królewski
Służył jako oficjalna rezydencja króla Tajlandii od XVIII wieku do połowy XX wieku. Teren
kompleksu zajmuje powierzchnię 218.400m².
Wat
Pho,
czyli
Świątynia
Leżącego
Buddy
Wat Pho jest jedną z największych (powierzchnia: 80.000m²) i najstarszych świątyń
buddyjskich w Bangkoku. Znajduje się w niej ponad tysiąc wizerunków Buddy, w tym słynny
Leżący Budda.

3. Infrastruktura turystyczna i komunikacyjna
Baza noclegowa

Tajlandia dysponuje ogromną i zróżnicowaną ofertą noclegową, więc nie ma większego
problemu by każdy znalazł sobie coś do siebie. Jednak najczęściej wakacje w tej krainie
kojarzą się z pobytami all inclusive. Hotele oferują produkty, usługi oraz obsługę na
najwyższym światowym poziomie. Standardem luksusowych hoteli są baseny, restauracje,
fitness,
różnorodność
kuchni
i
przede
wszystkim
oferta
spa.
Tańsze noclegi można wybierać z oferty pensjonatów, apartamentów, hostelów czy
bungalowach w dżungli lub na plaży.
Najwyższe ceny noclegów można zauważyć w sezonie turystycznym (listopad – kwiecień)
oraz w okresie świąt.
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Tab.2. Baza noclegowa w Tajlandii i jej wykorzystanie w latach 2011-2012

2012
528 128
48,69
101 171 395
62 423 288
38 748 107

Pokoje
Poziom wykorzystania (%)
Liczba przyjazdów gości
Tajlandczycy
Cudzoziemcy

2011
530 623
43,84
86 240 602
52 108 757
34 131 845

Δ(%)
- 0,47
+ 4,85
+ 17,31
+ 19,79
+ 13,52

Źródło: http://tourism.go.th, data odczytu 27.10.2013

Ciekawą tendecję możemy zauważyć w zmianie ilości pokoji oferowanych turystom w latach
2011 i 2012. Chociaż liczba przyjezdów gości wzrosła ponad o 17% oraz poziom
wykorzystania również wzrosł o 4,85% to ilość pokoji zmalała z 530 623 na 528 128. Ilość
hoteli 3 gwiazdkowych przewyższa stosunkowo resztę kategorii, najmniej istnieje hoteli 2
gwiazdkowych.
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Ryc.5. Ilość hoteli w Tajlandii według kategorii w 2013 roku
Źródło: Opracownie własne na podstawie http://www.zoover.pl/tajlandia, data odczytu 27.10.2013
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Ryc.6. Ilość hoteli w Tajlandii według miejsca w 2013 roku
Źródło: Opracownie własne na podstawie http://www.tripadvisor.com/Hotels-g293915-Thailand-Hotels.html,
data odczytu 27.10.2013

Nic nas nie dziwi, że właśnie w Bangkoku jest ogólnie najwięcej hoteli(730), bowiem jest to
najbardziej znane miejsce i zarazem głównie stolica Tajlandii. Nieco mniej hoteli(610)
posiada Phuket. Hotele cieszą się największą popularnością, jednak stosunkowo ulubionym
rodzajem obiektu noclegowego są bungalowy(117), które bardziej potrafią wczuć się w
klimat Tajlandii. W ofercie bazy noclegowej Tajlandii możemy znaleźć również
apatamenty(77), pensjonaty(42), hostele(20) i kempingi(4). Dane zebrano z portalów dla
turystów, w których przedstawiono konkretną ofertę noclegową w kraju.
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Ryc.7. Ilość innych obiektów noclegowych w Tajlandii w 2013 roku
Źródło: Opracownie własne na podstawie http://www.zoover.pl/tajlandia, data odczytu 27.10.2013

Rok 2012 był wyjątkowo dobrym rokiem dla inwestycji hotelowych w Tajlandii. Miasto
Phuket pozostaje numerem jeden w tej dziedzinie, w danym roku zawarł cztery transakcje o
wartości powyżej 1 miliardy THB każda. W ostatnich latach zauważono tendecję obecności
zagranicznych inwestorów, m. in. z Malezji, Indii, Singapuru i Stanów Zjednoczonych.
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Ryc. 8. Wielkość trasakcji hotelowych w Tajlandii (w mld THB)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie January 2013, OnPoint • Spotlight on Thailand – Hotel Investment
Market
http://www.joneslanglasalle.com/ResearchLevel1/Spotlight%20on%20Thailand%20Investment%20Jan2013.
pdf , s.3, data odczytu 27.10.2013
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Główni organizatorzy turystyki

Każde biuro podróży w Tajlandii istnieje na podstawach licencji wydawanej przez
Ministerstwo Handlu. Często są członkami różnych organizacji, np. TAT, IATA, TAAI,
IATO, ADT.
Obowiązkowy rejestr agentów turystycznych i tour operatorów narzucił Rząd Tajlandii w
1992 roku. Rejestr podzielony jest według trzech odrębnych kategorii: turystyka krajowa,
turystyka przyjazdowa oraz turystyka wyjazdowa, lecz często możemy się spotkać z wpisem
do nie jednej kategorii. W 2007 roku odnotowano około2000 zarejstrowanych agentów lub
tour operatorów, z czego 350 – 400 zajmowało się turystyka wyjazdową.
Tajskie biura podróży są zazwyczaj małe oraz niezależne zajmujące się przede wszystkim
obsługą turystów krajowych. Agenci turystyczni zajmują się zarówno turystyką krajową jak i
wyjazdową. W praktyce większość grupy turystów wyjazdowych jest obsługiwano przez nie
liczną grupę dużych przedsiębiorstw takich jak: Takerng Tour, Roongsarp Express, MD
Tours, Siam Express czy GM Travels. Przedsiębiorstwa turystyczne są w glównej mierze
skoncentrowane w Bangkoku, mniej w Chiang mai, Pattaya i w Phuket.
Do największych i najbardziej znanych biur podróży specjalizujące się na Tajlandie możemy
zaliczyć:3










Thai Travel Info Service Ltd.
A&F TOUR TRAVEL CO., LTD
Pacific Horizon Travel
ETC Travel
Diethelm Travel Asia Ltd (DTA)
Canary Travel Bangkok
Three Friends Vision Co.,Ltd.
Travel Hub Thailand Tours
Thailand Travel Plan

Tylko około 20 biur podróży ma szczególne znaczenie na rynku europejskim:4
Avenue Inter Travel Group, Beeline Tours & Travel Co. Ltd, Holiday Tour & Travel Co. Ltd,
Central Holiday, Chai Tour Co. Ltd, G.M. Tour & Travel Co. Ltd, Fly Us Travel Center Co.
Ltd, M.D. Tours & Travel Co. Ltd, Siam Express Co. Ltd, Unity 2000 Tour Co. Ltd, Vacation
Travel Group Corporation
The Association of Thai Travel Agents - Stowarzyszenie Biur Podróży Tajlandii,
powszechnie znane jako “ATTA”, działa w prywatnym sektorze biur podróży. Jest to
organizacja non-profit, która ma na celu promowanie i wspieranie tajskiej branży turystycznej
na rzecz swoich członków, klientów i branży turystycznej.
3

