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Kedves Utazó! 
 
Amit most a kezében tart, az nem egy hagyományos utazási iroda szokványos katalógusa. A Yourdestination 
nem egy utazási iroda, hanem egy igazi, magyar nyelvű utaztatási rendszer.  Fő területünk Ázsia, annak is az a 
része, ami a Kaukázustól keletre kezdődik. Ez azonban nem egy korlát, mert a rendszer fokozatos bővül. Ma 
már Ausztrália és Új-Zéland is célterületünk. Célunk az, hogy az igencsak korlátozott magyar nyelvű utazási 
ajánlatokat kibővítsük egy modern, moduláris és személyre szabott szolgáltatással. Arról, hogy kik vagyunk, 
merre járunk, és mit is csinálunk: itt találhat részletes ismertetést: 
 

http://www.azsia-utazas.hu 
 
Ez az anyag Thaiföldről szól azoknak, akik a „hagyományos” utaknál, nyaralásoknál többet és jobbat 
szeretnének. Azoknak, akik saját maguk állítják össze programjukat, de szeretnék mélyebben is megismerni ezt 
a csodálatos országot. 
 
 
Egy írott anyag azonban nem tudja követni a folytonosan bővülő kínálatot. Thaiföldről szóló részletes 
anyagaink itt találhatók: 

http://www.thaifoldi.utazas.hu 
 
 
 
Izgalmas böngészést és nagyon kellemes utat kívánok!  
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A BANGKOKI MAGYAR CENTRUM  
 

V.: 2018.10.12. 
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A BANGKOKI MAGYAR CENTRUM  
 

A Centrum szolgáltatja Bangkok és környéke programjainkat, bangkoki reptéri, vonat-, és busz-pályaudvari 
transzfereinket, és intézi (szükség esetén) a bangkoki szállásfoglalásokat, belső vonat, busz és repjegyeket is.  

Szívesen segítünk minden (elsősorban thaiföldi) utazási kérdésben! De ez nem egy korlátozás, mert a 
YourDestination egyéb uticéljaival kapcsolatos 
(Délkelet-Ázsia országai, Hong Kong és környéke, Japán) információk is elérhetők itt.  

A Centrum egyben hálótermes vendégház is, szívesen látja azokat, akik Bangkok belvárosában, jó 
tömegközlekedési lehetőségekkel keresnek szállást. 

Még egy érdekes lehetőség: angol nyelvű programjaink!  

A magyar nyelv nem igazán világnyelv, ezért nagyon gyakran előfordult, hogy kicsit besokalltunk, elfogynak 
egy adott napra az idegenvezetőink. Szerencsére, egyre több kedves utasunknak jó más nyelvű idegenvezetés is! 
Ezért programjaink a mai naptól kezdődően angol nyelven is elérhetők. 

A jelenlegi thaiföldi programok részletes információi itt érhetők el: 

Honlapunk: http://www.thaifoldi.utazas.hu 

A BANGKOKI MAGYAR CENTRUM ELÉRHETŐSÉGE: 

thaifold@azsia-utazas.hu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.thaifoldi.utazas.hu%2F&h=AT0rfoUubxDdwZbAcAF-9uexTpwOZd4QxjvDt4u9iHU3AE66mrkAL9ssGNgAIWbC-Q9PBhS7wUV0gl8pz4Z9EQLqQmHkYG91Ik5g1S9-20IvqYgoD97MdkCudx3uA4W-DxEvRjtUHRUBAWwijg6a70e3fZpi_ZnprmZ9LcB2ms98IAm9cX0qjDPpNhSUKtYO-dKdp2wjura9SF5mYh35ihzA7kseNUNJM2KbzYXKdoTXbE4SchnX8qZqNuVvgkrrTE2_Q46d2Sd8SZP06_5UqweuA2HyDnwNMEbVLycsQtEF_g2_wK-GXZ7CoDS-52q9xy3_RxQjdmdUjTBVOWeb3aY7pOjaJyvBeuydiPA9YdNNwhrXo2QdYguI0YKUx9scqi7-H0Iajf5JKMtWuhQkBySRwOeVJQ
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BANGKOK ÉS KANCHANABURI PRIVÁT PROGRAMOK 

 

Bangkok környéki kiscsoportos programjaink jók és rugalmasak. Alapjuk az, hogy  csapatunk tagjai 
különlegesek. Az igazi - és szerintünk egy hagyományos utazási iroda által felül nem múlható – előnyünk az, 
hogy a csapat tagjai nem csak idegenforgalmi szakemberek, hagyományos idegenvezetők... Ők mindent tudnak 
célországainkról, mert mindennapi életük szorosan összefonódik velük. Az idegenvezetés velük más és jobb, 
mint a hagyományos csoportos utaknál. 

Mégis akadhat probléma, amit ezek a szervezett utak nem tudnak megoldani, csak egy privát utazás, 
programszervezés és idegenvezetés. 

Ezek csoportos utak. Igyekszünk úgy összeválogatni a csoportokat, hogy hasonló érdeklődésű, társadalmi 
kötődésű utasokat zárjunk csak össze. Ez azonban néha nem sikerül és pár utas „kilóg” a csapatból. Ilyenkor 
aztán a többiek szórakozása könnyen megkeseredhet, az idegenvezetés egy része a probémák megoldására 
megy el. Ez egyszerűen kivédhetetlen. 

Ezért azoknak, akik igazán szeretnék megismerni Bangkokot és környékét, a saját időbeoszásuk és 
érdeklődésük szerint, javasoljuk privát programjainkat és idegenvezetésünket. 

  



 

 
Yourdestination ASIA 

thaifold@azsia-utazas.hu  
www.thaifoldi.utazas.hu 

  46/37 Moo5, Phrabaramee Road,  
Kathu, Phuket, 83120 Thailand 

Tel: +36706239513 
 
 

  Thaiföld neked V.: 2018.10.12.  5. Oldal 
 

 
 

BANGKOK MEGHÓDÍTÁSA 1 NAP ALATT 
 

 
 
Bangkok vagy thai nyelven Krung Thep (magyarul: az angyalok városa) Thaiföld fővárosa, s egyben 
legnagyobb városa is. Beceneve: „Kelet Velencéje” vagy az angyalok városa. Persze, mint minden más is 
Thaiföldön, ez a városnév is bonyolutabb kissé… A város igazi, hivatalos neve: 
Grungthép-mȧhánákān-ȧmān-rȧtȧnȧgószin-mȧhinthȧrá-juthȧjá-mȧhádilog-popnoppȧrȧt- rádsȧtháni-burirom-
udom-rádsȧnivédmȧhászȧthán-ȧmānpimán-ȧvȧtánszȧthid-szȧgȧthȧdtijȧ-viszȧnugȧmprȧszit.  
Magyarul (kb.) így ferdíthetnénk:  „Az angyalok városa, a nagy város, az örök ékkő-város, Indra isten 
bevehetetlen városa, a világ kilenc drágakővel ékesített nagyszerű fővárosa, a boldog város, amelynek 
gazdagsága egy hatalmas hatalmas királyi palota,  mely ahhoz a mennyei lakhelyhez hasonló, ahol a 
reinkarnálódott isten uralkodik, az Indra által adott és Visnukam által épített város.” 

Egy ilyen nevű, nyüzsgő ázsiai nagyvárost megismerni, csodáinak legalább kis részét megtekinteni, nem igazán 
pár napos látogatás.  
  
Programunk célja, hogy azoknak is lehetőséget adjunk Bangkok felfedezésére, akiknek csak egy napjuk 
van a Thai fővárosban, de ebben az egy napban a lehető legtöbbet szeretnének meglátni csodáiból. 
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RÖVID UTIPROGRAM 
 
Programunk reggeli után indul, 8:00 kor találkozunk a szálloda recepcióján (ez egyes, a városközponttól 
távolabb található szállodák esetén 07:30) 
 

Mialatt keresztülutazunk a városon, hogy elérjük 
városlátogatásunk első megállóját, idegenvezetőnk mesél  
Thaiföldről, röviden a thaiok történelméről, kultúrájukról, a 
monarchiáról, hogy a nap további látnivalóit jobban megértsük. 
 
 
 
 
Első megállónk a Wat Pho, ahol találkozhatunk a hatalmas. 46 
méter hosszú fekvő Buddhával, megismerkedhetünk a 
masszázstanítás alapjaival, valamint végig sétálhatunk a 91 kisebb 
chedi, vagyis síremlék, valamint a 4 nagy, királyi chedi között. 
 
 
 
 
A Wat Pho után átsétálunk a kikötőbe, és komppal átkelünk a 
Chao Phraya folyó bal partján található Thornburiba. Thornburi 
eredetileg különálló település volt, és Bangkok előtt ide tervezték 
újjáépíteni a királyság fővárosát, ma viszont már Krung Thep, 
vagyis a Thaiok fővárosának szerves része. Itt található a híres 
Wat Arun, vagyis a hajnal Temploma, amely Bankgok egyik 
jelképe. 
 
visszatérve komppal a jobb partra, következő megállónk a Királyi 
palota, és annak templom együttese. (Felhívjuk mindenki 
figyelmét, hogy a templomegyüttes megtekintése szigorú 
öltözködési szabályokhoz van kötve. Fedetlen vállal, valamint 
bokát nem fedő nadrágban nem lehet belépni sem uraknak, sem 
hölgyeknek. A Királyi palota látogatása kb. 2 órás. Program.) 
Itt láthatjuk a híres Smaragd  Buddha szobrát a Wat Phra Kaew-
ban.  A Smaragd  Buddha a thaiok legfontosabb relikviája, 

olyannyira, hogy  a legenda úgy tartja, hogy ha a szobor kikerül a templomból, a monarchiának vége szakad. 
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Túránk során a Királyi palota épületei között is végigsétálunk, megtekintjük a palota történetét bemutató 
kiállítást, valamint a látogatás végén a Sirikit Királynő által létrehozott textil múzeumban hűsölünk kicsit. 
 

Ezután a Dusit negyedbe érkezünk, ahol az európai stílusú 
Ananata Samakhom trón terembe fogunk ellátogatni. A régi 
parlament épületéhez, ahol most az elhunyt Bhumibol királynak és 
feleségének Sirkikit Királynőnek, valamint az új X. Rama, vagyis  
Maha Vajiralongkorn-nak királynak és Maha Chakri Siridhorn 
hercegnőnek tiszteletére készített arany, drágaköves, ékszereket, 
használati tárgyakat, fafaragásokat, festményeket, és ezer más 
csodát láthatunk.  
Itt is felhívjuk vendégeink figyelmét hogy az épület megtekintése 

szigorú öltözködési szabályokhoz van kötve. Fedetlen vállal, valamint bokát nem fedő nadrágban nem lehet 
belépni az uraknak, a hölgyeknek pedig SZOKNYA kötelező. Ha esetleg nem lenne nálunk szoknya, lehet 
vásárolni egyet, 50 THB-ért. 
 

A programunk a Dusit negyed elhagyása után a Wat Saket, vagyis 
az Aranydomb felé folytatódik, ahol 318 apró lépcsőfokot 
megmászva jutunk fel az 58 méter magasban található Chedihez. 
Innen csodálatos kilátás nyílik Bangkok óvárosára! A narangokat 
megkondítva kívánságaink beteljesülésére számíthatunk. 
 
