Excursions

Price indicated for the whole trip with round trip by car, divide by the
number of participants. You also have the option, by renting bikes to get
there on your own

ราคาที่ระบุไว้ สาหรับการเดินทางทั ้งหมดที่มีการเดินทางไปกลับโดยรถยนต์หารด้ วยจานวน
ผู้เข้ าร่วมคุณยังมีตวั เลือกโดยการให้ เช่าจักรยานที่จะได้ มีตวั คุณเอง

价格表示与往返的车程，除以参与的人数整个行程。您也可以选择通过租赁自行
车到那里你自己
Tarif indiqué pour la totalité de l’excursion avec AR en voiture, à diviser
en fonction du nombre de participants. Vous avez également la
possibilité, en louant des vélos, de vous y rendre par vos propres moyens

Bua Thong Waterfall (15 kms)
Limestone waterfall, natural
springs

น ้าตก หินปูน แหล่งน ้า ธรรมชาติ
石灰石瀑布

Cascade de calcaire,
source naturelle

Trip : 2 hours

การเดินทาง สองชัว่ โมง
行程2小時
Excursion de 2 heures

600 bahts

Mae Jo Waterfall (13 kms)
Pretty waterfall and caves

น ้าตก สวย และถ ้า

漂亮的瀑布和洞穴
Jolie chute d’eau et grottes

Trip : 2 hours

การเดินทาง สองชัว่ โมง
行程2小時
Excursion de 2 heures

500 bahts

Mok Fah Waterfall (33 kms)
Pretty big waterfall in the
national park

น ้าตกขนาดใหญ่ ใน
สวนสาธารณะ แห่งชาติ

大瀑布國家公園
Grande chute d’eau dans
le parc national
Trip : 5 hours

ทัวร์ ห้ าชัว่ โมง
遊覽5小時
Excursion de 5 heures

1000 bahts + national park admission fee/ อุทยานแห่งชาติ ค่าเข้ าชม/國家公園入場費/
prix de l’entrée du parc national

Pa Sak Nam Waterfall
(30 kms)
Pretty waterfall near the lake

น ้าตกที่สวยงาม ใกล้ กั ทะเลสาบ
湖附近美麗的瀑布
Jolie cascade près du lac
Trip : 5 hours

ทัวร์ ห้ าชัว่ โมง
遊覽5小時
Excursion de 5 heures

1300 bahts + national park admission fee/ อุทยานแห่งชาติ ค่าเข้ าชม/國家公園入場費/
prix de l’entrée du parc national

Wat Ban Den (6 kms)
Magnificent Buddhist temple

พระอุโบสถ ที่งดงาม

宏偉的佛教寺廟
Magnifique temple bouddhiste

Trip : 1 hour

ทัวร์ หนึง่ ชัว่ โมง
旅遊1小時
Excursion de 1 heure

300 bahts

Wat Rong Khun (430 kms)
Beautiful white temple in
Chiang Rai

วัดสีขาวที่สวยงามในจังหวัด
เชียงราย
美丽的白寺清莱
Magnifique temple blanc à
Chiang Rai
Trip : 1 day

เดินทางวันที่
一日游
Excursion d’une journée

4 000 bahts

Wat Prathat Doi Wiang
(30 kms)
Magnificent temple with a reclining Buddha

พระอุโบสถ ที่งดงาม มีพระพุทธไสยาสน์

宏偉的佛教寺廟有卧佛
Magnifique temple avec un bouddha couché

Trip : 2 hours

การเดินทาง สองชัว่ โมง
行程2小時
Excursion de 2 heures

400 bahts

Wat Phra Phutthabat Si Roi
(50 kms)
Trip : 1 day

เดินทางวันที่
一日游
Excursion d’une
journée

Magnificent temple dedicated to the four sacred
footprints of Buddha

วัดอันงดงามที่ทมุ่ เทให้ กบั สี่รอยเท้ าที่ศกั ดิ์สทิ ธิ์ของพระพุทธเจ้ า
宏伟的庙宇献给佛祖的四圣兽的脚印
Magnifique temple dédié aux quatre empreintes de
pieds sacrées de Bouddha

