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D ag  t i l  Da g  pro gram  

 
WKT 016C - Khao Yai Nationalpark 3 dage / 2 nætter. 

M= Morgenmad / F = Frokost / A = Aftensmad 

Wild Kingdom Tours kan arrangere tilslutningsophold i Bangkok og andre steder.  

Mulighed for turen kan slutte et valgfrit sted uden for Bangkok mod tillæg. 

Khao Yai Nationalpark, små 200 kilometer nordøst for Bangkok, var den først erklærede nationalpark i Thailand 

og samtidig landets største. Området dækker 2.168 kv.km (større end Lolland, Falster og Møn). Parken har et rigt 

dyreliv med over hundrede pattedyr, som tæller vilde elefanter, flere hjortearter,  bøfler, bjerggeder, sort bjørn 

og  gibbonaber. Reptiler tæller over 200 arter med alt fra konge kobra, pyton, varaner, firben til forskellige arter 

skildpadder. Det bjergrige område med tætte skove, som  varierer i højder fra 200 til 1.200m. over havets 

overflade har skabt betagende vandfald. 

 

 
 

DAG 1 - / F, A  / Turen til Khao Yai , Buddhistiske huletempel , millioner af flagermus. 
09:XX Afhentning Bangkok hotel eller lufthavn (flyankomst ej efter 08:15).  Ved 

ankomst til skønne Khao Yai Natur Resort checkes ind i Deluxe værelse. Tid til en 

forfriskende dukkert i swimmingpoolen eller afslapning inden frokost serveres.  

15:XX besøges den buddhistisk tempelhule brugt af munkene til meditation. Herefter 

forsætter til  udsigtspunktet, hvorfra man har en storslået udsigt, som er med til at 

danne indtrykket af områdets skønhed og karakter. Dagens højdepunkt er, når vi 

nærmer os flagermushulen ved solnedgang. Mere end 1 million flagermus flyver ud for 

i løbet af natten at jage insekter. Den slangeformede formation i bevægelse på himlen 

er et storslået syn, som forsætter i mere end en time.19:XX er vi retur på resortet hvor 

aftensmaden venter. 

 

DAG 2 - / M, F, A / Vandfald og Gibbonkald. 
08:00 afgang med dygtig engelsktalende guide til  nationalparken. Først besøges 

nationalparkens Visitor Center, som giver en god introduktion.  Herefter forsætter vi 

med bil til den sti, hvor en spændende vandretur tage sin begyndelse. I den  

stedsegrønne skov ses ofte gibbon og andre aber samt næsehornsfugle. Hvad der 

ellers observeres af eksotisk liv langs ruten, fortæller  stifinderen mere indgående om. 



  

Wild Kingdom Tours Co., Ltd. 
 

Page 2 
 

w w w . w i l d k i n g d o m t o u r s . c o m                                                                                                          2 2 .  a p r i l  2 014  
 

Tilbage i vores køretøj 

begiver vi os til det største og 

mest imponerende vandfald i 

parken. Haew Suwat (Namtok 

Haeo Suwat), blev særlig 

berømt efter at det indgik 

filmen "The Beach".  

Mulighed for "en skyller under 

Den Store Hane” i poolen 

under vandfaldet (ikke tilladt i 

regntiden på grund af de store 

vandmængder) - eller nyd blot 

de smukke omgivelser. I 

nærheden spises vores 

medbragte picnic frokost.  

Om eftermiddagen kører vi op på toppen af det næst højeste bjerg i parken, hvor en 

fantastisk udsigt venter os. Undervejs håber vi, at kunne se nogle de mere end 300 

vilde elefanter, der har Khao Yao, som deres naturlige tilholdssted. Chancen skulle 

være god, da parkbetjentene har sat saltslikkesten op på strategiske steder langs 

ruten. Vi forventer at være retur på resortet 19:30 og en god appetit vil fremkalde 

glæde til middagen.  

 

DAG 3 - / M, F / Huletegninger, fredfyldt harmoni og retur til Bangkok (eller lufthavn) 
09:00 afgang til det lokale marked i Pak Chong, efter morgenmaden. Eksotisk frugt og 

grønt samt kød og fisk skal der til, når den lokale husmor handler ind.  Der forsættes til 

labyrinten med hulemalerier skabt for 2000 år siden på kalkstensklipperne.  På de 

besynderligt formede klipper vokser figentræer, hvis rødder har søgt ned gennem 

klippens sprækker og har dannet hundredvis af lianer hængende ned fra toppen. 

Stilheden er betagende. Kun fuglekvidder, egernernes "tjuk tjuk" høres udover vores 

egne stemmer. Et flot udsmykket Buddhist tempel er velbesøgt af lokalbefolkningen. 

Højt oppe på bjerget sidder en 28m. høj Buddha figur. Tempelområdet har også givet 

plads til kinesiske guder  samt sjældne plante. 

Vi kører retur til resortet - spiser frokost og checker ud.  Hen af eftermiddagen starter 

turen tilbage til Bangkok, hvor vi sættes af ved det ønskede hotel omkring 18:00. 

(lufthavnen 19:00 / flyafgang tidligst 20:30). Slut på WKT016C. 

+++ 

Nætterne NOV-FEB kan være kølige. Sweater og lange bukser samt godt fodtøj en 

fordel. 