 
 
 

 
Bangkoki túránk nem lenne teljes a másik, nagyon híres arany 
Buddha szobor megtekintése nélkül, így a Wat Traimit a délutáni 
városnézésünk utolsó állomása. Itt található a híres Arany Buddha 
szobra. Kedvcsinálóként a méretei: 5,5 tonna, 3.91 méter magas, 
18 karátos arany, az értéke kb: 250 millió dollár. A haját és a 
tetején található fejdíszt pedig 46 kg 99%-os aranyból készíttette a 
jelenlegi király. Ezután visszatérünk a szállodába. 
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ÚSZÓPIAC, ELEFÁNTOKKAL ÉS TIGRISEKKEL 
Sok-sok élmény egy napon 

 
Természetesen Bangkokon kívül is van élet, de még milyen! Barangolásunk uticélja a híres úszópiac Damnoen 
Saduak kerületben, Ratchaburi tartományban a Mae Klong folyó, csatornákkal szabdalt deltavidékén. 
A távolság 80 km Bankoktól, de az nem baj. Utunk során nagyon izgalmas vidéken haladunk át és jó pár 
látnivalónál meg is állunk út közben. Mivel ez egy privát barangolás, csak annyi a megkötés, hogy késő 
délutánra visszaérjünk Bangkokba. A többi csak tőlünk függ. Addíg maradunk egy helyen, ameddíg csak 
akarunk. 
  

Első állomásuk nagyon izgalmas hely, a Mae Klong Vasútpiac, 
ami nevéhez híven Mae Klong található.  Érdekessége, hogy a 
helyi árusok, hogy pénzt spóroljanak, a vasúti síneken árulják 
potékáikat. Amikor éppen jön a vonat, jól összehangolt 
mozdulatokkal, pillanatok alatt összekapják standjukat, majd mikor 
a vonat elhaladt, minden visszaáll az eredeti kerékvágásba. 
Végigsétálunk a piacon, friss gyümölcsökkel, zöldségekkel, hús- és 
hentesáruval találkozhatunk, valamint láthatjuk, hogyan készítik 
elő a halakat és tengeri herkentyűket a vevőknek. Az esetleg 
ÁNTSZ-nél dolgozó kedves utasaink biztosan látnak majd olyat, 

amit ha Magyarországon látnának, nemhogy a boltot, de még a várost is bezárnák egy életre… 
 

A vasúti piac után utunkat folytatva, több helyen is megállunk egy 
kis élvezkedésre.   
 
Az első egy orchidea farm, ahol több száz fajta orchideával 
találkozhatunk.  
 
Következő állomásunk egy kókusz farm,  ahol megmutatjuk, 
hogyan is használják fel a kókuszdió és a kókuszpálma minden 
egyes darabját a vidéki thai háztartásokban. 
 

 
Miután a kókusz cukrot is megkóstoltuk, elefántolgatni megyünk. 
 
Az elefánt táborból mahoutunk (elefántunk gazdája) vezetésével 
elindulunk a dzsungelbe. Keskeny erdei ösvényeken elefántolunk 
végig, átkelünk egy folyón is, jó nagy kört teszünk a vidéken.  
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Innen tovább indulunk utunk fénypontjára, a Damnoen Saduak 
úszópiacra.   
 
Az úszópiac látogatása egyénileg történik, érkezésünkkor csónakba 
ülünk és autentikusan körbenézünk a csatornán csónakázva, majd lesz 
szabad program a vásárlásra is.  
Thai kézműves termékektől kezdve a tucatkacat és gagyiguccsi 
termékeken keresztül, itt mindent megtalálunk.  A neten képek 

százezrei próbálják jól-rosszul bemutatni az úszópiac életének pillanatait. De ez egy eleve hamvába holt 
vállalkozás! Hogyan is lehetne egy pillanatképen bemutatni ezt a folyamatosan nyüzsgő és pillanatról-pillanatra 
változó színes kavalkádot?  Azért mi megpróbálunk pár képet felvillantani róla. 
 

 
 
 

FIGYELEM! Kirándulásunk árában az ebéd nincs benne és ez így jó! 
Ez nem egy ütemezett, szervezett program, hanem egy igazi privát 
barangolás, idegenvezetőnk segítségével. Ezért aztán annyi időt töltünk el 
egy helyen, amennyit csak akarunk. És a probléma itt kezdődik… Az 
úszópiac felülmúlhatatlan gyümölcs választéka, a frissen, az orrunk előtt a 
sodródó csónakokban sütött-főzött és igazán autentikus thai ételek 
ellenállhatatlanok. Nem volt még olyan vendégünk, aki ne kóstolta volna 
magát degeszre velük. 
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Miután kivásároltuk magunkat, és mindent nagyon jó áron megkaptunk 
thai barátainktól,tökéletesen teleettük magunkat az ellenállhatatlan 
gyümölcs és streetfood választékból,  elindulunk visszafele Bangkokba. 
 
Útközben pedig megállunk egy tigris farmon, ahol lehetőséget kapunk, 
hogy baby tigrist cumisüvegből, vagy nagy tigrist kézből, na jó nem a 
saját kezünkkel, hanem friss hússal etethessünk, simogassunk. Tigirsek 
etetése: Kis tigris etetése és 10 perc játék velük 1200 THB/fő, közepes 
tigris ölben cumisüveggel etetése 800THB/fő, nagy tigris ketrecen 

keresztül hússal etetése 800 THB/fő 
 
 

Ezután visszaindulunk Bangkokba, ahova a tervezett érkezési idő 16:00 
És még nincs is vége a napnak! Kis pihenés után folytathatjuk közös 
bangkoki barangolásunkat.  
 
Amit a nap levezetéseként kínálunk az a Bangkok éjszakái programunk. 
Igazán izgalmas valami ez is. Nyüzsgő éjszakai piacok, izgalmas életet élő 
bevásárló utcák, színházi előadások, a fürdők és masszázsszalonok és az 
éjszakai Bangkok egyéb titkai. Mindenkinek kedve, kívánsága szerint. 

 
 
A program ára tartalmazza az utazás költségét, belépőjegyeket, csónakázást az úszópiacon, elefantagolást, 
magyar nyelvű idegenvezetést, ivóvizet. 
 
A program ára NEM tartalmazza a személyes kiadásokat, a tigrisek etetésének költségeit a felsoroltak szerint, a 
szolgáltatók által készített fényképek árát, borravalót, valamint étkezést. 
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AYUTTHAYA ÉS A BANG PA IN 
 
 

 
 
Kirándulásunk a régi sziámi királyság és dél-kelet ázsia egykoron legfényűzőbb városába kalauzolja el Önöket. 
Ayutthaya Sziám Bangkok előtti fővárosa, amely hosszú évszázadokon át virágzott és a középkor egyik 
legjelentősebb ázsiai királyságát építette fel, gazdag kultúrával, erős gazdasággal és a buddhista hagyományokra 
alapozott építészettel. Hosszú virágzása után hanyatlása is gyors volt, melyet a a burmaiak okoztak 18. századi 
támadásukkal. Kifosztották, lerombolták és elpusztították a várost, kincseit és lakóit elhurcolták Burmába. 
 
Ayutthaya a hindu hitvilág „ég és föld között lebegő városának” földi mása ugyan eltűnt, de építészetének 
fantasztikus emlékei megmaradtak. Ide látogatunk el kirándulásunk során.  Egy nap nagyon kevés ennek a 
csodálatos városnak megmutatására, de igyekszünk egy jó és átfogó képet adni a városról és történetéről. 
Mesélünk majd uralkodóihoz kapcsolódó mondákat, legendákat is. Ayutthaya egy olyan történelmi emlék, 
melynek szinte minden kövéhez, téglájához színes történetek kapcsolódnak. 
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Kirándulásunk első megállója a Bang Pa In, amely a mindenkori király 
nyári rezidenciája. Magát a Palotát, és a hozzá tartozó kertet IV. Ráma 
király kezdte el epíttetni, de fénykorát Chualongkorn, V. Rama király 
idejében élte. 
 
 Az elhunyt Bhumibol király, valamint a királyné is szerették  a palotát, 
A Királyné szívügyének tekintette felújítását, és újrabútorozását. A 
kertet a Loire menti kastélyok mintájára alakították ki. Egy kis európai 
csoda Thaiföld közepén. 
A Bang Pa In látogatása szigorú öltözködési szabályokhoz van kötve, 
férfiak csak hosszú nadrágban és vállat fedő pólóban, hölgyek pedig 

hosszúnadrágban vagy hosszú szoknyában vállat fedő felsőben látogathatják. A királyi rezidencia látogatásához, 
pedig thai öltözéket kell magunkra vegyünk. 
 

A nyári palota megtekintése után az egykori főváros romjaihoz látogatunk el, ahol 
idegenvezetőnk részletesen elmeséli, hogyan is éltek a 18. századi Ayutthayában.  
 
Programunk során megnézzük, a híres Buddha fejet a fa gyökerek között, A Wat Yai 
Chai Mongkhon templom csodálatos chedijeit a Wat Mahatatban, a Wat Phra Si 
Sanphet három sztúpáját. 
 
Ayutthaya történelméhez kötődő mondavilág csodálatos. Igyekszünk majd a program 
során el is mesélni a mondakincs legszebb gyöngyszemeit. 
 
 
 
 

 
Történelmi programunk után lehetőség van az aprócska, de annál izgalmasabb 
állatkertben testközelből látni és etetni állatokat, kipróbálni az elefantagolást, a híres 
arany és piros színekkel díszített elefántokon, simogathatunk kicsi és nagy tigriseket,  
megkóstolhatjuk a vékony palacsinta tésztába tekert színes vattacukrot, sétálhatunk a 
mesterséges tó körül kialakított szuveníreket árusító bódék között, és romantikus 
hajókázáson vehetünk részt. 
 
 

A program ára tartalmazza:  
Utazást légkondicionált autóban/kisbuszban/buszban, belépőket, magyar nyelvű idegenvezetést, thai ebédet, 
vizet az út során. 
Nem tartalmazza:  
elefantagolást, tigris simogatást, hajókázást, ezeket a helyszínen lehet fizetni a szolgáltatóknak)  italokat az 
ebédhez, személyes kiadásokat, borravalót 
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KANCHANABURI ÉS A HÍD A KWAI FOLYÓN 
 
 

 
 
A Híd a Kwai folyón című filmről biztosan sokan hallottak, ha mást nem is, a füttyszó dallamot biztosan 
mindenki ismeri, viszont kevesebben tudják, hogy a film története Thaiföldön játszódik. Kanchanaburiban, egy 
nagyon izgalmas és gyönyörű vidéken. Kirándulásunk ide visz el, és sokkal többet mutat meg a Kwai folyó 
völgyének látnivalóiból, mint egy hagyományos, a film történetére alapozott túra. 
 
Kanchanaburi Thaiföld egyik legszebb, legsűrűbben lakott és történelmi emlékekben is nagyon gazdag 
tartománya. Érdemes legalább egy napot áldozni ennek megismerésére. 
 
