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PRAKTIKUS TANÁCSOK: 
 

VIETNAM, KAMBODZSA és LAOSZ 
             
 
 
 

Az alábbi ismertető az irodánk által szervezett Vietnam-Kambodzsa és Laosz körutazáshoz készült. Irodánk a tájékoztató összeállítása során 
igyekezett a legnagyobb körültekintéssel eljárni. A tájékoztatóban foglaltak tartalmaznak mind hivatalos államigazgatási információkat, mind a 
Vietnamot, Kambodzsát jól ismerők tanácsait. Éppen ezért az információk tájékoztató jellegűek, azok teljes mértékű megalapozottságáért nem 
vállalhatunk felelősséget. Külön felhívjuk a figyelmet az útlevél érvényességére vonatkozó információkra! 
 

Beutazási feltételek:  Útlevelének a hazautazást követően még 6 hónapig érvényesnek kell lennie és feltétlenül tartalmazzon 4 üres lapot a 
vízumokhoz és határátlépésekhez. (Javasoljuk, útleveléről készítsen másolatot, melyet más helyen tart az utazás alatt, mint az eredetit. 
Amennyiben útlevele elveszik, szükség lehet rá.) A vietnami vízumot utasaink megbízása alapján irodánk beszerzi, a kambodzsai és laoszi 
vízumot a repülőtéren, érkezésnél kapják meg. Fontos: Kambodzsában és Laoszban nincs Magyarországnak külképviselete! 
  

Repülőtéri EU-s biztonsági szabályok: 2006. november 6-ától az Európai Unió biztonsági szabályai léptek életbe az európai repülőtereken. 
Semmiféle fémes szúró-vágó eszközt ne vigyen fel a repülőgépre. Bármilyen zselés, folyadékos anyagot csak az új előírásnak megfelelő 
mennyiségben és módon vihet kézben fel a repülőgépre, a tiltott anyagokat megsemmisítik. Az amerikai repülőterek biztonsági szabályai még 
szigorúbbak. (A budapesti reptér EU-s biztonsági szabályairól bővebb információt talál honlapunkon.) 
 

Vietnámba való belépéskor egy kétrészes nyomtatványt töltetnek ki, amelynek egyik része az ”beutazási lap” (Arrival card). Ezt a  belépésnél 
kell leadni, a másik része pedig a „kiutazási lap” (Departure card) őrizze meg feltétlenül, mert kilépésnél szüksége lesz rá! Egészségügyi ellenőrzés 
az EU tagállamaiból érkező nemzetiségek részére nem kötelező. Egyéb nemzetségek esetében (afrikai, dél-amerikai) az egészségügyi ellenőrzés 
kötelező. (Az ellenőrző készülék testhőmérsékletet érzékel, ezért feltétlenül kerüljük a lázas állapotot határátlépésnél.) . 
 

Kambodzsába való belépéskor 4 nyomtatványt kell kitölteni. A vízum kérelemhez egy formanyomtatványt, amelyhez csatolni kell egy 
igazolványképet. A vízum 35 USD-ba kerül.   
A Vietnámba való belépéskor fentebb leírt vám és statisztikai lap kitöltésére vonatkozóak a kambodzsai belépésre is érvényesek, de ott még egy 
egészségügyi nyilatkozatot is ki kell tölteni!. 
 

Laoszba való belépéskor először a vízumot kell megkérni, melyhez egy formanyomtatványt kell kitölteni.  
Fontos: kérjük hozzanak magukkal 2 db fényképet, a helyszínen nincs lehetőség fénykép készítésére!! A vízum 30 USD +1 USD kezelési 
költségbe kerül.  A Vietnamba való belépéskor fentebb leírt statisztikai lap kitöltésére vonatkozóak a laoszi belépésre is érvényesek!  
 