2 000 bahts

Hot Water Pa Pae Pong Duet
(55 kms)
Trip : 4 hours

เที่ยวสีช่ วั่ โมง

行程4小時
Excursion de 4 heures

Geyser and hot spring bath amid the picturesque views
of the mountain forest

น ้าพุร้อนและอาบน ้าพุร้อนท่ามกลางมุมมองที่งดงามของป่ าภูเขา

间歇泉和温泉浴之际山林的美丽景色
Geyser et bain dans des sources d’eaux chaudes au
milieu de vues pittoresques de la forêt de montagnes

2 000 bahts

Hot Water Phrao (55 kms)
Hot spring bath amid the picturesque views of the
mountain forest

ห้ องอาบน ้าที่บอ่ น ้าพุร้อนท่ามกลางมุมมองที่งดงามของป่ าภูเขา

温泉浴之际山林的美丽景色
Bain dans des sources d’eaux chaudes au milieu de vues
pittoresques de la forêt de montagnes

Trip : 4 hours

เที่ยวสีช่ วั่ โมง
2 000 bahts

行程4小時
Excursion de 4 heures

Hot Water Chiang Dao
(55 kms)
Hot spring bath amid the picturesque views of the
mountain forest

ห้ องอาบน ้าที่บอ่ น ้าพุร้อนท่ามกลางมุมมองที่งดงามของป่ าภูเขา

温泉浴之际山林的美丽景色
Bain dans des sources d’eaux chaudes au milieu de vues
pittoresques de la forêt de montagnes

Trip : 4 hours

เที่ยวสีช่ วั่ โมง
1 000 bahts

行程4小時
Excursion de 4 heures

San Kamphaeng - Hot Springs and market
(87 kms)
Hot springs and souvenir
market

บ่อน ้าพุร้อน ตลาดขายของที่ระลึก
纪念品市场温泉
Source d’eau chaude et
marchés ateliers
souvenirs

Trip : 1 day

เดินทางวันที่
一日游
Excursion d’une journée

3 000 bahts

Doi Inthanon – Mae Hong Son
(160 kms)

The highest peak in Thailand. The National Park is open ecosystem in the
best preserved of the country tourism. His landscapes where rivers and
animals abound, are exceptional, with several attractive waterfalls.

ยอดเขาที่สงู ที่สดุ ในประเทศไทย อุทยานแห่งชาติเป็ นระบบนิเวศที่เปิ ดในรักษา
ที่ดีที่สดุ ของการท่องเที่ยวประเทศ ภูมิทศั น์ของเขาที่แม่น ้าและสัตว์มากเป็ น
พิเศษที่มีน ้าตกที่น่าสนใจหลายอย่าง

泰国的最高峰国家公园是开放的生态系统保存最完好的国家旅游他的风景画在那里
的河流和动物比比皆是是例外有几个有吸引力的瀑布
Le plus haut sommet de Thaïlande. Le parc national est l’écosystème
ouvert au tourisme le mieux préservé du pays. Ses paysages, ou rivières et
animaux abondent, sont exceptionnels, avec plusieurs chutes d’eau
attrayantes

Trip : 1 day

เดินทางวันที่
4 000 bahts

一日游
Excursion d’une journée

Trip Chiang Dao
(55 kms)

Temple, cave and hot spring bath amid the picturesque
views of the mountain forest

อาบน ้าและวัดถ ้าในน ้าพุร้อนท่ามกลางทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขาป่ า

寺和洞沐浴在温泉之中的森林山脉的美景
Temple, grotte et bain dans des sources d’eaux chaudes
au milieu de vues pittoresques de la forêt de montagnes

Trip : 4 hours

เที่ยวสีช่ วั่ โมง

行程4小時
Excursion de 4 heures

1600 bahts

Trip Fang Doi Ang Khang
(120 kms)
King’s Park. Wonderful
mountains and gardens

คิงส์ปาร์ ค ภูเขาที่สวยงามและสวนหย่อม
京士柏美丽的山和花园
Parc du Roi magnifiques
montagnes et jardins

Trip : 1 day

เดินทางวันที่
一日游
Excursion d’une journée

3000 bahts

Trip Bua Thong Waterfall and
Mae Ngat Lake (16 kms)
Limestone waterfall, natural springs and beautiful lake

