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Hos ZEN Luxury Travels tager vi aktivt
stilling til de problemstillinger man som
rejsende kan befinde sig i, - om det er
dyreetisk velfærd eller mødet med
andre kulturer. Det gør vi ved at
håndplukke vores samarbejdspartnere,
stille krav til dem og deres oplevelser;
og at frasortere det, I ikke er tjent med.

Ankomsten til Thailand
Hvis I har inkluderet transfer fra
lufthavnen til hotellet (oftest tilfældet i
Thailand), så vil I blive mødt af vores
kontaktperson, når I er kommet
gennem paskontrollen, har fået jeres
bagage og har passeret toldkontrollen.
Han vil stå med et skilt med enten
jeres navne eller hotellets navn.

Drikkepenge
Drikkepenge er en del af den
thailandske kultur. I skal ikke føle jer
forpligtet, men vide, at det værdsættes
af dem, I kommer i kontakt med – jeres
butler, tjener, chauffør, guide,
rengøringspersonale og lign.
På mange hotelrestauranter og
pænere spisesteder vil der automatisk
være inkluderet 10 % service charge.
Dette vil fremgå af jeres regning. Ellers
er niveauet på ca. 5-10 %
drikkepenge, selvfølgelig afhængig af
den service, man har fået.
Turistguider, særligt hvis I har haft den
samme over flere dage, vil ligeledes
påskønne en anerkendelse på 200300 THB pr. dag.

Elektricitet
220 volt ligesom i Danmark. Men der
bruges både runde stik, som vi kender
dem, og flade stik, der kræver adapter.
På de finere hoteller vil der typisk være
en adapter på værelset, men ellers
kan det være en god idé at medbringe
jeres egen.

ZEN Luxury Travels støtter ikke
elefantridning og vi støtter ikke uetiske
dyreoplevelser eller dyremishandling
generelt. Begge kan og vil fortsat ske,
og vi kan ikke garantere, at I ikke vil se
det under rejsen. Men vi har valgt ikke
at tilbyde disse oplevelser. Ligeledes
opfordrer vi jer til at tage stilling til de
oplevelser, I måtte få tilbudt under
rejsen.
Vi støtter lokale kulturer og samfund,
hvor I som rejsende møder de lokale i
øjenhøjde. Oplevelser, hvor der sker
en form for kulturel udveksling og hvor
respekten går begge veje. Vi tager
afstand fra turistfælder, hvor formålet
er at tage billeder eller at lokke penge
ud af jer.

Forsikring
Hverken det gule eller blå
sygesikringskort gælder under rejsen.
Derfor anbefaler vi på det kraftigste at I
tegner en rejseforsikring. Vi anbefaler
at tegne forsikring med Europæiske
Rejseforsikring eller Gouda, der begge
har gode forsikringer med forskellige
dækningsgrader.
Alle forsikringer kan tegnes hos ZEN
Luxury Travels. Kontakt os for
yderligere information og priser.
Hvis I får brug for lægehjælp så gem
alle kvitteringer, så udgifter kan blive
refunderet når I kommer hjem.

Helbred og vaccinationer
Konsulter altid en speciallæge, jeres
egen læge eller en autoriseret
vaccinationsklinik inden afrejse. I kan
læse mere på sikkerrejse.dk.
Der kan være krav om bevis for gul
feber vaccination ved indrejse, så husk
at medbring evt. vaccinationsbevis.
Er I uheldig at få brug for lægehjælp
eller hospitalsindlæggelse under
rejsen, har Thailand et godt udbud af
sundhedsfaciliteter af høj standard.
Konsulter dog altid rejseforsikring

først, så vil de henvise jer til nærmeste
og bedste sted.

