
1. Dag 
Danmark-Thailand 
Der er afgang fra Københavneller 
Billund 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 sksl I på den 
første tur ud i Bangkok 
 
Rundturen 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 Chetu-porn, 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. 
Standard: Hotel Narai *** 
1.kl: Hotel Rembrandt**** 

4. dag 
Bangkok 
Efter morgenmaden er der ikke 
programlagt men omkring kl. 14 
bliver I hentet 

 
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. 
Standard: Hotel Narai *** 
1.kl: Hotel Rembrandt**** 

5. dag 
Bangkok 
Vi har valgt en lidt anderledes tur 
at slutte besøget i Bangkok af 
med, men vil du hellere besøge 
det flydende marked uden for 

Bangkok kan det naturligvis også 
lade sig gøre. 

En tur for de, der ønsker at 
udforske og opleve ægte 
thailandsk livsstil langs floden.  
 
Med sin beliggenhed kun omkring 
80 kilometer syd for Bangkok, 
fortryller Ampawa bydelen den 
besøgende med sine traditionelle 
træhuse bygget langs kanaler, 
kokos og frugtplantager og 
landlige livsstil.  
 
Det er tidligt afsted fra Bangkok 

til det unikke friskvaremarked 
langs jernbanesporet i Mae 
Klong.  

Når toget nærmer sig stationen, 
ses sælgerne afmontere deres 
boder, så toget kan passere 
igennem.  

En kort køretur bringer jer videre 
til Amphawa, en malerisk lille by 
beliggende på Maeklong floden.  

Herfra skal I på en sejltur i en 
motoriseret long-tail båd gennem 
de mange kanaler og samtidig 
opleve den traditionelle 
thailandske livsstil langs 
flodbredden.  

Der gøre stop for besøg i Wat 
Bang Kung, bygget for mere end 
200 år siden.  

Dette interessante tempel er helt 
omgivet af rødderne af et stort 
banyan træ. 

Næste stop er Wat Pumarin, og 
er det søndag morgen, kommer 
børnene til dette tempel for at 
øve og lære kunsten at spille 
klassiske thailandske instrumen-
ter. De er altid ivrige efter at vise 
deres færdigheder og spille et 

stykke for udenlandske 
besøgende. 

Lærerne bliver glade for en lille 
donation, som vil blive brugt til at 
reparere ødelagte instrumenter 
eller købe nye.  

I besøger et privat hjem for at 
se, hvordan der produceres 
palmesukker, og dernæst er der 
frokost på Baan Ampawa Resort.  
 

Om eftermiddagen besøger I 
Pinsuwan Benjarong House & 
Museum, hvor de dygtige 
håndværkere maler det fine 
porcelæn med indviklede 
mønstre.  
 

Langs Amphawas største kanal er 
mange af de restaurerede 
træhuse konverteret til små 
caféer, restauranter og 
souvenirbutikker, der sælger 
lokale produkter. 

 I weekenderne, er dette område 
meget travlt, da mange strøm-
mer fra Bangkok for at nyde en 

weekend i Ampawa. 

Sidst på dagen går det retur til 
dit hotel i Bangkok 
Standard: Hotel Narai *** 
1.kl: Hotel Rembrandt**** 

6. dag 
Bangkok-Chaing Mai 
Efter morgenmaden går det til 
lufthavnen hvor I flyver til Chiang 
Mai på en time. 

Her er der transfer til hotellet, 
der ligger centralt i byen. 
Standard: Plaza***+ 
1 kl. De Lanna **** 

7. dag 
Chiang Mai 
Efter morgenmaden starter 
dagen ved et af Nordthailand 
mest hellige templer - Wat Doi 
Suthep.  

Templet ligger på det smukke 
bjerg Doi Suthep, 16 km fra 
Chiang Mai, og herfra er der en 
fantastisk udsigt over hele 
Chiang Mai-regionen.  

THAILAND – BANGKOK – CHIANG MAI + KOH SAMUI 

 



Der skal dog først bestiges 290 
trappetrin, før man når toppen.  
 
Templet blev bygget under Kong 
Gue-Na i 1383.  
 
Efter Doi Suthep passerer I byens 
største friskvaremarked Talad 
Wararot, før der gøres stop ved 
to vigtige templer: Wat Chedi 
Luang og Wat Phra Sing. Husk at 
være tækkeligt påklædt (kommer 
man i shorts og med bare skuldre 
i Doi Suthep bliver man afvist).  
Standard: Plaza***+ 
1 kl. De Lanna**** 

8. dag 
Chiang Mai 
Dagen er på egen hånd til at 
opleve den dejlige by eller 
benytte hotellets faciliteter 
Standard: Plaza***+ 
1 kl. De Lanna **** 

9. dag 
Chiang Mai – Den gyldne 
trakant 
Efter en tidlig morgenmad er der 
afgang mod den nordlige by 
Chiang Rai, og undervejs gøres 
stop ved de varme kilder ved Mae 
Kajan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turen fortsætter til Mae Sai, 
beliggende på grænsen mellem 
Thailand og Burma, hvor der 
foregår en livlig handel ved det 
lokale grænsemarked.  

Efter frokost på en lokal 
restaurant, skal I videre til Den 
Gyldne Trekant, hvor landene 
Laos, Burma og Thailand mødes.  

Inden turen går tilbage til Chiang 
Mai kører I til Chiang Saen for et 
besøg på museet og Wat Chedi 
Luang. 

Vi er tilbage først på aftenen 
efter en spændende og smuk dag 
Standard: Plaza***+ 
1 kl. : De Lanna **** 

10. dag 
Chiang Mai- Koh Samui 
Efter morgenmaden går til 
Chiang Mai for at flyve til Koh 
Samui. 

Her er transfer til hotellet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-14  dag 
Koh Samui 
Nu er de dømt afslapning ved en 
dejlg strand 
Standard: Montien House 
1 kl. Baan Chaweng 

14. dag 
Hjemad 
I løbet af dagen går til lufthavnen 
for at flyve tilbage til Bangkok 
hvor flyet hjemad venter. 

15. dag 
HJEMME IGEN 
I løbet af morgenen eller 
formiddagen er I hjemme efter 
en god tur. 

Turen kan forlænges efter behov 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 
  

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