 
Programunk során kora reggel elhagyjuk Bangkokot, és az ország nyugati felébe, Kanchanaburi tartományba 
indulunk. Az út közel 3 órás, útközben idegenvezetőnk mesél az ország történelméről, szokásokról, 
buddhizmusról, valamint a thaiokról általában. Ez egy igazán jó lehetőség arra, hogy minél többet megtudjon 
Thaiföldről. Kérdezzen bátran!  
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Érkezés után megtekintjük a híres hidat, a II. világháborús 
temetőt, majd átsétálunk a JEATH vasúti és világháború 
múzeumba. 
Itt megtekintjük a szörnyű korszak eredeti emléktárgyait, a 
foglyok mindennapi „életéről” fogva tartóik által készített 
fotókat, a barakkok másait, és még rengeteg érdekes 
információt a halálvasútról, a korról és mindarról, ami akkor 
történt. 
A kirándulás azonban nem csak a szörnyű történelmi 
emlékekről szól. A hídfő körül kialakult település színes 
forgatagával, árusaival, úszó éttermeivel igazán kellemes 
élményt nyújt. 
Ezután vonatra szállunk, amivel a viadukton keresztül haladva 
az eredeti vasútvonalon tesszük meg utunkat. A vonat az 
egykori hadifoglyok iszonytató szenvedésével, sziklákba vágott 
hasítékokon, a szűk folyóvölgyek szinte függőleges 
sziklafalaiba kapaszkodó építményeken és a szűz dzsungelekbe 
vágott ösvényeken halad végig. A táj és a látvány gyönyörű és 
izgalmas, de a háttérben ott motoszkál bennünk a több tízezer, 
értelmetlen halált halt hadifogoly emléke is.   
 
Érkezés után elfogyasztva svédasztalos ebédünket, 
lehetőségünk lesz olcsó, helyi termékeket, szőtteseket, teákat, 
fűszereket vásárolni. A helyi kirakós piac felejthetetlen… 
Visszafelé autóval/autóbusszal indulunk, majd félúton tutajokra 
szállunk. Egy Kwai folyó völgyi kirándulás igazán nem lehet 
teljes a folyón tett bambusz tutajút nélkül!  
 
Egy rövid kitérőre megállunk egy cseppkőbarlangnál is, ami 
szintén különleges élményt kínál. Innen, utunkat a tutajjal 
folytatva jutunk vissza Kanchanaburiba. Innen indulunk vissza 
Bangkokba. 
 
 
 
 

A program ára tartalmazza:  
Utazást légkondicionált autóval, vagy autóbusszal, magyar nyelvű idegenvezetést, belépőket, a vonatjegy árát, 
az ebédet (italok nélkül), a tutajozás költségét, valamint vizet a túra során 
 
A program ára nem tartalmazza: 
 Italokat az ebédhez, személyes kiadásokat, borravalót) 
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THAIFÖLD MAGYARUL PROGRAM AZ ÖN BIZTONSÁGÁÉRT 
 

 
 

Az utóbbi évek több ezer magyar vendégével szerzett tapasztalataink és az ő javaslataik, kívánságaik 
alapján állítottuk össze ezt a programot. 
 

Amikor Ön összeállítja phuketi nyaralását, a rendelkezésére álló anyagi kerethez megfelelő legjobb szállást 
szeretné kiválasztani. Bizonyára érdeklődik a pihenés közben elérhető, az Ön érdeklődési köréhez legjobban illő 
kirándulások, programok egyéb szórakozási lehetőségek iránt is. Lehetőleg magyarul, de mindenképpen olyan 
nyelven, amit Ön megért. Ez eddíg rendben is van. De… 
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Biztosan gondolt már arra is, mi történik akkor, ha valami baj történik itt? 
• Eltűnik a szállásfoglalása, nem azt a szobát, szolgáltatást kapja, amit megrendelt… Egyszerűen a szállás 

nem olyan, amit a hirdetésben látott... 
• Megint csődbe megy valaki. Légitársaság, utazási iroda, törlik a járatot, egyebek...  
• Megbetegszik a gyerek, megfájdul a foga, kellemetlen éjszakákat tölt a mellékhelységben, mert evett 

valamit...  
• A szomszédos hotelszoba "túlságosan multikultúrálissá" válik, és hallgathatja az orosz, kínai vagy indiai 

nyelvet vagy tánczenét egész éjszaka, ha akarja, ha nem... 
• A bérelt motornak, autónak nincs biztosítása, és elkapja a közúti ellenőrzés... 
• Eltűnik az útlevél, felszívódik valahol a kamera, kiürül a szobaszéf... 

Számos dolog történhet, és tapasztalataink szerint meg is történik utasaink egy részével. Szerencsére csak 
kevesekkel, de akkor is... Ezeknek a problémáknak a megoldására és a lehető legjobb nyaralás, pihenés, 
szórakozás összeállítására találtuk ki Thaiföld magyarul programunkat, ami igazából tartalmazza: 

• érkezési transzfert, az előforduló útlevél, poggyász problémák kezelésével együtt, 
 a szállás és a foglalás személyes, érkezés előtti ellenőrzését, szállodai bejelentkezés intézését, 

• helyszíni programkonzultációt és a program megrendelésének intézését, 
• 24 órás hotline telefonos elérést, 
• orvos biztosítását, kórházi kezelés esetén az orvosi tolmácsolást, 

segítséget rendőrségi problémák esetén (események bejelentése, jegyzőkönyv felvétele stb.)  

IGAZ RÉMMESÉK AZ ONLINE SZÁLLÁSFOGLALÁSRÓL 
 
Vendégeink legtöbbje számára a nyaralás remek élmény, de… Sokszor hallottunk keserű szavakat is… 
Ez nem az, mint a honlapján… 
 

A szállodai honlapok nem azért készülnek, hogy örök igazságokat 
hirdessenek, hanem, hogy eladják a szobáikat. A felsőkategóriás 
szállodáknál a kettő ugyanaz, mert gondosan odafigyelnek arra, hogy amit 
kitesznek az internetre, azt találják a látogatók is a helyszínen. 
 
 
 
 

 
Nem egészen így járnak el az alacsonyabb kategóriás szállások. Nem is 
tehetnek mást, mert itt rettenetesen erős a verseny.  
 
Tengerparti üdülőhelyeken mindig ellenőrízzük le, ha egyáltalán lehet, az 
„igazságot”, legalább is próbáljunk tanácsot kérni olyanoktól, akik már 
megfordultak a helyszínen. 
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Etnikailag szennyezett… 
 

Bármilyen jó is a szálloda, mindenképpen üzleti vállalkozás, ami 
abból él, hogy vendégeket fogad. Ezért nehezen tud ellenállni 
annak, ha egyszerre pár száz vendége érkezik, Oroszországból, 
Kínából, Indiából. Nincs velük semmi baj, csak annyi, hogy más 
környezetben szocializálódtak, mint az Európából érkező 
látogatók. Saját környezetükben, minden OK velük, de 
összekeverni őket más nációkkal nem a legjobb ötlet. 
Ha reggelizett már harákoló, köpködő és a reggeli jó minőségét 
hangosan böfögve méltató távol-keleti vendégekkel… 

 
Ha önkéntelenül is részt vett a szomszéd szobában hajnalig tartó vodkapartin, alvás helyett… 
Ha élvezte már néhány tucat indiai gyerkőc féktelen tobzódását a medence partján, miközben szüleik boldogan 
tömték magukba kézzel az uzsit… 
 
… gyorsan rádöbbenhet arra, hogy valahogy nem választott jól. 
 
 
Minden OK vele, de a környék… 
 

Az sem jó ómen, ha éppen nyaralása során - az egyébként tökéletes 
szálloda mellett - elkezdődik egy építkezés. A munkák mindig éjszaka 
folynak, mert a nappali 40 fokban ember a trópusokon nem dolgozik. Ez 
a helyzet gyakran zajos, a földgépek éneke pedig, amihez a cölöpverő 
gépek adják a ritmust, nem a legszebb altatódal… 
 
A „közvetlen tengerparti” kifejezés is tud meglepetést okozni rendesen… 
 
 

 
A vízlépcső 

 
Ez a világ minden táján kedvelt fogás az olcsó szállodáknál, amit online 
értékesítenek. Megérkezik a vendég a tengerparti szállodába, és a 
szabadkozó, sajnálkozó recepciós azzal fogadja, hogy: sajnos elnéztük a 
foglalást /az előző vendég megbetegedett, még két nap, amíg fertőtlenítjük 
a szobát / beázott, nincs másik… DE, természetesen a mi költségünkön 
szereztünk másikat, ami szebb is, drágább is... Máris átvisszük a kedves 
vendéget. Ezek az „első lépcsős szállodák a teljes kapacitásuk többszörösét 
szokták eladni szezononként. A felajánlott új szállás mindig jóval 
messzebb van a tengertől és olcsóbb kategóriás. A végeredmény mindig az, 
hogy a vendég valahol a világ végén köt ki a tengerparthoz képest, túlfizeti 

a szállást, és csalódik. 
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THAIFÖLDI IDEGENVEZETÉS MAGYARUL 

…és még egy csomó mindenféle… 
 
 
THAIFÖLDI PROGRAMCSOMAGJAINKRÓL… 
 

Szervezett útjaink és helyszíni programjaink jók és rugalmasak. Ennek 
ellenére akadhat néhány olyan probléma, ami sokat elvehet élvezeti 
értékükből és a végén jóval kevesebb élményt nyújthat Önnek, mint 
amire számított…. 
 
Ezek szervezett utak. Akármennyire is igyekszünk rugalmassá tenni 
őket, mindegyiknek van menetrendje.  A leírásokban részletezett 
programpontok mindegyikén végig kell mennünk, mert utasaink joggal 
várják el, hogy megkapják, amit megvásároltak. Ebből azonban az 
következik, hogy akkor is tovább kell mennünk egy helyről, ha Önnek 
nagyon tetszik, és még szívesen eltöltene ott pár órát és  akkor is el kell 

töltenie egy bizonyos időt egy helyen, ha az nagyon nem jön be Önnek. 
 
Ezek csoportos utak. Igyekszünk úgy összeválogatni a csoportokat, hogy hasonló érdeklődésű, társadalmi 
kötődésű utasokat zárjunk csak össze. Ez azonban néha nem sikerül és pár utas „kilóg” a csapatból. Ilyenkor 
aztán a többiek szórakozása könnyen megkeseredik. Ez egyszerűen kivédhetetlen. 
 
 
PRIVÁT IDEGENVEZETÉSÜNKRŐL, AMI NEM IS (CSAK) IDEGENVEZETÉS… 
 

Thaiföld megismerése saját anyanyelvünkön – és önállóan, a csoportos 
programok kötöttségeitől megszabadulva -  a legszebb élmény! Ezért 
javasoljuk, éljen is a lehetőséggel, és válassza a mi magyar anyanyelvű 
privát idegenvezetésünket. 
 