Strona internetowa: http://www.thaiwebsites.com/travelagents.asp, data odczytu 28.10.2013
Strona internetowa: http://www.etc-corporate.org/images/library/ETCProfile_Thailand_12-07.pdf, data
odczytu 28.10.2013
4
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ATTA została założona w 1968 roku, miała wtedy zaledwie 10 członków.Liczba ta w 2006
roku wzrosła do 1340 członków, składający się z 5 członków honorowych, 1014 członków
czynnych i 321 członków sprzymierzonych.
W 2005 roku, dwa miliony turystów korzystało z usług ATTA w Bangkoku, przynosząc 80
mld BHT w dochodów związanych z turystyką, dla porównania łączna całość przychodów
królestwa z turystyki to 240 mld BHT. Ponadto ATTA stworzyła miejsca pracy dla 200
tysięcy osób.5
Infrastruktura komunikacyjna

Infrastruktura komunikacyjna w Tajlandii jest dość dobrze rozwinięta. Podróżować można
pociągiem, autobusem, taksówką, trójkołowym motocyklem tuk-tuk, osobową półciężarówką
songthaew a nawet, np. po Bangkoku, łodzią.
Pociągiem dotrzeć można w każdy rejon kraju - transport kolejowy nie jest najszybszy ale za
to
najbezpieczniejszy.
Autobusem również można przemieszczać się po całym kraju, w Bangkoku i innych
większych
miastach
kursują
autobusy
miejskie.
Wygodniejszy turysta może skorzystać z taksówki a nieco bardziej oszczędny z motocykla
tuk-tuk lub osobowej półciężarówki songthaew, zwłaszcza gdy do miejsca, do którego się
wybiera, nie dociera pociąg i autobus. 6

Tab.3. Infrastruktura komunikacyjna w Tajlandii w 2012 r.

101
7
4 071 km
180 053 km
4 000 km

Porty lotnicze
Heliporty
Sieć kolejowa
Sieć drogowa
Drogi wodne

w tym 63 o nawierzchni utwardzonej

w tym 450 km drogi szybkiego ruchu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/th.html, data odczytu 28.10.2013
Tab. 4. Lotniska z największą ilością klientów w latach 2010 -2012
#

Lotnisko

1

Suvarnabhumi Airport

2

3

5
6

Miasto

2010

2011

2012

Bangkok

42,784,967

47,910,904

53,002,328

Phuket Airport

Phuket

7,043,783

8,467,860

9,541,552

Don Mueang Airport

Bangkok

2,999,867

3,424,900

5,983,141

Strona internetowa: http://www.atta.or.th/ATTAUI.aspx, data odczytu 28.10.2013
Strona internetowa: http://www.tajlandia.pl, data odczytu 28.10.2013
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4

Chiang Mai Airport

Chiang Mai

3,178,941

3,880,037

4,491,331

5

Hat Yai Airport

Hat Yai

1,505,906

1,869,113

2,127,483

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://en.wikipedia.org, data odczytu 28.10.2013

Komercyjne linie lotnicze:

Bangkok Airways, Happy Air, Kan Air, Nok Air, Nok Mini, Orient Thai Airlines,Solar Air,
Thai AirAsia, Thai Airways International, Thai Smile
Charterowe linie lotnicze:7

Asia Atlantic Airlines, Business Air, Jet Asia Airways, R Airlines, Siamjet Airlines, Sunny
Airways, U Airlines, City Airways

4. Podstawowe determinanty konsumpcji turystycznej ludności:
Ceny

W Tajlandii cenę towaru określa zwykle sprzedawca i turysta z Europy musi liczyć się z tym,
że zapłaci nieco więcej, niż miejscowy nabywca. Produkty tajlandzkie nie są drogie,
zwłaszcza świeże owoce, warzywa, ryby i mięso, natomiast za towary, które są sprowadzane
z Europy, trzeba zapłacić znacznie więcej.
Tab.5. Ceny w Tajlandii w 2012 roku

Obiad dla 2 osób, restauracja średniej klasy
Posiłek na ulicy (2 osoby)
Piwo krajowe 0,5 l
Cola / pepsi 0,33 l
Chleb 0,5 kg
Woda 1,5 l
Papierosy (Marlboro)
Koszulka
Bilet lokalny
Taxi za 1 km
Benzyna 1 l
Wynajem łodzi

500-800 THB
100-150 THB
55-80 THB
10-28 THB
35 THB
16 THB
78 THB
160 THB
22,4 THB
6,7 THB
38,6 THB
od 1500 THB/ dzień

48-78
zł
9-14zł
5-8 zł
1-2,7 zł
3,4 zł
1,6zł
7,6zł
15,6zł
2,2zł
0,6 zł
3,8zł
146 zł

Źródło: http://www.abctajlandia.pl/wydatki/ceny-w-tajlandii.html, data odczytu 28.10.2013

Bezrobocie w Tajlandii wynosi około 1%, natomiast wskaźnik nierówności społecznej jest
jeden z najwyższych na świecie: 53,6. Średnie dochody w grupie 10% najwięcej
7

Strona internetowa: http://en.wikipedia.org, data odczytu 28.10.2013
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zarabiających są ponad 25 razy większe niż średnie dochody w grupie 10% najmniej
zarabiających.8

5. Narodowa administracja turystyczna
Ministerstwo Turystyki i Sportu Królestwa Tajlandii
Ministerstwo jest odpowiedzialne za wspieranie przemysłu turystycznego, być może
najważniejszym w Tajlandii oraz promocję sportu zarówno w szkołach jak i w innych
instytucjach. Ministerstwo jest kierowane przez Ministra Sportu i Turystyki.
W ramach tego ministerstwa działa Departament Turystyki, który ma na celu wspieranie
poprawy usług, standardów podróży i produktu turystycznego. Przyczynia się do
zrównoważonego rozwoju turystyki.9

6. Narodowa organizacja turystyczna, rynki docelowe i narzędzia
promocyjne.10
Urząd ds. Turystyki Tajlandii (TAT) utworzono 18 marca 1960 roku. TAT była pierwszą
organizacją w Tajlandii odpowiedzialną za promocję turystyki. TAT dostarcza informacji i
danych na temat atrakcji turystycznych z zamiarem zachęcenia zarówno tajskich jak i
turystów zagranicznych do podróży po Tajlandii. Prowadzi badania w celu rozwoju
miejscowości turystycznych, oraz współpracuje i wspiera produkcję i rozwoju personelu w
dziedzinie turystyki.
Od momentu powstania pierwszego biura lokalnego TAT w Chiang Mai w 1968 roku, jest
obecnie 35 biur regionalnych w całej Tajlandii. TAT otworzyła również wiele zagranicznych
biur, pierwszy został otwarty w 1965 roku w Nowym Jorku. W ciągu ostatnich 30 lat,
powstało 15 biur w różnych częściach świata.
Polityka i Plan Marketingowy TAT

