许可证号 21-0464

清迈散拼路线-经典一日游推介：

1. 大象营一日游
Tour Code : CMA 004 ทัวร์ ช้างซาฟารี 1 วัน
接团时间 8.30-9.00 a.m.

（含午餐） รวมอาหารกลางวัน

- 大象表演（大约 50 分钟）

ดูการแสดงช้ างโชว์ 50 นาที

- 骑大象（大约 50 分钟）

ขีช่ ้ าง 50 นาที

- 骑牛车（大约 15-20 分钟）

ขีเ่ กวียน 15-20 นาที

- 划竹筏（大约 30 分钟）

ล่องแพไม้ไผ่ 30 นาที

- 参观兰花园

（10 个人以上可以安排中文导游）

ชมสวนฟาร์ มออร์ คิด และฟาร์ มผีเสื้อ

价格

ราคา

成人

ผู้ใหญ่

900 铢

บาท

小孩

เด็ก 3 – 9 ขวบ

650 铢

บาท

(不超过 3- 9 岁)

**

項目可以另加參訪長頸族村落，門票 200 泰銖/人

（10 个人以上可以安排中文导游）

2.徒步一日游
Tour Code : CMJ 001

ทัวร์ เดินป่ า แพยาง 1 วัน ไม่ มีคอยาว
(ถ้ ามีคอยาวจ่ ายเพิ่มท่ านละ 250 บาท)

接团时间 8.30-9.00 a.m. (英文导游)
- 兰花园 ，蝴蝶园

ขีช่ ้ าง 50 นาที

- 徒步旅行

เดินป่ าสัมผัสบรรยาการธรรมชาติ

- 游瀑布

ชมสวนฟาร์ มออร์ คิด และฟาร์ มผีเสื้อ

- 划竹筏

รวมอาหารกลางวัน

ชมสวนฟาร์ มออร์ คิด และฟาร์ มผีเสื้อ

- 骑大象

- 漂流

（含午餐）

ล่องแพยาง
ล่องแพไม้ไผ่

价格

ราคา

成人

ผู้ใหญ่

950 铢

บาท

小孩

เด็ก 3 – 9 ขวบ

650 铢

บาท

(不超过 3- 9 岁)

**

項目可以另加參訪長頸族村落，門票 200 泰銖/人，门市价 300 泰币/人

บาท ต่อ 1 ท่าน เฉพาะเอเจนท์เท่านั้น ลูกค้ าซื้อหน้ างานต้องเพิม่ คนละอย่างตํา่ 300 บาท

ค่ าชมกระเหรี่ยงคอยาวจ่ ายเพิม่ 200

3. 清莱一日游
Tour Code : CMA 007 เชี ยงราย ไม่ รวมคอยาว ไม่ รวมเรื อ
接的时间 7.00-7.30 a.m. （中文导游）（含午餐）รวมอาหารกลางวัน
清萊一日遊
內容為去溫泉區休息、到世界第二美的白廟參訪之後前往金三角一覽三國風光，搭船（自費）遊覽湄公河及寮
國小島。上岸休息用餐之後前往泰國最北邊境：美賽，體驗邊境小鎮風光之後前往長頸族（自費）參觀中南半
島最稀有的少數民族，之後返回清邁
- 温泉 （小憩 15 分钟）นํ้าพุร้อน
- 游白寺（灵光寺）或 游清盛古镇

วัดร่ องขุ่น
สามเหลีย่ มทองคํา แม่นํ้าโขง

- 金三角(可选乘船游湄公河 ,途径泰国，缅甸，老挝)
- 湄赛缅甸边界

ตลาดแม่สาย

-参观瑶族，阿卡族村寨

ชมกระเหรี่ยงชาวอาข่า

价格

ราคา

成人

ผู้ใหญ่

900 铢

บาท

小孩

เด็ก 3 – 9 ขวบ

650 铢

บาท

(不超过 3- 9 岁)

** 項目可以另加參訪長頸族村落，門票 200 泰銖/人, 搭船（200 泰銖）门市价：
300 泰币/人
ค่ าชมกระเหรี่ยงคอยาวจ่ ายเพิม่ 200 บาท ต่อ 1 ท่าน, ค่ าเรื อ 200 บาท ต่อ 1 ท่าน, เฉพาะราคาเอเจนท์เท่านั้น ลูกค้ าซื้อหน้ างานต้อง
เพิม่ คนละอย่างตํา่ 300 บาทต่อค่ าเรื อ และ 300 บาท ต่อค่ ากระเหรี่ยงคอยาวา

4. 因他侬山 国家公园
Tour Code : CMA 006 ทัวร์ อินทนนท์
接的时间 8.00-8.30 a.m.

