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De belangrijkste tips voor een verblijf in 
Thailand op 'n rijtje: 

 
Vóór u naar Thailand gaat: 

 
Medische voorzorgsmaatregelen 
Voor Thailand wordt een DTP (Dyphterie, Tetanus, Polio)-vaccinatie aanbevolen, 
maar deze is niet verplicht. Thailand is grotendeels malariavrij, maar goede 
anti- muggensmeersels blijven aanbevolen. Check met uw huisarts of de 
plaatselijke GGD, ook wat betreft de laatste stand van zaken rond vogelgriep en 
dengue. 

 
Paspoort/visum 
Als u een Nederlands paspoort heeft en niet langer dan 30 dagen in Thailand 
verblijft, heeft u geen visum nodig. U krijgt bij aankomst in Bangkok automatisch 
een 'Tourist Visa On Arrival' voor maximaal 30 dagen in uw paspoort 
gestempeld. Blijft u langer dan 30 dagen (al is het maar een paar uur of 1 dag), 
dan heeft u minstens een '60 dagen Tourist visum' nodig, te verkrijgen bij het 
Thais consulaat in Amsterdam of de Thaise ambassade in Den Haag. 
In alle gevallen geldt: uw paspoort moet nog minstens 6 maanden geldig zijn 
na de dag van vertrek uit Thailand! 

 
Vliegtickets, hotels, rondreizen en excursies boeken: 

 
Check de prijzen van vliegtickets 
Losse vliegtickets met diverse luchtvaartmaatschappijen kunt u bij diverse 
touroperators en reisorganisaties kopen. Let er goed op of het een 'non-stop'- 
vlucht betreft of niet (dus zonder tussenstop rechtstreeks van Amsterdam naar 
Bangkok). "Direct flight" is vaak niet hetzelfde als "non-stop". Let er ook goed op 
of u kunt volstaan met een 1-maands ticket of dat u een 3-maandsticket nodig 
heeft (bij verblijf langer dan 30 dagen) - het scheelt nogal in de prijs. 

 
Boeken via Internet in Thailand kan veel geld schelen! 
Of u nou een kompleet verzorgde rondreis kiest of u kiest voor losse vliegtickets 
met hotels, rondreizen en excursies, meestal bent u veel voordeliger uit als u 
onze adviezen opvolgt. Dat kan oplopen tot honderden Euro's per vakantie! 

 
Let op bij boekingen tijdens Nederlandse schoolvakanties en rond de 
Feestdagen in December. 
Vliegtickets worden aanmerkelijk duurder in de zomermaanden (schoolvakanties) 
in Nederland.  Thaise hotels zijn dan juist goedkoper, tenminste als u ze boekt 
in of via Thailand (Internet). 

 
Rond de feestdagen in December stijgen de prijzen van de vliegtickets 
astronomisch, terwijl de Thaise hotels dan hun prijzen ook verveelvoudigen! 
Bovendien verplichten ze u vaak bovenop die toch al veel hogere 
kamerprijzen 



ook nog te betalen voor een "Christmas Eve Gala-Dinner" en een "New Years 
Eve Gala-Dinner", voor waanzinnig hoge prijzen (naar Thaise maatstaven), ook 
als u daar geen gebruik van wilt maken; betalen mòet u! 

 
Dezelfde truc halen ze vaak uit tijdens Chinees Nieuwjaar (februari), Thais 
Nieuwjaar -Songkran (april) en Loy Kratong (november). 

 
Aankomst op Suvarnabhumi Airport in Bangkok: 

 
Laat u niet beetnemen 
In de aankomsthal zuller er tientallen Thais op u afstormen die u hotels en 
taxi's aanbieden. Negeer deze mensen met een vriendelijke glimlach: als u van 
hun diensten gebruik maakt betaalt veel meer dan nodig is en komt u in een 
niet geregistreerde taxi terecht, wat u bij een eventueel ongeluk duur te staan 
kan komen. 