Promocja branży turystycznej, pomagając w rozwiązywaniu problemów gospodarczych kraju,
tworzenie miejsc pracy dla ludzi, a także zwiększenia dochodów kraju. Ponadto
ukierunkowanie promocji, aby turystyka odgrywała istotną rolę w rozwoju jakości życia we
wszystkich
regionach
Tajlandii.
Promowanie współpracy na wszystkich szczeblach rynków turystycznych - krajowym i
międzynarodowym. Ma to na celu pozbycie się wszystkich przeszkód w branży turystycznej i
utorować drogę do Tajlandii, by mogła stać się centrum turystyki Azji PołudniowoWschodniej.
Przyspieszenie rozwoju turystycznego systemu technologicznego do zamieszczenia
informacji o działalności gospodarczej (E-turystyka) w Internecie. Uwzględniane jest także
prowadzenie handlu elektronicznego, jak również zastosowanie technologii informatycznych
w marketingu.
TAT współpracuje z :

8

Strona internetowa: http://pl.wikipedia.org/wiki/Tajlandia, data odczytu 28.10.2013
Strona internetowa: http://tourism.go.th, data odczytu 28.10.2013
10
Strona internetowa: http://www.tourismthailand.org/About-TAT, data odczytu 28.10.2013
9
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Stowarzyszenie Federacji Turystyki Tajlandii The Federation of Thai Tourism
Association (FETTA)
Rada Turystyki Tajlandii - The Tourism Council of Thailand (TCT)
Stowarzyszenie Podróży Krajowych - Association of Domestic Travel (ADT)
Stowarzyszenie Tajskich Biur Podróży - Association of Thai Travel Agents (ATTA)
Stowarzyszenie Tajskich Tour Operatorów - Association of Thai Tour Operators
(ATTO)
Stowarzyszenie Licencjonowanych Przewodników - Professional Tourist Guide
Association (PGA)
Stowarzyszenie Ekoturystyki i Turystyki Kwalifikowanej - Thai Ecotourism &
Adventure Travel Association (TEATA)
Tajskie Zrzeszenie Hoteli - Thai Hotels Association (THA)
Stowarzyszeniem Promocji Turystyki Tajlandii (TTPA) - Thai Tourism Promotion
Association (TTPA)
Stowarzyszenie Tajskich Agentów Turystycznych - Thai Travel Agents Association
(TTAA)
Biuro Promocji Turystyki Zagranicznej - Thailand Convention & Exhibition Bureau
(TCEB)
Stowarzyszenie Turystyki Incentive - Thailand Incentive and Convention Association
(TICA)

II. Rynek recepcji turystycznej (zagraniczna turystyka przyjazdowa).
1. Przyjazdy i główne kraje emitujące:
Tajlandia może się pochwalić drugą najwyższą ilością przyjazdów międzynarodowych
w subregionie 22,354 tysięcy to 9,6% udziału na rynku regionu Azji i Pacyfiku.
Porównując wyniki do roku 2011 to wzrost o 16,2%. Największą liczbę turystów ma
Malezja, osiągając 25 033 tysięcy przyjazdów.
Dla regionu Azji i Pacyfiku w 2012 roku przypada 22,6% z wszystkich przyjazdów
międzynarodowych czyli 233,6 milionów przyjazdów. Region ten odnotował wzrost aż
7% czyli 16 milionów więcej międzynarodowych przyjazdów, to najszybszy wzrost ze
wszystkich regionów UNWTO. Według UNWTO, perspektywy na rok 2013 są
najsilniejsze właśnie dla regionu Azji i Pacifiku, co wpływa bezpośrednio też na
subregion Azji Południowo – Wschodniej jak również i Tajlandii.
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Tab.6. Przyjazdy do Tajlandii na tle subregionu, regionu i całego świata w latach 2010-2012
Destynacja

(1000)

Udział (%)

Zmiana (%)

2010

2011

2012

10/09

11/10

12/11

Świat

949,000

995,000

Azja i Pacyfik

205,060

Azja Południowo – Wschodnia

Tajlandia

2012

1,035,000

..

4.8

4.0

..

218,214

233,564

13.2

6.4

7.0

100

69,996

77,268

84,555

12.5

10.4

9.4

36.2

15,936

19,230

22,354

12.6

20.7

16.2

9.6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie UNWTO Tourism Highlights, 2013 Edition
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_highlights13_en_hr.pdf s. 5,9, data odczytu:
14.11.2013

300000
R² = 0,8733

250000
200000
150000
100000

R² = 0,9168

50000
R² = 0,7921
0
2006

2007

2008
Azja i Pacyfik

2009
2010
2011
Azja Południowo – Wschodnia

2012
Tajlandia

2013

2014

Ryc.8. Prognoza przyjazdów do Tajlandii na tle subregionu Azja Południowo – Wschodnia oraz regionu Azja i
Pacyfik
Źródło: Opracowanie własne na podstawie UNWTO Tourism Highlights, 2013 Edition
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_highlights13_en_hr.pdf s. 5,9, data odczytu:
14.11.2013
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Azja Wschodnia
12 502 194

Europa
5 617 817

Ameryka
Południowa Azja
Oceania
Bliski Wschód
Afryka

161 853
1 289 641

604 659

1 080 148

1 046 753
Ryc.9. Podział turystów zagranicznych przybywających do Tajlandii według krajów w latach 2011-2012.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://tourism.go.th, data odczytu 14.11.2013

Z analizy grafu Podziału turystów zagranicznych przybywających do Tajlandii według krajów
w latach 2011-2012 oraz danych podanych przez Immigration Bureau wynika, iż najwięcej
turystów odwiedzających Tajlandię czyli 12 502 194 pochodzi z Azji Wschodniej. Z całą
pewnością to efekt bliskości terytorialnej. Udział tego regionu jest ogromny i w porównaniu
do roku 2011 ciągle rośnie. Ponad połowa wszystkich turystów zagranicznych pochodzi
właśnie z Azji Wschodniej a dominują wśród nich Chińczycy oraz obywatele Malezji. W
latach 2011-2012 doszło do znaczącej zmiany w ilości przyjezdnych z Chin i Malezji, gdyż
liczba turystów z Malezji w 2012 roku nie zmieniła się znacząco, dosyć olbrzymi wzrost
zainteresowania Tajlandią w 2012 możemy zauważyć w wynikach Chińczyków, gdy to ponad
milion osób więcej niż w roku poprzednim odwiedziło Tajlandię.
Średnia dugość pobytu turysty w Tajlandii w 2012 roku wynosi 3,26 dnia, wydłużyła się w
porównaniu do roku poprzedniego o 0,3%, gdy wynosiła 3,23%.

2. Dochody z turystyki przyjazdowej – wielkość, struktura i dynamika:
Dochody Tajlandii z turystyki zagranicznej wynoszą 30,092 milionów USD, to 9,3% udziału
regionu Azji i Pacyfiku. Region ten odnotował 323 865 milionów USD, w skali globalnej to
30,1%. Biorąc pod uwagę subregion Azja Południowo - Wschodnia dochody z turystyki
zagranicznej to 91 665 milionów USD, 28,3% udziału w regionie.
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Tab. 7. Dochody z turystyki przyjazdowej Tajlandii na tle subregionu, regionu i całego świata
w latach 2010-2012
Destynacja

(US$ milion)

Udział(%)

Per arrival

2012

2012

2010

2011

2012

Świat

..

