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Fyrir ferðina
Vegabréfsáritun: 
Ekki þarf vegabréfsáritun fyrir Íslenska ríkisborgara 
sem ferðast til Thailand og eru skemur en 30 daga, en 
athugið að vegabréf verður að gilda lámark í 6 mánuði 
eftir að þú kemur til Thailands. 
 
Bólusetning: 
Við mælum með því að fólk láti bólusetja sig 
vegna stífkrampa og lifrarbólgu. Notið vörn gegn 
mýflugnabiti á morgnana og kvöldin  - sem fæst í 
Thailandi. Upplýsingar um bólusetningar má fá á 
heilsugæslustöðum en gagnlegar leiðbeiningar er að 
finna á heimasíðu Landlæknisembættisins. Einnig 
er að finna gagnlegar ráðleggingar á heimasíðunni 
doktor.is. 
 
Ferðatryggingar: 
Mikilvægt er að vera með tryggingar bæði ferða og 
slysatryggingar. - Leitið upplýsinga hjá okkur.
 
Gjaldeyrir: 
100 thailandskir baht = ca. 400 Íslandskar krónur. 
það er mögulekt að skipta erlendum gjaldeyri í baht 
í stærri bæjum og á vinsælum strandsvæðum. En 
auðveldast og þægilegast er að taka út í hraðbönkum. 
 
Við komuna til Bangkok:
Fylgið skiltunum með “Arrivals” þegar þið komið til 
flugvallarins í Bangkok. Fyrstu kynni ykkar af Thailandi 
er vegabréfskoðun. Í vegabréfskoðun eigið þið að hafa 
vegabréf og blaðið frá útlendingareftirlitinu tilbúið 
sem þið fáið í flugvélinni á leiðinni. Takið það rólega 
þótt ykkur finnist biðraðirnar langar, starfsfólkið er 
snöggt og vinnur hratt. Eftir vegabréfskoðun farið þið 
að færiböndunum með töskunum. Þið hafið örugglega 
ekki neitt sem þarf að tollafgreiða á leiðinni til 
Thailands.  

Þið standið nú í komusvæðinu
Hafið þið pantað hjá okkur keyrslu til og frá flugvelli 
til hótels þá gangið út um dyr merktar B eða C (bara 
þá sem er næst ykkur þegar þið hafið náð í  töskurnar) 
Við endan á þessari byggingu taka leiðsögumenn 
okkar á móti ykkur þeir eru frá Turismo Thai, sem eru 
thailensku samstarfsaðilar okkar, þeir halda á skilti 
með nafninu ykkar. 

Við höfum aðgang að skrifstofu í Thailandi 
Ef einhver vandamál koma upp eða eitthvað kemur 
fyrir þar sem þú þarft á hjálp að halda þá getið 
þið án endurgjalds notið aðstoðar frá þjónustu 
skrifstofu okkar í Bangkok.  Á skrifstofu okkar er 
hæft fólk undir stjórn Michael Schulz, sem hefur 
verið búsettur í Bangkok í  25 ár og sér um SOS í 
Thailandi. Þurfið þið hjálp vegna veikinda, slysa 
eða ef upp koma skyndileg vandamál þá er ykkur 
velkomið að hafa samband við skrifstofu okkar í 
Bangkok. Þar sem þau geta aðstoðað á staðnum. 
Hringið til þeirra ef þið þurfið aðstoð, t.d. ef ykkur 
vantar upplýsingar um hvar í nágrenni ykkar er 
góður klæðskeri, eða aðrar óskir í sambandi við 
innkaup, ferðir, matsölustaði eða skemmtistaði. 
 
Heimilisfang á skrifstofu okkar í Bangkok: 
The Arrivals Company  
Rimco House 3G, 139 Sukhumvit soi 63  
Klongtan Nua, Wattana  
Bangkok 10110,  
Sími.: 02 3819861-3.

Vegna neyðartilfellis: 
GSM sími 01 829 0846  
Utan skrifstofu tíma er hægt að tala inná símsvara  
þar sem þið gefið upp nafn ykkar, síma, hótel og 
herbergis númer ásamt besta tíma sem hægt er 
að ná í ykkur. Það mun þá verða hringt í ykkur eins 
fljótt og kostur er á frá skrifstofunni. 
  
Vandamál á hóteli eða í ferðum:
Við höfum gert allt okkar til þess að ferðin til 
Thailands gangi að óskum og að sú þjónusta sem 
þið hafið pantað heimanfrá hjá okkur sé eftir ykkar 
óskum. Ef vandamál koma upp vegna hótels eða 
ferða sem þið hafið pantað, hafið þá  samband við 
skrifstofu hótelsins til að fá aðstoð. Ef starfsfólk 
hótelsins getur ekki hjálpað ykkur hafið þá 
samband við ferðaskipuleggjandan sem við vinnum 
með símanúmer hans er á ferðaskjölum ykkar eða 
hafið samband við skrifstofu okkar í Bangkok. 
 
Vatn: 
Ekki drekka kranavatnið en það er alveg óhætt að 
baða sig í því og bursta tennur. Það er drykkjarvatn 
á herbergjum og hægt að kaupa vatn á flöskum 
mjög víða. Á flestum veitingarstöðum getur 
maður beðið um ísteninga og úðað sallat þar sem 
Thailendingarnir nota hreint vatn. (Sótthreinsað 
vatn)



Listin að versla:
Thailand er verslunarparadís úrvalið er ótrúlegt og 
verðin sérstaklega lág séð með okkar augum.  
Hér eru nokkur góð ráð sem gott er að hafa í huga og 
geta sparað þér tíma, peninga og vonbrigði: 

• Ef það er ekki verðmiði á vörunni þá er hægt að 
prútta.  

