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ΒΟΡΕΙΑ ΤΑΪΛΑΝΔΗ – ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΓΩΝΟ   
Αγιούταγια - Nakhon Ratchasima – Λαμπάνγκ – Τσιάνγκ Σαέν – Φυλές Yao & Akha -   

Τσιάνγκ Ράι – Τσιάνγκ Μάι –Μπανγκόκ  
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1η μέρα Αθήνα – Μπανγκόκ   

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος όπου και η πτήση μας μέσω ενδιάμεσου σταθμού στην 
Μπανγκόκ -γνωστή και ως η “πόλη των Αγγέλων” -  πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης.   
 
2η μέρα, Μπανγκόκ – Αγιούταγια  
Άφιξη στην Μπανγκόκ, υποδοχή από τον τοπικό μας αντιπρόσωπο και επιβίβαση στο λεωφορείο μας. 
Κατευθυνόμαστε προς την αρχαία πρωτεύουσα του Βασιλείου του Σιάμ, την Αγιούταγια. Ξεκινάμε την 
εξερεύνησή μας στην πλούσια ιστορία της περιοχής από το Bang Pa – In το θερινό παλάτι του βασιλιά Rama V 
που συνδυάζει ποικίλα αρχιτεκτονικά στυλ και βρίσκεται σε ένα τεράστιο πάρκο που περιβάλλεται από πλωτές 
οδούς. Το παλάτι χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τη βασιλική αυλή ως θερινό καταφύγιο τον 17ο αιώνα. 
Καταστράφηκε με την πτώση της Αγιούταγια και αργότερα αναστηλώθηκε από τον Βασιλιά Rama VI στα μέσα 
του 19ου αιώνα.  
Ακολουθεί γεύμα σε τοπικό εστιατόριο.  
Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε το  Wat Ratchaburana και το μουσείο Chao Sam Praya. Το 1957 ένας μεγάλος 
αριθμός εικόνων του Βούδα και χρυσών αντικειμένων λεηλατήθηκαν από την κρύπτη του ναού. Οι κλέφτες 
πιάστηκαν και ανακτήθηκαν μερικοί θησαυροί οι οποίοι και εκτίθενται στο μουσείο.  
Συνεχίζουμε την επίσκεψή μας στην πλωτή αγορά Ayutthaya απολαμβάνοντας διάφορα σνακ που πωλούνται 
σε πάγκους δίπλα στο κανάλι.  
Άφιξη στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα δωμάτια.  
Διανυκτέρευση.  

 
 