A közbiztonságról: Míg Vietnam ebből a szempontból biztonságosnak mondható – elsősorban a zsebtolvajlásoknak, lopásoknak vannak 
utasaink kitéve, Kambodzsáról és Laoszról már ugyanez nem teljesen mondható el. Bárhol előfordulhat zsebtolvajlás, lopás, motoros lopás (vállról 
lekapott táskák). Kambodzsában még kíváncsiságból se beszélgessenek gyermek prostituálttal vagy kerítőikkel, mert komoly bajba kerülhetnek! 
Különösen veszélyes éjszaka egyedül sétálni. Mindhárom országban tanácsoljuk, hogy útlevéllel, repülőjeggyel, nagyobb összegű készpénzzel 
ne induljanak el sétálni. Kerüljék az ékszerek, drága órák (vagy csak értékesnek látszó tárgyak) stb. viselését. Fényképezőgépeiket, kameráikat 
úgy használják, hogy az ne legyen feltűnő a turisták által látogatott helyeken gyakori tolvajok számára. Felszereléseit, táskáit mindig nyakba 
akasztva, elől hordja. Végig az utazáson, de Kambodzsában és Laoszban különösen fontos, hogy programjainkon ne szakadjon le a csoporttól, 
bármilyen ígéretes ajánlattal állítják meg. Mindenképpen kerüljék a kivilágítatlan helyeket, gyanúsan viselkedő csoportokat. A szállodai szobákba 
tiltott meghívni belföldi állampolgárt mindhárom országban. Bárokban, diszkókban előfordulhat az italok altatóval való manipulálása, majd az 
áldozat kifosztása, ezért egyedül kerülje ezeket a helyeket.  
Mindhárom országban szigorúan büntetik a kábítószer birtoklását, fogyasztását, csempészését. A legkisebb kihágás is súlyos börtönbüntetést 
von maga után, nehéz börtönviszonyok között, melynek vége rosszabb is lehet! Ne vállalkozzunk semmiféle csomag megőrzésére, továbbítására, 
a repülőtereken vigyázzunk saját csomagjaink biztonságára. A hatóságok nem minden esetben segítőkészek és a turista bejelentések 
kivizsgálása legtöbbször eredménytelenül zárul. 
 

Időeltérés: Mindhárom országban a magyarországi nyári időszámításnál 5 órával, a téli időszámításnál 6 órával járnak előttünk.  
 

Időjárás: Az éghajlat trópusi monszun, decembertől-márciusig száraz, téli évszakkal, de az időjárás helyenként is változhat.  
Az időjárás előrejelzést Vietnamra, Kambodzsára és Laoszra is megnézheti honlapunk (www.zseppelin.hu) programja alatt. 
 
