At komme rundt i Thailand.
Det er let at komme rundt i dette store land.
Landet har fortrinlige veje og tognettet er bundet godt sammen.
Lejer du selv bil/scooter/motorcykel, så husk at så er det ofte dig som
turist/hvid, som skal betale hele ballet hvis ulykken er ude.
Vælger du at tage bus løsningen er der et utal af muligheder og med
fly er det billigt og let.
Det tager sjældent mere end 45-60 minutter at komme eksempelvis
fra Bangkok til Chiang Mai.
Jeg har for sjov skyld prøvet at lave et par priseksempler på 2
overnatninger i Chiang Mai og Khon Kaen.
Eksempel 1. (Chiang Mai)
Fly NOK AIR. Bangkok (Don Muaeng) – Chiang Mai
Afrejse d. 19 Apr 2016, tilbagerejse d. 21 April 2016

I alt ca 265,- DKK for en returrejse, det er da billigt.
Vi flyver som regel med Thai, indenrigs, de er lidt dyrere, men langt bedre organiseret.

Air Asia, samme datoer…men husk uden bagage.
Pris 890,- THB
170,- DKK pr vej / 340,- DKK og så kommer der afgifter oveni, samt baggage.
Thai Airways 1265,- THB pr vej.
484,- DKK T/r
En del dyrere, men mit foretrukne selskab. Incl Bagage.
Bangkok Air.
Det dyreste 1390 THB pr vej.
2780 THB 532,- DKK T/r.
Jeg har valgt tre forskellige hoteller, som jeg til enhver tid ville synes var interessante at bo på.
har ikke boet der, men fundet dem på www.agoda.com
1. Junior Guesthouse (Chiang Mai) Ctrl+click for at komme til linket(Hotellet)
Pris for et dobbeltværelse 67,- DKK.
2. Thannatree Boutique Hotel Ctrl-click for at komme til linket.
Pris for et dobbeltværelse 307,- DKK Incl morgenmad.
3. Yang Come Village Hotel Ctrl+Click for at komme til linket.
Pris for et dobbeltværelse 527,- DKK Incl morgenmad
Det er let at se at man kan afholde et lille ´storby´ferie på sin rejse til Thailand.
Jeg har ALDRIG besøgt Chiang Mai, men efter sigende skulle det være en meget smuk by.

Thai Airways
Jeg har brugt Thai til Khon Kaen, Phuket samt Krabi….og så flyver de fra Suvarnaphumi Airport, som har connection
med Thai, når jeg lander fra CPH.

Thai Smile.
Thai Airways datterselskab. Super godt at rejse med, lidt billigere end Thai.

Air Asia.
Hmmmm selskabet som har haft lidt uheld på det seneste.
Jeg har op til højtider forsøgt at booke på Air Asia, men når man går på deres hjemmeside er det klart
billigt at flyve med dem, men inden man slutter af, så skal man betale for bagage, siddeplade og andet.
Minder meget om Norwegians måde at sælge billetter på.

Nok Air.
Har rejst med dem flere gange, var yderst tilfreds og indcheck var nemt og uden problemer. Lille kø og venligt
personale.

Bangkok Airways.
Har ikke rejst med dem, kun engang for 1000 år siden til Koh Samui, de var dyre.

Bus.
Det er også VILDT billigt at tage bussen i Thailand.
Jeg har selv taget bus fra Bangkok til Khon Kaen og omvendt. Det er en tur på 6-7 timer alt efter trafikken.
Har brugt disse to busselskaber Chan Tours og Nakhonchai Air Bus……Ved ikke hvorfor det hedder Air Bus 
Begge selskaber har været fortrinlige. Ikke luksus, men ganske gode.

Ganske fin bus.
Det kostede kun 380 THB for busturen som varede 6-7 timer for første klasse
(Helt første klasse var det ikke).
380 THB = 65,-DKK Incl en mealbox med Ris og kylling, vand og en klistret kage + 2 flasker vand.
Derudover gøres der 3-4 stop hvor der kan provianteres og gå på toilettet.
Der er gratis wifi og man har sit eget intertainment system med spil, musik og film.
Filmene er dog Thai synkroniceret og musikken ikke noget man gider at høre.
Medbring din egen iPad eller anden tablet for adspredelsens skyld.
Eller kig ud af vinduet og se Thailands skønne natur glide forbi.
Har set at hvis man rejser på 2nd class skal man betale 179 THB = 29,- DKK
og på 3rd class 77 THB =13,- DKK.
Vi regner med at tage bussen fra Khon Kaen til
Vientiane i Laos snart, skriver om det her.

