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"AYO KITA KE THAILAND LAGI!"

Selama ini, kita jalan-jalan di Thailand untuk
melihat tempat-tempat wisata, kulineran, spa,

atau belanja. Rasanya menyenangkan bisa
berhenti sejenak dari rutinitas, menikmati momen

“me time” sambil spa dan belanja, photo-photo
bareng keluarga dan teman, dan kulineran sama

rekan kerja atau komunitas.
 

Traveling itu memang seharusnya
menyenangkan, dan sebenarnya bisa jadi

sesuatu yang menguntungkan juga. Coba deh
bayangkan. Next time ke Thailand lagi, kita bisa

jalan-jalan sambil menulis dan menggambar.
Bisa ajak teman dan rekan keliling Thailand

pakai jasa open trip kita. Bisa sharing informasi
berguna dan photo cantik di sosial media

sebagai influencer. Atau buka jasa personal
shopper alias jastip untuk produk-produk

Thailand yang berkualitas.
 

Semuanya bisa kita lakukan bersamaan. Jalan-
jalan sambil “fun” dan dapat cuan!

 

TRAVEL TO THAILAND
WITH PURPOSES

Kali ini, jalan-jalan ke Thailand sambil 
melakukan sesuatu yang beda, yuk!



PANDUAN KELILING THAILAND
BUAT "FUN" AND CUAN



TRAVEL
WRITING Pilih salah satu dari 3 konsep tulisan

perjalanan: cerita/sastra perjalanan, panduan
perjalanan, atau gabungan dari keduanya.
Tentukan target pembaca.
Pilih destinasi yang akan ditulis dan tema
yang akan dibahas dalam tulisan perjalanan.
Contoh: destinasi Thailand, tema: kuliner.
Menulislah dengan unik dan gaya kita sendiri,
tidak perlu meniru cara menulis dari penulis
lain. 
Jangan lupa research (sebelum berangkat dan
saat di destinasi). Contoh:
Judul  tu l isan:  Mencar i  kul iner  tersembunyi
di  Thai land
Research:  Pad Thai  yang d imasak dengan
arang,  Pad Thai  yang d i jua l  d i  rumahan,  Pad
Thai  Hala l  yang d i jua l  petugas mesj id ,  Pad
Thai  dengan kepi t ing,  Sushi  Pad Thai ,  Pad
Thai  Banana Leaves,  d l l  d l l .

Informatif dan menginspirasi. Tulisan
perjalanan harus memiliki informasi yang
deskriptif dan menginspirasi pembacanya.
Contoh:

10 TIPS MENULIS
TULISAN PERJALANAN

"Di  se la-se la  tugasnya sebagai  pengurus
mesj id  Chak Pong,  Khun Bae ber jualan pad
thai  d i  samping rumahnya.  Meski  sudah
berusia  lebih  dar i  70  tahun,  ia  te tap
semangat  memasak satu  per  satu  orderan
pad thai ,  sepert i  yang ter l ihat  da lam acara
BBC Cul inary ."



Take note of everything. Rekam semuanya
dalam hati, pikiran, dan tangan. Jangan malas
mencatat dan jangan hanya mengambil photo
tanpa mengingat cerita dibalik photo tersebut. 
Gunakan kata ganti orang pertama seperti
"saya", "aku", gue", atau "I". Travel writing
adalah cerita pengalaman perjalanan
penulisnya, jadi gunakan kata ganti orang
pertama, bukan kedua atau ketiga.
Tulis sekarang, edit kemudian. biarkan tulisan
mengalir tanpa harus terlalu banyak berpikir. 
See and write! Deskripsikan apa yang kita
lihat di perjalanan dan tuangkan dalam
tulisan.