 
Ook zullen u mensen benaderen die u vragen naar welk hotel u moet. Als u 
vervolgens die naam noemt, zullen ze u vertellen dat het hotel gesloten, 
overstroomd, afgebrand, onder vulkanische as bedolven, door een tornado 
weggevaagd of gewoon vol is, en dat ze een veel beter hotel weten ("Cheap 
price, Sir, Madam, very cheap and very nice hotel"). Zeg "No, thank you" (of, in 
goed Thais, "Mai Ouw") en negeer deze mensen verder met een vriendelijke 
glimlach. Van hun diensten gebruik maken gaat u meer geld kosten dan nodig is 
of u komt in een zesderangs hotel terecht.1Dit zijn allemaal 'touts' (kleine 
oplichters). 
Als u in Nederland een reis heeft geboekt inclusief een transfer van de 
luchthaven naar uw hotel, loop dan door tot u iemand ziet met een bordje met 
uw naam of de naam van de reisorganisatie. De rest wijst zich dan vanzelf. 

 
Ook als u bij Greenwood Travel in Bangkok een transfer naar uw hotel heeft 
geboekt, wordt u opgewacht door iemand met een bordje met uw naam. (Zie 
onder 'Vliegtickets en Hotels boeken"). 

 
In alle andere gevallen loopt u naar buiten, de aankomsthal uit. Daar ziet u 
een kiosk "Public Taxi Service". Sluit aan in de rij (als die er is) en de rest wijst 
zich vanzelf. 

 
Voor andere manieren om naar uw hotel vervoerd te worden, zie onder 
"aankomst: belangrijke tips". 

 
  



Eerste kennismaking: 
 

Pas op voor 'touts' (oplichters) 
Er zijn nog veel meer touts in Thailand (en vooral Bangkok) actief dan 
de hierboven genoemde. 
 
Onthoud de 'Gouden Stelregels": 
 
1) "normale" Thais zijn heel schuchter ten opzichte van buitenlanders en 

zullen u nooit spontaan benaderen of aanspreken. 
 

2) zelfs als Thais heel goed Engels spreken zullen ze u niet zomaar benaderen 
of aanspreken; dat doen ze alleen als u als eerste toenadering zoekt of hèn 
aanspreekt. 
 

3) IEDERE THAI (OF ANDERE AZIAAT) DIE ZO 'BRUTAAL' IS OM U SPONTAAN 
TE BENADEREN OF AAN TE SPREKEN, IS OP UW GELD UIT, OOK AL LIJKT 
DAT IN EERSTE INSTANTIE MISSCHIEN NIET ZO!  ZO SIMPEL IS HET!  

 
Om meteen van het gezeur af te zijn zegt u: "Mai Ouw" - 'Nee, dank u'. 
Omdat u dit dan in vlekkeloos Thais zegt zullen de touts u meestal direct 
afschrijven als potentieel slachtoffer. 

 
 
 
 
 
 

 



Geld en prijspeil: 
 
 

Koop geen Thais geld in Nederland 
Thais geld kopen in Nederland is onnodig, en onnodig duur. Bij aankomst op het 
vliegveld van Bangkok vindt u meteen al ATM-machines waar u met uw 
Nederlands bank(pin)pas Thais geld kunt pinnen tegen de officiële bankkoers 
wel met extra kosten. Bijna heel Thailand (zeker de touristencentra) staat vol 
met ATM-automaten waar u 24 uur per dag terecht kunt met uw nederlandse 
bank(pin)pas. Wel horen we steeds meer dat met passen waar een Maestro logo 
op staat het steeds moeilijker wordt om te pinnen. Dit komt omdat Maestro het 
skimmen van bankpassen buiten Europa tegen wil gaan. 

 
Ter plekke betalen met een bank(pin)pas 
Direct betalen met uw bank(pin)pas (dus pinbetalingen doen) kan praktisch 
nergens in Thailand. 