Öltözködés: Kerülje a feltűnő, a helyiektől túlságosan kirívó öltözködést, ékszerek viselését. (Hölgyeknél még az itthon megszokott laza, divatos 
viselet is (túl rövid szoknya vagy nadrág, túlzott dekoltázs) helyben kirívóan feltűnő lehet, mely kellemetlenséget okozhat!) Javasoljuk, pamut és 
egyéb könnyű (nem műszálas) anyagú, egyszerűbb ruhák használatát. Zöld környezetben, erdős területeken zárt cipőt, ruhát viseljenek. (Tipp: 
egyszerű vászon, farmer és hasonló ruhák, sportcipő, sétához akár szandál viselése.) Esernyő vagy esőkabát mindig legyen kéznél. Ajánlatos 
egy vállkendőt vagy kardigánt magukkal hozni a légkondicionáló miatt.   
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Hálózati feszültség: Az elektromos áram hálózata 220 V, a kétpólusú villásdugók (akku-, mobil- és kameratöltők, borotvák, hajsütők) mindenütt 
használhatók. 
Oltások, egészségügyi tanácsok:  A vietnami, kambodzsai és laoszi hatóságok belépéskor a fent említett egészségügyi ellenőrzést 
elvégezhetik. Egyéb megelőző oltásokkal kapcsolatos tanácsért (Hepatitisz A,B, kolera) forduljon háziorvosához vagy Országos Epidemiológiai 
Központ Nemzetközi Utazás-egészségügyi és Oltóközponthoz (Rendelés: Hétfő-kedd- szerda -csütörtök: 9-14 óra. Cím: 1097 Budapest, Gyáli 
út 3/a, bejárat a Vágóhíd utca felől Tel.: (06 1) 476-1364 . Ingyenes járványügyi tájékoztató szolgálat zöld száma: 06 80 204 217 (hívható h-p. 9 
– 15-ig)  
További információk: http:// www.oek.hu/oek.web?to=,836,1725,11&n id=209&pid=1&lang=hun.  
Utasaink mindenképpen rendelkezzenek baleset és betegség esetére utasbiztosítással (utazási feltételeink része!). Az utazás tartama alatt is 
szükséges gyógyszereit itthon kiváltva - orvosi igazolással együtt - vigye magával (kézpoggyászában).                                         Kábítószer és 
pszichotróp hatóanyag tartalmú készítmények esetén feltétlenül vigye magával háziorvosának a nemzetközi előírások szerinti igazolását, de ha 
utóbbiakat nélkülözni tudja az út alatt, az igen szigorú helyi tiltó előírások miatt inkább hagyja itthon.                          (Bővebb felvilágosítást 
kérjen háziorvosától, vagy keresse fel a www.antsz.hu honlapot.)  
Ajánlott úti gyógyszerek, készítmények: (konkrét gyógyszerekről kérdezze háziorvosát vagy patikusát) láz- és fájdalomcsillapító, 
gyomorfertőtlenítő tabletta (hasmenésre legjobb a széntabletta (aktív szén), kullancs- és szúnyog riasztószer (ne az illatosabból, hanem a jobb 
hatásúból), fertőtlenítő kendő, Neomagnol fertőtlenítő tabletta, Calcium pezsgőtabletta (sóhiány pótlására), multivitamin pezsgőtabletta 
(ásványvízben feloldható), lázmérő, sebtapasz.  
 

Valuta, pénzváltás Hivatalos fizetőeszközök: Vietnamban a vietnami dong (VND). 1 USD=23.10 VND  
                                                                    Kambodzsában a riel (KHR) 1 USD=4.07 KHR;  
                                                                    Laoszban a kip (LAK).  1 USD=8.85 LAK  (2019.11.06-i árfolyam). 
A pénzváltást ajánljuk bankokban, bevásárló központokban, utazási irodáknál vagy szállodákban intézni. Mindkét országban elterjedt fizetőeszköz 
az USA dollár is, ehhez jobb a kisebb címlet. Hitelkártyáját felejtse el, bank automatával csak elvétve fog találkozni, inkább csak bankfiókban. 
Érdemes pénzét USA dollárban tartani – természetesen fokozottan ügyelve a biztonságos őrzésre! (Az 50 és 100 dolláros bankjegyeket jobban 
váltják a kisebb címletűeknél, de a kisebb pénzváltó irodák nem fogadnak el 1996 előtti 100 $-os, ill. 1997 előtti 50 $-os bankjegyet, nagyobb 
bankhoz irányítják az ügyfelet. Ilyenkor ajánlatos kisebb címletű bankjegyet is tartani pénzváltáshoz, sőt már megérkezésnél is rendelkezzen vele 
esetleges belépési költségek fedezésére.) Vásárlásnál a dollárt némileg kedvezőtlenebbül váltják a banki árfolyamnál. Eurót nem érdemes 
magunkkal vinni, beváltása is csak egyes bankokban lehetséges. 
 