• Kannið alltaf verð og gæði vörunnar á öðrum stað 
áður en þú slærð til og kaupir. 

• Ákveðið fyrir fram hvað þið ætlið að borga fyrir 
vöruna (Ath.  verkamaður hefur aðeins 6000 Baht í 
mánaðarlaun. 

• Munið að gefa ykkur góðan tíma til að versla, 
brosið og hlægið gjarnan þegar þið eruð að prútta um 
verð því gott skap og léttleiki gefur ykkur oftast gott 
verð.

Munið að hafa þetta í huga samkvæmt:
Washington Samningnum er bannað að versla með 
dýra- og plöntuafurðir sem eru á útrýmingar lista, 
kynnið ykkur málið. 
 
Söluskattur, Þjónustugjald & tips: 
Oft er búið að leggja þjónustugjald og söluskatt 
á reikninginn á veitingarstöðum. Það á bæði við 
um mat og drykkjarföng.  Söluskattur er 7% VAT. 
Þjónustugjald er um 10%. Tips er líka á reikningnum 
en oftast er búist við því að aðkomumenn leggi 10% 
aukalega sem Tips. Þetta gildir þó ekki fyrir leigubíla.  

Samgöngur:
Leigubílar: Óskið alltaf eftir að keyra með gjaldmæli 
- startgjald er á milli 35-40 Baht. Það kemur fyrir að 
bílstjórar vilja ekki keyra með mælinn á þá ber að 
semja um fast gjald áður en ferð er hafin.

Tuk Tuk: Eru nær eingöngu í Bangkok og Chiang Mai 
og þar fyrir utan eru þeir hættulegir að ferðast með 
og oftast eru þeir dýrari en taxi með aircondition og 
gjaldmæli. 

Minibusser: Eru blanda á milli strætó og leigubíls 
og það gildir líka að semja um verð áður en farið er 
af stað. Það geta verið aðrir farþegar með sem hoppa 
inn og út á mismunandi stöðum. Þessar rútur eru 
oftast í einkaeigu og farþegar eru ekki tryggðir  ef slys 
ber að höndum. 

Metro og Skytrain í Bangkok.
Það getur tekið tíma að keyra með rútu eða leigubíl 
í Bangkok, en í lok ársins  1999 opnaði lestarkerfi 
sem heiti BTS.  Og árið 2004 opnaði fyrsti hluti af 
Metro sem nær til þeirra staða sem BTS lestin nær 
ekki til. Notið tíma til að læra á kerfið það er ódýrara 
en leigubílar og virkar vel, þú sparar bæði tíma og 
peninga á að nota Metro og Skytrain í Bangkok. Nú er 
búið að opna Skytrain frá flugvellinum inní borgina.  
 
Rafmagn: 
Í Thailandi er 220 V, en innstungur geta verið öðruvísi 
en við erum vön. Þarftu á millistykki að halda þá er 
hægt að fá það lánað á hótelinu.

Sími: 
Að hringja til Íslands þá veljið  00354 og síðan 
númerið. 
 
GSM sími: 
Það er mögulegt að nota GSM síma á flestum stöðum 
í Thailandi, þó getur sambandið verið mismunandi 
gott sérstaklega í norður og suður Thailandi. 
 
Póstur: 
Það kostar ca. 15-20  baht að senda póstkort til 
Íslands. Það tekur ca. viku fyrir kortið að komast til 
Íslands.

Tímamunur: 
Það er 7 tíma mismunur milli Íslands og Thailands. 

Bangkok:
Aðalræðismaður: Hr. Chamnarn Viravan
Skrifstofa: Viravan Building, 2207 Newroad Yannawa, 
Watprayakrai, Bangkorleam, Bangkok
Sími: (2) 289 1121
Fax: (2) 688 2690
Netfang: markviravan@hotmail.com
 
Við vonumst til þess að þið eigið skemmtilegt og 
eftirminnilegt frí í Thailandi. 
 
Bestu ferðakveðjur kveðjur

FERDIN.IS



VISSIR ÞÚ AÐ.......
 

Q Að venjuleg mánaðarlaun hjá sjómanni er 4.500 baht, verkamaður           
          í verksmiðju 6.000 baht, lögreglumaður 6.600 baht og      
          byggingarverkamaður 4.500 baht.
 
Q Að fíll borðar 250 kg. af ávöxtum og grænmeti á dag.
 
Q Að það eru þing kosningar á 4 ára fresti.
 
Q Að konur fá 3 mánaða fæðingarorlof þar sem bara 1 mánuður er    
         greiddur af atvinnurekanda. 
 
Q Að allir karlmenn geta gengið í munkaklaustur í 3 mánuði þar sem 1     
         mánuður er greiddur af atvinnurekanda.
 
Q Að klístraður rís “sticky rice”, eingöngu er borðaður með fingrum. 
 
Q Að maður notar gaffal og skeið í Thailandi ekki pinna/prjóna. 
 
Q Að Thailand hét Siam til ársinns 1939 en þá breyttu menn nafninu. 
 
Q Að Thaiboxing er þjóðaríþrótt Thailendinga.
 
Q Að haldið er uppá nýjaárið þrisvar á ári.
 
Q Að Thailenska þjóðsöngnum er útvarpað og sjónvarpað á hverjum               
         degi kl. 08:00 og kl. 18:00.

Q Að skólaskyldan er bara 6 ár fyrir thailensk börn.
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