Ha Ön idegenvezetőt fogad, nyilván azért teszi, mert érdekli a térség 
csodálatos kultúrája, másképpen és mélyebben szeretné megismerni azt, 
az Ön igényeire szabva, magyarul.  
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MAGYAR NYELVŰ MAGÁNUTAK THAIFÖLDÖN 

 

 
 

Egy rosszul előkészített nyaralás könnyen rémálommá válhat, főleg, ha egy még ismeretlen távoli országba 
utazunk.  Ezen a gondon sokan úgy segítenek, hogy komplett nyaralási csomagokat vásárolnak, annak minden 
előnyével és hátrányával együtt. 

Ők a kiutaztató irodák biztos partnerei. Élvezik a szervezett társas utak előnyeit és szenvedik azok 
elkerülhetetlen hátrányait. 

Azok számára azonban, akik igazából ki szeretnék használni az utazás nyújtotta lehetőségeket, egy másik 
megoldás is rendelkezésre áll, és ez az egyéni utak szervezése. 

DE... Vannak nagyon jó csomagok is, amiket jó lenne beilleszteni, viszont az utazásszervező önállóan nem adja, 
az Istennek sem... Jó lenne kicsit megvariálni az utat, beletenni valamit, kivenni belőle valamit, de se elérhető 
részletes információ, se szándék az irodánál. 

Következő oldalakon ilyen, az egyéni igények kialakítására tervezett programjainkat ismertetjük. Beleértve azt 
is, hogy a mi  helyi program és utazási moduljaink sohasem betonba öntött és merev ajánlatok, hanem "csak" 
receptek és adjuk velük az alapanyagokat is! Remek dolgokat lehet főzni a segítségükkel!  
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THAIFÖLD NEKED – 8NAP 

 
Thaiföldi privát utazás 2 főtől, magyar idegenvezetővel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thaiföld közkedvelt úti célja mindenkinek, aki a hideg elöl, vagy divatosan mondva télből nyárba menekülne. 
Ezt az ajánlatunkat úgy állítottuk össze, hogy a thai kultúra mellett a történelembe, gasztronómiába és a 
Buddhizmus, mint államvallásba is betekintést nyerjen a kedves utazó. 
 
RÖVID PROGRAMISMERTETÉS 
 

1. Nap: Bangkok 
 

Érkezés Bangkokba. Bangkok, az Angyalok Városa a legkedveltebb 
úticél Thaiföldön, és ez nem véletlen… Érkezés után a szállás 
elfoglalása. Este vacsorával egybekötött hajókázás a Chao Phraya 
Folyón.  

 
 
 

Szállás: Bangkok – Grand Sathorn 4* Hotel 
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2. Nap: Bangkoki városnézés 
 

Reggeli után a Wat Traimit, vagyis a híres Arany Buddha 
templomának megtekintése, utunkat a Wat Saket, vagyis az 
Aranydomb felé folytatjuk. Az Aranydombról elénk tárul Bangkok 
óvárosa. Az Aranydomb után következő megállónk a Wat Pho lesz, 
ahol találkozhatunk a hatalmas fekvő Buddhával, valamint a 
masszázstanítás alapjaival. Látogatásunk után komppal átkelünk a 
Chao Phraya folyón. A folyó túlpartján Bangkok legjellegzetesebb 
épületét, a Wat Arunt, vagyis a hajnal templomát láthatjuk. 
Visszatérve a komppal, első napunk csúcspontjához érünk, a Királyi 

Palota és a Smaragd Buddha templomának megtekintése következik. A templomegyüttes megtekintése 
szigorú öltözködési szabályokhoz van kötve. Fedetlen vállal, valamint bokát nem fedő nadrágban nem 
lehet belépni sem uraknak, sem hölgyeknek. A Királyi palota látogatása kb. 2 órás.  
 
A Királyi Palota után úti célunk a hatalmas teakfa Palota és a régi parlament épülete, melyeket V. Rama 
király építtetett. Visszatérve a szállodába,  szabad program következik. Esti fakultatív programként egy 
vacsorával egybekötött látogatást ajánlunk Bangkok legmagasabb épületébe a Baiyoke Sky-ba. 
 
Szállás: Bangkok – Grand Sathorn 4* Hotel 

 
3. Nap: Damnoan Saduak úszópiac – az ékszakai Bangkok titkai 

 
Reggeli után autóba szállunk és uticélunk Damnoen Saduak. Útközben 
megállunk a Vasúti piacon, amelynek érdekessége, hogy a helyiek a 
vasúti síneken árulják portékáikat, amikor jön a vonat, hirtelen 
összeszednek mindent, majd mikor a vonat elhaladt, visszapakolnak. 
Utunkat folytatva egy orchidea telepen állunk meg, ahol több száz 
fajta orchideát találunk, valamint a kókusz felhasználásával 
ismerkedünk meg.  Az úszópiac látogatása egyénileg történik, 
érkezésünkkor csónakba ülünk és autentikusan körbenézünk a 

csatornán csónakázva, majd lesz szabd program a vásárlásra is. 
  
Délutáni órákban visszaindulunk Bangkokba. Délután szabad program, este fakultatív program keretén 
belül ajánljuk a Ladyboy kabarét vacsorával egybekötve, utána pedig az éjszakai piac látogatását. 
 
Szállás: Bangkok Grand Sathorn 4* Hotel  
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4. Nap: Ayuthaya – Bang Pa in – Lopburi 
 
 Reggeli után Ayutthayába indulunk, útközben megállunk a királyi 

nyári rezidenciánál a Bang Pa In-nél. Ayutthaya leghíresebb 
templomai látogatása után elefantagolunk és lehetőségünk lesz tigrist 
símogatni is. Folytatjuk utunkat Lopburi felé, ahol a híres khmer 
stílusú templomot látogatjuk meg, amely napjainkban már több ezer 
majom otthona. Vigyázat, a majmok szemtelenek és lopósak! 

 
Szállás: Sukhothai Le Charme Sukothai Hotel 3* 

 
 

5. Nap: Sukhothai - Si Satchenalai - Lampang 
 

Reggeli után Sukothai történelmi parkot kerékpárral látogatjuk meg,  
Sukothai a Thaiok (siamiak) első fővárosa volt. Folytatván utunkat Si 
Satchenalai eldugott történelmi parkjában teszünk látogatást. Késő 
délutáni órákban Lampang városának híres templomait látogatjuk meg, 
többek között megismerkedünk a híres Smaragd Buddha eredetével, 
valamint láthatjuk Buddha felnagyított lábnyomát is.  

 
Szállás: Lampang Wienglakor Hotel Lampang 4* 

 
 

6. nap Chinag Rai – Aranyháromszög – Laoszi piac 
 

Reggeli után Chiang rai felé vesszük az irányt, útközben megállunk a 
hegyi törzsek falujánál, itt találkozhatunk az Akhákkal Karenekkel és a 
Hosszúnyakúak törzsével is. Ezután a híres Aranyháromszöghöz utazunk, 
ahol a Mekong folyóba folyik a Maesai folyó és Myanmar-Laos és 
Thaiföld hármas határa található csónakkal átkelhetünk Laos-ba is.  

 
 

Szállás: Chiang Rai-ban The Hug Hotel & residence Chiang Rai 4* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Yourdestination ASIA 

thaifold@azsia-utazas.hu  
www.thaifoldi.utazas.hu 

  46/37 Moo5, Phrabaramee Road,  
Kathu, Phuket, 83120 Thailand 

Tel: +36706239513 
 
 

  Thaiföld neked V.: 2018.10.12.  23. Oldal 
 

 
 

7. nap Chiang Mai 
 

Reggeli után Chiang Mai felé indulunk, útközben megállunk a híres fehér 
templomnál a Wat Rong Khun-nál, majd Chiang Maiban felmegyünk a Wai 
Doi Suthep templomba is. Délután a MaeSa elefánt kepingben egy elefánt 
shown veszünk részt. Este a híres Chiang mai-i éjszakai piacra látogatunk el. 

 
 

Szállás: Chiang mai The Grand Wipanan Residece 3* 
 

 
8. nap Chiang Mai 

 
Reggeli után a San Kamphaeng kézműves faluba látogatunk el, ahol többek 
között láthatjuk, hogyan készülnek a napernyők,valamint  fafaragókat és 
ezüstműveseket láthatunk munka közben. Délután transzfer a repülőtérre, és 
utazás Phuketre. 

 
 
 
 
 

 
A PROGRAM TARTALMAZZA:  
 
Szállást reggelivel, esetenként vacsorát, ahol az a programban jelezve van, a jelzett programokat magyar 
idegenvezetővel, belépőjegyeket, utazást személygépkocsival a városok között, transzfert repülőtérről 
szállodába, majd Chiang maiban transzfert a repülőtérre.  
 
 
 
A PROGRAM ÁRA NEM TARTALMAZZA 
 
 a fakultatív programok árát, nem jelzett étkezéseket, borravalókat, személyes kiadások költségeit. 
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ANGOL NYELVŰ THAIFÖLDI PROGRAJAINK 
 

 
 
 
Magyar nyelvő szolgáltatásaink elég jók és nagyon sok kedves vendéget fogadunnk Thaiföldön (is). A gond 
csak annyi, hogy hamar elfogynak magyar nyeelvet is értő idegenvezetőink. Egyszerre ők sem tudnak két 
helyen lenni. Szerencsére, egyre több magyar utazónknak sem jelent komoly kihívást az angol nyelv. Az ő 
számukra van pár nagyon jó hírünk: 
 
Minden thaiföldi utunk, programunk és szolgáltatásunk angol nyelven is elérhető. 
 
Ezek a programok kombinálhatók laoszi, kambodzsai, vietnami, hongkongi, szingapúri, burmai és malajziai 
programjainkkal is. 
 
Vannak olyan speciális, főleg kulturális útjaink, amik (egyenlőre) csak angolul elérhetők. 
 
Itt az utóbbiakat ismertetjük röviden… 
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6 DAYS ROYAL CITIES 
        
Explore the historical, cultural and natural sites of both the Central and the Northern regions  of Thailand 
including the UNESCO world heritage sites of Ayutthaya and Sukhothai, the unspoiled nature of Uthai Thani, 
especially the way of life of Thai people on the raft houses along the tranquil Sakraekrang River, as well as 
Hub Patad Cave. The trip continues to the Golden Triangle, once notorious for the traffic of opium, and ends 
with the beauty of Chiang Mai, the “Rose of the North”. 
 
 
 

  Duration : 6 Day(s) 5 Night(s)  
 

  

Wat Phrasisanphet  
 

Doi Suthep 
 

Maesa Orchid Farm 
 

Opium Museum  
 

  

Golden Triangle 
  

Wat Prakaew 
 

Cruise on Nakorn Chaisri 
River 

Wat Phrathat Suthon  
 

  

Wat Si Chum  Hub Patad Wat Tasung 
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DAY 1 : BANGKOK -NAKORN CHAISI RIVER AYUTTHAYA – 
SUPANBURI - UTHAI THANI  
 

       Pick up from the hotel and drive to Nakorn Chaisri River to board on a 
converted rice barge at Lampaya Temple. Enjoy an approx. one hourâ �™   
cruise. See water vegetable plantations, water birds and  the way of life of Thai 
people  along the riverside. Then continue to Ayutthaya to visit the UNESCO’S 
World Heritage ancient city. Ayutthaya was a former and by far longest time 
active capital of Siamese Kingdom that existed from 1350 to 1767. Ayutthaya was 
friendly towards foreign traders, including Chinese, Vietnamese, Indians, Japanese 
and Persians, and later the Portuguese, Spanish, Dutch and French, permitting them 
to set up villages outside the walls of the capital, also called Ayutthaya. In the 
sixteenth century, it was described by foreign traders as one of the biggest and 
wealthiest cities in the East. Then proceed to Uthai Thani to visit the Temple 
of  Wat Tasung Temple, famous for its big and magical crystal hall made of pieces 
of mirror is located. The big temple complex serves as the Buddhist meditation 
center.  
 