Taxa.
Vælger du taxa som transportmiddel, så husk (VIGTIGT) at aftale at der skal køres på taxameter. Ellers kan du komme
ud for at prisen skrues op på det dobbelte ved turens slut.
I Suvarnaphumi Airport (BKK) anbefaler vi at man går ned på Ground Floor og finder sin taxa der.
De skal køre på taxameter og det eneste der kommer oveni prisen er omkring 100 THB for en motorvejs afgift.
En taxatur fra lufthavnen til eksempelvis Sukhumvit tager 30-45 minutter (Lidt længere om eftermiddagen)
Pris ca. 350 THB 70,-DKK
Det er muligt at ´hyre´en taxa-chauffør en hel dag. Jeg prøvede dette for et par år tilbage.
Kørte til Ayutthia, som er et gammelt område, som for århundreder år tilbage var hovedstaden.
Jeg blev hentet klokken 0800 om morgenen, og var tilbage på hotellet omkring ved 1800 tiden.
Det gav jeg ca. 2000 THB for.
Husk ALTID at bede om at der bruges taxameter.
Lander du i Bangkok og har brug for en limo til Pattaya, Jomtien, Hua Hin eller et andet sted, så har vi brugt denne
hjemmeside som er pålidelig og priserne er billige. Bilerne vi har kørt i er rigtig gode.
http://www.thaicalltaxi.com/price.htm
Et godt tip.
Tager du en taxa, og køber lidt koldt at drikke, så tag en kildevand, eller en Red Bull med til chaufføren.
Det er god stil og du får langt bedre service.

Scooter/motorcykel taxa.
Nok den hurtigste transport du finder i Bangkok.
Men det er med livet som indsats, de kører slalom
mellem de andre biler og der er ikke sjældent at se
tager fortov og ensrettede veje i brug, for at komme
frem leu leu( Hurtigt). De prøver dog alle at platte
dig for nogle extra THB ved turens start, så bestem dig
hvad du synes er en fair pris, og er du tilfreds, så hop op.
Klik på billedet for en lille taxa video.
Om jeg bruger en motorcykel taxa igen…ja helt klart.
Hmmm, lidt af en gråzone her. Burde jeg anbefale det, NEJ. Så jeg nøjes med at beskrive det.
Før det første, så er det risiko fyldt at køre rundt i BKK, med sin skæbne i hænderne på en chauffør på en motorcykel.
Når det så er sagt, så er det den hurtigste måde at komme rundt på, og det er meget billigt.
En køretur på 10-15 minutter koster ca. 40-60 THB. 7-10,- DKK. Man drøner ud og ind mellem de andre køretøjer, og
en dristig motorcyklist tager gerne fortovet i brug, for at komme frem hurtigt.
Men det er sjovt og en anderledes oplevelse.
Min datter tager dem ofte og det
samme gør min kone.
Husk hjelm.

Motorcykel
Køre udenfor Bangkok på motorcykel.
Kørte i min kones region Isaan, på motorcykel til byen Mahasarakham. Den ligger ca 50-60 Km fra byen Khon Kaen
hvor vi flyver til.
I udkanten af Mahasarakham, holder vi for rødt lys. Min kone havde lige fortalt mig at det lokale politi var meget
strikse, og lavede man trafikale fejl, så står den på bøder.
Min kone ser sig omkring, og opdager en politibil. Der går ´panik´i hende og hun kører overfor rødt. Drejer ned af en
sidegade, og vi bliver selvfølgelig standset.
Lidt senere går omfanget af vores forseelser op for mig.
Min kone har ikke kørekort, hvilket åbenbart er meget almindeligt i Thailand.
Vi kørte uden hjelme.
Vi kørte overfor rødt, drejede med af en vej, hvor der var en speciel bane for
to-hjulede køretøjer. Flot….
Fruen fik læst og påskrevet. Summa-summarum, vi fik 2 bøder på hver 200 THB. 70,-.
Hvorefter fruen sætter sig op og vi kører videre. Jeg siger, hvorfor er det lige at vi kører videre??
Hendes svar, ´Nu har vi betalt bøderne, så vi er sikret nye bøder for samme forseelse de næste 24 timer.
Kun i Thailand. 

Tuk Tuk i Bangkok.
Langsommeligt og dyrt. Bruger det ikke.