TRAVEL
WRITING

10 TIPS MENULIS
TULISAN PERJALANAN



INSPIRASI TULISAN
PERJALANAN DI
THAILAND
Menulis tentang Thailand dapat diambil dari
berbagai macam sudut pandang. Namun
tulisan perjalanan lebih populer dengan
sudut pandang daerah atau area. Baru
kemudian dikembangkan lebih jauh ke
deskripsi wisata, arsitektur, sejarah, budaya,
masyarakat, kuliner, dan lain sebagainya. 

CONTOH JUDUL DAN
DESKRIPSI TULISAN
PERJALANAN DI
THAILAND 

Tulisan tentang variasi Pad
Thai yang selama ini
tersembunyi dan kolaborasi
Pad Thai dengan masakan
mancanegara.

"PAD THAI FROM
HEAVEN"

"WUJUD
TOLERANSI
MELALUI
ARSITEKTUR"
Cerita tentang berbagai
rumah ibadah di Bangkok
yang berada dalam satu
kawasan. 

"24 JAM BELANJA
DI BANGKOK"

Berbagi informasi tentang
pengalaman belanja di
berbagai pusat perbelanjaan
di Bangkok. 

"KEMBALI KE
PHUKET"
Tulisan tentang wisata
Phuket yang dibuka kembali
untuk wisatawan
mancanegara setelah
pandemi. 



OPEN TRIP

Tentukan tujuan mengapa ingin buat open trip.
Tentukan destinasi pertama dan target jumlah peserta (mulai dari 
grup kecil 3-10 peserta).
Kenali target market dan target peserta.
Banyak research. 
Punya dana darurat yang bisa digunakan dalam kondisi mendesak. 
Trust your intuition (terutama dalam memilih business partner dan 
tim open trip).
Buat open trip kita seunik mungkin.
Promosi dan testimoni sangat penting.
Semua perhitungan (pembayaran dan pengeluaran) harus jelas.
Berani mulai, berani maju, jangan takut gagal.

10 TIPS MENJALANKAN USAHA 
OPEN TRIP



HALAL
OPEN TRIP

Tentukan tujuan mengapa ingin buat Muslim friendly open trip.
Tentukan target market dan target peserta.
Banyak research.
Pastikan semua makanan yang disajikan harus halal.
Pastikan tour organizer/tour leader paham produk-produk halal.
Atur jadwal perjalanan dengan tepat dan siapkan waktu untuk sholat.
Masukan kunjungan ke masjid atau tempat bersejarah Islam dalam 
jadwal perjalanan.
Pilih lokasi penginapan yang dekat dengan mesjid atau makanan 
halal.
Lengkapi peserta dengan halal muslim app dan brosur wisata halal.
Siapkan sajadah dan mukena di bus untuk yang memerlukan.

10 TIPS MENJALANKAN USAHA 
MUSLIM FRIENDLY OPEN TRIP



IDE BISNIS OPEN TRIP
DI THAILAND
Thailand adalah destinasi yang tepat untuk
menjalankan usaha open trip. 

Dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari Indonesia,
kemudahan akses tanpa visa, dan biaya yang
terjangkau, setiap traveler Indonesia dapat mencoba
menjadi penyelenggara open trip. Dimulai dari group
kecil, dan jika diseriuskan bisa menjadi bisnis yang
besar. 

Wisata ziarah 2 mesjid + ibadah: Darul Aman
Mosque dan Jawa Mosque.
Makan siang dan malam di restoran halal.
Belanja di Asiatique Night Market.
Menginap di area Pratunam.

CONTOH JADWAL PERJALANAN
MUSLIM FRIENDLY OPEN TRIP
3 HARI 2 MALAM DI BANGKOK 

HARI 1: Jakarta - Bangkok. 

HARI 2: Wisata keliling Bangkok (Grand Palace,
Wat Pho, sungai Chao Phraya, Wat Arun, Ton Son
Mosque, Bang Luang Mosque).

HARI 3: Belanja di Pratunam dan Platinum
sebelum berangkat ke bandara. 