Közlekedés: A buszközlekedést felejtsük el. Vannak rendes taxik és motoros taxik. A motoros taxi olcsóbb, de időnként ”kaszkadőr” vállalkozás 
a turistának, Kambodzsában és Laoszban az utak rossz állapota miatt sem ajánlható. Csak órával rendelkező taxit válasszon és a fuvardíjban 
előre állapodjon meg. Ne fogadjon el ingyenes ajánlatot arra, hogy motorral visszaviszik a szállodába – ki tudja, hol köt ki. Amennyiben 
szabadidejében saját felelősségére egyéni programokat tervez, arról – mobiltelefon elérhetőségével együtt – mindig előre tájékoztassa 
idegenvezetőnket, jelezve a várható visszaérkezést is. Különösen legyen elővigyázatos a gyalogos közlekedésnél. Egyik országban sincs nagy 
jelentősége a KRESZ szabályoknak. Pirosban is jöhet autó vagy motor, a fényszóró felvillantása nem udvariasan szabad utat jelez, hanem 
figyelmeztetés, hogy „vigyázz elüthetlek”! A forgalmas úton nyugodt, kiszámítható, egyenletes tempóban menjen át, ekkor a járművek ügyesen 
kikerülik. (Olyan nem lesz, hogy mindenki megáll a gyalogosnak! A zebra itt csak egy felesleges felfestés!) 
 
Étel-ital: Ne fogyasszanak csapvizet és bizonytalan eredetű innivalót. Ne engedjék, hogy italukba jégkockát rakjanak. Válasszák a zárt palackos 
vizet, ásványvizet (esetleg még fogmosásra is), ellenőrizzék a zárókupak sértetlenségét. Mindenütt kapható palackos víz, de egész napos 
programjainkon minden kedves utasunk 2db 0,5l ásványvízet kap. Ne vásároljanak ételt, élelmiszert utcai árustól, lehetőleg kerüljék a kifőzdéket 
– gyomrunk bánhatja. Üdítőknél és söröknél is biztonságosabb a dobozos kiszerelés. A szálláshelyeinken felszolgált ételek az európaiak számára 
is biztonságosak, de a higiéniára itt is ügyeljen. (Sűrű kézmosás vagy fertőtlenítő kendő, gél használata étkezések előtt.) Éttermekben 
megtalálhatóak az európai ételek is, melyek mellé francia bagettet is kérhet kenyérként. A vásárolt gyümölcsöt javasolt fertőtlenítő oldattal 
(Neomagnol) alaposan áztatni, lemosni és a héját ezután leszedni vagy inkább csak hámozandó gyümölcsöt ananászt, banánt, mangót, lichi, 
passionfruit stb. fogyasztani. Napközben a folyadékveszteség pótlására inkább gyümölcsöt fogyasszon, mint vizet, sört igyon! 
 

Illem: Minden esetben tartsuk tiszteletben a helyi emberek szokásait. Ne fotózzanak embereket közelről anélkül, hogy engedélyüket ne kérték 
volna. Vásárláskor, szolgáltatás igénybevételekor, alkunál mosolyogva beszéljünk partnerünkkel, ez a felé irányuló tisztelet jele. 
 

Borravaló: Vietnamban, Kambodzsában és Laoszban elfogadják, elvárják a borravalót az elvégzett munka elismeréseként. Az egyes 
országokban a helyi idegenvezető valamint a csoport biztonságáért a felelő gépkocsivezetők minden esetben számítanak a munkájuk elismerését 
megkoronázó adományra. Ezen ázsiai országokban az idegenforgalomból élő személyzet részére ezen borravalók az egyetlen bevételi forrás 
családjuk eltartására. Az egyes szállodákban a hordárok és londinerek szintén elvárják az aprót, borravalót. Jelen programunk esetében 
országonként külön helyi idegenvezető és gépkocsivezető kalauzolja csoportunkat, mely során kérjük kedves Utasainkat, hogy az egyes 
országonkénti segítő személyzet részére 20-20 USD/fő összeget elkülöníteni szíveskedjenek, a szállodákban a hordárok részére pedig 1-1 USD 
összeggel lehet számolni. 
 