3η μέρα Αγιούταγια – Nakhon Ratchasima  
Μετά το πρωινό μας κατευθυνόμαστε προς τα τεράστια εντυπωσιακά χάλκινα αγάλματα του Wat Mongkol 
Borpitr και τις τρεις αρχαίες παγόδες που χρησίμευαν ως βασιλικοί ναοί του Βασιλείου Ayutthaya στο Wat Phra 
Sri Sanpetch και στο Wat Phra Mahathat. Αυτοί οι ναοί έχουν τεράστια σημασία και χρησιμεύουν ως δημοφιλής 
τόπος προσκυνήματος για τους Βουδιστές.  
Συνεχίζουμε για το Nakhon Ratchasima, γνωστό και ως Korat. Αφού απολαύσουμε το μεσημεριανό γεύμα σε 
ένα τοπικό εστιατόριο, οδηγούμαστε στο Pimai όπου και θα επισκεφτούμε ένα μουσείο και μια υπέροχη 
συλλογή από ναούς των Χμερ, που ονομάζεται Angkor Wat της Ταϊλάνδης. Τα περίτεχνα συγκροτήματα ναών 
χτίστηκαν από τον βασιλιά Jayavarman VI τον 11ο αιώνα, με το μουσείο να καταγράφει την ιστορία τους.  
Επόμενη στάση το χωριό αγγειοπλαστικής Ban Dan Kwian για να δούμε τους αγγειοπλάστες αυτής της 
διάσημης περιοχής πριν σταματήσουμε σε μια αγορά λιανικής στην άκρη του δρόμου και επιστρέψουμε στο 
Korat για τη διανυκτέρευσή μας.  
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4η μέρα Nakhon Ratchasima – Σουκοτάϊ 
Αφήνουμε το Korat και κατευθυνόμαστε προς το Lopburi. Στη διαδρομή, επισκεπτόμαστε το Phra Buddha Badh 
στο Saraburi, το οποίο φιλοξενεί ένα ιερό του ιερού αποτυπώματος του Βούδα. Περνάμε λίγο χρόνο στην 
εξερεύνηση της αρχαίας πόλης, σταματώντας στο μουσείο του πλατιού Narai Raja Nives, την ιερή παγόδα των 
τριών οπών του Prang Sam Yod και τα ερείπια του Wat Phra Sri Ratana Maha Dhat, καθώς και μία σύντομη 
επίσκεψη στο ναό των πιθήκων.  
Το μεσημέρι θα γευματίσουμε σε τοπικό εστιατόριο. 
Συνεχίζουμε την πορεία μας κατευθυνόμενοι στην πόλη Σουκοτάι, που έχει κηρυχθεί παγκόσμια κληρονομιά 
της UNESCO. Θα κάνουμε μια στάση στο χωριό αγγειοπλαστικής του Sukhothai, όπου οι ντόπιοι τεχνίτες 
χρησιμοποιούν παραδοσιακές τεχνικές για να παράγουν υπέροχα πιάτα ζωγραφισμένα στο χέρι και άλλα 
κεραμικά. Εδώ, θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε μερικές από αυτές τις δεξιότητες και να εμβαθύνουμε στη 
ζωγραφική μας ικανότητα στα αγγεία.  
Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο μας. 
 
Διανυκτέρευση. 
 
5η μέρα Σουκοτάι - Λαμπάνγκ 
Σήμερα κάνουμε άλλο ένα βήμα πίσω στο χρόνο για να επισκεφτούμε τα περίφημα ερείπια της πρώτης 
πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης (1257-1379), το Wat Maha Dhat, που πιστεύεται ότι κατασκευάστηκε το 1374, το 
Wat Sra Sri, που περιβάλλεται από λεπτές λίμνες λωτού και το Wat Sri Chum ένας μεγάλος ναός βιρμανικού 
στιλ.  
Στη συνέχεια συνεχίζουμε για το Sri Satchanalai, τη βόρεια πόλη-φυλάκιο του Βασιλείου του Sukhothai, που 
χτίστηκε από τον βασιλιά Ramkamhaeng. Είναι επίσης το σπίτι του ιστορικού πάρκου Si Satchanalai, το οποίο 
αποτελεί μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO του Sukhothai και φιλοξενεί μια σειρά αρχαίων ναών, 
συμπεριλαμβανομένων των ερειπίων του Si Satchanalai και του Chaliang. Το Si Satchanalai, που μεταφράζεται 
ως «Πόλη των καλών ανθρώπων», ιδρύθηκε το 1250. Επισκεπτόμαστε τις ιστορικές τοποθεσίες Wat Chang Lom, 
Wat Jedi Jet Thaew, Wat Nang Phya και Wat Phra Sri Ratana Maha Dhat, που βρίσκεται το οχυρό των Χμερ 
Chalieng.  
Συνεχίζουμε με τελικό προορισμό το Λαμπάνγκ. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα δωμάτια.  
Διανυκτέρευση.  
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6η μέρα Λαμπάνγκ – Τσιάνγκ Σαέν  
Πρωινό και επιβίβαση στο λεωφορείο μας με κατεύθυνση προς το Ko Kah για να επισκεφτούμε το ναό Wat Phra 
Dhat Lampang Luang, ο οποίος φιλοξενεί τη μοναδική εικόνα του Σμαραγδένιου Βούδα (εκτός από το Wat Phra 
Keo της Μπανγκόκ). Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς το Phayao, μια αγροτική πόλη και άλλοτε το πριγκιπικό 
κράτος όπου θα θαυμάσουμε τον ναό Wat Sri Kom Kam.  