4 LOKASI PENGINAPAN TERBAIK
UNTUK MUSLIM FRIENDLY OPEN TRIP

PRATUNAM

RAMKHAMHAENG

OLD BANGKOK

SAPHAN TAKSIN



5 REKOMENDASI
RESTORAN HALAL
UNTUK GROUP

1 Y A N A  H A L A L
R E S T A U R A N T  
M B K  -  N A T I O N A L
S T A D I U M  B T S

2

P H A Y A  T H A I  K I T C H E N
6 3  P E T C H A B U R I  7
A L L E Y

3 S I N T H O R N  S T E A K
H O U S E
B A N G  M O T ,  T H U N G
K H R U

4 S O P H I A  H A L A L
R E S T A U R A N T
1  R A M K H A M H A E N G
5  A L L E Y

5

H O M E  C U I S I N E
I S L A M I C  R E S T A U R A N T
1 8 6  S O I  3 6
C H A R O E N K R U N G  R O A D  



TRAVEL
INFLUENCER



10 TIPS TO BE
A BETTER TRAVEL
INFLUENCER 

Ketahui keahlian dan apa yang kita
suka dari traveling.
Jangan putus harapan ketika netizen
memberikan komentar pedas.
Fokus untuk membangun brand,
jangan fokus sama komen netizen.
Komitmen untuk memberikan informasi
yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pahami dan kenali siapa follower dan
target audiens. 
Jangan ragu untuk promosi diri sendiri
dan brand kita.
Selalu kreatif dengan photo dan
caption. 
Fully aware and conscious in every
post and caption.
Entertain and educate your audience.
Engagement is important. Engage with
your audience offline and online. 



SOCMED-WORTHY THAILAND

TRANSPORTASI

TEMPAT WISATA

BTS, MRT, Songthaew, perahu,
dan bus lokal di Thailand, jika
dikemas dengan photo dan
caption menarik akan menjadi
konten informatif bagi follower. 

Hampir semua tempat wisata di seluruh Thailand
dapat dijadikan konten. Kita bisa membahas dari
sudut pandang sejarah, arsitektur, cara menuju
ke tempat wisata tersebut, sampai berapa harga
tiket masuknya. 

SHOPPING
Thailand adalah surga belanja,
dengan produk berkualitas dan
harga terjangkau. Buat yang
bisnis jastip, kenapa tidak
sekalian jadi Thai-product
influencer? 

KULINER
Tidak perlu berprofesi sebagai food reviewer atau
food blogger untuk berbagi informasi mengenai
kuliner Thailand. Makanan Thailand tidak akan
pernah habis untuk dibahas, jadi jangan ragu
untuk mulai jadi Thai-food influencer. 



10 TIPS BISNIS JASTIP
Tentukan target pasar dan
pelanggan. 
Mulai tawarkan usaha jastip
kita ke lingkungan terdekat
seperti keluarga, sahabat,
teman, dan rekan kerja. 
Cari produk Thailand yang
sedang trend atau diminati
untuk dijual. 
Punya modal awal. Bisnis
jastip memerlukan modal
awal seperti biaya tiket
pesawat, penginapan, dan
operasional lain. 
Hanya menjual barang
orisinil, bukan tiruan. 

Bisa menjaga kepercayaan
dari pembeli
Harga kompetitif (lebih murah
atau sama dengan usaha
jastip lain).
Pahami cara kerja
jastip,mulai dari promosi,
pembayaran DP, hingga
pengiriman. 
Promosi dan testimoni
pembeli sangat penting. 
Lakukan live shopping
langsung di tempat belanja
jika memungkinkan.



6 TEMPAT BELANJA UNTUK
JASTIP DI BANGKOK 

PLATINUM
FASHION MALL

ASIATIQUE
NIGHT MARKET

BIG C
SUPERMARKET

PRATUNAM

CHATUCHAK
WEEKEND
MARKET

TOFU SKIN CARE
PRATUNAM

SAMPHENG
MARKET

CHINATOWN



Urban Sketching adalah sebuah komunitas global yang para anggotanya 
menggambar berbagai macam obyek yang ada di depan mata langsung dari jalan. 
Obyek urban sketching bisa berupa bangunan, moda transportasi, orang yang 
sedang lalu lalang, sampai makanan yang terhidang di depan kita. 

