
  

  
 

 

TOUR KHÁM PHÁ CHIANG MAI – CHIANG RAI 

MÊ CUNG THAM LUANG NANG NON 
(5 NGÀY 4 ĐÊM) 

 

Những điểm tham quan nổi bật:  

 “ MÊ CUNG THAM LUANG NANG NON – CHUNG TAY HOÀN THÀNH MỘT SỨ MẠNG 

CAO CẢ ” nơi khiến 12 cầu thủ nhí cùng huấn luyện viên của họ bị mắc kẹt trong hang động cùng 

với bóng tối trong gần hai tuần. Cuộc giải cứu thần kỳ của đội cứu hộ thợ lặn chuyên nghiệp trên khắp 

thế giới và đồng thời biến hang Tham Luang trở thành một điểm du lịch nổi tiếng mà ai cũng phải ghé 

đến tham quan. 

 Chùa trắng - Wat Rong Khun một trong những biểu tượng tham quan nổi tiếng của đất nước Thái 

Lan với những đường nét sắc sảo và tinh tế tượng trưng cho sự thanh khiết của Đức Phật. 

 Chùa xanh - Wat Rong Suea Ten thiên đường “sống ảo” dành cho du khách khi ghé thăm. Là nơi 

đặt bức tượng Đức Phật bằng ngọc trắng tinh khiết cực lớn, phía hai bên tường còn là những bức bích 

họa tuyệt đẹp miêu tả những câu chuyện của Phật.  

 Chùa Phrathat Doi Kham - trưng bày có rất nhiều tượng Phật ngồi trong các tư thế ngồi trên bệ màu 

trắng bao quanh bởi những tượng Phật nhỏ hơn. 

 Suối nước nóng Doi Saket Hot Springs  

 Chụp hình check in với tượng Singha (tượng kỳ lân) tại Công viên Nông trại Singha TẶNG 01 

BỮA TỐI BBQ BUFFET KIỂU THÁI 

 Chùa Saeng Kaew Phothiyan ngôi chùa nổi tiếng và được người dân Thái kính ngưỡng thường đến 

để làm lễ ban phước lành  

 Warorot Market khu chợ địa phương khá nổi tiếng ở Chiang  Mai 

 Khám phá tìm hiểu văn hóa, lịch sử tại Tam Giác Vàng. 

 Tham quan khu phức hợp thương mại phong cách châu âu Maya One Nimman 

 

 

 

 

NGÀY 1: TP.HCM- CHIANGMAI – CHIANGRAI               (Ăn chiều nhẹ, ăn tối) 



  

  
 

 

Trưa: Trưởng đoàn đón khách tại sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục checkin trên chuyến bay VJ891 SGN-

CNX 11:25 – 13:00 đi Chiang Mai. Đến nơi, xe và HDV đón Quý khách và di chuyển về Chiang Rai. Đoàn 

tham quan:  

  Tham quan Suối nước nóng Doi Saket Hot Springs tại đây du khách có thể tự mua trứng để luộc 

trong hồ nước nóng  

Tối : Đoàn nhận phòng khách sạn, dùng bữa tối tại nhà hàng với những 

món ăn đặc trưng của vùng Bắc Thái. Nghỉ đêm tại Chiang Rai. 

 

 

 

NGÀY 2: CHIANG RAI      

  (Ăn sáng,trưa, tối) 

Sáng: Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn. Sau đó HDV đưa đoàn khởi hành 

tham quan, khám phá Chiang Rai.  

 Tham quan Wat Rong Suea Ten – Ngôi chùa xanh cực phẩm tại 

Chiang Rai với lối kiến trúc độc đáo, mang hơi hướng phật giáo đặc 

trưng của miền Bắc Thái. Bên trong và ngoài ngôi chùa được bao phủ 

bởi màu xanh dương mát mắt và được điểm xuyết bởi những họa tiết 

dát vàng  lộng lẫy. Đây là thiên đường “sống ảo” dành cho du khách 

khi ghé thăm.  

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại Singha Park. Sau đó đi chuyển đi tham quan: 

 Công viên quốc gia Tham Luang Nang Non tham quan khu sinh 

thái & quần thể động thực vật tại đây. Đồng thời ghé tham quan Hang 

Động Tham Luang Nang Non, nơi trước kia khá nổi tiếng với phóng 

sự một nhóm mười hai cậu bé (từ 11 đến 16 tuổi) cùng với huấn luyện 

viên của mình bị mắc kẹt trong hang và hành trình giải cứu kỳ tích 

 Khám phá tìm hiểu Tam Giác Vàng (Golden Triangle) nổi tiếng thế 

giới nằm giữa ngã 3 sông là biên giới của Lào - Thái Lan – Myanmar  

Tối:  Dùng bữa tối BBQ buffet kiểu Thái. Về lại khách sạn, nghỉ ngơi.  