1,042,000

1,075,000

Azja i Pacyfik

254,747

298,614

323,865

100

1,390,000

Azja Południowo – Wschodnia

68,438

84,444

91,665

28.3

1,080,000

Tajlandia

20,104

27,184

30,092

9.3

1,040,000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie UNWTO Tourism Highlights, 2013 Edition
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_highlights13_en_hr.pdf s. 5,9, data odczytu:
14.11.2013
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Ryc. 10. Prognoza dochodów z turystyki dla Tajlandii na tle subregionu Azja Południowo – Wschodnia oraz
regionu Azja i Pacyfik
Źródło: Opracowanie własne na podstawie UNWTO Tourism Highlights, 2013 Edition
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_highlights13_en_hr.pdf s. 5,9, data odczytu:
14.11.2013

Zgodnie ze wzrostem przyjazdów w regiony azjatyckie również wydatki turystów mają
tendencję rosnącą i tak też według prognoz pozostanie. Największy wzrost można zauważyć
w subregionie Azji Południowo – Wschodniej.
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Ryc. 11. Średnia wydatków turystów zagranicznych według rodzaju i kraju pochodzenia w 2012 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.tourism.go.th, data odczytu: 14.11.2013

Całkowita średnia ilość wydatków turysty zagranicznego to 4 392 THB/dzień, to zmiana o
4,91% w porównaniu do 2011 roku. Powyższy graf pokazuje nam iż największą ilość
pieniędzy wydawają turyści na zakupy oraz zakwaterowanie. Żaden z regionów nie wyróżnia
się specjalnie co do większej liczby wydatków. Wyszczególnić możemy region Azji
Południowej, który dominuje w kategorii zakupy lub Ocenię, która dla odmiany wydaje
najwięcej bahtów na zakwaterowanie.
Po analizie powyższych danych możemy wydedukować dlaczego turyści wybierają Tajlandię
oraz na co stawiają najwyższe wymagania. Tajlandia jest znana z wyjazdów
wypoczynkowych, tak więc przyjezdi kładą naciska na dobre zakwaterowanie. Co łączy się
również z chęcią zakupienia pamiątek czy podarunków z urlopu dla rodziny i znajomych.

3. Analiza profili konsumenckich turystów pochodzących z najważniejszych
rynków emisyjnych.
Do analizy profili konsumenckich turystów wybrałam turystów pochodzących z rynków
emisyjnych Chin, Malezji oraz Rosji. Jak pokazuje graf, sytuacja pod tym względem
zmieniała się znacząco w przeciągu stosunkowo krótkiego okresu 5 lat(2007-2012). Malezja
dominowała przez 4 lata w przyjazdach do Tajlandii. Z dosyć niskich wartości zamieniła się
w lidera grupy turystów Tajlandii. Jednak w zeszłym roku po ogromnym i szybkim wzroście
przejął dowództwo rynek chiński i jak narazie nie oczekujemy w tym zakresie zmian,
ponieważ tak samo jak rynek Malezji, tak i Rosji nie odnotowywuje znaczących tendencji
rosnących.
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Ryc. 12. Liczba turystów Tajlandii pochodzących z najważniejszych rynków emisyjnych.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.tourism.go.th, data odczytu: 15.11.2013

4. Główne obszary koncentracji zagranicznego/przyjazdowego ruchu
turystycznego:
Tab.8. Ilość turystów oraz średnia długość pobytu turystów według regionów recepcji w latach 2011-2012

REGION
Północ
Północny
Wschód
Wschód
Zachód
Południe
Tajlandia

Ilość turystów
2012
2011



Średnia długość pobytu turystów(w
dniach)
2012
2011


22 804 190

18 583 706

+ 22,71

2,68

2,61

+ 0,07

28 165 023

26 600 913

+ 5,88

2,46

2,45

+ 0,01

24 636 182

21 530 277

+ 14,43

2,82

2,87

- 0,05

19 154 025

17 227 280

+ 11,18

2,68

2,56

+ 0,12

31 809 348

27 319 500

+ 16,43

3,78

3,64

+ 0,14

198 987 506
174 118 377 + 14,28
3,26
3,23
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.tourism.go.th, data odczytu: 15.11.2013
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+ 0,03

III. Rynek emisji turystycznej (turystyka wyjazdowa):
1. Poziom aktywności turystycznej mieszkańców Tajlandii w turystyce
zagranicznej:
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Ryc. 13. Ilość wyjazdów zagranicznych obywateli Tajlandii (w 1000)
Źródło: http://www.indexmundi.com/facts/thailand/international-tourism, data odczytu: 15.11.2013

Porównując do 2011 r. Tajowie w 2012r. wyjeżdżali za granicę o 6,01% więcej, odbyli 5
721 485 podróży zagranicznych, spędzając po za swoim krajem średnio 5,14 dnia. Już kilka
lat odnotowywujemy wzrost wyjazdów i jak podaje prognoza, taką tendencję też można
oczekiwać w następnym roku. Na najdłuższy okres czasu wyjeżdżają do Ameryki, średnio na
9,67 dnia, do Oceanii na 8,91 dnia i do Europy na 8,12 dnia. Średnio najmniej dni spędzają na
terenie Azji Wschodniej 4,55 dnia.
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Ryc. 14. Średnia długość pobytu turystów z Tajlandii w danych destynacjach (w dniach)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.tourism.go.th, data odczytu: 15.11.2013
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2. Wydatki na podróże zagraniczne:
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Ryc. 15. Wydatki na podróże dla osoby (USD/dzień) w 2012 r. według odwiedzanej destynacji
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.tourism.go.th, data odczytu: 15.11.2013

Ludność tajska przy swych wyjazdach wydaje średnio 150,83 USD. Najwięcej pieniędzy w
Francji (205,81 USD), Wielkiej Brytanii (200,8 USD) oraz w Szwajcarii (200,35 USD). Z
drugiej strony najmniej pieniędzy zostawiają w Laosie (101,36 USD), Kambodży (101,58
USD) i w Myanmaru (103, 58 USD).

3. Ulubione destynacje mieszkańców analizowanego Tajlandii
Oceania
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Ryc. 16. Ilość wyjazdów zagranicznych obywateli Tajlandii według destynacji docelowej w 2012 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.tourism.go.th, data odczytu: 15.11.2013

Najbardziej ulubionym regionem wyjazdów Tajów jest Azja Wschodnia. Ten region wybiera
większość, 82% wszystkich wyjeżdżających. W 2012 r. wyjechało 4 674 719 osób, to wzrost
o 6,42%. W ramch tego regionu najwięcej wyjazdów odnotowano do Malezji (1 919 708),
Laosu (965 015), Singapuru, Chin oraz Hong Kongu. Średnia długość pobytu w Azji
Wschodniej wynosi 4,55 dnia.
Tab. 9. Kraje o największej ilości zanotownych przyjazdów turystów z Tajlandii w 2012 r.

