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2-daagse trip naar Nakthon Pathom en Kanchanaburi 
Deze 2-daagse trip is zeer gevarieerd en een uitstekende mix van cultuur, natuur en historie . 
Wij overnachten in uitstekend 3 sterren hotel. We bezoeken onderweg een openluchtmuseum, 
orchideeëntuin, een beroemde Chedi, De Bridge on the River Kwai, het oorlogsmuseum, de 
oorlogsbegraafplaats en een grote keramiekfabriek. 
 
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 . 
 
 

Dag 2: Naar Kanchanaburi 
We ontbijten om 7:00 uur zodat we om 8:00 uur kunnen 
vertrekken naar Kanchanaburi.  
We gaan daar eerst naar de prachtig onderhouden ere 
begraafplaats Chungkai. Deze begraafplaats ligt aan de 
rivier Kwai Noi. Hier bevond zich ook het ziekenhuis waar 
veel krijgsgevangenen (waaronder ook heel veel Nederlanders) zijn 
gestorven.  
Daarna bezoeken we het oorlogsmuseum over de Birma 
spoorlijn. Dit museum is opgezet door een Engelse 
krijgsgevangene die het overleefde. In dit museum is ook 
heel veel aandacht voor de Nederlandse slachtoffers.  
Hierna bezoeken we de grootste van de drie ere 
begraafplaatsen in Kachanaburi t.w. Don Rak. Op deze 
erebegraafplaats liggen 5.000 oorlogsslachtoffers, waaronder 
1.800 Nederlanders. 
We lunchen op een drijvend restaurant op de river Kwai, 
bijna onder de beroemde brug. 
Na de lunch lopen we over deze wereldberoemde brug. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stoepa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mongkut
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Deze brug is vooral bekend van boeken en films (The Railway 
Man en The Bridge on the River Kwai) en eigenlijk hét symbool van de 
Birmalijn. In 1945 werden de bruggen vernietigd door 
bombardementen van de geallieerden. Later is de stalen 
brug weer in ere hersteld en wordt nu nog steeds gebruikt 
door lokale treinen. We kunnen er gewoon overheen 
wandelen en rustig foto’s maken. Wanneer er een trein 
aankomt blaast er iemand op zijn fluitje, zwaait hij met een 
rode vlag en moeten we in een inham gaan staan en komt de 
trein heel langzaam voorbij. 
Dan weer richting het zuiden. Maar we maken nog wel een 
stop in Ratchaburi waar we een grote keramiekfabriek 
bezoeken. Hier werkt men nog hetzelfde als 100 jaar 
geleden. Alles handwerk en de 100 meter lange oven wordt 
nog met hout gestookt. Prachtig om hier even rond te 
snuffelen en de soorten bewerkingen te observeren.  

Daarna gaan we weer richting huis en verwachten daar ongeveer 19:00 uur aan te komen. 
 

 
 
De prijzen zijn inclusief Nederlandstalige begeleiding, minibus, brandstof, hotel met ontbijt (op basis van 
2-persoons kamer) , alle entrees, de lunches, diner en drankjes. 
I.v.m. bus en hotelreservering, dient U bij reservering ฿ 850 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. 
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