
Parpleie: VIP-behandling for kjærestepar på flyplasser i Thailand
Etter en lang flyreise er det ingenting man vil mer enn å komme seg ut av ankomsthallen og trekke inn sluttdestinasjonens
eksotiske dufter. Nå gir vi reisende par ekstra rask ekspedering gjennom passkontrollen, suvenirer og muligheten til å vinne
innkvartering ved ankomst – i Thailand.

Februar og valentinsdagen er rett rundt hjørnet, og dette markerer det thailandske turistbyrået (TAT) ved å tilby særbehandling for
kjærestepar som reiser til Thailand. “Romantic Thailand” er et samarbeid med Suvarnabhumi-flyplassen i Bangkok, immigrasjonsmyndigheten
Immigration Division 2 og den internasjonale flyplassen i Phuket og gjelder i perioden 1.–28. februar fra klokken 5.00–24.00.

I denne perioden kan par som reiser sammen, benytte seg av “Premium Fast Lane” gjennom immigrasjonsbehandlingen ved disse
flyplassene. Etter registrering får de en suvenir og tilbud om å delta i trekningen om flotte premier som for eksempel innkvartering, spa og
restaurantbesøk. Parene får også tilbud om fotografering for å feire ankomsten.

Samarbeidet inngår som ledd i kampanjen “2015 Discover Thainess”, og det planlegges flere fristende tilbud og begivenheter hele året
igjennom i regi av denne. Siktemålet med “2015 Discover Thainess”-kampanjen er å virkelig få vist frem den thailandske gjestfriheten og rike
kulturen som gjør landet til et så unikt turistmål.

Men hva er egentlig “Thainess”? Begrepet er et forsøk på å favne thailendernes avslappede holdning til livet med utgangspunkt i “sanook”
(morsomt) og “mai pen rai” (slapp av og kos deg), som handler om å stresse ned og være snill og imøtekommende mot andre. Denne
livsholdningen vil vi gjerne dele med folk fra andre land. Utenlandske gjester, både førstegangsturister og de som har vært i Thailand før,
finner alltid noe nytt å lære, oppleve og la seg berøre av. 

Fremgangsmåte for “Romantic Thailand”:

Kriterier:

Par og nygifte

Ved ankomst på Suvarnabhumi flyplass

1. 1.     Her er det to registreringsdisker. Den ene befinner seg på East Concord (som betjener passasjerer fra utganger i område A, B, C,
D) ved enden av rullefortauet. De andre diskene befinner seg på West Concord (som betjener passasjerer fra utganger i område E, F,
G) ved enden av rullefortauet.

2. 2.     Etter registrering får de tilreisende suvenirer som gir tilgang til Premium Lane for raskere behandling i immigrasjonskontrollen. De
får også tilbud om fotografering og kan delta i trekningen om ulike priser som for eksempel innkvartering, spa og restaurantbesøk.



Ved ankomst på den internasjonale flyplassen i Phuket

1. 1.     Registreringsdisken befinner seg i passasjerhallen (forbundet med flybroen). Reisende som kommer gjennom bussinngangen, vil
også se denne.

2. 2.     Etter registrering får de tilreisende suvenirer som gir tilgang til Premium Lane for raskere behandling i immigrasjonskontrollen. De
får også tilbud om fotografering og kan delta i trekningen om ulike priser som for eksempel innkvartering, spa og restaurantbesøk.


