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6-daagse trip naar midden Thailand 
Deze 6-daagse trip is van maandag tot en met zaterdag .Deze trip is een uitstekende mix van 
cultuur, natuur en historie . Wij overnachten in uitstekende 3 sterren hotels en zien onderweg 
mooie natuur, musea waar u een goed beeld krijgt van de rijke Thaise  cultuur en historie. We 
bezoeken heel bijzondere tempels, prachtige orchideeën- en vogelparken maar ook 
natuurgebieden met watervallen en natuurlijk de oude hoofdstad Ayutthaya met zijn rijke 
historie. 

Dag 1: naar Nakthon Pathom 
s’Morgens om 8:00 uur wordt u bij uw vakantieadres 
opgehaald en rijden we via de oude provinciaalse weg 
richting Petchaburi.  
Onderweg zien we o.m. de uitgebreide vlaktes waar zout 
gewonnen wordt uit zeewater. 
Als eerste brengen we een bezoek aan het Memorial park 
RAMA II. Dit openluchtmuseum bestaat uit 4 gebouwen met 
voorwerpen uit het vroege Rattanakosin-tijdperk. In de vele 
ruimtes wordt heel natuurgetrouw  getoond hoe men vroeger 
leefde. Ook is er een botanische tuin waar planten worden 
gekweekt, die ook in de Thaise literatuur worden gecultiveerd. 
 Na dit bezoek vervolgen wij onze trip via een mooie route 
langs veel ananasplantages naar The Blooms Orchidpark. 
Deze orchideeëntuin  is een oase van rust met prachtige 
waterpartijen. Hier zien we een zeer grote verscheidenheid 
aan bloeiende orchideeën waar je niet genoeg van kunt 
krijgen. 
We vervolgen onze trip naar Nakhon Pathom en bezoeken 
daar de Wat Phra Pathom Chedi . 
Dit is de hoogste stupa in de wereld (circa 127 m hoog).  
De stupa komt al voor in geschriften uit 675, terwijl 
archeologische vondsten dateren uit de 4e eeuw. In de 11e 
eeuw is de stupa herbouwd in de Khmer-stijl en overgroeid 
door de jungle. Koning Mongkut bezocht als monnik dit 
gebied en liet de stupa later herbouwen. Hij was gereed in 
1870.  

Aan het einde van deze eerste dag komen we aan bij  ons hotel (Xen Hotel)  in Nakhon Pathom 
waar we ons gaan opfrissen om daarna met z’n allen te gaan eten en drinken. 

Dag 2: Naar Phitsanulok 
We ontbijten om 7:00 uur zodat we om 8:00 uur kunnen 
vertrekken voor een lange rit naar Chai Nat  
Onderweg stoppen we bij een prachtig Chinees tempelcomplex 
genaamd Suphanburi City Pillar Shrine, Voorheen bekend als 
"City's Guardian Shrine". Het is een heilige plaats die sinds 
mensenheugenis wordt aanbeden door mensen in Suphanburi.  
Het heiligdom herbergt ook Mahayana boeddhistische bas-reliëf 
bekend als Bodhisattva.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stoepa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mongkut
https://www.xenhotel-nakhonpathom.com/
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Dit reliëf wordt gerespecteerd door zowel de Thai als de 
Chinezen. 
Volgens de geschiedenis van het heiligdom werd het bas-reliëf 
150 jaar geleden onder de modder in het San Chao Por-kanaal 
gevonden. In 1904 maakte koning Rama V een privéreis naar 
Suphanburi en hield een offerplechtigheid bij het heiligdom. Hij 
zorgde ook voor de financiering van de renovatie. Op elke volle 
maan in de 7e maanmaand houden Chinese verenigingen een 
Mahayana-festival genaamd "Ting Kra Jad",  
Na de lunch bezoeken wij het Chai Nat Bird Park. In dit park 
zien we heel veel vogelsoorten, maar ook vogels die vrij 
rondlopen en ook leguanen. Er is ook een eier-museum . Verder 
is er een heel indrukwekkend aquarium.  
Rond 17:00 uur komen we aan in ons knusse hostel genaamd 
:The 8 factory. Nadat we ons ingeschreven hebben, gaan we 
met onze bus naar de rivier, waar we een wandeling maken 
langs woonboten en komen we op de Night Bazar, waar we 
gaan eten en genieten van alle reuring daar. Als we geluk 
hebben zien we zelfs een act, waarbij brandende groente door 
de lucht gaat en in een pan wordt opgevangen. 