 
Geld pinnen met een creditcard 
Geld pinnen met uw creditcard kan ook, maar de kosten daarvan 
kunnen aanzienlijk zijn. 

 
Ter plekke betalen met een creditcard 
Alleen in de restaurants in hogere prijsklassen, en in grote 
winkels/bij winkelketens kunt u met uw creditcard betalen. 

 
Let op: 1000 Baht is veel geld! 
Voor ons is 25 Euro niet echt een heel groot bedrag, maar 1000 Baht is dat in 
Thailand wèl! In kleine Thaise en Chinese restaurantjes en winkeltjes, bij 
stalletjes op straat en bij taxi- en tuk-tuk chauffeurs is 1000 Baht echter een 
behoorlijk bedrag, en vaak heeft men geen wisselgeld. Zorg daarom ervoor dat u 
altijd flink wat biljetten van 100, 50 en 20 baht bij u draagt. Ook een aantal 
munten van 10 Baht in uw zak kunnen veel gezeur voorkomen. Gebruikt u 
noodgedwongen toch een biljhet van 1000 Baht, let er dan goed op dat u ook 
van 1000 Baht terugkrijgt, en niet van 500 Baht!

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
  



Overleven in Bangkok/Thailand: 
 
 

Kijk als u op de stoep loopt altijd goed vóór u naar de grond. 
De trottoirs van Bangkok zijn berucht vanwege de enorme gaten die er in zitten 
en meestal ook jarenlang blijven zitten. U kunt zich lelijk bezeren als u daar in 
valt of er met uw voet in blijft steken. Ook zijn de trottoirs vaak hobbelig, 
waardoor u makkelijk struikelt. En tenslotte: soms zijn de randen van trottoirs 
ineens heel hoog, of staan er brandbluskranen midden op de stoep. Vaak heeft 
u dat niet in de gaten omdat het zo druk is zodat u die obstakels te laat bemerkt. 
Let ook op loshangende draden vanuit de warboel aan electriciteitsdraden -
levensgevaarlijk! 

 
Kijk als u oversteekt eerst naar rechts. 
U bent gewend naar links te kijken als u over wilt steken. Maar in heel Thailand, 
dus ook Bangkok, rijdt het verkeer links. Dus moet u hier eerst naar rechts 
kijken. Kijk voor alle zekerheid ook nog gauw even naar links, want niet iedereen 
in Thailand houdt zich aan de regels .... Om dan tenslotte nog één keer naar 
rechts te kijken, want men komt vaak hard aanscheuren ....1En: officieel moet 
alle verkeer aan voetgangers op de (schaarse) zebrapaden voorrang verlenen, 
maar ga er niet van uit dat men ook werkelijk stopt (hoogstens op het ècht 
allerlaatste moment, of helemaal niet ....). 

 
Als er voetgangers-loopbruggen zijn, steek dan niet de straat over. 
U zult ze veel zien in Bangkok: voetgangersloopbruggen. Meestal is het verboden 
om binnen een afstand van een paar honderd meter de straat zelf over te steken 
als er loopbruggen in de buurt zijn. De politie let hier heel alert op. 

 
Gooi geen sigaretten- of sigarenpeuken op straat. 
Het zal u opvallen dat de straten van Bangkok meestal heel wat schoner zijn 
dan die van bijvoorbeeld Amsterdam. Met name het ontbreken van gigantische 
hoeveelheden hondestront (en grafitti) is een verademing. Sinds 2 jaar staat er 
een boete op het op straat werpen van afval, inclusief peuken. 

 
Kijk uit op PatPong! 
Op PatPong vindt u een grote concentratie aan GoGo-bars. U loopt de kans dat 
u binnen gedwongen wordt veel méér te betalen voor uw drankjes dan buiten 
stond aangekondigd, of dat u op andere manieren wordt opgelicht (u heeft 
plotseling het dubbele aantal drankjes op uw rekening staan dan u besteld 
heeft). Die kans is nog groter bij de obscure tenten die boven de GoGo-bars 
liggen en 'special shows' geven. Kijk dus uit en ga daar vooral niet in uw eentje 
naar toe; het is beter daar met een groter gezelschap naar toe te gaan. 

