The Golden Triangle Loop
(Tour Thailand) – Scenic
Riding Heaven
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Overview : Segitiga Emas Loop; Chiang Mai, Chiang Rai, Border
Crossing Chaing Kong
Huay Xai
(Thailand - Laos), Luang
Namtha, Luang Prabang, Nan dan Kembali lagi ke Chiang Mai.
Bagi anda yang lebih memilih untuk berpetualang maka rute ini
akan membawa anda melewati beberapa daerah pedesaan yang
menakjubkan, melalui danau dan jalan pegunungan yang mengikuti
perbatasan Myanmar dan masuk kewilayah Laos. Digambarkan
perjalanan ini sebagai 'Scenic Riding Heaven'
Loop ini juga cukup menantang dengan perjalanan yang indah,
melalui taman nasional, air terjun, sumber air panas, taman,
sungai Mekong yang perkasa, danau, pegunungan, kuil, Desa Tiga
Suku (Eghor, Karin Longnecks dan Musoe), jaringan gua terbesar
di Thailand, Segitiga Emas yang terkenal (tempat Thailand,
Myanmar dan Laos bertemu) termasuk kunjungan singkat ke
negara-negara ini, dan banyak lagi (wahana gajah, perjalanan
perahu, dll.).
Kita akan menginap di IMM Hotel Chiang Mai
Hari 1 ; Jarak Tempuh

: 197 KM

INTERESTING SPOT
KUIL PUTIH Wat Rong Khun
Clock Tower Chiang Rai
Wat Nang Lae
HOTEL : Hi Chiangrai Hotel
902/3 Phahonyothin Road, T. Wiang, A. Mueang, Chiang Rai Night
Bazaar, Wiang, Mueang Chiang Rai District, Thailand, 57000
Hari ke-2;

393 km ; ini perjalanan yang paling jauh

kita harus berangkat pagi dini hari agar tidak terlalu malam
tiba di Luang Namtha. Kita juga akan melewati batas negara
laos di Chiang Khong-Huay Xai Friendship Bridge, AH3, Kita
bermalam disini di Thoulasith Guesthouse Phonxai Village,
Louang Namtha, Laos
Hari ke 3.

228

km kita akan ke Nong Khiau

Hari ke 4, 141 km Nong Khiau Luang Prabang
Hari ini kita akan santai sedikit menikmati kota yang indah di
Laos. Luang Prabang adalah kota terbesar kedua di Laos.
HOTEL :

Zen Namkhan Boutique Resort

Hari ini kita akan mengunjungi Royal Palace di luang Prabang
Kemudian

menuju ke Mount Phou Shi

Hari ke 5 :

Luang Prabang - Nan

Kita akan kembali menuju Thailand dan akan melewati Laos
Border di Huai Kon Negun Imigration Office. Pastikan passport
anda disiapkan disini.
Perjalanan ini akan berkelok kelok dan anda akan menempuh
jarak yang lumayan jauh.
JARAK TEMPUH : 359 KM

HOTEL : Huen Kuang Nan Hotel
14 Mahawong Road, Tumbol Naiwiang, Nan City Center, Nai Wiang,
Mueang Nan District, Nan, Thailand, 55000
Hari Ke 6

Nan - CHiang Mai

Ini adalah hari terakhir kita riding, setelah kita
mengembalikan motor maka kita akan mengadakan perpisahan
disini. Mengucapan terima kasih kepada peserta yang ikut dan
tentunya esok kembail ke Indonesia dengan membawa kenangan
yang inda selama di Thailand dan Loas

1. Perjalanan ini akan di atur oleh Wijaya Kusuma dan Dhani
Khadarusman. Setiap peserta touring akan di bagi dalam
dua kelompok dan yang didepan bertindak sebagai road
captain dan belakang sebagai sweeper akan dihubungkan
dengan alat komunikasi.
Sebelum di mulai perjalanan di mulai dengan safety briefing
dimana Wijaya Kusuma akan menjelaskan mengenai rencana
perjalanan pada hari itu.
Setiap hari perjalanan akan dimulai pukul 09.00 pagi
(Onbike Start)
hingga pukul 16.00 sore. Setiap peserta
diharapkan disiplin dengan waktu yang telah ditentukan.
Setiap keterlambatan tiba akan mengakibatkan terlambat untuk
istirahat dan berdampak pada molornya waktu perjalanan.
Negara Thailand dan Laos menganut arus lalu lintas stir
kanan seperti Indonesia sehingga tidak sulit untuk
beradaptasi.
2. Sebelum kita tiba di hotel tempat tujuan maka Refuelling
harus dilakukan sehingga seiap pagi kita sudah siap

