
WWW iii lll ddd    KKK iii nnn ggg ddd ooo mmm    TTT ooo uuu rrr sss    CCC ooo ... ,,,    LLL ttt ddd ... 
 10 Phis i t  Karani  Road,  Patong Beach –  Phuket  83150 –  Thai land  
    

 

 

Off ice Tel . :  +66 (0) 76 296 231  E-Mai l :  i n f o @ w i l d k i n g d o m t o u r s . c o m  

Mobi le  PB:  +66  (0) 899 705 265  Web:     w w w . w i l d k i n g d o m t o u r s . c o m  

Fax:  +66  (0) 76 296 454    

    Office of Tourism Development in Thailand 
 
 

 

28  M a r c h  2 014  
 

D a g  t i l  D a g  p r o g r a m  
 

WKT 017B - Chiang Rai, Gyldne Trekant, Elefanter, Flodsejlads, Langhals - 2 dage / 1 nat 
Start Chiang Mai eller Chiang Rai  

M= Morgenmad / F = Frokost / A = Aftensmad 

Wild Kingdom Tours kan arrangere hotelophold i Chiang Mai eller Chiang Rai 

 

 

 

DAG 1 - / F / Flodsejlads på Kok floden - Elefanttrekking - Det Hvide Tempel - Chiang Rai 

 

07:00 privat afhentning af guide på valgte hotel i  Chiang Mai. Vi køre nordpå mod den 

idyllisk beliggende by Thaton ved Kok floden. Området har mange etniske minoritets 

grupper, som bære farvestrålende dragter. De fleste bjergstammer, er immigreret fra 

Burma og Kina for over hundrede år siden. Først omkring 1960’er begyndte man at 

integrere dem i det thailandske samfund og i 

dag, er der skolepligt for alle - uanset 

bosted. Alligevel taler hver stamme forsat sit 

eget sprog, der ligger fjernt fra thailandsk. 

Efter endnu 15 minutters kørsel, 

hvor kaffeplantager passeres, ankommer vi 

til NanaPho - Landsbyen beboet af 

”Langhalsfolket”. Navnet er opstået fordi 

kvinderne pryder sig med messingringe 

omkring halsen, som derved skubber 

skulderne nedad. Oprindelsen af denne 

halsring tradition er ukendt og afstedkommer 

mange forklaringer. Ifølge en Kayan legende, var stammoderen en drage med en lang 

smuk hals og den besynderlige tradition er en imitation af hende. Andre mene at vide, 

traditionen er opstået som følge af, at beskytte kvinderne mod tigeroverfald.  Note: 

Man bør være forberedt på at denne fremvisning, kan opleves som et besøg i en  

menneskelig zoologiskhave. Kayan folket traditionelle opholdssted er i bjergegnene i 

Myanmar. Modsat deres oprindelses sted, har de i Thailand mulighed for at tjene 

penge, ved at lade sig udstille for udlændinge.  
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Frokost indtages inden vi køre mod Kok floden.  

På Nam Mae Kok floden går vi ombord i en longtailbåd og ser nu teakplantager på  

bjergskråningerne, samt fiskere med net, der henter udbytte fra floden. Ved en 

af Karen-folkets landsbyer, Baan Ruammit, - lægger vi til på bredden og lære nu, at 

dette folk i århundrede har haft elefantdressur som deres levevej - fremdeles for at 

træne dyrene til arbejdet i  omkringliggende teakskove.  

Vi sætter os til rette i elefantstolen på ryggen og rider ud i den omkringliggende natur, 

sammen med elefantføreren. Tidligere var bygden en ladeplads for tømmer, der skulle 

videre af floden mod Chiang Rai. Disse tider blev bragt til ende, da den thailandske 

regering i 1980’er forbød al  skovhugst i statsskovene. Baan Raummit fungerer som et 

centralt knudepunkt, der forbinder de forskellige minoritetsbjergstammer, 

såsom Akha, Karen, Lahu og Lisu . 

Vores chauffør samler os op igen efter denne 

"elefantastiske" oplevelse og vi forsætter mod 

Chiang Rai , hvor vi besøger det smukke Wat 

Rong Khun også kaldet Det Hvide 

Tempel. Wat Rong Khun er anderledes end 

andre templer i Thailand, da dets ”ubosot” 

(indviet aula) er 

designet i hvid farve med en delvis 

anvendelse af hvidt glas. Den hvide farve står 

for Buddhas 

renhed; det hvide glas står for Buddhas 

visdom. Besøgende vil finde det temmelig 

bizart, at der findes moderne billeder fra Hollywood-film i tempel, så som Spiderman, 

Batman & den canadiske skuespiller Keanu Reeves - bedst kendt fra rollen i Matrix.  

Turen forsætter herefter til  Chiang Rai gamle bydel. Vi skal bo på det 

centrale Wangcome Hotel.  Hotellet ligger kun få minutters gang fra natmarkedet og 

det anbefales at gå derned for at spise til aften. Udover at være et af de bedste 

markeder i Thailand, findes her også utallige madboder, med lækkerier, der kan få 

mundvandet til at løbe.  

Nat Wangcome Hotel / Deluxe værelse. 

 

DAG 2 - / M, F / Den Gyldne Trekant - Mekong Cruise - Mae Sai grænseby - 2 dage / 1 nat 

07:30 Efter morgenmad på hotellet forsættes til det nordligste punkt i kongeriget - 

byen Mae Sai. Dette er også en grænseby til  Tachilek på Burma siden. En livlig 

handel med halvædelsten, billig kinesisk elektronik og tobak hører til de almindeligste 

handelsvarer. Herfra følger vi grænsen til  Sop Ruak, hvorfra man se ind 

over Laos og Burma fra bredden af Mekong floden. Vi spiser frokost og 

besøger museet, der fortæller historien om opiumshandlen, før dette område kom 

under myndigheders kontrol.  

Vi går ombord på en flodbåd og nyder brisen og sceneriet langs  Mekong 

flodens bredder til de respektive lande. Mekong floden er også trafikeret med 

passagerbåde fra Kina som ligger længere nordpå. Det er slut på aktiviteterne og 

via Chiang Rai returneres til Chaing Mai forventet ankomst 21:00. 
+++ 

Afsætning følgende steder / angiv venligst hvor:  
A/ Chiang Rai lufthavn  / Fly direkte til Bangkok / flyafgang efter 19:45 ok.  
B/ Valgte hotel i Chiang Mai.  
C/ Chiang Mai Lufthavn  / fly til Bangkok eller til Phuket / f lyafgang efter 22:15 ok.  
Wild Kingdom Tours kan arrangere hotelophold i Nordthailand samt flybilletter. 

http://www.wangcome.com/