Before the check in at the Country Lake Nature Lodge, you will have an 
opportunity to visit the local evening market with all local products and delicacies. 
Further to the Country Lake Nature Lodge. 
Dinner and overnight at the Country Lake Nature Lodge.  
 
Country Lake Nature Lodge is surrounded by beautiful lakes and creeks with 
simple but comfortable country style bungalows with toilet, shower, air condition 
and fan. At the resort, there are basic sport possibilities such as badminton, soccer 
or kayaking. At the terrace of the restaurant, there is a barbecue dinner with a 
possibility of the after meal cocktail or beer from the bar to be served (not 
included). In the morning, before breakfast, we recommend a short walk around the 
resort, truly refreshing and contemplative experience accompanied by the birds 
singing and butterfly flying around you. 

Wat Tasung  
 

Cruise on Nakorn Chaisri 
River  

 

Wat Phrasisanphet  
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DAY 2 : NAKORN SAWAN –HUB PATAD – KAMPHAENGPHET 
– SUKHOTHAI  

 

        
After breakfast, visit a typical Thai village to experience the finest Thai hand 
skills, and beautiful intricately hand weaving. In the village, almost every house 
is a small weaving manufacturer, which makes a little enhancement to the 
income of the farmer's family. 
Proceed to Hub Patad Valley. Surrounded by old limestone mountains, the 
hidden forest of rare big palm trees, which seem to be from the time of the 
"Jurassic Park", is waiting for the outside world to be explored. Then continue 
to Kamphaengphet to visit Wat Pra Kaew, a large royal temple where was 
used on important city events and had no monks in the residence. Continue to 
Sukhothai, founded Ã‚ in the 13th century, literally means "Dawn of 
Happiness". It was the first truly independent Thai Kingdom, which enjoyed a 
golden age under King Ramkamhaeng, credited with the creating of Thai 
alphabets. The superb temples and monuments of this great city have been 
restored in Sukhothai Historical Park, a UNESCO World Heritage Site and a 
must-see for all travellers. Overnight at the Le Charme Hotel in Sukhothai. 

 
Wat Prakaew  

 

 
Hub Patad  

 
   
DAY 3 : SUKHOTHAI – PHRAE – PHAYAO – CHIANG RAI   

        
Breakfast at the hotel. Visit the Historical Park of Sukhothai, the first capital 
of Thailand. Â Visit to the Temple of Wat Mahathat and the temple of Wat Sri 
Chum. Continue to Phrae, visit Prathat Suthon Temple which boasts the 
beautiful Northern Thai style building. Teak wooden museum displaying rare 
antiques in the temple compound is a must-visit. Continue to Chiang Rai via 
Phayao with a short break at the Lake of Kwan Phayao, the largest fresh water 
fish habitat in the upper North which provides the livelihood of many of the 
local people. The surrounding scenery, particularly at dusk, is stunning. 
Evening, arrive at Chiang Rai. The city was built by King Meng Rai in 1262 
and was long period a centre of Thai - Laotian Lanna Kingdom before it was 
defeated by Burmese army. Overnight at Â the Phowadol Resort in Chiang 
Rai. 
 

 
Sukhothai  

 

 
Wat Phrathat Suthon  
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DAY 4 : CHIANG RAI – GOLDEN TRIANGLE - MAE SAI – WAT 
RONG KUN - CHIANG MAI  

 

        
Early morning, breakfast at the hotel, afterwards , drive to Chiang Saen, an 
ancient capital located on the bank of the Mekong River. It was built by the 
ancestors from South China, which moved towards the South and founded the 
first capital of Lanna Kingdom (about years 900-1000 A.D). 
Proceed to the Golden Triangle, where Thailand, Laos and Myanmar meet on 
the Mekong River, which was once supposed to be the center of the poppy 
cultivation in Thailand. View the upstream scenery of the Golden Triangle and 
pay a visit to the Opium Museum. Then continue to Mae Sai, Thailand 
northern- most district to visit Mae Sai Market. Guests enjoy observing cross-
border trading and shopping at the market at the Thai-Burmese border. Lunch 
at a local restaurant. 
Proceed to Wat Rong Kun Temple, very unconventional from the Buddhist 
Temple projected by temporary artist which still builds different parts of very 
spectacular statues and buildings inside a complex, kind of fairy - tale style. 
Proceed to Chiang Mai. 
 
(OPTIONAL - In the evening, there is a chance to go for the traditional 
Kantoke dinner with Northern dancing performances, with additional fee.). 
Overnight at the Park Hotel or similar.  

 
Mae Sai  

 

 
Opium Museum  

 

 
Wat RongKhun  
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DAY 5 : CHIANG MAI – MAE SA ELEPHANT CAMP- 
SANKAMPAENG - DOI SUTHEP  

 

        
After breakfast at the hotel, ride to Mae Sa Valley (about 30 km from Chiang 
Mai) to see elephants at work at MAE SA Elephant Camp. Further to visit one 
of the biggest orchid farms of Chiang Mai.  Lunch at a local restaurant. Visit 
Sankampaeng handicraft village, famous handicraft area of the North to see 
silk weaving, wood carving and umbrella making.  
Continue to drive uphill to visit Wat Phra That Doi Suthep, the most famous 
and respected temple in Chiang Mai.  After ascending its 306 steps up to the 
golden Chedi (you can also take a lift there), you will be rewarded by the 
stunning view over Chiang Mai and magical atmosphere of the temple and its 
shrines. Many Thai people visit this temple on the hill to pay respect and to 
make merit.  
Overnight at the hotel in Chiang Mai. 

 
Doi Suthep  

 

 
Maesa Elephant Camp  

  DAY 6 : CHIANG MAI - DEPARTURE  
  

       Breakfast at the hotel . Transfer to the airport for Â the departure.  
 

 

 
  Remark :  

• The program can be changed upon the right circumstances!  
• Drop off : Chiang Mai Airport (Day 6). For Private Tour is valid for departure flight during 07.00 a.m. 

– 21.00 p.m. only. An extra cost will be charged for departure flight earlier or later than the above 
mentioned time. 

  Include :  

• Transfers & Tours as mentioned in the program  
• Air-conditioned transportation  
• All entrance fees as mentioned in the program  
• English speaking guide (Except on day 06, transfer-out without guide)  
• 1 night at Country Lake Nature Lodge or similar (sharing twin basis)  
• 4 nights at good middle class hotels as mentioned in the program or similar (sharing twin basis)  
• Meals as mentioned in the program (B - breakfast, L - lunch, D - dinner)  
• Refreshing towel 2 pcs / day  



 

 
Yourdestination ASIA 

thaifold@azsia-utazas.hu  
www.thaifoldi.utazas.hu 

  46/37 Moo5, Phrabaramee Road,  
Kathu, Phuket, 83120 Thailand 

Tel: +36706239513 
 
 

  Thaiföld neked V.: 2018.10.12.  30. Oldal 
 

• Drinking water 2 bottle / day 

Exclude :  

• All personal expenses (drinks, minibar, telephone call and etc.)  
• Other services, meals that not mentioned in the program  
• Air ticket Chiang Mai – Bangkok  
• Compulsory Gala Dinner 
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5 DAYS TO THE CLASSICAL NORTH  

       Explore the historical, cultural and natural sites of both the Central and the Northern regions of Thailand 
including the UNESCO world heritage sites of Ayutthaya and Sukhothai. The trip continues to the Golden 
Triangle, once notorious for the traffic of opium and ends with the beauty of Chiang Mai, the Rose of the 
North. 
 
 

  Duration : 5 Day(s) 4 Night(s)  
 

  

Maesa Elephant Camp  
 

Maesa Elephant Camp 
 

Wat Chaiwattanaram 
 

Wat Phrasisanphet  
 

  

Golden Triangle  
 

Bo-Sang Umbrella Making 
Village 

Sukhothai  
 

Maesa Orchid Farm  
 

   
 
DAY 1 : BANGKOK – AYUTHAYA - PHITSANULOKE  
 

 

       Pick up from the hotel and drive to Ayuthaya Province, the former capital 
of Thailand. Visit Wat Yai Chai Mongkhon. The name was given granted to 
the temple by King Naresuan to commemorate a battle fought against the 
Crown Prince of Burma or Myanmar nowadays. His momentous victory, a 
single-handed combat on the elephant back brought independence to Ayutthaya 
after 15 years as a Burmese dependent. Within the complex is a huge image of 
a reclining Buddha in brick and stucco. Also situated in the compound is King 
Naresuan statue, which is highly revered by Thais. Then visit Wat 
Chaiwatthanaram, built in 1630 by King Prasat Thong to honor his mother. 
Wat Chai Wattanaram was conceived as a replica of the Angkor Temple. A 

 
Wat Chaiwattanaram  
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Royal monastery, the temple’s unique feature is a huge prang which is 
surrounded by smaller prangs. This symbolizes Mount Meru, the abode of the 
heavenly gods. After lunch at a  local restaurant, continue to Phitsanuloke 
Province, the birthplace of King Naresuan the Great, the legendary King who 
declared Ayutthaya’s independence from Burma in 1584. On the way, visit 
Wat Prasri Rattana Mahatat which houses Thailand’s most beautiful Buddha 
Image, Phra Phutthachinnarat. The large Sukhothai-style bronze statue was cast 
in 1357 by the order of King Maha Thamma Racha I of Sukhothai and is now 
highly respected by Thais countrywide. Check in and overnight at  the hotel 
in Phitsanuloke.  
 

