Hồi tháng 1 tôi có một chuyến solo du lịch miền Bắc Thái Lan 12 ngày.
Hôm nay tôi xin chia sẻ lại thông tin cùng mọi người kinh nghiệm du lịch
tự túc Bắc Thái Lan đầy đủ nhất. Bài này mong giúp mọi người có một cái
nhìn tổng quan về chuyến đi của mình và giúp mọi người có thể kế hoạch
của bản thân trong thời gian sắp tới. Sẽ không là một bài review tiết kiệm
chi phí, mà là một bài liệt kê chi phí theo cách tiết kiệm của bản thân mình.
Hi vọng những thông tin này sẽ hữu ích cho mọi người trong chuyến đi
sắp tới.
Từ tháng 11 đến tháng 3 hàng năm là khoảng thời gian đẹp nhất ở khu
vực này vì thời tiết vô cùng dễ chịu nhiệt độ giao động từ 24 đến 30 độ C
đối với Chiang Mai và thường khoảng 16 – 24 độ C với vùng khác. Du
khách sẽ không bị cái nóng bức khi đi du lich Bắc Thái vào thời điểm này.
Đặc biệt tháng 11 ở Chiang Mai thu hút nhiều du khách hơn bao giờ hết
với lễ hội thả Đèn Lồng.
Nếu các du khách muốn ghé Bangkok mua sắm thì có thể bay từ Vietnam
sang Bangkok. Di chuyển từ Bangkok đến Chiang Mai có nhiều cách như
bay, bus, tàu hỏa. Đối với bus và tàu hỏa du khách có thể tận dung đi tàu
đêm để tiết kiệm thời gian và chi phí. Riêng tôi muốn tập trung phía Bắc
nên bay trực tiếp từ Hanoi – Chiang Mai mà không cần xin thị thực nhập
cảnh visa for Vietnam để đi du lịch. Nếu săn được vé rẻ thì du khách chỉ
cần tiêu tốn từ 2,5 đến 3 triệu đồng cho chuyến bay khứ hồi đến đóa hồng
phương Bắc này thôi nhé!
- Từ sân bay vào trung tâm thành phố Chiang Mai : có rất nhiều cách vào
trung tâm thành phố như minivan, thuê xe riêng, taxi, grab với giá dao
động từ 120 -200THB. Riêng cái món mình đi hơi tốn thời gian xíu nhưng
lại siêu rẻ là đi xe bus trung tâm, chỉ vỏn vẹn 20THB.
- Di chuyển nội thành các thành phố là thuê xe máy. Giá thuê cho một
chiếc xe tay ga 125cc là 200 - 250bht/ngày. Lưu ý, khi thuê xe du khách
phải deposit lại 3000THB hoặc 100$ hoặc cho người ta giữ passport.
Mình chọn cách mang theo passport phòng trường hợp có việc gì khẩn
cấp. Xe bên Thái sẽ chạy bên tay trái, ngược chiều với Việt Nam mình,
nếu không tự tin vào tay lái của mình, du khách nên cân nhắc việc chạy
xe. Mấy anh cảnh sát ở Chiang Mai nhiệt tình làm việc lắm, nên trong
ngày đầu tiên du khách bị chặn lại hai lần để kiểm tra bằng lái xe . Nếu
không chìa ra được bằng lái thì đương nhiên ăn phạt rồi. Mình thì có kinh
nghiệm khá vui cho cái vụ này đấy.
- Từ thành phố này đến thành phố khác, một là tự lái xe máy để đi, tuy rất
thú vị nhưng như mình nói ở trên, các du khách nên cân nhắc. Hoặc là
du khách chon phương án an toàn nhất là đi bus
Đi solo nên mình chọn phòng dorm ở các homestay hoặc guesthouse.
Các du khách có thể đặt phòng khách sạn thông qua công ty du lịch hoặc
các trang web trực tuyến để nhận được nhiều khuyến mại, giảm giá và
giá phòng rẻ nhất.

Mình chia sẻ lịch trình của mình cho mọi người tham khảo. Do mình du
lịch tự túc nên các điểm đến của mình sẽ không theo 1 thứ tự nào cả. Các
du khách có thể rút ngắn các điểm tham quan tùy theo sắp xếp thời gian
du lịch tự túc Thái Lan của các du khách.
Nhìn cái lich trình nhẹ nhẹ ấy chứ đi cũng nhiều lắm à nha. Tại, bị mình
thích ở 1 nơi lâu lâu nên không có liệt kê qua nhiều điểm. Mỗi nơi cũng
còn chưa khám phá hết nữa. Túm gọn lại là chi phí cho lịch trinh tổng
thể ấy khoảng 12,000 THB/ 12 ngày. Ăn uống chơi bời thỏa thích nhé.