Telefonálás: Tájékoztatásért feltétlenül keresse meg utazás előtt mobil szolgáltatóját, hogy a roaming megállapodás ellenére készüléke működni 
is fog-e a helyi hálózatokon. Mobiltelefonnál az itthoni SIM kártyával való telefonálás sokba kerülhet még SMS-nél is.  
(Tipp: Kártyafüggetlen telefont vigyen magával és az adott országban vegyen hozzá helyi SIM kártyát – ez olcsóbb megoldás lehet.) Rengeteg 
lehetőség van a headsettel felszerelt internet kávézókból neten keresztül haza telefonálni (MSM, Skype), vagy IP alapú telefonvonalat használni 
(ha nem veszünk IP kártyát, a tulajdonos biztosítja egy kis felárért). A szállodai szobatelefon használata esetén távozáskor számlát kap, melyet 
Önnek kell helyben kifizetnie. 
Vásárlás: Alapvető szabály, hogy alkudni kell még az üdítőre, kenyérre is! (Kivétel: könyvesbolt, gyógyszertár, menüs étterem, nagyobb 
élelmiszerbolt, plázák – ahol a kitett árak érvényesek.)  Kapásból a mondott ár harmadát-felét kell elsőre ajánlani, de a végül kialkudott árért (OK 
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válasz után) illik az árut meg is venni! Selyemvásárlás: A selyem anyaga könnyű (a műselyem nehezebb). Vágassunk le egy csíkot, gyújtsuk meg 
(ne okozzunk tüzet!). A selyem fehér lánggal ég finom porrá, a hajhoz hasonlító szaggal. Ekkor valószínűleg valódi a selyem.  
 
Múzeumok: Múzeumok, pagodák látogatásakor fényképezőgép és videó használatáért a belépőn felül külön pénzt kérhetnek! 
 
 

ORSZÁGONKÉNTI RÉSZLETEK / TUDNIVALÓK: 
VIETNAM 
 
- területe: kb. 331.000 km² 
- főváros: Hanoi 
- államforma: szocialista köztársaság  
- lakosság: kb. 86,2 millió fő 
- időzóna: GMT + 7  
- pénznem: 1 vietnámi dong = 100 xu (1 HUF ≈ kb. 77.- VND, ill. 1 USD ≈ kb. 23.- VND)   
- közigazgatás: 58 tartomány, 3 város                   
- közbiztonság: jó, a térség egyik legbiztonságosabb országa 
- vízum: magyar állampolgárok részére vízum szükséges. Az útlevélnek a beutazás napjától számítva még 6 hónapig érvényesnek kell  
lennie!    
- ivóvíz: kizárólag palackozott ásványvíz fogyasztása javasolt   
- elektromos hálózat: 220 – 230 V /50 Hz (amerikai szabvány) 
- ország előhívó: + 84 …  
- Magyarország nagykövetsége:  
Cím: 360 Kim Ma Street Daeha Business Center, 12th floor Ba Dinh District Hanoi VIETNAM (Hanoi - P.O.Box 18) 
Telefon: + 84 3 771 57 14 vagy + 84 3 771 57 15 vagy + 84 3 771 57 18 
Ügyelet: + 84 9 03409660 (külföldről) és 09-0340-9660 (belföldről) 
Fax: + 84 3 771 57 16 
- nyelv(ek): vietnámi, de még használatos a francia, kínai, khmer  
- népcsoportok: vietnami kb. 87 %; kínai kb. 2 %; thai kb. 2 %; khmer kb. 1 %; muong kb. 1 %; nung kb. 1 %; egyéb kb. 6 % 
- vallás(ok): buddhista kb. 55 %; római katolikus kb. 7 %; konfucionista / taoista kb. 15 %; iszlám hívő kb. 1 %; egyéb kb. 10 %; felekezeten  
kívüli kb. 12 %    
- időjárás: Vietnám éghajlatát a trópusi monszun szabályozza. Északi területein a leghűvösebb hónap középhőmérséklete 16-20°C, délen 
25°C között mozog. A legmelegebb hónap középhőmérséklete 28-30°C között. A csapadékos időszak májustól októberig tart, decembertől 
márciusig túlnyomóan száraz az időjárás. Vietnám középső és déli partvidékén az esős évszak későbbre tolódik. A levegő páratartalma egész 
évben magas (80-90%), ami nyomasztóan fülledt időjárást okoz. A legcsapadékosabb hónap az augusztus. 
- védőoltás: Kötelező védőoltás nincs. Saját érdekükben és felelősségükre, egyénileg tájékozódhat az  ÁNTSZ-nél. 