Destynacja wyjazdów
Laos
Singapur
Chiny
Hong Kong
Malezja

Liczba
wyjazdów
965 015
386 341
303 796
224 606
1 919 708

Średnia długość
pobytu turystów(w
dniach)
3,54
5,43
5,38
5,09
4,24

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.tourism.go.th, data odczytu: 18.11.2013

IV. Znaczenie Tajlandii dla Polski.
1. Analiza przyjazdów do Polski z Tajlandii
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Ryc. 17. Przyjazdy turystów do Polski według grupy krajów w 2001-2012 r., lata 2013-2017 prognoza (w mln)
Źródło: http://www.intur.com.pl/images/wykresy/high/tur2.htm, data odczytu: 28.11.2013
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Po spadku przyjazdów turystów w latach 2007 – 2009 nastąpił ponowny wzrost, który według
prognoz powinien obowiązywać w najbliższych 5 latach. W 2012 roku Polskę odwiedziło
14,8 mln turystów zagranicznych, to zmiana o 11% w stosunku do roku 2011. Na rok 2017
oczekujemy przyjazd 16,2 mln turystów. Tajlandię zaliczamy do grupy pozostałych krajów.
Grupa ta osiągnęła w 2012 roku liczbę 2,7 mln przyjazdów. W 2017 r. z tej grupy państw
może odwiedzić Polskę nawet 2,9 mln turystów.
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Ryc. 18. Charakterystyka przyjazdów turystów zagranicznych według głównych celów przyjazdu
w latach 2009-2011 (w %)
Źródło: http://www.intur.com.pl/turystykazagraniczna.php?r=1&t1=3 , data odczytu: 28.11.2013

Powyższy graf pokazuje główne cele wszystkich turystów odwiedzajcych Polskę w okresie
2009-2011. W celach służbowych w 2011r. przyjechało do Polski 26% z łącznej liczby
turystów, 23% w celach turystycznych a w odwiedziny 19% turystów. Taki trend trzyma się
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Ryc. 19. Wpływy z tytułu przyjazdów cudzoziemców w 2001-2012 r., lata 2013-2017 prognoza (w mld USD)
Źródło: http://www.intur.com.pl/images/wykresy/high/wplywy.htm, data odczytu: 28.11.2013

W 2011 roku łączne przychody Polski wyniosły 10 543 mln USD, z czego 5 719 mln (54,2%,
w poprzednim roku 50,3%) to wpływy od turystów, reszta to przychody od odwiedzających
24

jednodniowych. Łączne przychody wzrosły o 1,5% porównując do poprzedniego roku
2010. Z badań przeprowadzonych w 2011 roku średnie wydatki turystów na terenie Polski
wyniosły 398 USD na osobę i 79 USD dziennie . Możemy zauważyć wzrost zarówno średniej
na osobę w stosunku do 2010 roku (2,1%), jak i średniej na 1 dzień pobytu (5,3%). Na rok
2017 szacujemy wydatki turystów na 7,5 mld USD a odwiedzających jednodniowych 6,2 mld
USD.
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Ryc. 20. Przyjazdy do Polski z Tajlandii w 1999-2007 roku (w tyś.)
Źródło: http://www.intur.com.pl/bazy/granice/k2.php?rok=1999-2007, data odczytu: 28.11.2013

Jak wynika ze statystyk Instytu Turystyki, Polska nie jest zbyt popularną destynacją dla
turystów z Tajlandii. Chociaż liczba przyjazdów w latach 1999 – 2007 wzrastała, to
najwyższy poziom 2,4 tysiące osiągnęła w 2007 roku.
Tab. 10. Przyjazdy obywateli Tajlandii do Europy w 2012 r., ich wydatki oraz średnia długość pobytu turystów.

Destynacja wyjazdów
Wielka Brytania
Niemcy
Holandia
Europa Wschodnia
Pozostałe
Europa razem

Liczba wyjazdów
144 499
96 818
39 719
1 923
23 546
520 080

Średnia długość
Wydatki Per
pobytu turystów(w
Capita
dniach)
(USD/dzień)
9,88
200,8
7,82
193,77
7,84
175,99
5,08
169,52
6,64
160,27
8,12
186,41

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.tourism.go.th, data odczytu: 28.11.2013

Polska zalicza się do grupy państw Europy Wschodniej, ktróra w porównaniu do reszty
krajów, nie notuje wysokich przyjazdów turystycznych z Tajlandii. Najczęściej
odwiedzanymi europejskimi destynacjami przyjazdów turystycznych Tajów to Wielka
Brytania, Niemcy oraz Holandia. Do Wielkiej Brytanii w 2012 r. przyjechało 144 499
turystów spędzając tam średnio 9,88 dnia to najdłużej z wszystkich miejsc europejskich.
Również w wysokości średnich wydatków na osobę Wielka Brytania objęła pierwszeństwo
z liczbą 200,8 USD/dzień.
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2. WUTZ (Wskaźnik Użyteczności Turystyki Zagranicznej) dla Polski
analizowanego rynku
Analiza WUTZ rynku Tajlandii dla Polski nie została uzwzględniona.

3. Zaangażowanie marketingowe Polski na rynku Tajlandii i
zaangażowanie marketingowe danego kraju w Polsce:
Z racji tego, że nie ma filii Polskiej Organizacji Turystycznej na terenie Tajlandii, promocją
zajmuje się przede wszystkim Ambasada Polski w Bangkoku, która zachęca do promowania
polskich przedsiębiorców w Tajlandii.
Do Tajlandii przyciąga turystów niesłabnąca popularność destynacji oraz stosunkowo niskie
koszty urlopu. To właśnie spektakularne krajobrazy i jakościowe usługi z jednej strony i
częste promocje cen biletów lotniczych z drugiej, zachęcają nie tylko Polaków do
odwiedzenia Królestwa Tajlandii.

4. Analiza wyjazdów Polaków do Tajlandii:
Niestety brak oficjalnych szczegółowych danych statystycznych dotyczących wyjazdów
Polaków do Tajlandii uniemożliwia konkretnej analizy tego aspektu. Wynika to z bardzo
niskiego udziału w wyjazdach zagranicznych Polaków. Dlatego bardziej zostanie opracowana
ogólna charakterystyka zagranicznych wyjazdów Polaków oraz przyjazdów do Tajlandii,
turystów zalicznych w badaniach TAT, do Europy Wschodniej.
Serwis FRU.PL stworzył raport wyjazdów zagranicznych Polaków oparty na liczbie
sprzedanych przez niego biletów lotniczych w okresie od 1 stycznia do 31 gudnia 2012. Z
danego raportu wynika, iż o 15% więcej turystów (niż w 2011 r. ) zakupiło wyjazdy do
krajów azjatyckich. Ponad połowa (55%) klientów serwisu FRU.PL wybrało ten kontynent.
Najbardziej popularnymi kierunkami były Chiny (22%), Tajlandia (20%) i Indie (11,5%). 11

11

http://serwisy.gazetaprawna.pl/turystyka/artykuly/675109,podroze_polakow_w_2012_roku_azja_okazala_si
e_hitem.html
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Ryc. 21. Zestawienie najpopularniejszych krajów Azji w okresie I-XII 2012 r. wg FRU.PL (w %)
Źródło: http://serwisy.gazetaprawna.pl/turystyka/galerie/675109,duze-zdjecie,1,podroze-polakow-w-2012-rokuazja-okazala-sie-hitem.html, data odczytu: 29.11.2013