  
DAY 2 : PHITSANULOKE – SUKHOTHAI – LAMPANG  
 

 

       After breakfast, drive to Sukhothai Province to visit the Historical Park of 
Sukhothai founded  in the 13th century. Sukhothai (literally means Dawn of 
Happiness) was the first truly independent Thai Kingdom, which enjoyed a 
golden age under King Ramkhamhaeng, credited with the creating of the Thai 
alphabets. The superb temples and monuments of this great city have been 
restored in Sukhothai Historical Park, a UNESCO World Heritage Site. Visit 
important ruins of the Royal Palace and Buddhist temples in the historical park 
including Wat Mahathat and Wat Si Chum. Then drive further north to 
Lampang Province, famous for its horse-drawn carriages and with a rooster as 
its provincial emblem. The city boasts a long history of human settlements on 
the Wang River basin, some of which dating back to more than 1,000 years and 
is rich in archaeological evidence reflecting ancient civilizations of 
Hariphunchai, Lanna and Burma. Visit some beautiful temples including the 
temple Wat Phratat Lampang Luang, with a golden Chedi in Lanna 
architectural style containing a Holy Relic. The entrance arches, called Pratu 
Khong, is adorned with fine plaster designs and the beautiful murals on wooden 
walls, said to be the oldest in the North. The over thousand years old temple 
Wat Phra Kaew Don Tao with Burmese style architectural works and delicate 
craftsmanship is also worth a visit. If time permits ( not included but as an 
option ) , guest has an opportunity to ride on a horse-drawn carriage to explore 
Lampang city and its cultural attractions Overnight at the hotel in Lampang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat Phrathat Lampang Luang 

 

 
Sukhothai  
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  DAY 3 : LAMPANG – PAYAO – CHIANG RAI - GOLDEN 
TRIANGLE - MAE SAI  
 

 

       After breakfast at the hotel, depart Lampang for Payao Province, a short 
stroll along Kwan Payao Lake , an extensively fresh-water lake.  It is the 
largest fresh-water fish habitat in the upper North which provides the livelihood 
of many of the local people. The surrounding scenery, particularly at dusk, is 
stunning. Along the banks are located food-shops and recreation sites. Then , 
drive  further to Chiang Rai, the northernmost province of Thailand, 785 
kilometers north of Bangkok. Afterwards, drive to Chiang Saen, an ancient 
capital located on the bank of the Mekong River to visit the Golden Triangle, 
where Thailand, Laos and Myanmar meet on the Mekong River,  which was 
once supposed to be the center of the poppy cultivation in Thailand. View the 
upstream scenery of the Golden Triangle and pay a visit to the Opium 
Museum. Then continue to Mae Sai, Thailand’s northern- most district to visit 
Mae Sai Market. Guests enjoy observing cross-border trading and shopping at 
the market at the Thai-Burmese border. Overnight at the hotel in Chiang 
Rai.    

 
Golden Triangle  

 

 
Opium Museum  

  
DAY 4 : CHIANG RAI – CHIANG MAI – DOI SUTHEP – 
HANDICRAFT VILLAGE  
 

 

       Early morning, after breakfast at the hotel, continue to Chiang Mai, drive 
uphill to visit Wat Phratat Doi Suthep, the most famous and respected temple 
in Chiang Mai. In the afternoon, visit Samkampaeng handicraft village to see 
silk weaving, wood carving and umbrella making. Evening at leisure. 
Overnight at the hotel in Chiang Mai.   

 

 
Doi Suthep  
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DAY 5 : ELEPHANT CAMP- ORCHID FARM – CHIANG MAI 
AIRPORT/ RAILWAY STATION  
 

 

       After breakfast at the hotel, start the trip to Mae Sa Valley to see elephants 
at work at an elephant camp. Continue to one of the biggest orchid and 
butterfly farms of Chiang Mai. Transfer to Chaing Mai railway station to take 
a train to Bangkok or transfer  to Chiang Mai Airport to take flight to 
Bangkok.  (Air ticket or Train ticket by own arrangement)   

 
Maesa Elephant Camp  

   
Remark :  

• Drop off: Hotel in Chiang Mai City Center or Chiang Mai Airport or Chiang Mai Railway Station. 
Departure flight or train departure should be at 18.00 p.m. onwards only.  

• The program can be changed upon the right circumstances!!! 

  Include :  

• Transfers & Tours as mentioned in the program.  
• Air-conditioned transportation.  
• All entrance fees as mentioned in the program.  
• English or German speaking guide.  
• 4 nights accommodation at good middle class hotels as mentioned in the program or similar.  
• Meals mentioned in the program  
• Refreshing towel 2 pcs / day  
• Drinking water 2 bottle / day 

Exclude :  

• All personal expenses (drinks, minibar, telephone call and etc.)  
• Other services, meals that not mentioned in the program  
• Air ticket or train ticket Chiang Mai - Bangkok  
• Compulsory Gala Dinner 
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6 DAYS AROUND NORTH TO THE TRAILS OF 
THAINESS 

 
 

       Thai-ness is reflected by its history, culture, believe and way of life. This program presents not only the 
touristic highlights of Thailand along the route from Bangkok to Northern Thailand but also brings you closer 
to the essence of Thai-ness which is a blend of several tribes along the cultural trails from the old Siam to 
Lanna Kingdom which covered most Northern Thailand as well as the neighboring parts of Myanmar, China 
and Laos in the late 13th century. Temples and old style houses are living museums telling the history, external 
influences and unique identity of each tribe which is expressed in the architecture, household tools and textile 
designs.  Enjoy a 6 day journey to explore the charming Thai-ness in different part of the country, people 
believes, amazing arts and crafts, culinary arts, local wisdom and hospitality.  
 

  Duration : 6 Day(s) 5 Night(s) 
  

Wat Tasung  
 

Sukhothai 
 

Handicraft Village 
 

Handicraft Village  
 

  

Khum Chao Luang  
 

Wat Nantaram 
 

Tai Lue , Chiang Kam 
 

Wat Pong Sanook  
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Wat RongKhun  Doi Suthep Wat Niwet Thammaprawat 
 

Wat Muang  
  DAY 1 : BANGKOK – BANG PA IN – ANGTHONG – 
PHITSANULOK   

        
07.30 depart from hotels in Bangkok to Bang Pa-In. Visit the unique temple Wat 
Niwet Thammaprawat, an amazing Buddhist temple built in Gothic-style 
cathedral in 1878 by King Rama V. Then proceed to  Angthong  province with a 
visit to the temple Wat Muang, home to The Big Buddha, also known as Phra 
Buddha Maha Nawamin and Mahaminh Sakayamunee Visejchaicharn, which is the 
biggest sitting Buddha statue in Thailand. Then proceed to Uthai Thani. The small 
charming city locates on Sakaekrang River, where a part of the population live in 
raft houses like in the olden days.  Enjoy beautiful view of the serene river before 
proceeding uphill to enjoy panoramic view over the city.   Then proceed to Wat 
Tasung on the riverside to admire the amazing crystal hall made of glass mosaics. 
Continue to Phitsanulok for overnight at Topland Hotel: Superior Room or 
similar 
 

Wat Tasung  
 

Wat Niwet Thammaprawat  
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DAY 2 : PHITSANULOK – SUKHOTHAI – PHRAE  
 

 

       After breakfast a short visit to Wat Mahatat to pay homage to the famous 
Buddha Image, Phra Buddha Chinaraj before proceeding to Sukhothai. The 
historic town founded in the 13th century, literally means “Dawn of 
Happiness”.  It was the first truly independent Thai Kingdom, which enjoyed a 
golden age under King Ramkamhaeng, credited with the creating of Thai 
alphabets. The superb temples and monuments of this great city have been 
restored in Sukhothai Historical Park, a UNESCO World Heritage Site and 
a must-see for all travelers.  Continue to Sisatchanalai to visit Sathorn Golden 
Textile Museum, a private collection of Tai-Puan’s ancient textile weaving 
using gold threads.  Tai-Puan tribe migrated from Xiang Kwang in Laos since 
the reign of King Rama III.  Then drive to Phrae province.  Towards the end of 
the 19th century Phrae was one of the centers for the Thai teak logging 
business. Explore Khum Chaoluang, built by the last ruler of Phrae in 1892 
A.D. The residence is harmoniously mixed with European style by Gingerbread 
texture. It won the Conservation Award in 1993 by the Associations of Siamese 
Architects under Royal Patronage and Outstanding Award for Conserved 
Building in 2007. End up the day with a visit to a Buddhist meditation center 
where guests can see a sacred golden rock and learn about Buddhist teachings. 
Then continue to Tung Hong community, being famous for natural dye blue 
textile using Assam indigo called Mauhom.  Enjoy creative activity here to 
create your own batik handkerchief in blue color to take home as a souvenir a 
shopping.  Overnight in Phrae at Phoomthai Garden Hotel: Superior Room 
or similar.  

 
Sukhothai  

 

 
Khum Chao Luang  

 
   
DAY 3 : PHRAE – PAYAO – CHIANG KAM – CHIANG RAI   

        
After breakfast drive to Payao to visit the city’s most revered temple “Wat 
Sikomkam” and the nearby Cultural Exhibition Hall to learn about the history 
of Payao and Lanna Kingdom. Then proceed to a handicraft village producing 
bamboo products including hand woven baskets and coops. Enjoy a guided 
village walk to see the people’s way of life.   
Continue to Chiang Kam to visit communities of Tai Lue, whose ancestors 
migrated from Yunnan in the South of China. The history of Tai Lue is 
displayed in beautiful paintings at Wat Baanthat Sob Waen where we will 
start our village tour which includes a visit to Tai Lue traditional house to see 
unique cotton weaving  with natural dye colors and Nantaram Temple built by a 
Burmese merchant to pay homage to Lord Buddha. Drive to Chiang Rai for 
overnight. Enjoy the night market of Chiang Rai. Overnight in Chiang Rai at 
Phowadol Resort & Spa: Standard Room or similar 

 
Handicraft Village  

 
 

Tai Lue , Chiang Kam  
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DAY 4 : CHIANG RAI – CHIANG MAI   

        
Early morning visit the famous white temple Wat Rong Khun and the morning 
market of Chiang Rai.  Drive along the scenic mountainous route via Wiang 
Papao to Chiang Mai. On the way stop at a hot spring.  The program in Chiang 
Mai includes visit to handicraft village in Sankampaeng district which is 
famous for umbrella making, silk weaving, woodcarving, silverware, ceramic, 
lacquer ware, umbrellas located along the village road. Late afternoon drive 
uphill to visit Wat Phra That Doi Suthep, the most famous and respected 
temple in Chiang Mai built in 1383. The mountaintop temple, whose golden 
pagoda houses holy Buddha relics, locates 15 Kilometres from town and is 
3,520 feet above sea level. It is one of the most beautiful Lanna style temple 
and the perfect place to get a bird eye view of the city. Overnight in Chiang 
Mai at Lotus Pang Suan Kaew Hotel: Superior Room or similar. 

 
Wat RongKhun 

 

 
Doi Suthep  

   
DAY 5 : CHIANG MAI – LAMPANG - KAMPAENGPHET   

        
Early morning drive to Lampang.  Visit Thai Elephant Conservation Center, 
established 1992 to conserve and protect Thai domestic elephants. Here 
elephants were trained for logging works in the olden days.  Today the center 
provides edutainment for elephant lovers to see their working ability and 
painting talents as well as medical treatments for sick and wounded elephants 
around the country.  Then visit Gad Gong Ta, the old merchant street of 
Lampang and the UNESCO Merit Award temple “Wat Pong Sanook” before 
continuing the journey to Kampaengphet.  Upon arrival visit to local market of 
Kampaengphet. Overnight in Kampaengphet at Chakangrao Riverview Hotel: 
Superior Room or similar. 
 