 
KAMBODZSA 
- területe: kb. 181.000 km² 
- főváros: Phnom Penh 
- államforma: alkotmányos monarchia 
- lakosság: kb. 13,5 millió fő 
- időzóna: GMT + 7  
- pénznem: 1 riel = 100 sen (1 HUF ≈ kb. 13,- KHR, ill. 1 USD ≈ kb. 4,- KHR)   
- közigazgatás: 20 tartomány és 4 város 
- közbiztonság: megfelelő 
- vízum: magyar állampolgárok részére vízum szükséges. Az útlevélnek a beutazás napjától számítva még 6 hónapig érvényesnek kell  
lennie!       
- ivóvíz: kizárólag palackozott ásványvíz fogyasztása javasolt 
- elektromos hálózat: 220 – 230 V /50 Hz (amerikai és európai szabvány is) 
- ország előhívó: + 855 
- Magyarország nagykövetsége Vietnamban, Kambodzsában nincs diplomáciai képviselet:  
Cím: 360 Kim Ma Street Daeha Business Center, 12th floor Ba Dinh District Hanoi VIETNAM (Hanoi - P.O.Box 18) 
Telefon: + 84 3 771 57 14 vagy + 84 3 771 57 15 vagy + 84 3 771 57 18 
Ügyelet: + 84 9 03409660 (külföldről) és 09-0340-9660 (belföldről) 
Fax: + 84 3 771 57 16 
- nyelv(ek): khmer, francia, kínai  
- népcsoportok: khmer kb. 94 %; kínai kb. 3 %; csam kb. 2 %; egyéb kb. 1 % 
- vallás(ok): buddhista kb. 88 %; iszlám – szunnita kb. 3 %; egyéb kb. 9 %   
- időjárás: Kambodzsában a turisták számára leginkább a november - március közötti időszak kedvező. Ekkor a páratartalom viszonylag  
alacsony, a hőmérséklet nem túlságosan meleg, valamint a legkisebb a valószínűsége az esős időnek. Április közepétől egyre melegebb 
magasabb a hőmérséklet. Június –október eleje között rendkívül sok csapadék jellemző.  
- védőoltás: Kötelező védőoltás nincs. Saját érdekükben és felelősségükre, egyénileg tájékozódjanak az  ÁNTSZ-nél. 
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LAOSZ 
 