Według statystyk przyjazdów do Tajlandii sporządzonej przez tajską Office of Tourism
Development, Polska została zaliczona do kategorii Wschodniej Europy. Jak pokazuje nam
poniższy wykres liczba turystów z Europy Wschodniej znacząco rośnie i rosnąć powinna
również w następnych latach. W 2012 odwiedziło Tajlandię 279 690 turystów z danego
regionu to udział 1,25% wszystkich przyjazdów do Tajlandii.Wydatki turystów kształtują się
równolegle do przyjazdów i oczekujemy tę samą prognozę rosnącą tak jak w wypadku
przyjazdów.
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Ryc. 22. Przyjazdy turystów z regionu Europa Wschodnia w latach 2007 – 2012 oraz prognoza na rok 2013
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.tourism.go.th, data odczytu: 29.11.2013
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Ryc.23. Wydatki turystów z Europy Wschodniej w latach 2008 – 2012 oraz prognoza na 2013 rok (mln USD)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.tourism.go.th, data odczytu: 29.11.2013
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Ryc. 24. Cele podróży zagranicznych Polaków w latach 2005 – 2011 (w %)
Źródło: http://www.intur.com.pl/polacy.php?o=1&t1=3, data odczytu: 5.12.2013

Jak wykazuje powyższy wykres, Polacy najczęściej (52% w 2008-2010 r.) wybierają się w
podróż turystyczno-wypoczynkową. Stosunkowo mniej podróżują w celu odwiedzin u
krewnych i znajomych (29% w 2011 r.) oraz w celach służbowych (17% w 2011 r.). Możemy
przyjąć, że podróż do Tajlandii mieści się głównie w kategorii celów turystycznowypoczynkowych. Wykres przedstawiający nam średnią długość pobytu w Tajlandii turystów
z Europy Wschodniej potwierdza, iż dani turyści wyjeżdżają w te tereny w celach
turystyczno-wypoczynkowych, ponieważ liczba dni 14,07 (2012 r.) jest typową długością
urlopu tego rodzaju.
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Ryc. 25. Średnia długość pobytu w Tajlandii turystów z Europy Wschodniej w latach 2008 – 2012 (w dniach)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.tourism.go.th, data odczytu: 5.12.2013

100%
90%
Częściowo zakład pracy lub inna
instytucja

80%
70%
60%

Całkowicie zakład pracy lub inna
instytucja

50%

Częściowo biuro podróży

40%
Całkowicie biuro podróży

30%
20%

Samodzielnie

10%
0%
2008

2009

2010

2011

Ryc. 26. Organizacja zagranicznych podróży Polaków w 2008-2011 (w %)
Źródło: http://www.intur.com.pl/polacy.php?o=1&t1=1, data odczytu: 5.12.2013

Ponad połowę (56% w 2011 r.) wyjazdów zagranicznych organizują Polacy samodzielnie, z
biurem podróży wyjeżdża 24% ( 2011 r.) a tylko 4% (2011 r.) korzysta z jego usług
częściowo. 18 % (2011 r) załatwia podróż całkowicie lub częściowo zakład pracy lub inna
instytucja.
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Ryc. 27. Miejsce noclegów Polaków w czasie podróży zagranicznych w latach 2008-2011 (w %)
Źródło: http://www.intur.com.pl/polacy.php?o=1&t1=2, data odczytu: 5.12.2013

Ulubionym miejscem noclegów Polaków za granicą są hotele, motele, pensjonaty i zajazdy
(51% w 2011 r.). Często spędzają noc w mieszkaniu krewnych lub znajomych (33% w 2011
r.) oraz 8% Polaków wynajmuje kwatery prywatne. Znikomy udział w tej kategorii posiadają
ośrodki wczasowe, domy wycieczkowe, schroniska i inne.
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Ryc. 28. Uczestnictwo Polaków w podróżach zagranicznych według wykształcenia w latach 2005-2010 w (w %)
Źródło: http://www.intur.com.pl/polacy.php?o=1&t1=6, data odczytu: 5.12.2013

Najwięcej Polaków z wykształceniem wyższym (31% w 2010 r.) decyduje się na podróże
zagraniczne. Potwierdza się ogólnoświatowa zasada – im wyższe wykształcenie, tym więcej
podróży. Można zauważyć, że Polacy wyjeżdżają za granicę w każdym wieku. Najczęściej to
osoby w przedziale wiekowym 20-29 oraz 30-39. Najmniej podróżują osoby starsze 60 i
więcej lat co może być wynikiem złego stanu zdrowia lub brak środków pieniężnych.
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Ryc. 29. Uczestnictwo Polaków w podróżach zagranicznych według wieku w latach 2005-2010 w (w %)
Źródło: http://www.intur.com.pl/polacy.php?o=1&t1=6, data odczytu: 6.12.2013

Stopniowo rośnie wykorzystywanie samolotu (36% w 2010 r.) jako środka transportu w
podróżach zagranicznych Polaków. Z powodu odległości Polski od Tajlandii, Polacy
odbywają podróż najczęściej samolotem.
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Ryc. 30. Środki transportu wykorzystywane podczas podróży zagranicznych (w %)
Źródło: 2011, Instytut Turystyki Sp. z o.o., Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2010 rok, s.12
http://www.intur.com.pl/inne/wyjpol10.pdf, data odczytu: 6.12.2013
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V. Analiza SWOT
Tab. 11. Analiza SWOT

SŁABE STRONY
 Trudny klimat (wilgotny, gorący,
monsuny)
 Niestabilna polityka
 Mniej rozwinięta gospodarka
 Mało uwagi poświęca się skutkom
turystyki na dziedzictwo kulturalne i
przyrodnicze
 Słabe budowanie marki Tajlandii
 Wahania kursów walut

MOCNE STRONY
Krajobraz Tajlandii
Bogactwo naturalne i kulturowe
Przyciągająca egzotyka
Jakościowe usługi (spa, wellness)
Szeroka oferta bazy noclegowej
Przemysł stosunkowo odporny na
problemy krajowe
 Dobrze rozwijające się możliwości
życia nocnego oraz shoppingu














ZAGROŻENIA
 Niebezpieczeństwo katastrof
naturalnych (trzęsienie ziemi, tsunami,
powodzie)
 Rozwój turystyczny okolicznych
państw
 Choroby zakaźne (ptasia grypa)

SZANSE
Kształcenie kadr
Rosnące zainteresowanie się Tajlandią
turystów oraz przedsiębiorców
Tanie linie lotnicze poprawiają dostęp
do mniej znanych miejsc
Rząd wspiera branżę turystyczną,
skupia się na poprawie połączeń
transportowych i promocji turystyki
Łatwóść wymogów wizowych i
regulacje rządowe linii lotniczych

Źródło:opracowanie własne

VI. Prezentacja przykładowej oferty
Program wycieczki12 zaczerpnęłam z oferty ThaiTravelers, polskiego biura podróży,
operatora i organizatora wycieczek do Tajlandii oraz na terenie Azji, które jest członkiem
m.in. Pacific Asia Travel Association (PATA), Association of Thai Travel Agents (ATTA) i
Tourism Authority of Thailand (TAT).
Do typowych wczasów w Tajlandii należy przede wszystkim wakacje wypoczynkowe, relaks,
spa i luksus. Coraz więcej ukazują się na rynku wycieczki objazdowe po Tajlandii,
pokazujące najpiękniejsze zabytki historii Tajów. Wybrałam ofertę, która zaspakaja prawie
wszystkie zachcianki turysty. Pokazuje wszystko to, czym Tajlandia może się pochwalić.
Wycieczka jednak jest poświęcona głównie osobom aktywnym, chętnych poznania, a więc
znacząco pominięto usługi w ośrodkach spa. Nie jest to jednak szczególnym problemem dla
tych, którzy chcą skosztować np. popularnego masażu tajskiego, bowiem jest on oferowany w
większości hotelach.

