
1. DAG 
Danmark-Thailand 
Der er afgang fra København, 
Billund eller Ålborg mod Thailand 

2. DAG 
Bangkok 
Efter et skift ankommer I til 
Bangkok, hvor der er transfer til 
jeres hotel. 
Standard: Hotel Narai *** 
1.kl: Hotel Rembrandt**** 
 

3. dag 
Bangkok 
Efter morgenmaden skal I på en 
rundtur der giver en god 
introduktion til byens vigtigste 
seværdigheder.  

Efter denne tur er man bedre 
rustet til at begive sig ud i byen 
op egen hånd. 
 
På turen besøges også 3 templer, 
Wat Traimit med den impone-
rende 5,5 tons tunge gyldne 
buddha er første stop og siden 
hen besøges Wat Chetuporn, i 

daglig tale Wat Po, hvis største 
attraktion er den 45 meter lange 
liggende buddha.  
 
Sidst på turen kommer I til Wat 
Benchamabophit, et smukt mo-
derne tempel bygget i marmor og 
dekoreret med guld. 
Overnatning: 
Standard: Hotel Narai *** 
1.kl: Hotel Rembrandt**** 

4. dag 
Bangkok 
Formiddagen er på egen hånd 
men omkring kl. 14 bliver i 
hentet af en bil eller bus. 

Turen begynder med en udflugt i 
en af de hurtige longtail-både, 
der til dagligt suser op og ned ad 
floderne i Bangkok. 

 I sejler på Chao Praya-floden, 
der slanger sig gennem Bangkok. 
På vejen vil jeres guide udpege 
berømte seværdigheder såsom 
Wat Arun og Grand Palace.  

I stiger nu ombord i en ombygget 
rispram, hvor farten er noget 
mere moderat.  

Mens I langsomt sejler ned ad 
Chao Phraya-floden og nyder 

udsigten, servers der et udvalg af 

lokale tropiske frugter, 
læskedrikke og sågar thailandsk 
whisky inden det går tilbage til 
hoteller. 
Overnatning: 
Standard: Hotel Narai *** 
1.kl: Hotel Rembrandt**** 
 

5. dag 
Bangkok- Riwer Kwai 

I hentes på hotellet i Bangkok 

ca. kl. 06:30 og kører gennem 
det smukke, frodige landskab 
til byen Kanchanaburi.  

Først skal I besøge Thailand-

Burma Railway Museum, et 
interaktivt museum, hvor I 
bliver præsentret for historien 
om den Thailandsk-Burmesiske 
jernbane.  

Det fuldt klimatiserede muse-
um tilbyder de besøgende en 
lærerig og bevægende 
oplevelse. 

Herefter besøges JEATH War 
Museum, en kirkegård med 
gravsteder for 6.000 allierede 
fanger der mistede livet under 
Anden Verdenskrig samt en 
rekonstruktion af den berømte 
bro over floden Kwai.  

Herfra sejler I med longtail-båd 
til hotellet, hvor I indkvarteres 
og efterfølgende spiser frokost i 
restauranten. (inkl.) 

Efter et godt måltid går turen 
med båd til Resotel og videre 
med bus til Hell Fire Pass 
Memorial.  

Sidst på eftermiddagen er i 
tilbage på jeres resort Jungle 
Rafts.  

Om aftenen vil de lokale opføre 
en traditionel Mon Dance, og 
der serveres middag på 
resortet (inkl.) 
Overnatning: Jungle Rafts.  
 
6. dag 
River Kwai  

Morgenmad. Efter frokost tager 
I til den nærliggende Mon 
Tribal Village, hvorefter der er 
valgfri ridetur på elefant 

gennem regnskoven (betales 
lokalt). Derefte går det retur til 
resortet. Aftensmad (inkl) 
Overnatning: Jungle Rafts.  
 

7. dag 
River Kwai - Bangkok 
Efter morgenmad er der tid til 
at gå en tur i den smukke natur 
og efter I har tjekket ud spiser 
I frokost på en lokal restaurant.  

Efter frokost stiger I ombord på 
Dødens jernbane og turen er 
en stor oplevelse!  

I kører ca. 1 time på sporet 
som blev bygget af de allierede 
krigsfanger i japansk fangen-
skab under Anden Verdenskrig.  

Sidst på eftermiddagen går 
tilbage til hotellet i Bangkok. 
Overnatning: 
Standard: Hotel Narai *** 
1.kl: Hotel Rembrandt**** 

8. dag 
Bangkok 
Efter morgenmaden er på egen 
hånd men om aftenen har vi 
inkluderet en dejlig middag i 
srtearinlysenes skær på 
Tahsaneeya Nava, en unik 
træjunke. Find selv til floden og 
nyd en dejlig aften i 
stemningsfyldte omgivelser. 
Overnatning: 
Standard: Hotel Narai *** 
1.kl: Hotel Rembrandt**** 

9. dag 
Bangkok-Hua Hin 
Efter morgenmaden kører I til Hia 
Hin, der ligger et par times kørsel 
syd for Bangkok. 

Her indkvarteres i på et godt 
hotel 

9-14 dag 
Hua Hin 
Nogle dejlige badedage venter i 
Hua Hin og måske skal I lukke 
den bog op i havde med 
hjemmefra men som endnu ikke 
er kommet op af kufferten 
Overnatning: 
Standard: Novotel 
1. Kl. Wora Bura 

 

THAILAND – BANGKOK, RIVER KWAI OG HUA HIN 

 



14. dag 
Hjemad 
I løbet af dagen er der afgang til 
lufthavnen i Bangkok hvor der 
flyves hjem til Danmark. 

15. dag 
Hjemme 
I løbet af morgenen eller 
formiddagen er i hjemme efter en 
god tur. 
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