Μετά το γεύμα μας σε τοπικό εστιατόριο, θα 
κατευθυνθούμε προς το Τσιάνγκ Σαέν, πρώην πρωτεύουσα 
του πρώτου Ταϊλανδικού Βασιλείου. Βρίσκεται στον ποταμό 
Μεκόνγκ στα σύνορα Ταϊλάνδης-Λάος.  
Επίσκεψη στον ναό Wat Phra Dhat Jom Kitti, όπου 
ανεβαίνοντας τα 383 σκαλοπάτια του θα φτάσουμε στην 
κορυφή του λόφου. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το Wat 
Jedi Luang και το κοντινό μικρό μουσείο.  
Επιβίβαση σε ταχύπλοο σκάφος και βόλτα στον ποταμό 
ποταμό κατά μήκος του Μεκόνγκ προς το Χρυσό Τρίγωνο, 
όπου συναντώνται τα σύνορα Ταϊλάνδης, Βιρμανίας και 
Λάος.  

Το απόγευμα άφιξη στο ξενοδοχείο μας.  
Διανυκτέρευση.  
 
7η μέρα Τσιάνγκ Σαέν – Τσιάνγκ Ράι  
Μετά το πρωινό, αφήνουμε το Τσιάνγκ Σαέν για να επισκεφτούμε ένα παραδοσιακό χωριό το Lisu στο Ban Mae 
Khao Tom και να μάθουμε περισσότερα για τον τρόπο ζωής, τις παραδόσεις της φυλής των λόφων, πριν 
συνεχίσουμε μέσω Mae Chan προς τα χωριά των φυλών Yao και Akha. Εδώ, βουτάμε βαθύτερα στις μοναδικές 
παραδόσεις και τους πολιτισμούς αυτών των εθνικών ανθρώπων. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς το Doi 
Mae Salong, περνώντας μέσα από ένα εκπληκτικό ορεινό τοπίο και μαγευτικά αγροτικά τοπία. Στην κορυφή του 
βουνού, θα σταματήσουμε για να απολαύσουμε τα αχανή πανοράματα της Ταϊλάνδης, της Βιρμανίας και της 
κοιλάδας του Μεκόνγκ. Απολαμβάνουμε ένα τοπικό μεσημεριανό γεύμα στη βίλα Doi Mae Salong. 
Συνεχίζουμε την περιήγησή μας και επόμενος σταθμός το Ban Lorcha, ένα κοινοτικό κέντρο της φυλής Phami 
Akha που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των χωρικών σε αυτήν την κοινότητα Akha. Στη 
συνέχεια οδηγούμε στο Mae Sai, τη βορειότερη πόλη της Ταϊλάνδης που βρίσκεται στα σύνορα με τη Μιανμάρ. 
Κάνουμε μια βόλτα στην πόλη όπου μπορούμε να ψωνίζουμε στην τοπική αγορά. Αναχώρηση για το Τσιάνγκ 
Ράι, εγκατάσταση στο ξενοδοχείο μας.  
Διανυκτέρευση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@loveyourholidays.gr
http://www.loveyourholidays.gr/


Βόρεια Ταϊλάνδη – Χρυσό Τρίγωνο 

                                Γραφείο Αθήνας: Πλάτωνος 7, Χαλάνδρι Τηλ: 2109639390                                                                                                        
Γραφείο Κορίνθου: 128 Πατρών, Κόρινθος Τηλ: 2741-0-28688 & 22146 