 
Draag altijd een kopie van uw paspoort bij u 
In Thailand bent u officieel verplicht altijd uw paspoort bij u te dragen, al wordt 
er zelden naar gevraagd door de politie. Maak een (kleuren)kopie van uw 
paspoort (de pagina waarop uw foto staat en de pagina ernaast) en draag die 
altijd bij u; doorgaans accepteert men dat. 



Loop niet te koop met uw rijkdom 
Thailand mag dan een land zijn waar niemand honger lijdt, maar u bent er als 
westerling wèl walgelijk rijk. Voor het geval u het elders op deze site nog niet 
gelezen heeft: een bouwvakker verdient in Bangkok 175 Baht per dag. Dat is 
bijna hetzelfde bedrag dat u in een luxe hotel voor één cocktail betaalt! Niet 
ieder mens kan het verdragen dat een ander méér heeft. Dus zijn er ook Thais 
die vinden dat u makkelijk die video-camera kunt missen, of dat halssnoer, of 
die mooie fotocamera, of die prachtige ring. 

 
Voorzichtig met uw creditcards 
Creditcards zijn aan de ene kant een zegen, maar aan de andere kant een bron 
van zorg. Creditcard-fraude is internationaal, dus ook Thailand ontkomt er niet 
aan.1Maar u kunt er zelf veel aan doen om frauduleuze handelingen te 
voorkomen. Zoals:1sta nooit toe dat iemand (een winkelier, ober, receptionist) 
met uw card volledig uit het zicht verdwijnt. Dan kan men namelijk uw 
handtekening kopiëren en later blanco slipjes invullen met willekeurige 
bedragen. Zeg dat u er op staat dat de transactie met de "machine" (het 
apparaat waar uw card doorheen gehaald wordt) onder uw ogen gebeurt. 

 
Uw hotel in Bangkok: 
De wijken:l 
Laat u niets wijsmaken door de teksten op de websites en in de brochures van 
de reisburo's en touroperators: Bangkok heeft niet 1 centrum, maar vele. Het 
enige gedeelte dat u 'centrum' zou kunnen noemen, is de oude wijk waar het 
Grand Palace ligt en de Wat Pho. Die moet u in ieder geval gezien hebben! 

 

 
Boven: folder / onder: echt 



Het verstandigste is dat u uw hotel in Bangkok kiest naargelang uw 
interesses. Hieronder vindt u tips: 

 
Banglamphu 
Banglamphu is van oudsher de Backpackers-wijk. Leuk als u jong en avontuurlijk 
bent en op een klein budget de wereld wilt veroveren. Hier vindt u vele 
voordelige guesthouses en kleine hotels, met relatief beperkt of weinig comfort. 
Bent u al wat ouder (en wijzer, dus), kies dan voor een andere wijk. 

 
Pratunam 
Pratunam is een echte volkswijk. Hier kunt u kiezen uit diverse prima, niet dure 
toeristenhotels, zoals het Eastin Hotel, het DMA'Pavillon Hotel, het Bangkok Palace 
hotel, het Bayoke Suite Hotel en het First House Hotel. Als u hier logeert bent u 
voordelig uit en toch niet ver van o.a. het Central World Plaza en Siam Discovery 
Centre. 