12

http://tajlandia.thaitravelers.com/oferta-wakacyjna/wakacje-w-tajlandii-bangkok-samui/, data odczytu:
3.1.2014
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Długość pobytu potwierdza średnią ilość dni jaką spędzają w Tajlandii Europejczycy. Hotel,
jako najczęstszy rodzaj zakwaterowania oraz rodzaj transportu – samolot również zgadza się z
danymi statystycznymi.

Czyste emocje i pełen relaks – Bangkok, Samui (15dni)
wakacje w Tajlandii
Kategoria: Objazdowe, Wypoczynkowe
Kategorie Dodatkowe: Miasto, Natura, Plaża, Zabytki i Kultura
Miejsca: Bangkok, Samui
Czas Trwania: 15 dni / 14 nocy
Wyciśnij z nami z Tajlandii to co najlepsze – wakacje w Tajlandii! Zaczniesz w Bangkoku,
mieście które pozbawi Cię tchu. Świątynie konkurują tu o Twoją uwagę z centrami
handlowymi, uliczne stragany z ekskluzywnymi restauracjami. Ale to nie wszystko – nie
ruszając się z hotelu obejrzysz panoramę miasta z dachu wieżowca, nie ruszając się z
miasta staniesz oko w oko z rekinami, lwami i tygrysami – jak to możliwe? Wczytaj się w
program! Znajdziesz w nim też ruiny pałaców i pływające targowiska, miejsca przesiąknięte
historią i tajemniczą kulturą wschodu.
Gdy uporamy się z miastem i jego okolicami odwiedzimy nie jedną, nie dwie ale trzy
tropikalne wyspy! Odkryjesz co to znaczy błękitna woda i po czy poznać prawdziwie rajską
plażę, spróbujesz najlepszych owoców morza (cześć z nich schwytasz własnymi rękami!) i
dasz nura między koralowce. Tak powinny wyglądać wakacje w Tajlandii! Tak
powinny wyglądać każde wakacje!

Dzień 1 – Nareszcie w
Azji!

Resztę dnia masz dla siebie –

Dzień 2 – Wielki Pałac

wykorzystaj ją jak tylko chcesz,

Posiłki: all inclusive

nareszcie jesteś w Azji!
Witaj w Tajlandii! Już na lotnisku

Twoja

spotkasz

naszym

zaczynają się w iście królewskim

upewni

stylu!

się

przedstawicielem,

z
który

wakacje
Po

w

śniadaniu

Tajlandii

z

hotelu

się, że bez kłopotów dotrzesz do

odbierze Cię przewodnik, z którym

swojego hotelu – Baiyoke Sky.

zwiedzisz najważniejsze miejsce
w Bangkoku – Wielki Pałac. Ta
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niegdysiejsza
Tajlandii

jest

siedziba

Króla

prawdziwą

perłą

tajskiej architektury.
położonym

nad

Dawniej w

rzeką

Chao

Phraya wielkim pałacu rezydowali
królowie Tajlandii. Dziś równie
chętnie odwiedzają go turyści jak i
Tajowie.

Choć

z

różnych

powodów.
Tych

pierwszych

niezwykły

przyciąga

przepych

pałacowej

architektury, bogactwo zdobień,
artystyczny kunszt. Jeżeli będąc w
Bangkoku

masz

zwiedzanie

tylko

czas
w

na

jednym

miejscu, niech będzie to Wielki
Pałac. W skład biorącego swoje
początki w 1782 roku kompleksu
wchodzi cała grupa budynków
prezentujących

różne

architektoniczne.
słońcu

Skąpane

spiczaste

wielobarwne

style
w

dachy,

mozaiki,

pokryte

złotem detale i śnieżnobiałe mury
zachwycą

Cię

bez

reszty.

Obiad zjesz w lokalnej restauracji,
może dasz się też skusić na
przysmaki z jednego z ulicznych
straganów?
A

nawet

bez

wychodzenia z hotelu możesz
okiem

Posiłki: all inclusive
Nasyć się podczas śniadania –
Czas wyrwać się z miasta. Po

przed Tobą emocjonujący dzień!

śniadaniu czeka Cię dzień pełen

Tym razem ruszamy w odwrotnym

wrażeń – z Hotelu odbierze Cię

kierunku – nad morze, na wyspę!

Twój przewodnik i zabierze na

Koh Lan – wyspa koralowa leży u

pływający targ Damnoen Saduak

brzegów

– miejsce, którego nie wolno

nieopodal miejscowości Pattaya.

przegapić.

Możesz tu rzucić okiem na rafę

na

Bangkok

z

niezwykłej perspektywy. Na 76 i
77 piętrze wieżowca znajduje się
restauracja – kolacja z panoramą
na miasto? Brzmi wspaniale!

Feeria

kolorów,

zatoki

smaków, zapachów – szkoda, że

koralową

nie wszystko da się uchwycić

szklanym dnie,

aparatem

fotograficznym

– Ty

z

snorkeling,

Tajlandzkiej,

pokładu

łodzi

o

wybrać się na

windsurfing

czy

jednak masz szansę obejrzeć to

nurkowanie – Pattaya jest tajską

na własne oczy! Może spróbujesz

stolicą sportów wodnych. Skup się

zupy serwowanej prosto z łódki

na dobrej zabawie – my zadbamy

lub

o

któregoś

z

dziesiątków

egzotycznych owoców?

resztę

(w

tym

o

obiad).

Kolacja i nocleg w hotelu Baiyoke
Sky

Z pływającego targu pojedziemy
do

miejscowości

słynnej

za

Kanchanaburi

sprawą

mostu

łączącego ze sobą brzegi rzeki
Kwai. Przy jego budowie zginęły

Dzień 5 – Bangkok,
Ocean World i Siam
Niramit
Show
Posiłki: all inclusive

tysiące jeńców wojennych dziś
zaś

jest

on

miłośników
świata.

wieczorem

rzucić

Dzień 3 – Pływający Dzień 4 – Bangkok –
Targ i Most na rzece Koh
Lan
(Pattaya)
Posiłki:
all
inclusive
Kwai

magnesem

historii

Będziesz

okazję zajrzeć

z
też

na

na

całego
mieć
pobliski

cmentarz wojenny a następnie
czeka Cię rejs łodzią po rzece –
chłoń ciszę i zieleń, wieczorem
znowu

zawitasz

w

ogromnym

Choć dziś zostajemy w Bangkoku
poczujesz się jak byś dał nura w
błękit

oceanu.