Email: info@loveyourholidays.gr website: www.loveyourholidays.gr 
 

 
8η μέρα Τσιάνγκ Ράι -  Τσιάνγκ Μάι  
Απολαμβάνουμε το πρωινό μας και αμέσως αναχωρούμε για μια διαδρομή μέσα από ένα εντυπωσιακό τοπίο 
στη βόρεια περιοχή του Chiang Rai το Mae Chan. Στην πορεία, κάνουμε μια μικρή στάση στις ιαματικές πηγές 
Mae Kachan, ένα αναζωογονητικό φυσικό σημείο που πιστεύεται ότι έχει θεραπευτικές ιδιότητες.  
Μετά από ένα νόστιμο γεύμα σε τοπικό εστιατόριο, αφήνουμε το Τσιάνγκ Ράι με κατεύθυνση το Τσιάνγκ Μάι. 
Στη διαδρομή μας, θα επισκεφθούμε μια σειρά από χειροτεχνικά χωριά που φιλοξενούν παραδοσιακούς 
τεχνίτες που ειδικεύονται στις χειροποίητες τέχνες. Θα παρακολουθήσουμε το ταϊλανδέζικο μετάξι να κλώνεται 
με το χέρι, να δημιουργείται λάκα αλλά και τον τρόπο που κατασκευάζονται οι χάρτινες ομπρέλες. Θα 
επισκεφθούμε επίσης ένα εργοστάσιο ξυλογλυπτικής που ειδικεύεται σε έργα αντίκες.  
Φθάνουμε στο ξενοδοχείο μας στο Τσιάνγκ Ράι και τακτοποίηση στα δωμάτιά μας. Διανυκτέρευση.  
 
9η μέρα Τσιάνγκ Μάι – Δείπνο με παραδοσιακούς χορούς Καντόνε 
Η μέρα μας είναι αφιερωμένη στην εξερεύνηση του Τσιάνγκ Μάι. Ξεκινάμε με επίσκεψη σε μια πολύχρωμη 
φάρμα ορχιδέας, όπου θα δούμε μια τεράστια ποικιλία ειδών αυτοχθόνων φυτών. Στη συνέχεια οδηγούμαστε 
στο Elephant Poopoo Paper Park, μια φιλική προς το περιβάλλον πρωτοβουλία που περιλαμβάνει ένα υπαίθριο 
πάρκο μουσείων που εισάγει τα μοναδικά βήματα που απαιτούνται για την κατασκευή χάρτινων προϊόντων 
από ίνες κοπράνων ελεφάντων. Επόμενη στάση το μουσείο Dara Pirom Palace, ένα κομψό σπίτι της αείμνηστης 
πριγκίπισσας Jao Dara Rasamee, μιας από τις πριγκίπισσες του βασιλιά Rama V. Έχει μετατραπεί σε ένα 
μουσείο γεμάτο εκθέματα που παρουσιάζουν τη διακόσμηση του παλατιού και την πλούσια κουλτούρα και  
ιστορία κατά τη διάρκεια της ζωής της.  
Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο.  
Το απόγευμα, επισκεπτόμαστε τον ιερό ναό Wat Doi Suthep, σκαρφαλωμένο σε ένα δασωμένο βουνό, που 
προσφέρει υπέροχη θέα στην πόλη.  
Επιστροφή και ξεκούραση στο ξενοδοχείο μας.  
Το βράδυ θα δειπνήσουμε σε εστιατόριο με παραδοσιακούς χορούς Καντόνε. 
Διανυκτέρευση.  
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10η μέρα Τσιάνγκ Μάι – Μπανγκόκ  
Σήμερα τελειώνει η περιοδεία μας που σκάβει βαθιά στην πλούσια ιστορία της βόρειας Ταϊλάνδης. 
Απολαμβάνουμε το πρωινό μας στο ξενοδοχείο και ανάλογα με την πτήση μας ελεύθερος χρόνος για να κάνετε 
αγορές με αναμνηστικά της τελευταίας στιγμής ή να περιηγηθείτε στα αξιοθέατα. Στη συνέχεια θα 
μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο του Τσιάνγκ Μάι για την πτήση μας προς την Μπανγκόκ.  
Άφιξη στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, την «πόλη των Αγγέλων» χτισμένη στις όχθες του ποταμού Chao Praya 
(Τσάο Πράγια), όπου θα μας συναρπάσει με το μέγεθος και τις αντιθέσεις της, καθώς παντρεύει αρμονικά το 
σύγχρονο με το παραδοσιακό.  
Το βράδυ βγείτε και να εξερευνήσετε την πόλη με την έντονη νυχτερινή ζωή. Υπάρχουν πολλές επιλογές 
εστιατορίων, απολαύστε το ποτό σας σ’ ένα από τα πολυτελή sky bar που υπάρχουν και θαυμάστε την 
Μπανγκόκ από ψηλά να απλώνεται στα πόδια σας.   
 