 
Wat Pong Sanook  

 

 
Thai Elephant Conservation 

Center  
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DAY 6 : KAMPAENGPHET – SINGBURI - LOPBURI – 
AYUTHAYA - BANGKOK  

 

        
After breakfast visit a local home factory producing amulets which are believed 
for protection from dangers and black magic. See how the amulets are made 
and traded.  Proceed to Singburi to pay homage to the 46 meters long reclining 
Buddha image, Phra Non Chaksri.  Then proceed to Lopburi, one of the 
several provinces in central Thailand where many significant historical artifacts 
and prehistoric settlements have been discovered.  Visit San Phra Kan or 
Kala temple, the Hindu shrine, located a guardian house in which various 
Buddha and Hindu images are enshrined. The tour ends with a visit to 
Ayutthaya, the UNESCO’S World Heritage ancient city. Ayutthaya was a 
former and by far longest time active capital of Siamese Kingdom that existed 
from 1350 to 1767.  Arrive Bangkok and transfer to hotels. 

 
San Phra Kan (Kala Temple)  

  
  Include :  

• Transfer & Tours as mentioned in the program.  
• All transportation (air-conditioned van or bus, boat, train ticket) as mentioned in the program.  
• All entrance fees as mentioned in the program.  
• English speaking guide.  
• Meal: Breakfast only 

Exclude :  

• All personal expenses (drinks, mini-bar, telephone call and etc.)  
• Other services, meals that not mentioned in the program.  
• Optional tours  
• Compulsory Gala Dinner 
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3 DAYS UNKNOWN THAILAND  

        
Discover the cultural and natural treasures of the Chao Phraya River and the Sakraekrang River. Relax by 
observing rural lives on these both rivers’ banks and enjoy the hidden nature of Uthai Thani Province, which 
dates back to the time of  “Jurassic Park”. See the way of life of the local people, their basketry skills and 
beautiful intricate hand weaving – Teen Jok art work at a silk weaving village. 
 
 

  Duration : 3 Day(s) 2 Night(s)  
 

  

Sakaekrang River  
 
 

Hand Weaving Textile of 
Ban Rai Village 

 

Hub Patad 
 
 

Wat Tasung  
 
 

  

Orchid Farm@Suphanburi  
Samchuk Market 

 
Bungboraphet 

 
Wat Yai Chai Mongkol 
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DAY 1 : BANGKOK – SUPHANBURI –UTHAI THANI   

       
Morning, depart Bangkok Hotels  and drive to Suphanburi. Visit the Lak 
Mueang Shrine, built in Chinese style - the legend says, here, lives a ghost 
of the male guard called Chao Por which is still highly respected by the 
locals.  Just next to the shrine, there is a huge Chinese dragon statue. Then, 
you will enjoy a visit of a big orchid farm. Continue to a hundred years old 
of Sam Chuk riverside market - old Chinese community and old-fashioned 
market with wooden shophouses remain in original Thai style a century ago. 
Visit a photograph shop which still takes pictures by a century-old camera, 
herbal drugstore, or you can enjoy tasting local sweets, sipping old-
fashioned local-style coffee by the river. The three-storey building 
dedicated to be a museum draw visitors back to the yesteryears by different 
photographs featuring the way of life in the Siam’s era.  
 
Then.proceed to Wat Tasung Temple, the biggest and most famous temple 
in Uthai Thani, serving as  the Buddhist meditation center. Be amazed by 
the crystal hall and the golden altars.  
 
Let's experience a boat ride along the real historical and restored rice barge 
on the Sakaekrang River. Relax and watch "river life" - there are many 
typical raft houses of the local fishermen and their fish farms built on the 
river. The main income here comes from fish farming and producing variety 
of fish products, some of them are very  interesting such as famous fish 
vinegar or a local smoked fish. 
 
Before the check in at the Country Lake Nature Lodge, you will take a  visit 
to the local evening market with all local products and delicacies. Transfer 
to the Country Lake Nature Lodge Dinner and overnight  at the Country 
Lake Nature Lodge. 
Country Lake Nature Lodge is surrounded by beautiful lakes and creeks 
with simple but comfortable country style bungalows with Toilet / Shower / 
air condition and fan. At the resort, there are basic sport possibilities such 
as badminton, soccer or kayaking On the terrace of the restaurant, there is 
a barbecue dinner prepared with a possibility of after meal cocktail or a 
beer from the bar to serve (not included ) . In the morning before breakfast, 
we recommend a short walk around the resort, truly refreshing and 
contemplative experience accompanied by the birds singing and butterfly 
flying around you. 

 
Wat Tasung  

 

 
Sakaekrang River  

 

 
Samchuk Market  

 

 
Orchid Farm@Suphanburi  
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DAY 2 : BANRAI VILLAGE – HUB PATAD   

        
After the breakfast, visit to the Temple of Wat Tham Khao Wong, a 
Buddhist temple in Tambon Ban Rai or Ban Rai District of the province of 
Uthai Thani, near the border with Suphan Buri Province. Built in 1987, it has 
a two-storey Thai-style convocation hall, and the area has been exquisitely 
landscaped. Further to Ban Rai Village to experience the finest Thai hand 
skills such as the beautiful intricately hand weaving.  About two hundred 
years ago, people from Laos, known as the Lao Krang, settled in the region 
bringing with them their weaving tradition. In this village, almost every 
house is a small weaving manufacturer which makes a little enhancement of 
the income to the farmers' family. 
 
Proceed to Hub Pa Tad Valley. Surrounded by the old limestone mountains, 
the hidden forest of rare big palm trees which look like from the time 
of  "Jurassic Park" is waiting for the outside world to be explored. After 
walking through a 100 meters long tunnel in which you can spot many cave 
bats, you will find yourself in a different untouched "prehistoric" world.  
Overnight at Country Lake Nature Lodge 

 
Hub Patad  

 

 
Hand Weaving Textile of Ban 

Rai Village  
   

DAY 3 : BUNG BORAPHET SWAMP-AYUTHAYA-
BANGKOK  

 

        
After breakfast,  relax at the resort. Then proceed to Nakorn Sawan 
province. Board on a motor boat to visit the Bird Sanctuary at Bung 
Boraphet Swamp. Bung Boraphet is the largest swamp in Thailand and it is 
a wonderful area to spot many different bird species and sweet water flora. 
In the past was a paradise habitable by hundreds of crocodiles, thousands of 
fishes and even more birds. Nowadays it is home for many of them, which 
came to spend winter here - mostly from November to March. There is also 
a big aquarium and a small crocodile farm, where you can spot these 
prehistoric beautiful creatures. Then, proceed to Ayutthaya to visit the 
historical ruins, Wat Yai Chai Mongkol. Ayutthaya was a former and by far 
the longest time active capital of Siamese Kingdom that existed from 1350 
to 1767. Ayutthaya was friendly towards foreign traders, including the 
Chinese, Vietnamese, Indians, Japanese and Persians, and later the 
Portuguese, Spanish, Dutch and French, permitting them to set up villages 
outside the walls of the capital, also called Ayutthaya. In the sixteenth 
century, it was described by foreign traders as one of the biggest and 
wealthiest cities in the East.  
Lunch at  a local  restaurant on the way back to Bangkok and transfer to the 
hotel or  the airport. 

 
Bungboraphet  

 

 
Wat Yai Chai Mongkol  
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Include :  

• Transfers & Tours as mentioned in the program  
• 2 nights at Country Lake Nature Lodge (sharing twin basis)  
• Meals as mentioned in the program  
• English or German Speaking guide  
• All entrance fees as mentioned in the program 

Exclude :  

• All personal expenses (drinks, minibar, telephone call and etc..)  
• Other services, meals that not mentioned in the program  
• Compulsory Gala Dinner 
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3 DAYS THE ROYAL JEWELS OF CENTRAL 
THAILAND 

 

 
 

       The program gives visitors an indepth overview of authentic Thai way of life in the olden days in the 
greenery orchards along the river, canals and coastline which marks the Thai hospitality, land fertility, fine 
culinary arts and peacefulness today. The program exposes not only traditional Thai architecture and fine arts 
applied for historical royal residences and summer palace in the Central Thailand but also the royal projects of 
the present king which play significant role on sustainable development of the country. 
 
 

  Duration : 3 Day(s) 2 Night(s)  
 

  

Kaeng Krachan  
 

Maruekatayawan Palace 
 

Laem Phak Bia 
 

Laem Phak Bia  
 

  

King Rama II Memorial 
Park@Amphawa  

Ban Tham Rong  
 

Ban Tham Rong  
 

Rom Hub Market  
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DAY 1 : BANGKOK - MAHACHAI - SAMUT SONGKRAM   

        
06:30  Pick up from your hotel in Bangkok and proceed to Mahachai, a major 
fishing port of Thailand, located at the mouth of the Tha Chin River. Walk 
around through Mahachai Market, one of Thailand's largest traditional fresh 
seafood markets, where you can find not only the various kinds of sea food but 
also vegetables, fruits and the colorful handicraft items such as wicker 
furniture, baskets, pottery and local sarongs.  
 
After crossing the river by ferry, have an experience by taking a trishaw to visit 
the Temple of  Wat Chong Lom situated on the bank of the Tha Chine River. If 
time limits, we will bring you to visit some interesting places nearby. Further 
by van to the Maeklong Market in Samut Songkram Province. Guests will 
experience the exciting moment when the train passes, many vendors hastily 
raise their awnings, fold up their umbrellas and pull their stalls away from the 
railway tracks. After the train has passed, everything is set in their previous 
position. The name of the market “Talad Romhup” is derived from the 
vendors’ closing umbrellas. Around 10.20, we will take the train passing the 
market and get off at Ban Na Kwang Railway Station (We reserve the right to 
change the program to take a van in case of the delay of the train or in case 
the train cancels ) where our van is waiting. Further to have lunch at a local 
restaurant.  
 
After lunch at a local restaurant, go on to visit Ampawa riverside market with 
peaceful atmosphere of Thai local market in the olden days. The market 
becomes very popular for domestic tourists during weekends. Besides tropical 
fruits and Thai sweets, chic handmade items are offered along the canal. Then 
proceed to King Rama II Memorial Museum nearby. As the birth place of 
King Rama II who was famous for Thai arts and music, collection of Thai 
musical instruments and puppets are displayed. Overnight at the Kanokrat 
Resort in Ampawa District. 

 
Rom Hub Market  

 

 
King Rama II Memorial 

Park@Amphawa  
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DAY 2 : THAKA VILLAGE – LAEM PAK BIA – PETCHBURI   

        
After breakfast at the hotel, check out and depart for Tha Ka village board on a 
small Sampan paddling boat to explore the greenery and the traditional Thai 
way of life along the canals of Tha Kha community where local vendors’ boats 
from nearby area will meet on the 2nd, 7th, 12th days of both the waxing and 
waning moon of the lunar calendar and during weekends. 
 
Then proceed along the local road to Petchaburi Province. On the way, you 
will see lots of salt farming, local food stalls, dried fish and strange multi-
storey buildings which are homes for thousands of swiftlets whose nests are 
made of solidified saliva and are the basic ingredients of  ”Bird’s nest soup” ,an 
expensive favourite dish for Chinese.   
 
