
 
Dagtour 5 Kwangchow, Kao Yoi en Petchaburi. 
Deze dagtocht kan alleen op zaterdag en zondag en brengt ons o.m. naar een Chinese begraafplaats, een 
koffiestop bij een bijzonder leuk restaurant, de oudste Floating market van Thailand waar we alleen 
Thaise toeristen tegenkomen, de heilige berg Khao Yoi, een prachtige teakhouten tempel en een oude 
Khmer ruïne uit 12e eeuw. 
 
Rond half negen in de ochtend wordt u bij uw vakantieadres in 
Hua Hin of Cha-am opgehaald en vertrekken wij per mini bus 
richting Petchaburi.  
Wij rijden tussen de rijstvelden en fruitbomen door naar het 
westen. Onze eerste stop is bij een aantal Chinese 
praalgraven die zomaar in het bos liggen. Na hier wat rond 
gewandeld te hebben, rijden we verder naar een tempel in een 
heel bijzonder park. Rond deze tempel liggen enorme 
eeuwenoude rotsblokken, naast en op elkaar gestapeld. Dit is 
een heel bizar gezicht  
  
Na dit bezoek gaan weer verder, op weg naar de oudste 
floating market van Thailand, met een mini waterval. 
We stoppen wel even onderweg bij een heel mooi en prachtig 
gelegen coffee house. Daar kunnen we genieten van een 
heerlijk kopje koffie. Na deze koffiestop gaan we door naar 
een echte oude Thaise floating market. Buitenlanders zien we 
hier nauwelijks. 
Het is niet groot, maar wel heel bijzonder en heel mooi 
gelegen in het bos. Alle kraampjes liggen rondom een meer 
met een kleine waterval. We lopen langs de kraampjes waar 
de mensen hun lokale produkten uitgestald hebben.  
We kijken en proeven wat en genieten van de bijzondere sfeer 
die hier heerst. Overal zitten Thaise touristen.  
Er liggen bamboe vlotten in het water waar hele families 
samen heerlijk zitten te eten met de benen in het water.  
Anderen zwemmen en spelen in het water bij de waterval  
  
Nadat we hier een poosje hebben rondgekeken en wat lekkere 
dingen hebben geproeft en gekocht, gaan weer verder op weg 
naar onze lunch  
  
Na de lunch bezoeken we de heilige berg Khao Yoi. 
Buiten wemelt het van de apen, maar binnen in de grotten 
heerst een serene rust. We zien mooie beelden en biddende 
monniken.  
Vervolgens rijden we met onze bus naar Petchaburi.  
Daar bezoeken we eerst een oude tempel met mooie 
muurschilderingen, en een oud teakhouten tempelgebouw, dat 
net voor de totale verwoesting van Ayutthaya in 1767 gered is 
uit de grand palace daar, en hier in Petchaburi weer is 
opgebouwd. Als afsluiting van deze bijzondere dag bezoeken 
we nog de oudste Khmer ruïne in dit gedeelte van Thailand uit 
de twaalfde eeuw.  



 
  

 
 
Inmiddels is de dag weer ten einde en gaan we terug naar Chaam of Hua Hin, waar wij zo 
tussen vijf en zes uur weer zullen zijn.  
  
 
Voor een korte impressie zie: https://www.youtube.com/watch?v=-OiuQJ25yuk 
 
Aantal:4- 8 personen  
Prijs: (afhankelijk van het aantal personen) 
 
De prijs is inclusief  Nederlandstalige begeleiding, minibus, brandstof, cola, water en fruit en 
exclusief de lunch.  
 
Voor meer informatie: bussayagids@gmail.com of  telefoon: +66 859797824. 

https://www.youtube.com/watch?v=-OiuQJ25yuk