.

(英文导游) （含午餐）

รวมอาหารกลางวัน

因他侬山 國家公園一日遊 因他侬山為泰國最高山，海拔2565 公尺，山上氣候宜人舒適，植物覆被率泰
國最高（98％）
。行程包含泰國排行前五名其中兩座瀑布、皇家保育專區、少數民族村、
手工藝村、皇室計畫專區，國王皇后塔及原始國家公園
- 泰国最高山（2565 米）
- 观景台

จุดสูงสุดยอดดอยอินทนนท์

- 皇帝&皇后塔

ชมพระธาตุนภเมทนีดล และ นภพลภูมสิ ิริ

- 皇家花园

ชมสวนดอกไม้
ชมหมู่บ้านแม้ว

- 苗族市场
- Wachiratarn 瀑布

นํ้าตกวชิรธาร

- Siritarn 瀑布

นํ้าตกสิริธาร

价格
成人

ผู้ใหญ่

1400 铢

小孩

เด็ก 3 – 9 ขวบ

950 铢

(不超过 3- 9 岁)

ราคา
บาท
บาท

5. 大象之家 + 丛林飞跃
Tour Code : CMC 0110 ช้ างซาฟารี + คาโนปี้
（10个人以上可以安排中文导游）

接的时间 8.30-9.00 a.m.

（含午餐）รวมอาหารกลางวัน
เวลารับลูกค้ า 8.30-9.00 น.

行程内容：
在湄登路大象表演（大约一小时） 骑大象（大约五十分钟） 走牛车（二十分钟） 参观兰花园和蝴蝶园 竹
筏漂流（大约三十分钟） 丛林飞跃19站

ชมสวนกล้วยไม้ ใบออร์ คิด และฟาร์ มผีเสื้อ ดูการแสดงช้ างโชว์ ขีช่ ้ าง ขีเ่ กวียน + โหนสลิง 19 แพลตฟอร์ ม

价格

ราคา

成人

ผู้ใหญ่

1800 铢

บาท

小孩

เด็ก 3 – 9 ขวบ

1300 铢

บาท

(不超过 3- 9 岁)

6. Flying Squirrels
Tour Code CMF 0114 กระรอกบิน （教练会说一点中文）
（免费送一件衣服）
接人的时间：(1) 7:00—7：30

（包含午餐）

(2)10:00 – 10.30

（包含午餐）

(3) 13.00 – 13.30

（包含晚餐）

现在清迈也出来了很多家丛林飞行类的项目行程，下面我想向你推荐目前清迈最热的丛林飞行类项目 Flying
Squirrels,这家开办于去年因其优越的环境设备和服务受到很多顾客的好评还有就是这家除了优越的环境设备
和服务外还总结了之前各家丛林飞行项目的长处综合在了一起推出了许多新鲜刺激的飞行项目如：高空自行,
高空滑坡, 高空网强等项目受到了众多游客的好评。(十分值得一提的是这家的教练全都是来自于之前澳大利亚
公司开办的 Flight of Gibbon 专业人士)
www.treetopflight.com 这是 Flying Squirrels 的官方网址你可以进入该他们的网址看看
注：澳大利亚公司开办的 Flight of Gibbon 是清迈第一家的丛林飞行项目

价格
成人

ผู้ใหญ่

ราคา

1900 铢

บาท

** 这个项目没有小孩的价格可是小孩要 4 岁以上/ 超重 20 公斤以上/ 高度 100
米以上
โปรแกรมนีเ้ ด็กจะต้องอายุ 4 ขวบขึน้ ไปถึงสามารถเล่นได้ นํ้าหนักจะต้อง 20 กิโลขึน้ ไป และจะต้องสูงกว่า 100 ซม.
------------------------------------------------------------

7.全亞洲唯二座夜間動物園
Tour Code CMF 0123

ไนท์ ซาฟารี

（中文导游）
接的时间 6.00-6.30 p.m. เวลารับ
（另一座在新加坡）含門票及接送

价格

ราคา

成人

ผู้ใหญ่

700 铢

บาท

小孩

เด็ก ห้ ามสูงเกิน 120 ซม.

400 铢

บาท

8. 大象表演 + 骑大象 + 丛林飞跃 (Flying
Squirrels)
Tour Code CMF 0127 ช้ างโชว์+ขี่ช้าง+กระรอกบิน

（中文导游）
接的时间 8.00-8.30 a.m.