Visit Laem Pak Bia Environmental Research and Development Project, the 
solutions to the environmental problems due to waste and polluted water and 
measures to preserve mangrove forests in the area adjacent to the sea which 
follows the Royal Initiative of His Majesty the King to collect polluted water 
and waste from Phetchaburi Municipality and nearby areas to treat by natural 
method and disposal by a sanitary landfill method at Laem Pak Bia. The project 
also use compost product from waste to fill and load the mangrove area with 
nutrients for reforestation purposes and use treated water for agricultural 
purposes. The project’s implementation has diversified the ecology of the area 
which now consists of fresh and brackish water sources, swamps, mangroves, 
beach and coastal habitats. Due to its ecological diversity, Laem Pak Bia is a 
good place for birds for finding their food and to nest and becomes the famous 
area for bird watchers. Enjoy lunch at a local restaurant. 
  
Depart for Tambon Ban Thamrong, Ban Lad District in Phetchaburi Province, 
famous for traditional Thai Desserts as there are a lot of sugar palm trees that 
stand side by side in rice fields. The sugar palm tree is economically useful to 
the locals as it can produce many items such as fresh sugar juice, authentic 
palm sugar, young palm seeds, toddy palm cake, palm seed in syrup, palm-
leave hat, palm-wood containers, etc. We will visit a local house to see their 
daily work of utilizing sugar palms. 
 
We proceed to the Petchvarin Resort and Spa, a Greenleaf Foundation smoke 
free hotel, set amidst tropical forest on the bank of Phetchburi River. Overnight 
at the etchvarin Resort and Spa. 
 
 
 
 
 

 
Salt Farm  

 

 
Laem Phak Bia  

 

 
Ban Tham Rong  
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  DAY 3 : PETCHBURI – HUA HIN – BANGKOK   
        
After breakfast at the resort’s restaurant, check out and depart to visit Kaeng 
Krachan Dam & Water Reservior. Enjoy beautiful scenery of the nature. 
   
Go on to Hua Hin, the popular beach resort town for Thais since 1920 as the 
railway line from Bangkok was constructed and the King Rama VI built the 
Summer Residence. Nowadays Hua Hin is also the famous beach holidays for 
worldwide foreigners.  At Hua Hin Railway station, the landmark of Hua 
Hin  then, we will have a shot visit to see the beautiful Royal Waiting Room 
which used to welcome the King and the Royal Family when they came to stay 
at the Summer  Palace, Phra Ratchawang Klai Kangwon in Hua Hin. Lunch 
will be served at a local restaurant. Then go on to visit Maruekatayawan 
Palace, the wooden palace on the beachfront in Hua Hin which was 
constructed in 1923 by King Rama VI. (Closed on Mondays) Return to your 
hotel in Bangkok or extension stay at Hua Hin.            
 

 
Kaeng Krachan  

 Remark :  

• ** Surcharge on join group drop off at Suvarnabhumi airport or Donmuang Airport **  
• Hotel in Bangkok City Center : Hotels in Hua Lampong / China Town / Yao Warat / Khoasan / 

Banglumpu / Rajchadamnoen / Pratunam / Petchaburi / Rajprarop / New Petchaburi / Siam Square / 
Phayathai / Rajprasong / Rajdamri / Wireless / Chidlom / Phloen Chit / Sukhumvit (Na Na - Thong Lo) 
/ Silom / Sathorn / Suriwong / Rama IV / Klongtoei / Riverside Bangkok area only  

• Hotel outside Bangkok City Center : Hotels in Airport Hotel (BKK) / Airport Hotel (DMK) / 
Vibhavadi Rangsit / Chatuchak / Ratchadaphisek / Rama 9 / Ramkamhang / Bangkapi / Ladkrabang / 
Pattanakarn / Sukhumvit (Eakamai – Bangna) area only  

• *** Note: Valid only for hotels on main roads where bus can stop for pick up and drop off otherwise 
please contact our reservation to inform the meeting point at main hotels nearby. *** 

  Include :  

• Transfers & Tours as mentioned in the program  
• Air-conditioned transportation  
• All entrance fees as mentioned in the program  
• English or German speaking guide  
• 2 nights in good middle class hotels as mentioned in the program or similar (sharing twin basis)  
• Meals mentioned in the program 

Exclude :  

• All personal expenses (drinks, minibar, telephone call and etc..) , Other services, meals that not 
mentioned in the program Compulsory gala dinner 
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3 DAYS I-SAN HERITAGES & NATURAL WONDERS 
 

 

       The tour program focuses on the Lower I- Saan (Northeastern Thailand), featuring the ancient cultural 
heritage which dated back to the Angkor period and the world renowned natural heritage of Isaan. Experience 
the I-Saanâ �                  
stay in the environmental friendly green first class hotels. 
 
 

  Duration : 3 Day(s) 2 Night(s)  
 

  

Khao Yai  
 

Ban Prasat Community 
 

Sai Ngam 
 

Phimai  
 

  

Baan Prasat 
Archaeological Site  

Baan Prasat 
Archaeological Site 

Machada Thai Silk 
 

Haew Suwat 
Waterfall@Khao Yai  
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DAY 1 : BANGKOK - NAKORN RATCHASIMA (KORAT) – 
BAAN PRASAT- PIMAI HISTORICAL PARK – SAI NGAM  

 

        
Morning,  depart the hotel in Bangkok and drive to Nakorn Ratchasima or 
Korat, the gateway to other provinces in the Northeast. On the way, stop 
for Bann Klang Dong market to explore and taste various kinds of local fruits, 
especially the famous custard apples. 
 
Continue to Baan Prasat Archeological Site. According to archaeological 
finds, it is assumed that the area  had  been  inhabited  since  the  pre-
istoric  period through   the   historical   periods,   with   evidence   of  the 
Dvaravati and Ancient Khmer cultures dating back some 
1500-3000 years. Visit the excavation pits demonstrating 
skeletons and burial attributes. 
 
Experience the local  way of life at Baan Prasat village. See rice farming, 
silkworm breeding, silk weaving, handicrafts including weaving reed mats and 
stringed musical instruments like So U and So Duang. Lunch at  a local 
restaurant. 
 
Afternoon, drive to Phimai Historical Park to see one of the grandest and 
most important Khmer historical sites in Thailand that  is  the 
Phimai  Sanctuary.  From stone inscriptions and the style of architecture, 
Phimai sancatuary was  most  likely  built  at  the  end  of  the  16th century  in 
Baphuan style during the reign of King Suriyqworaman I. Some characteristics 
are similar to the Angkor Wat style. 
 
Then, proceed to visit Sai  Ngam,  located  on  the bank of Mun River. The park 
is named because of the abundance of  the 350 years old Banyan trees. Check in 
at  the Dusit Princess Hotel Korat, a first class hotel with Green Leaf 
Certification. In the evening, guests have an opportunity to do a trishaw tour to 
explore Korat by night at the extra cost. Overnight at the  Dusit Princess 
Hotel Korat 
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DAY 2 : KORAT MARKET - PETRIFIED WOOD MUSEUM – 
WAT KHAO CHAN NGAM – PAK CHONG - KHAO YAI 
NATIONAL PARK  

 

        
Breakfast at the hotel. In the morning ,we visit Korat morning market to see the 
way of life. Of the people.  Then, proceed to the Northeastern Museum of 
Petrified Wood and Mineral Resources, the first museum of its kind in 
Thailand and one out of seven in the world. It exhibits a collection of large 
pieces of petrified wood of approximately 800,000-
320  million  years  old,  video  presentation  on  the origin of the Earth and 
Evolution of Life, and petrified wood garden that imitates the topography of the 
Mun-Chi basins. There are also a museum of 8 out of 42 genera of primitive 
elephants  found  around  the  world  which include Gomphothere, Deinothere, 
and Shovel-tusked Gomphothere as well as fossils of various animals like giant 
turtle, pharial, and ape. 
 
Continue to Macchada Thai silk factory at Pak Tong Chai which is a very 
famous district for good quality hand woven Thai silk. You can see all the 
processes of making Thai silk here. Lunch at a local restaurant. 
 
Afternoon, continue to Pak Chong. On the way, visit the temple Wat Khao 
Chan Ngam which houses prehistoric rock paintings. Walk through 
a  natural  rock  garden  and shady forest for some 150 m. to see the paintings 
which appear in a row of red silhouettes on a sandstone shelter. There are 
figures of humans and  animals  that  reflect  the  way of 
life  and  people’s  activities i.e. how they were clad, lived or hunted. It is 
assumed that the paintings were created by an agricultural community who 
inhabited this area some 3000-4000 years ago. Arrive at theGreenery Resort, 
nearby Khao Yai National Park. Overnight at the Greenery Resort . 
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DAY 3 : KHAO YAI NATIONAL PARK – BANGKOK   

        
After breakfast,  proceed to Khao Yai National Park, Thailand’s first national 
park and UNESCO’s  World Heritage since 2005.   It was also listed among the 
ASEAN Heritage Parks  and is the origin of a number of major streams and 
rivers. There are many kinds of forests within the park, comprising mixed 
deciduous forest, dry evere green forest, moist forest and savannah. The forests 
provide a natural habitat for a large number of wild animals. The most 
frequently seen animals are common barking deer, deer, elephants, tigers, 
gaurs, serows, bears, porcupines, gibbons, giant squirrels, yellow-throated 
martens, Indian civets, palm civet and Siamese hares. 315 species of beautiful 
birds and more than 216 kinds of butterflies are also reported. 
 
Trekking along the nature trail from Pa Kluay Mai Waterfalls where visitors 
can find the Red Dendrobium orchid, the symbol of the waterfall, to the famous 
Heaw Suwat waterfall. Enjoy exploring flora and fanua during a 3 
kilometres’  walk with the national park ranger.After lunch at a park restaurant, 
continue by car to visit Haew Narok Waterfall, the largest and highest 
waterfall of the park. The waterfall has 3 levels with total drop of at least 150 
meters. Walk about one kilometer from the main road to reach the viewpoint 
where the beautiful waterfall can be seen.  Return to Bangkok and transfer to 
the  hotel. 
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Remark :  

• Hotel in Bangkok City Center : Hotels in Hua Lampong / China Town / Yao Warat / Khoasan / 
Banglumpu / Rajchadamnoen / Pratunam / Petchaburi / Rajprarop / New Petchaburi / Siam Square / 
Phayathai / Rajprasong / Rajdamri / Wireless / Chidlom / Phloen Chit / Sukhumvit (Na Na - Thong Lo) 
/ Silom / Sathorn / Suriwong / Rama IV / Klongtoei / Riverside Bangkok area only  

• Hotel outside Bangkok City Center : Hotels in Airport Hotel (BKK) / Airport Hotel (DMK) / Vibhavadi 
Rangsit / Chatuchak / Ratchadaphisek / Rama 9 / Ramkamhang / Bangkapi / Ladkrabang / Pattanakarn / 
Sukhumvit (Eakamai – Bangna) area only  

• *** Note: Valid only for hotels on main roads where bus can stop for pick up and drop off otherwise 
please contact our reservation to inform the meeting point at main hotels nearby. *** 

  Include : Air-conditioned van, 1N Accommodation at the Dusit Princess Resort, deluxe room or similar,1N 
Accommodation at the Greenery Resort, Greenery Premier room or similar , Half board meal as mentioned in 
the program ,English or German speaking guide and national park guide, ntrance fees 
Exclude : drinks, personal expenses, tips 
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