- területe: kb. 236.800 km² 
- főváros: Vientián / Viangchan 
- államforma: népi demokratikus köztársaság  
- lakosság: kb. 5,9 millió fő 
- időzóna: GMT + 7  
- pénznem: 1 kip = 100 at (1 HUF ≈ kb. 29,- LAK,-, ill. 1 USD ≈ kb. 8,- LAK)   
- közigazgatás: 17 tartomány és a fővárosi kerület 
- közbiztonság: megfelelő 
- vízum: magyar állampolgárok részére vízum szükséges. Az útlevélnek a hazautazástól számítva még 6 hónapig érvényesnek kell lennie!       
- ivóvíz: kizárólag palackozott ásványvíz fogyasztása javasolt   
- elektromos hálózat: 220 – 230 V /50 Hz (amerikai és európai szabvány is) 
- ország előhívó: + 856 
- Magyarország nagykövetsége Vietnamban, Laoszban nincs diplomáciai képviselet:  
Cím: 360 Kim Ma Street Daeha Business Center, 12th floor Ba Dinh District Hanoi VIETNAM (Hanoi - P.O.Box 18) 
Telefon: + 84 3 771 57 14 vagy + 84 3 771 57 15 vagy + 84 3 771 57 18 
Ügyelet: + 84 9 03409660 (külföldről) és 09-0340-9660 (belföldről) 
Fax: + 84 3 771 57 16 
- nyelv(ek): lao, francia, kínai, vietnami  
- népcsoportok: lao kb. 67 %; palaung-va kb. 12 %; thai kb. 8 %, mo kb. 5 %; mon-khmer kb. 5 %; egyéb kb. 3 % a közel 70 népcsoportból 
- vallás(ok): buddhista kb. 58 %, törzsi vallású kb. 34 %; keresztény kb. 2 %; iszlám hívő kb. 1 %; egyéb és felekezeten kívüli kb. 5 %   
- időjárás: Laosz a trópusi monszun övezetben fekszik. Három éghajlat alakult ki. Májustól októberig a délnyugati monszun hatására  
csapadékos éghajlat jellemző, novembertől februárig száraz, hidegebb évszak van és kb. 15 C. Márciusban és áprilisban a meleg, száraz 
időszakban a hőmérséklet elérheti a 38 C-t is. 
- védőoltás: Kötelező védőoltás nincs. Saját érdekükben és felelősségükre, egyénileg tájékozódjanak az ÁNTSZ-nél. 
  
 
 
 
 
 
Ha bajba kerül: (Kérjük csak akkor hívja, ha feltétlenül szükséges! Elsősorban forduljon idegenvezetőnkhöz.) 
- Utazásszervező információs telefonja:  00 36 209 430 080.  Szünetmentes e-mail: zseppelin@zseppelin.hu.  
- Magyar Nagykövetség címe (Hanoi). 9. emelet, Hanoi Lake View Residence, 28 Thanh Nien, Tay Ho, Hanoi, Vietnám  
        Telefon: +84 24 3 771 57 14; Őry Csaba misszióvezető 
- Magyar Főkonzulátus címe (Ho Chi Minh City / Saigon21st floor, LIM Tower, 9-11 Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi 
Minh City, Vietnam. 
        Telefon: +84-8-3622-1001; +84-90-999-1731 Dr. Balogdi Tibor misszióvezető, Szécsi Dániel konzul 
• Kambodzsában jelenleg nincs magyar nagykövetség!  (EU polgárként Franciaország vagy Németország követségeihez fordulhat ott segítségért.) 
- NON-STOP segélyhívó Magyarországon – keresse a telefonszámot saját utasbiztosítási kötvényén! (hívás: 00 36 + körzetszám + hívott szám) 
Német nagykövetséghez fordulhatnak segítségért:  Cím: 76-78 Yugoslavia street 214., Ohnom Penh (P.O.Box 60.) 
Tel.: +855 (0)23-216-193;  +855 (0)23-216-381 
 
• Laoszban jelenleg nincs magyar nagykövetség!  (EU polgárként Franciaország vagy Németország követségeihez fordulhat ott segítségért.) 
- NON-STOP segélyhívó Magyarországon – keresse a telefonszámot saját utasbiztosítási kötvényén! (hívás: 00 36 + körzetszám + hívott szám) 
Német nagykövetséghez fordulhatnak segítségért: Cím: 76-78 Yugoslavia street 214., Ohnom Penh (P.O.Box 60.) 
Tel.: +855 (0)23-216-193;  +855 (0)23-216-381 
 
Ország előhívószámok:  
Magyarország 00 36…; Vietnam 00 84...; Kambodzsa 00 855…; Laosz 00 856… (Egyes mobilokon 00 helyett "+” jelet kell beütni.) 
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