（含午餐）

大象是泰国的吉祥物，泰国人认为大象是有灵性的，是人们最亲密的朋
友。所以来到泰国一定要去感受下与大象在一起的欢乐.带您体检清迈最
有名的大象营——梅沙大象营。参观精彩的大象表演，骑大象半个小时
左右。免费赠送水果 （用于喂大象）您将能看到大象示范如何协助搬运
柚木，大象跳舞，大象画画等等。在看完了可爱的大象表演后我们将带
您 去 到泰 国 特色 的亚 热 带雨 林中 体 验最 好的 丛 林穿 越 项目 （ Flying

Squirrels 一共有 32 个站飞跃）带给您刺激以及欢快，于 16.30 左右返
回酒店。
按照泰国旅游法，公司为每位游客购买意外险，每位保额是 : 一百万泰
铢理赔金。
- 接客人的时间是早上 7.15 – 7.45 然后我们坐车大概一个小时到
Mae Sa ，抵达 Mae Sa Elephant Camp 后就参观：
- 大象表演 （大约 1 个小时）
- 看大象洗澡
- 喂香蕉 / 甘蔗 免费送
- 骑大象（大约 50 分钟）有骑过河的
- 用午餐
- 送 T-Shirt 衣服

-丛林飞跃(Flying Squirrels) 32 站 在 Mon Jam 那条路 清迈是最
漂亮的风景 www.treetopflight.com 好了之后就在那边吃晚餐 然后送
您回酒店
包括 ：

Include

สิ่งที่รวม

• 酒店接送

Hotel Transfer

รถรับส่งโรงแรม

• 中文导游

Chinese Guide

ไกด์ ไทย จี น อังกฤษ

• 骑大象 30 分钟
• 看表演

Elephant Riding half hour

Elephant Show

ชี่ชา้ งครึ่ งชัว่ โมง

ดูการแสดงช้างโชว์

• 香蕉， 甘蔗喂大象 Feed Banana and Sugar cane แจกฟรี กล้วยท่านละ 1 หวี
• 门票

Ticket

ตัว่ เข้าชมทุกสถานที่

• 丛林穿越 Flying Squirrels 32 Platform

ไฟล์อิง้ 32 สถานี

旅游意外险 1,000,000 泰铢 Insurance ประกันท่ านละ 1,000,000 บาท

价格 ผู้ใหญ่ ราคา / บาท 2500 泰铢 / 小孩 เด็ก ราคา / บาท
-------------------------------------------------------------------------

2050

泰铢

9. 素铁山+Phu Phing 皇宫半日游
Half Day Doi Suthep + Phu Phing Palace
Tour Code CMF 0133
ทัวร์ ดอยสุ เทพ + พระตําหนักภูพิงค์ ครึ่งวัน
（中文导游）
ช่ วงเช้ า 接的时间 早上 8.30-9.00 a.m.
回来 12.00 – 12.30 p.m.

เวลารับ
เวลากลับ
เวลารับ

ช่ วงบ่าย 接的时间 下午 01.00-01.30 p.m.
回来 17.00 – 17.30 p.m.

เวลากลับ

- 参观素铁山+双龙寺 ชมพระธาตุดอยสุเทพ รวมลิฟท์ขนึ้
- 看清迈观景

วิวทิวทัศน์ ในเมืองเชียงใหม่

- Phu Phing 皇宫

พระตําหนักภูพงิ ค์

价格 ：900 泰铢 / 小孩 （不超过5岁） 500 泰铢
（包括素铁山+皇宫门票）
รวมตัว๋ เข้าชมทุกสถานที่ พร้ อมลิฟท์ แก้ ว
-------------------------------------------------------------------------

10. 素铁山半日游+苗族村寨
Half Day Doi Suthep+Doi Meo
Tour Code CMF 0134
ทัวร์ ดอยสุ เทพ + ดอยแม้ ว ครึ่งวัน
（中文导游）
- ช่ วงเช้ า 接的时间 早上 8.30-9.00 a.m.
-

回来 12.00 – 12.30 p.m.

เวลารับ
เวลากลับ

- ช่ วงบ่าย 接的时间 下午 01.00-01.30 p.m.
-

回来 17.00 – 17.30 p.m.

เวลารับ
เวลากลับ

- 参观素铁山 ชมพระธาตุดอยสุ เทพ รวมลิฟท์ ขนึ้
- 看清迈观景
- 参观苗族村寨

วิวทิวทัศน์ ในเมืองเชี ยงใหม่
ดอยแม้ ว

价格 ：650 泰铢 / 小孩 （不能超过5岁） 350 泰铢
（包括素铁山门票）
รวมตัว๋ เข้าชมทุกสถานที่ พร้ อมลิฟท์ แก้ ว