Dag 3: Naar Petchabun 
Ook vandaag weer ontbijt om 7:00 uur en vertrek om 8:00 uur.  

We beginnen met een bezoek aan een beroemd 
Boeddhabeeld  de Phra Phutta Chinarat, Dit is na de 
smaragden boeddha van Bangkok het meest vereerde beeld 
van Thailand. De integere figuur is gemaakt van verguld 
brons. Het is een voorbeeld van de Sukhothai-school (13e-15e 
eeuw). 
Na dit berzoek rijden We via de prachtige Lom Sak route (Ook 
wel Thais Zwitserland genoemd) richting Phetchabun 
We stoppen onderweg bij een waterval om wat foto’s te 
maken en waar we ook een korte wandeling kunnen maken 
over een smalle hangbrug. 
Daarna gaan we op weg naar het hoogtepunt van deze dag 
het Wat Phra Sorn Kaew  tempelcomplex. 
De algemene tempel is versierd met Benjarong-porselein, 
tegels, glaskralen, parels, ringen, zilver, goud en talrijke 
kostbare ornamenten. Als de zon schijnt ziet de tempel er 
prachtig en heel sprankelend uit. Het is een buitengewoon 
mooie heilige plek, die het bezoeken waard is. Hij staat niet 
voor niets bovenaan de lijst vanThailand Dream Destination. 
We rijden vervolgens door een gebied met aardbeienvelden 
Misschien hebben we nog tijd om aardbeien te plukken. 

Aan het eind van de middag komen we aan bij ons hotel genaamd ; A Day in Phetchabun. 
Vlak bij ons hotel is een gezellige Thaise markt. 

https://www.booking.com/hotel/th/the-8-factory-hostel.nl.html
https://www.adayinphetchabun.com/
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Dag 4: Naar Lopburi 
Na een heel uitgebreid ontbijt vertrekken we om 8:00 uur naar 
de vlakbij gelegen Wat Phra  Kaeo  
Hier zijn interessante monumenten te zien, waaronder een, 
naar schatting meer dan 700 jaar oud Boeddha-beeld.  
We zien daar ook een stupa in de vorm van starfruit.  
Na dit bezoek gaan we richting Lopburi 
We rijden door een prachtig natuurgebied en stoppen bij Ang 
Sub Lek reservoir. Dit is een groot meer met rondom 
torenhoge kalksteenmonolieten. 
We starten daar met een bezoek aan een opvallende tempel, 
Wat Suwankhiri Pidok, waar we ook heel veel pauwen zien 
rondlopen. De sportievelingen onder ons kunnen 400 treden 
omhoog klimmen naar de grote Buddha en daar genieten van 
een prachtig uitzicht over dit natuurgebied. 
 Bij dit meer zien we veel gezellige restaurantjes op het water 
en daar gaan we ook lunchen. 
Na de lunch vervolgen we onze rit naar Lopburi en rijden door 
velden met prachtige zonnebloemen. 
Zodra we in Lopburi aankomen, gaan we naar het King 
Narai's Palace, officieel Phra Narai Ratchaniwet genoemd, 
Dit is het voormalige paleis van Ayutthaya King Narai. 
Koning Narai de Grote was in de tweede helft van de 17e 
eeuw koning van Ayutthaya en maakte Lopburi de tweede 
hoofdstad van het Ayutthaya-koninkrijk. Hij liet een nieuw 
paleis bouwen in de buurt van de Lopburi-rivier, waar hij het 
grootste deel van het jaar verbleef. Het paleis is ontworpen 
door Franse architecten in een mix van Thaise en Europese 
architecturale stijlen. De bouw begon in 1665 en werd 12 jaar 
later in 1677 voltooid. 

Al snel begrijp je waarom Lopburi ook wel de apenstad wordt genoemd. Overal zie je apen; op 
straat, in de fontein, bij de tempels en zelfs op de elektriciteitskabels. De meeste apen hangen 
rondom de Phra Prang Sam Yot tempel. Deze tempel, bestaande uit 3 delen, verkeerd in zeer 
goede staat.. 
Daarna gaan we naar ons Hotel Winsor Resort. 
 