น ้าตก หินปูน แหล่งน ้า ธรรมชาติทะเลสาบที่สวยงาม
石灰石瀑布美丽的湖泊

Cascade de calcaire, source naturelle et magnifique lac

Trip : 4 hours

เที่ยวสีช่ วั่ โมง

行程4小時
Excursion de 4 heures

1200 bahts + admission fee ticket / +
+ le prix du ticket

ราคาตัว๋ /+ 门票价格/

Trip Lisu Village, Pa Pae hot
springs and Mok Fah
waterfall (50 kms)
Village tour and then hot springs and
waterfall

เยี่ยมชมหมู่บ้านน ้าพุร้อนและน ้าตก
参观村庄，温泉和瀑布

Excursion visite d’un village du nord
puis source d’eau chaude et enfin
cascade

Trip : 1 day

เดินทางวันที่
一日游
Excursion d’une journée

2 500 bahts

Trip Wat Doi Suthep Doi Phui /
Doi Pui Hmong Village
(50 kms)
Magnificent Buddhist temple and
visit of a Hmong village

วัดที่สวยงามและเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวม้ ง

宏伟的庙宇并参观一个苗族村
Magnifique temple bouddhiste et
visite d’un village hmong

Trip : 1 day

เดินทางวันที่
一日游
Excursion d’une journée

2 000 bahts

Trip Mae Jo waterfall and
Wat Ban Den

Trip : 4 hours

เที่ยวสีช่ วั่ โมง

行程4小時
Excursion de 4 heures

1 500 bahts

Maetaman Elefant camp
(20 kms)
Walk on elefants’ back

ขี่ช้าง

骑大象
Balade à dos d’éléphants

Trip : 4 hours

เที่ยวสีช่ วั่ โมง

行程4小時
Excursion de 4 heures
Opportunity to see the long necks ladies
village on the way back
機會看到長長的脖子村

โอกาสที่จะเห็น หมู่บ้าน คอ ยาว

Possibilité de passer par le village des femmes
aux longs cous

800 bahts + admission fee ticket / +

ราคาตัว๋ /+ 门票价格/

+ le prix du ticket

Trip Tiger – Snake Farm –
Monkey School – Siam Insect –
Orchid Farm
Discover the animals and Thai
wildlife
发现动物和野生动物泰

ค้ นพบสัตว์และสัตว์ป่าไทย

Découverte des animaux et de
la vie sauvage thaïlandaise

Trip : 1 day

เดินทางวันที่
一日游
Excursion d’une journée

2 500 bahts + admission fee ticket / +

+ le prix du ticket

ราคาตัว๋ /+ 门票价格/

Trip River Taeng Rafting
Mae Teang River en rafting

แม่แตงล่องแก่ง
湄登河漂流

Rivière de Mae Teang en
rafting

Trip : 4 hours

เที่ยวสีช่ วั่ โมง

行程4小時
Excursion de 4 heures

1 000 bahts + admission fee ticket / +
+ le prix du ticket

ราคาตัว๋ /+ 门票价格/

Trip Paï Region
Tour of the Paï District (temples,
caves, hot springs)

ทัวร์ ของพื ้นที่ปาย วัดถ ้าน ้าพุร้อน
旅游区的温泉石窟寺
Visite de la région de Paï
(temples, grottes, source d’eaux
chaudes)

Trip : 2 day / 1 night

ทัวร์ สองวันหนึง่ คืน

两天一夜之旅
Excursion 2 jours / 1 nuit

3 000 bahts + admission fee tickets / +

ราคาตัว๋ /+ 门票价格/

+ le prix des tickets

Big Trip Paï and Mae Hong Son
Tour of the region and the
Pai Mae Hong Son

การท่องเที่ยวของภูมิภาคและปาย
แม่ฮ่องสอน
旅游地区和排夜丰颂
Visite de la région de Paï et
celle de Mae Hong Son

Trip : 2 day / 1 night

ทัวร์ สองวันหนึง่ คืน

两天一夜之旅
Excursion 2 jours / 1 nuit

6 000 bahts + admission fee tickets / +

ราคาตัว๋ /+ 门票价格/

+ le prix des tickets

Trip Nikhom Doi Chiang Dao
Hmong village, walk in a
lush valley

ทัวร์ ม้ ง วิลเลจ และ เดินผ่าน หุบ
เขา ที่เขียวชอุ่ม
苗族村之旅，并通过茂密的
幽谷
Visite village hmong,
ballade dans un vallée
luxuriante

Trip : 1 day

เดินทางวันที่
一日游
Excursion d’une journée

2 000 Bahts