untuk berkendara.
3. Mata Uang
Mata uang Thailand adalah Bath dan 1 bath sekitar 450 rupiah
sedang kan laos adalah KIP dengan nilai tukar 1.63 rupiah,
Penukaran uang sangat mudah bisa dituker di ATM atau anda
menukarnya di money changer. Kalau mau gampang sebaiknya
membawa uang USD.
4. Telekomunikasi
Untuk kebanyakan orang, solusi paling mudah untuk membeli
SIM card di Thailand adalah dengan membeli tourist SIM.
Tourist SIM dari AIS sangat mudah digunakan dengan isi data
500mb dan bisa digunakan selama 7 hari. Jika butuh data
lebih banyak, kamu bisa lihat plan lainnya di sini.
Jika kamu mengunjungi Thailand lebih dari 7 hari, kamu harus
membeli SIM card biasa dan kemudian isi ulang dengan salah
satu plan yang mereka tawarkan. Ada banyak plan yang bisa
kamu pilih, tapi menurut kami plan dari AIS cukup bagus.
Plan tersebut berisi berbagai pilihan data allowance dan
limit waktu. Plan yang bagus adalah yang menawarkan 1GB
untuk 30 days dengan harga 299B. Info selengkapnya bisa
dilihat di sini. (jika link rusak, google saja dengan kunci
“AIS netsim always package”)
Di mana beli SIM Card di Thailand
Tempat yang paling mudah untuk membeli simcard di Thailand
adalah di bandara. Tapi waktu itu kami kena charge 100B
lebih mahal saat beli simcard di sana. Pilihan yang lebih
baik adalah tunggu sampai kamu tiba di kota, jalan ke toko
HP terdekat dan tanyakan apakah mereka jual tourist SIM.
Toko HP seperti ada banyak di mana-mana. Selain itu yang
paling gampang, 7-11 juga biasanya jual tourist SIM
5. Kondisi Jalan

Sebagian besar jalan aspal dan relative tingkat derajat
kesulitan mudah
6. Duta besar Indonesia di Thailand
Just in case emergency Kedubes Indonesia untuk Thailand
adalah
Alamat: 600-602 Petchaburi Road Khwaeng Thanon Phetchaburi,
Khet Ratchathewi, Krung Thep Maha Nakhon 10400, Thailand
Telepon: +66 2 252 3135
7. Pesan terakhir.
Berangkat Semangat Pulang Selamat. Tidak boleh ada
kecelakaan sekecil apapun oleh karena itu pastikan anda
bugar dan sehat selalu. Setiap permasalahan akan
mengakibatkan mengulurnya waktu dan berdampak pada jadwal
yang telah ditentukan.
Pastikan anda selamat,
Selain yang sudah saya sebutkan diatas tentunya ada yang
lebih penting adalah jangan lupa berdo’a sebelum touring
,minta do’a restu orang tua agar lebih barokah agar
perjalanan anda benar benar nyaman ,aman selamat sampai
tujuan.
Setelah touring tentunya kita bisa berkumpul bersama
keluarga seperti awal mula, sehat wal afiat semua,
berbahagia, dan semakin tambah sukses untuk ke depannya
dengan selalu memperbaiki diri setiap waktunya ,kalau sukses
kan bisa melakukan touring lagi ,sukses jasmani, rohani dan
financial.
Sekilas tentang komunikasi bahasa Thailand
English

Thai

English

Thai

I

You
Thank you
Hello

Phom (men)
Deechan (women)
Khun (for peers)
Thaan (for elders)
Khawp Khun
(khrap/kha)

understand

No?

-

Isn't it?

Khao jai
Mai khao jai

Excuse me

Kor tot

Sorry

Mai chai
Mai

-

Chai mai

Good

Dee

Like

Chawp

Sawatdee (khrap/kha) Hello Paul

Understand
Don't

No

I
understand
I don't
understand
I'm sorry
Excuse me

Sawatdee (khrap/kha) Khun
Paul
Khao jai (khrap/kha)
Mai khao jai (khrap/kha)

Kor tot (khrap/kha)

please

Today

Wan nee

John is
going

Khun John pai wan nee

today
Tomorrow

Prung nee

Go
tomorrow

Pai prung nee (khrap/kha)

Yesterday

Meua waan

Good

Dee

How much

Tao rai

How much
is this

Nee tao rai (khrap/kha)

Where

Tee nai

Where is
the

Hong naam tee nai (khrap/kha)

bathroom
When

Meu arai

Go to
Pattaya
when

This

Nee

Go

Pai

Nama *
First
Last

Bathroom
I'm not
going

Pai Pattaya meuarai
(khrap/kha)
Hong naam
Mai pai (khrap/kha)

Email *
Telepon
Jumlah Peserta
Ingin Berpetualang ke :
Website
pesan
https://youtu.be/_TysrmEx6aY