11η μέρα Μπανγκόκ – Περιήγηση πόλης – Μεγάλο Παλάτι  
Μετά το πλούσιο πρωινό μας, δεν χάνουμε λεπτό και ξεκινάμε την πλήρη μας μέρα στην πρωτεύουσα της 
Ταιλάνδης που είναι αφιερωμένη στην ανακάλυψη των κύριων σημείων. Οι βουδιστικοί ναοί της Μπανγκόκ 
είναι παγκοσμίως διάσημοι και αυτή η περιήγηση μας οδηγεί σε τρεις από τους πιο ασυνήθιστους ναούς που 
έχει να προσφέρει αυτή η πόλη. Ξεκινάμε από το περίτεχνο Wat Trimitr, το οποίο βρίσκεται στο τέλος της 
πολυσύχναστης οδού Yaowarat της Chinatown και κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό Hua Lampong. Αυτός ο 
ναός φιλοξενεί έναν τεράστιο ανεκτίμητο Χρυσό Βούδα που ζυγίζει πεντέμισι τόνους. Ακολουθεί το μεγαλύτερο 
συγκρότημα ναών στην Μπανγκόκ, το Wat Po, το οποίο έχει έναν εντυπωσιακό ξαπλωμένο Βούδα μήκους 46 
μέτρων καθώς και περίτεχνα chedis. Καμία περιήγηση στην Μπανγκόκ δεν είναι πλήρης χωρίς μια επίσκεψη 
στο αστραφτερό Μεγάλο Παλάτι που είναι ένα από τα πιο όμορφα παραδείγματα παραδοσιακής σιαμαίας 
αυλής. Παλαιότερα υπήρξε η κατοικία των βασιλιάδων. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί χώροι, όπως το Παλάτι 
Τελετών, το Παλάτι της Υποδοχής, η Αίθουσα του Θρόνου, η Αίθουσα Στέψης, ο Βασιλικός Ξενώνας και ο 
περίφημος Ναός του Σμαραγδένιου Βούδα.  
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.  
Απόγευμα ελεύθερο για να το εκμεταλλευτείτε όπως εσείς επιθυμείτε.  
Διανυκτέρευση.  
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12η μέρα Μπανγκόκ – Πλωτή αγορά Damnoen Saduak 
Πρωινό ξύπνημα και ξεκινάμε με μία πολύ ενδιαφέρουσα ολοήμερη εκδρομή όπου κατευθυνόμαστε στην 
πλωτή Αγορά Damnoen Saduak, μια από τις πιο δημοφιλείς πλωτές αγορές στην Ταϊλάνδη. Οι πλωτές αγορές 
της Ταϊλάνδης έχουν πολιτιστική σημασία στη χώρα με πολλούς τουρίστες να θέλουν να ζήσουν αυτή την 
παράδοση. Το Damnoen Saduak που ονομάζεται η «πραγματική πλωτή αγορά» βρίσκεται περίπου 110 χλμ 
δυτικά της Μπανγκόκ. Ένα ταξίδι σε αυτό το φαινόμενο της Ταϊλάνδης είναι σαν να ταξιδεύετε πίσω στην 
αρχαιότητα του Βασιλείου του Σιάμ, όπου πολύχρωμοι ντυμένοι έμποροι κωπηλατούν κατά μήκος των στενών 
καναλιών. Εδώ βλέπουμε τους παραδοσιακούς τρόπους εμπορίας φρούτων, λαχανικών και άλλων 
μικροαντικειμένων από μικρά σκάφη. Υπάρχουν επίσης παραδοσιακά ταϊλανδέζικα σπίτια για να δείτε και θα 
μάθουμε πώς τα σκάφη αποτελούν ζωτικό μέσο μεταφοράς για τους ντόπιους στην καθημερινή τους ζωή. Αυτή 
η ξενάγηση περιλαμβάνει μια επίσκεψη στον διάσημο σιδηρόδρομο Maeklong, όπου στήνονται πάγκοι δίπλα 
στο δρόμο και μετακινούνται βιαστικά καθώς φτάνουν τα τρένα.  
Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο.  
Το απόγευμα επιστρέφουμε πίσω στο ξενοδοχείο μας στην Μπανγκόκ. 
Διανυκτέρευση.  
  