Thailand sendiri merupakan tempat yang tepat untuk praktek urban sketching dan 
memiliki komunitas urban sketcher yang cukup aktif. Tapi sangat jarang sekali 
traveler Indonesia yang memadukan jalan-jalan di Thailand dengan menggambar. 
 
Padahal jika diseriuskan, traveler Indonesia yang traveling ke Thailand bisa 
menjadi pelopor urban sketching in Thailand atau jadi content creator urban 
sketching khusus Thailand.

Nah, ini kesempatan nih. Ayo keliling Thailand sambil menggambar! 

URBAN SKETCHING



10 Tips for Urban
Sketching in Thailand

Tentukan tempat di mana kita ingin
menggambar. Pastikan tempat tersebut
memiliki jarak pandang yang luas.
Pastikan situasi dan lokasi sekitar aman
dan nyaman. 
Cari lokasi unik dan relatif sepi dari
pengunjung/turis. Atau cari sudut sepi di
tempat wisata populer. 
Gunakan kertas gambar yang tidak
terlalu besar.
Bawalah alat gambar
(pensil/spidol/bolpen) ekstra.
Tidak perlu harus sama persis dengan
obyek. Menggambarlah sesuai gaya kita.
Nikmati proses urban sketching, tapi
tetap waspada dengan apa yang terjadi
di sekitar kita.
Mulailah dengan menggambar outline
obyek dengan pensil/spidol/bolpen. Jika
ingin diwarnai, lakukan di penginapan
atau ketika kembali ke Indonesia. Jangan
lupa untuk mendokumentasikan obyek
dengan kamera.
Untuk menggambar bangunan, perlu
perspektif dan skala. Tapi dua hal ini
jangan menghambat kreatifitas kita.
Sketch what you see. Gambarlah apa
yang ada di depan mata.



WAT ARUN
(dari seberang Chao
Phraya River)

BANGKOK CITY
(dari rooftop
Thailand Creative &
Design Centre)

BANGKOK CITY
(dari rooftop King
Power Mahanakhon
Skywalk)

JIM THOMPSON
HOUSE MUSEUM
(suasananya sepi
dan setiap sudut
bisa dijadikan obyek
gambar)

JALUR BTS
(dari arah masuk ke
MBK dari National
Stadium)  

10 LOKASI TERBAIK UNTUK
URBAN SKETCHING DI BANGKOK

THE ARTIST HOUSE
(rumah kayu di
Khlong Bang Luang)

LHONG 1919
(grafiti di dinding,
suasana chao
phraya river, dan
Mazu shrine)

ASIATIQUE FERRIS
WHEEL
(dari seberang Chao
Phraya River atau
tempat parkir
Asiatique)

CHONG NONSI
PEDESTRIAN
BRIDGE
(Sathorn Road)

GIANT SWING
(Bamrung Mueang
Road)



Claudia Kaunang
Claudia Kaunang adalah satu-satunya travel personality Indonesia yang juga berprofesi sebagai coach, 

trainer, dan mentor bersertifikasi.
 

CK adalah seorang Certified Behavior Consultant, praktisi photo therapy dari Points of You, dan wealth 
coach/mentor for women bersertifikasi dari Money Coaching Institute USA.

 
CK sudah menerbitkan 16 buku perjalanan, mengunjungi 79 negara dan mendatangi lebih dari seribu kota 

di dunia, serta memiliki beberapa bisnis perjalanan. CK dikenal oleh masyarakat Indonesia melalui 
program #TripBarengCK dan #CKWorkshop. Visi CK adalah membantu mewujudkan mimpi orang 

Indonesia melalui perjalanan dan pendidikan. 