Hjemrejse fra Thailand
Husk at tage i lufthavnen i god tid, da
der både kan være tung trafik og lange
køer ved check-in. Har I inkluderet
transfer ved afrejse (oftest tilfældet i
Thailand), vil afhentningstidspunkt
typisk tage højde for det.
Lokale lufthavnsafgifter er inkluderet i
flybilletten og skal ikke længere
betales kontant.
Rejser I hjem fra en provinslufthavn vil
I typisk kunne checke både fly og
bagage ind hele vejen hjem. Det
afhænger dog af, hvilken
provinslufthavn I skal rejse fra og med
hvilket flyselskab.

Hotellerne
Med mindre andet står angivet på
jeres rejseplan er standardtid for
check-in kl. 14.00 og for check-out kl.
12.00. Ofte vil det dog være muligt at
få værelset tidligere, såfremt det er
ledigt.
Thailandske hoteller er generelt af høj
standard, men som alle andre steder
kan der opstå problemer. Hvis I
oplever noget utilfredsstillende på
hotellet, er det vigtigt, at I kontakter
ZEN Luxury Travels med det samme,
så vi har en chance for at rette op på
det.
Nogle hoteller oversælger sig selv,
mens andre pga. officielle regler ikke
må få det antal stjerner, de fortjener.
Derfor tager ZEN Luxury Travels
hotelklassificeringer udgangspunkt i
vores egne oplevelser og erfaringer.

Mad & drikkevarer
Thailands enestående madkultur og
friskpresset juice fra det store udbud af
eksotiske frugter er for mange en
hovedattraktion.
Maden er glimrende og hygiejnen god
på alt fra det mest simple gadekøkken
til landets fineste restauranter.
Madforgiftning kan, som alle andre
steder forekomme, men det er
heldigvis sjældent. Og chancen er
ligeså stor på en pæn restaurant som
ved et gadekøkken. En god
tommelfingerregel er, at spise på
gadekøkkener med mange gæster og
ellers at huske sin sunde fornuft.
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Drik ikke vandet fra hanen. Køb i
stedet vand på flaske, der er
tilgængelig i alle butikker, eller
medbring en drikkedunk, som kan
fyldes på div. hoteller og restauranter
på forespørgsel.

oktober til december). Her vil man
typisk opleve tropiske regnskyl hen på
eftermiddagen og om natten, men ofte
masser af sol resten af dagen. Det er
grønt og frodigt, og der er masser af
vand i floderne.

Derudover er det vigtigste hygiejneråd
at vaske hænder oftest muligt.

Der forekommer monsuner med
ekstraordinært megen regn og blæst.
Traditionelt har de ligget i
sommerregntiden, men på det seneste
er det også forekommet på andre
årstider.

Pas & Visum
Pas skal være gyldig i minimum 6
måneder ud over rejsen. Ellers er der
risiko for både at blive nægtet boarding
på flyet i Danmark og indrejse i
Thailand. Børn skal have eget pas.
Danske statsborgere har ikke brug for
visum til Thailand for ophold under 30
dage. Ved ankomst i lufthavnen får
man automatisk 30 dages adgang.
Ved ankomst via land får man dog kun
adgang i 15 dage.
Se regler på Udenrigsministeriets
hjemmeside.
Bemærk venligst, at jeres pas skal
være i god stand inden afrejse. Passet
må ikke være overdrevent slidt eller
beskadiget med eksempelvis vand,
rifter, iturevne overflader fra
bagagetags o.lign.
Der må heller ikke mangle sider,
ligesom der ikke må være skrevet eller
rettet i passet. I visse tilfælde kan I
blive nægtet check-in af flyselskabet
og indrejse af myndighederne ved
jeres destination, såfremt de vurderer,
at passet ikke er i god stand.