Dag 5: Naar Ang Thong 
We ontbijten weer vroeg en stappen om 8:00 uur in onze bus richting Ang Thong 
Onderweg stoppen we bij een Thais poppenmuseum Ban Bang 
Sadet Doll Centre 
De provincie Ang Thong staat bekend om zijn handwerk, 
waaronder zijn hofpoppen. Het Ban Bang Sadet Court Doll-
centrum is gehuisvest in een traditioneel houten huis op palen. 
in Thaise stijl. Het centrum, geïnitieerd door Hare Majesteit 
Koningin Sirikit, werd in de jaren '70 opgericht met de bedoeling 

http://windsor-resort-lopburi.booked.net/
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lokale dorpelingen extra inkomen te bieden. Deze mensen produceren poppen die verschillende 
aspecten van de traditionele Thaise manier van leven en cultuur laten zien. Bezoekers kunnen 
kijken hoe de poppen worden gemaakt. Ook is er een winkel waar deze poppen en andere 
voorwerpen tegen heel redelijke prijzen worden aangeboden. 
Vervolgens rijden we naar de 92 meter hoge Buddha 
Thamaracha  
De Wat Muang herbergt het grootst zittende Buddhabeeld in 
Thailand van 84 meter hoog (92 meter inclusief het voetstuk) 
Omringd door rijstvelden domineert het massieve beeld, bekend 
als "Big Buddha of Ang Thong". Het beeld is gemaakt van 
cement en geschilderd in goudkleur en werd in 2008 voltooid. 
Op dit tempelterrein is een zeer grafisch diorama van de 
Buddhistische Hel, waar levensgrote zondaars straffen 
krijgen, zoals leugenaars die hun tong laten scheuren, dieven 
die in tweeën worden gesneden en mensen die door demonen 
worden gemarteld. 
Onze volgende stop is Wat Khun Inthapramun 
De Wat Khun Inthapramun ligt in een landelijk gebied op 
ongeveer 10 kilometer ten noorden van Ang Thong . Op het 
terrein zijn de ruïnes van verschillende oude tempelgebouwen 
en chedi's. De tempel herbergt een van de grootst liggende 
Buddha’s (50 meter lang) van Thailand .Het geheel witte beeld 
wordt verondersteld te dateren uit het Sukhothai-tijdperk,  
Na dit bezoek vervolgen we onze trip naar de oude stad en 
gaan we naar ons Hotel @Ayutthaya. Dit hotel ligt tegen het 
centrum van Ayutthaya. Nadat we ons hebben opgefrist gaan 
we met onze bus ergens eten in het centrum. 
 

Dag 6: Centrum van Ayutthaya 
Na een heerlijk ontbijt in de binnentuin van het hotel gaan we 
om 8:00 uur op weg naar de vele ruïnes in deze historische 
stad  
We gaan als eerste naar Yai Chai Mongkhon In het 
verleden had het andere namen als Wat Pa Kaeo, Wat Chao 
Phraya Thai en Wat Yai Chaiya Mongkhon. Een prachtig 
complex met een hoge oude Chedi.  
De oude stad Ayutthaya, of Phra Nakhon Si Ayutthaya was 
vroeger de Thaise hoofdstad en is een belangrijke 
toeristische attracties  
Veel oude ruïnes en kunstwerken zijn te zien.  
Vroeger regeerden 33 koningen van verschillende dynastieën 
over het koninkrijk, totdat het in 1767 werd verslagen door de 
Birmanen. 

De ruïnes laten nu nog zien dat Ayutthaya heel welvarend was.  
Phra Nakhon Si Ayutthaya is sinds 13 december 1991 opgenomen in de UNESCO-lijst van 
werelderfgoed. 

http://www.at-ayutthayahotel.com/
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We zullen diverse locaties bezoeken en begin van de middag 
rijden we terug naar ons vakantieverblijf in Hua Hin en of 
Cha-am. 
Daar kunnen we terug kijken op een heel bijzondere zes-
daagse toer met veel verschillende indrukken waar we nog 
lang aan zullen terugdenken. 
 

 
 
De prijzen zijn inclusief Nederlandstalige begeleiding, minibus, brandstof, hotels met ontbijt (op 
basis van 2-persoons kamer) en alle entrees. Ook de 6 lunches, 5 diners en drinken zijn in deze prijs 
meegenomen maar is een globale raming. 

I.v.m. bus en hotelreserveringen, dient U bij reservering ฿ 3.500 per persoon vooruit te betalen 
Het restant betaalt u bij het begin van de trip. 
 
Voor meer informatie: bussayagids@gmail.com of telefoon: +66 859797824. 

mailto:bussayagids@gmail.com
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