Po

śniadaniu

zabierzemy Cię w okolice Siam –
ścisłego centrum miasta. Tu, w
podziemiach centrum handlowego
Siam

Paragon

mieści

się

niezwykłe oceanarium – Ocean
World. Kiedy Ty stajesz twarzą w

mieście.
Kolacja i nocleg w hotelu Baiyoke

twarz z morskimi stworzeniami,
kilkadziesiąt metrów wyżej ludzie

Sky

wydają
modnych

fortuny

na

butikach.

zakupy

w

Kiedy

Ty

oglądasz świat dna oceanu, nad
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twoją głową ludzie kłębią się w

lwów,

restauracjach,

i

przejechać przez dżunglę i zajrzeć

Kolacja i nocleg w Centara Villas

rozrywki.

do parku wodnego. Cały dzień

Samui.

multipleksach

centrach
Po

spotkaniu

obiedzie

w

z

naturą

hotelu

i

po

czeka

Cię

delfinów

i

ptaków,

wyśmienitej zabawy. Na miejscu
zjesz

też obiad.

spotkanie…z tajską kulturą. Saim

Kolacja i nocleg w hotelu Baiyoke

Niramit Show to ogromny pokaz z

Sky.

elementami tradycyjnego tańca,
strojów i muzyki. 150 artystów,
500

kostiumów

i

jedna

z

największych scen na świecie –
wszystko to by pokazać to co w
tajskiej kulturze najpiękniejsze i
najbardziej niezwykłe!

Abyś

w

się to

–

powierzchnię

oceanu

–

Tajlandię,

którą

znasz

z

Czas stanąć twarz w twarz z

pocztówek i folderów – plaże białe

tajską historią

jak mąka, wodę błękitną…jak tylko

–

z

jej

Bang-Pa-In. Gdy już nacieszysz

nawet nie schodzić z plaży. Ale

oczy

architekturą

nie musisz. Samui oferuje bowiem

zabierzemy Cię do Ayuttaya –

znacznie więcej – od punktów

miasta pełnego ruin świątyń i

widokowych

pałaców.

posągów

świątynie, od posągów buddy po

Buddy, strzelające w niebo wieże,

plantacje kokosów i zaskakujące

pozostałości blasku dawnych lat –

skalne formacje. Jak dobrze się

wystarczy spacer wśród ruin by

rozejrzysz

zrozumieć dlaczego to miejsce

nawet…mumię!

pod

wprawiało w zachwyt dawnych

obejrzysz na spacerach, jeżdżąc

dziś

podróżników.

na

tym

Bangkok,
World

zszedłeś

raju jak Samui. Zobaczysz tu

zapomnieć o całym świecie i

Posiłki: all inclusive

Wczoraj

Posiłki: all inclusive

letniej rezydencji królewskiej w

wieczorze.

Dzień 6
Safari

Niewiele jest miejsca tak bliskich

możesz przez kolejnych kilka dni

tutejszej

po

Bangkok,

królestwa Siamu przystaniemy w

pokochałeś tajskiej kuchni, na
stanie

–

błękitna!

restauracji – jeśli jeszcze nie
pewno

Dzień 7
Ayuttaya

jednak dotrzemy do dawnej stolicy

scenie przed pokazem czeka Cię
w

Posiłki: all inclusive

woda

tylko na tym co dzieje się na

bufetowa

Dzień 9 –14 Samui –
Życie
na
wyspie

najświetniejszym okresem. Zanim

czasie występu mógł skupić się

kolacja

Samui.

królewską

Dziesiątki

Obiad

zjesz

w

w

Tajlandii
Jeśli

rowerze

potrafi

tylko

po

być

chcesz

klimatyczne

znajdziesz
To

tu

wszystko

albo…podczas

zajrzysz na sawannę! A wszystko

lokalnej

to – w Bangkoku. Takie rzeczy

Kolacja i nocleg w hotelu Baiyoke

quadach!

tylko na wakacjach w Tajlandii! Po

Sky

Gdy zaś znudzi Ci się stały ląd –

śniadaniu

zawieziemy

Cię

do

parku Safari Word – ogromnego,
otwartego zoo. Przejazd do tego
królestwa zwierząt trwa około 45
minut

i

pozwala

na

bliskie

spotkania z takimi zwierzętami jak
lwy

czy

tygrysy.

też obejrzeć

Możesz

pokazy

tu

morskich

restauracji.

Dzień 8
Samui

–

Bangkok,

śniadaniu

wyspa

czeka!

zawieziemy
z

Cię

perfekcyjnych
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na

ruszaj w morze. W otaczających
wyspę wodach roi się od ryb!
lub spotkać się z nimi oko w oko

Po
na

lotnisko skąd czeka Cię lot na
słynące

wycieczki

Możesz łowić je z pokładu łódki

Posiłki: all inclusive

Tropikalna

ekstremalnej

plaż

nurkując z rurką i maską. Chcesz
zajrzeć głębie j, w świat koralowej
rafy? Zabierz się na wycieczkę na
polską wyspę Koh Tao słynąca z

doskonałych

warunków

do

nurkowania.
Samui

ma

wszystko,

czego

Dzień 15 – Samui –
Bangkok

odwiedziłaś Tajlandię z nami! Do
zobaczenia!

Posiłki: all inclusive

oczekujesz od rajskiej wyspy. I
jeszcze więcej.

Po śniadaniu zabierzemy Cię na
lotnisko skąd jednym

Kolacje i noclegi w Centara Villas

skokiem

trafisz do Bangkoku. Dzięki, że

Samui.

Podsumowanie
Tajlandia ma do zaoferowania szeroki wybór usług i produktów turystycznych i ma tego
pewnie jeszcze dużo do pokazania. Potrafi zaspokoić każdego turystę, można poleniuchować,
zrelaksować i wypocząć oraz pozwiedzać i aktywnie spędzić czas. Jednak ciągle przyciąga
nas głównie dzięki egzotyce, która kusi do jej poznania. Od kilku lat Tajlandię odwiedza
coraz więcej osób, co łączy się również z wzrastającymi przychodami z turystyki. Przemysł
turystyczny stanowi jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki tajskiej a rząd Tajlandii
zaczyna znacząco wspierać branżę turystyczną, co może pomóc w kolejnym rozwoju
potencjału turystycznego.
Jednak dla Polski ten rynek turystyczny ma narazie bardzo małe znaczenie, ponieważ jest dla
Polaków zbyt odległy, egzotyczny i kosztowny. Polskie biura podróży nieustannie poszerzają
ofertę wyjazdów w stronę azjatycką. Zainteresowanie Tajlandią stopniowo rośnie na całym
świecie a ceny biletów lotniczych spadają, więc możliwe iż nie będziemy długo czekać na to,
gdy Tajlandię będzie można odwiedzać masowo również z Polski.
Niski udział przyjazdów turystów tajskich do Polski skutkuje słabą pozycję Polski na rynku
Tajlandii. Spowodowane to jest przede wszystkim znikomą promocją Polski w Tajlandii.
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