 
 
13η – 14η μέρα Μπανγκόκ – Αθήνα  
 
Χρόνος ελεύθερος για τα τελευταία σας ψώνια. Μπορείτε να ψωνίσετε από πλανόδιους διάφορα σουβενίρ με 
το παζάρι βεβαίως να είναι αναπόφευκτο ακόμα και ρούχα, τσάντες από τους πιο πολυτελής οίκους μόδας.   
Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο όπου και η πτήση επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό. 
Άφιξη την επόμενη μέρα.  
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Αναχωρήσεις: Καθημερινά 
 
Πτήσεις με Qatar Airways  
QR 204 ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΧΑ   12:40 – 17:45   
QR 830 ΝΤΟΧΑ – ΜΠΑΝΓΚΟΚ  20:10 – 06:30  
QR 839 ΜΠΑΝΓΚΟΚ – ΝΤΟΧΑ  02:10 – 05:35  
QR 203 ΝΤΟΧΑ - ΑΘΗΝΑ   07:35 – 11:30  
 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ: 2.695€ 

 

Περιλαμβάνονται  

 Αεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση με ενδιάμεσο σταθμό  
 Έντεκα (11) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* & 5*  
 Ημιδιατροφή καθημερινά  
 Μεταφορές από και προς το αεροδρόμια του εξωτερικού 
 Εκδρομές περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία 
 Εισιτήρια εισόδου σε όλα τα μνημεία όπου είναι αναγκαία, όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα  
 Δείπνο με παραδοσιακούς χορούς Καντόνε στο Τσιάνγκ Μάι  
 Δείπνο με παραδοσιακούς χορούς στην Μπανγκόκ   
 24ώρες τηλεφωνική εξυπηρέτηση   
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
 Ατομική ασφάλεια ταξιδιού, ιατροφαρμακευτική κάλυψη και για COVID 19 

 

Δεν περιλαμβάνονται  

 Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων 415€  
 Οτιδήποτε ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα 
 Ποτά κατά τη διάρκεια γευμάτων - δείπνων 
 Προσωπικά έξοδα  
 Κόστος για PCR TEST   

 
 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 
Διαβατήρια  
Για να ταξιδέψετε θα πρέπει να έχετε διαβατήριο νέου τύπου & με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημερομηνία 
του ταξιδιού σας.  
Ισοτιμίες  
Οι παραπάνω τιμές είναι υπολογισμένες με την τρέχουσα ισοτιμία Ευρώ/Δολαρίου και σε περίπτωση αλλαγής 
ισοτιμίας θα υπάρχει και η σχετική επιβάρυνση.   
Σημειώσεις 
Το πρόγραμμα μπορεί να εκτελεστεί και αντίστροφα, χωρίς να παραλειφθεί κάτι απ’ όσα περιγράφονται στα 
περιλαμβανόμενα 
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