 
Siam 
Siam (rond Siam Square) is een wijk met vele winkeltjes en een ruime keus uit 
(doorgaans iets duurdere toeristenhotels - zoals o.a. het Novotel Siam), vele 
restaurantjes en uitgaansgelegenheden. De grote Shoping Malls (Siam Centre, 
Siam Discovery Centre, Paragon, Mahboonkhrong) liggen hier in de buurt. 
Ander goed hotel in de buurt: Patumwan Princess) 

 
Golden Mount/Bo Bae1 
De Golden Mount Tempel was ooit het hoogste punt van Bangkok, voordat de 
wolkenkrabbers kwamen. Daar niet ver vandaan ligt de Bo Bae-Market, 
helemaal gewijd aan kleding, terwijl in de Bo Bae-toren het Thaise 
Confectiecentrum is gevestigd. Maar ook het Prince Palace Hotel. Dat is een 
prima en niet duur hotel (het kantoor van Greenwood Travel is er gevestigd op 
de 14e etage), maar wat minder makkelijk bereikbaar. 

 
Chinatown 
Een boeiende, altijd levendige, krioelend drukke wijk, (met als epicentrum 
Yaowarat Road) met de merkwaardigste winkeltjes en eetgelegenheden, van 
grote Chinese restaurants tot piepkleine 'noodleshops', aan twee kanten van 
Yaowarat Road. Een bekend en goed hotel is hier het Grand China Princess. 

 
Pahurat 
Deze wijk wordt ook wel "Little India" genoemd, met z'n ontelbare winkeltjes 
waar indiase stoffen, specerijen en spullen worden verkocht, tot en met 
Bollywood-films op video en DVD aan toe. Hier zijn geen hotels van enige 
betekenis. Deze wijk is vooral geliefd vanwege z'n winkelmogelijkheden, markten 
en Indiase restaurants en eethuisjes.1Vanuit Chinatown en Pahurat bent u 
relatief dichtbij de grote bezienswaardigheden zoals het Grand Palace en de Wat 
Po. 

 
  



Sukhumvit 
Geen andere wijk is zo representatief voor de contrasten in Bangkok als 
Sukhumvit: u vindt hier het sjieke Emporium Shopping Centre, het prijzige 
Rembrandt Hotel en het prestigieuze Sheraton Grande Hotel naast goedkope 
guesthouses en vele goede toeristenhotels (zoals o.a. het Ambassador Hotel, het 
Manhattan Hotel, het Zenith Sukhumvit Hotel en het Royal Benja Hotel), 
ontelbare mogelijkheden voor eten op straat naast sjieke restaurants, en 'nette' 
bars (zoals 'Cheap Charlie's'). Maar ook poelen van sexverderf zoals in de 
beruchte Soi Cowboy en het Nana Entertainment complex. 

 
Silom/Sathorn 
Dit gebied van Surawongse Road t/m Sathorn Road wordt wel de oude deftige 
zakenwijk van Bangkok genoemd, en dat is ook nog te zien, maar u vindt er ook 
de zondige Patpong 1 en Patpong 2. En trouwens ook grote gerenommeerde 
warenhuizen als het Central Department Store en het aardige, maar nogal 
toeristische Silom Village complex (hotel en winkeltjes en restaurantjes in een 
heel eigen setting). Ook hier natuurlijk een enorme keuze in eetgelegenheden 
in alle soorten en maten, vooral op Convent Road, een zijstraat van Silom Road. 
Hier zijn ook nogal wat Duitse, Engelse en Ierse pubs. Een goed en betaalbaar 
hotel hier is de Tower Inn, en het iets duurdere, authentiek Thaise Narai Hotel. 
Het Dusit Thani en het Montien zijn prachtige luxehotels, maar flink aan de 
prijs.1Deze wijk ligt vlakbij het Lumphini Park en de Suan Lum Nightmarket. 
Ook bent u hier niet ver van de rivier af. 

 
 

Riverside 
Aan beide kanten van de rivier liggen hier de superluxe, dure, prestigieuze 
hotels en duurdere 4 sterren-hotels: aan de rechteroever o.a.  Shangri-La, 
Oriental, en Royal Orchid Sheraton. Aan de linkeroever (Thonburi) o.a. het 
Peninsula en het (minder dure) Royal River Hotel, dat echter een flink stuk 
noordelijker ligt. Tegenover het River City Shopping Centre heeft zich het Hilton 
Millenium gevestigd, duur maar perfect! 