Religion & autoritet
Størstedelen af befolkningen er
buddhister, hvilket mange steder ses
tydeligt i gadebilledet. Men i det
sydlige Thailand, fra Phuket og ned til
den malaysiske grænse lever desuden
et stort muslimsk mindretal
Ved besøg i templer og private hjem
tager man skoene af udenfor. Det er
desuden dårlig kutyme at pege
fødderne mod fx religiøse statuer.
Derfor sidder man ofte i
skrædderstilling både i templer og
sociale sammenhænge.
Hovedet anses som helligt og bør ikke
berøres (gælder primært voksne). Det
er ikke kutyme at give hånd – i stedet
hilses ved at sætte håndfladerne mod
hinanden foran brystet.
Det thailandske kongehus nyder en
næsten religiøs respekt i befolkningen.
Kritik af kongehuset straffes hårdt, så
man bør naturligvis afholde sig helt og
holdent fra det.

Rengøring af strande
Påklædning & klima
Som andre steder i verden oplever
også Thailand, at klimaet ændrer sig.
Der forekommer således regn hele
året, men mest fra maj til oktober. I
den periode er det omvendt ikke
usædvanligt med masser af sol.
November til februar er den såkaldt
kølige tid, hvor Sydthailand oplever
temperaturer på 25-32 grader døgnet
rundt, mens Nordthailand typisk vil
have dagtemperaturer på ca. 25
grader og kølige nætter på ned til 10
grader. Her kan der altså være brug
for en varm trøje om aftenen.
Marts til maj er den varme tid, hvor
man særligt i nord kan opleve meget
høje temperaturer.
Slut maj til oktober er den mest
nedbørstunge (på Koh Samui dog fra

Vi rejser i en verden, hvor
affaldshåndtering ikke er en
selvfølgelighed overalt, desværre.
Samtidig kender affaldsproblemer ikke
til landegrænser.
ZEN Luxury Travels vælger
strandhoteller, der tager ansvar for
deres strande og rengør dem, men
hverken vi eller de har magt over
havstrømme eller naboer.
Vis forståelse og gå gerne forrest i
håndtering af affald lokalt.

Rygning
Rygning er generelt accepteret i
Thailand, men der ryges som
udgangspunkt aldrig indendørs på
hoteller, restauranter, cafeer eller
barer.

Det er ulovligt at ryge på strandene i
Thailand og overtrædelse kan medføre
en større bøde. Er I i tvivl om, hvor I
må ryge, så spørg jer for på hotellet.
E-cigaretter er ulovlige at indføre samt
bruge i Thailand og overtrædelse kan
medføre en større bøde.

Shopping
Bangkok er et shoppingmekka. Alt
mellem himmel og jord sælges på alt
fra simple markeder til fashionable
shopping-centre.
Souvenirs kan købes på markeder i
hele landet, men ellers er særligt
tekstiler et godt køb.
Skræddere tilbyder på alle større
turistområder at sy tøj. Pris (og
kvalitet) varierer meget og kan ofte
forhandles.
Også thai-silke, der anses for af
højeste kvalitet, kan købes meget
billigt.
Andre gode køb er smykker og varer
af sølv og bronze. Der foregår dog en
del falskneri, så sørg for at få anbefalet
en forhandler, hvis I ikke selv er
eksperter.

Sikkerhed
Thailand er generelt et sikkert og trygt
land at rejse i. Men som i alle andre
lande, hvor der er enorm forskel på rig
og fattig, er tyveri et udbredt problem.
Men med almindelig sund fornuft og
påpasselighed, særligt på steder med
mange mennesker, kommer man
langt. Undgå at udstille dyre smykker
og kameraer alt for meget.
Trafikken udgør en markant højere
sikkerhedsrisiko end både tyveri og
røveri. Se jer godt for, når I går på eller
passerer veje.
Thaierne er søde til at hjælpe, hvis I
spørger efter det. Men vær på vagt,
når nogen selv henvender sig.
Templer er som oftest aldrig lukkede,
shows bliver sjældent en god
oplevelse, diamanten sælges til
overpris og hasardspil er ulovlige.
Spørg evt. for på hotellet og følg jeres
guides anbefalinger.
Læs mere på Udenrigsministeriets
hjemmeside.
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Valuta
Sprog
Hovedsproget thai tales af ca. 90 % af
befolkningen. De resterende 10 % er
forskellige etniske minoriteter med
eget sprog.
Engelsk tales af en stadig større del af
befolkningen (i varieret omfang),
særligt på de større turistdestinationer.
Thaierne elsker, når man forsøger at
ytre sig på deres sprog. At lære blot et
par enkelte ord kan være genvej til
kontakt og store smil.

Taxa
Det er egentlig lovpligtigt, at taxaer
bruger taxameter. Men reelt
praktiseres det kun i Bangkok, hvorfor
det også er langt billigere her end i
resten af landet.
I resten af landet aftaler man en pris
på forhånd – nogle steder vil den være
til at forhandle, mens den andre steder
ligger mere fast. Tjek evt. med
personalet på hotellet for at få en idé
om prisniveauet på forhånd.

Usædvanlige love
Der er en række usædvanlige love, I
bør kende inden afrejse. Fælles for
alle er, at de kan resultere i bøder og, i
værste fald, fængselsstraf i Thailand:
- Øl-selfies: Det er ulovligt at tage en
selfie med en ølflaske og overtrædelse
kan resultere i store bøder eller
fængselsstraf.
- Træde på thailandsk valuta: På både
mønter og sedler er Thailands konge
afbilledet og eftersom fødderne (ifølge
Thaierne) er det laveste på et
menneske, er det mangel på
respekt, og dermed strafbart, at træde
på valutaen.
- Spytte tyggegummi ud på gaden:
Ikke blot er det uhøfligt, det er også
ulovligt.
- Hasardspil og væddemål: Trods
lokal popularitet er det faktisk ulovligt også online spil. Eneste undtagelser er
hestevæddeløb og det statsejede
thailotteri.
- Droner: Der kræves en speciel licens
for droner, ligesom reglerne brugen er
komplicerede. Overvej derfor nøje om
det er besværet værd, at medbringe
drone til Thailand.
- Køre bil uden trøje: Behold trøjen på
uanset hvor varmt det måtte være
udenfor. At køre bil uden trøje er
ulovligt ifølge thailandsk lov.

Den thailandske valuta hedder Baht
(THB). 1 krone svarer til ca. 5 Baht,
men tjek den aktuelle kurs, inden I
rejser.
I har både mulighed for at veksle til
THB hjemmefra eller hæve på
kreditkort, når I kommer frem.
Brugen af kreditkort er meget udbredt i
Thailand, og alle større og
internationalt anerkendte kort vil kunne
bruges på hoteller og i pænere
restauranter og butikker. Svindel med
kreditkort forekommer, så husk ikke at
lade jeres kort være uden for
synsvidde og tjek altid beløbet på
kvitteringen.
Der er efterhånden hæveautomater
(ATM’er) på næsten hvert et
gadehjørne. Husk dog, at der som
regel bliver opkrævet et gebyr ved
hver transaktion. Skal I væk fra
alfarvej, kan det være nødvendigt at
have kontanter med.

WiFi og telefon
Skal I ringe er den internationale kode
for Thailand +66. Ringer I lokalt fjerner
I typisk landekoden og indsætter et 0
foran nummeret i stedet. Inden I
foretager eller modtager opkald, så
husk dog at tjekke jeres
mobilabonnement mht. priser og
dækning - ellers kan det blive en dyr
fornøjelse.
Stort set alle hoteller (og en del
restauranter) har gratis internet og
WiFi i dag, men hastigheden og
forbindelsen kan være af svingende
kvalitet.

Åbningstider
De normale åbningstider for
forretninger er fra kl. 08.30 til kl. 17.30
på hverdage og kl. 08.30 til kl. 12.00
på lørdage, mens søndag er lukket.
Men flere og flere steder, særligt i
Bangkok og de større turistområder
afviger fra normen og har åbent alle
ugens 7 dage fra kl. 08.30 til kl. 21.00.
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