 

NGÀY 3: CHIANG RAI – CHIANG MAI      (Ăn sáng,trưa, tối) 

Sáng: Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn, trả phòng trở về Chiang Mai. Trên đường ghé tham quan: 

 Chụp hình check in với tượng Singha (tượng kỳ lân) tại Công 

viên Nông trại Singha. Được xem là trang trại lớn nhất của của xứ 

sở chùa Vàng Thái Lan. Chiếm phần lớn diện tích ở Singha Park là 

khu đồng cỏ thảo nguyên rộng mênh mông, cùng với đó là những 

cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu và những đồi chè xanh ngát (bao gồm 

chi phí xe điện vào bên trong công viên, không bao gồm các hoạt 

động vui chơi trong công viên nếu muốn tham gia thì khách phải 

trả thêm tiền tùy vào mỗi trò chơi)  



  

  
 

 Chùa trắng – Wat Rong Khun một trong những biểu tượng tham quan nổi tiếng của đất nước Thái 

Lan – hay đến để thấy được sự vĩ đại của bàn tay con người. Với những đường nét sắc sảo và tinh tế, 

chắc chắn bạn sẽ có cảm giác ngỡ ngàng như lạc vào xứ sở cổ tích 

tại đất nước Thái Lan hàng ngàn năm trước.  

Trưa: Dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. Sau đó tham quan 

 Chùa Saeng Kaew Phothiyan ngôi chùa nổi tiếng và được người 

dân Thái kính ngưỡng thường đến để làm lễ ban phước lành. Ngôi 

chùa có những vườn tượng cao từ các vị thần Hindu như Ganesha 

và Shiva được chạm khắc tỷ mỹ độc đáo và to lớn. Ngoài ra các du 

khách sẽ được trải nghiệm các nghi thức ném đồng xu để ban phước 

lành tại chùa  

 Shinawatra Thai Silk tham quan nhà máy lụa lâu đời nhất tại Thái 

Lan thành lập từ năm 1911. Tại đây khách sẽ thấy được các sản phẩm 

vải lụa dệt dựa trên truyền thống lanna cổ của người dân Thái Lan. Du 

khách cũng được trải nghiệm nghệ thuật dệt lanna của cổ truyền của 

người Thái  

 Đoàn tham quan & mua sắm tại Warorot Market - khu chợ địa phương 

khá nổi tiếng ở Chiang Mai với đa dạng các mặt hàng từ thức ăn đường 

phố, đồ lưu niệm, quần áo, giày dép, thực  phẩm tươi sống – phơi khô, 

v.v   

Tối: Xe đưa đoàn đi ăn tối, nghỉ đêm tại Chiang Mai.  

 

 

NGÀY 4: CHIANG MAI         (Ăn sáng,ăn trưa) 

 

Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn, sau đó tham quan: 

 Cổng thành phố Thapae cổng thành bằng đá được xây từ thế kỷ XIII 

vào thời vương triều Lanna. Nơi đây là điểm tụ họp, vui chơi nổi tiếng 

của thành phố Chiang Mai. Với dãy tường thành cổ san sát bao bọc, 

nơi đây tạo cảm giác như một quảng trường nơi vừa có thể chụp hình, 

thăm thú cảnh quan, vừa được chơi với những chú chim bồ câu xinh 

xắn.  

  Wat Phra That Doi Kham Ngôi đền được xây dựng là một di tích 

thiêng liêng của Đức Phật. Một huyền thoại địa phương kể về hai gã 

khổng lồ sống ở khu vực Doi Kham hàng ngàn năm trước và người được cho là cannibals. Khi Đức 

Phật viếng thăm khu vực, ông thuyết phục những người khổng lồ từ 

bỏ ăn thịt đồng loại và chuyển sang tu Phật giáo. Đức Phật cho họ 

một xá vật trên mái tóc của mình, hiện nay được lưu giữ trong khu 

đền chính. Có căn phòng trưng bày nhiều vật linh thiêng  với những 

cây cột xanh hình vuông trang trí bằng hoa văn bằng vàng. Phòng 

trưng bày có rất nhiều tượng Phật ngồi trong các tư thế ngồi trên bệ 

màu trắng bao quanh bởi những tượng Phật nhỏ hơn. 



  

  
 

 Wat Ban Den (hay tên đầy đủ là “Wat Den Saree Sri Muang Kaen”) – Ngôi chùa với kiến trúc 

Lanna miền Bắc Thái cùng biểu tượng thiên điểu độc đáo. Tọa lạc tại sườn núi, bao phủ bởi khung 

cảnh thiên nhiên thơ mộng, khuôn viên chùa khá rộng thoáng với các gian thờ bằng gỗ tếch vàng, được 

chạm khắc hoa văn tinh xảo. Từng chi tiết mô tả lại các câu truyện kể trong văn chương nền văn hóa 

Lannna có một không hai. Gian thờ chính được chạm khắc hình 2 chú 

chim thần của vườn thượng uyển, khá khác biệt so với các ngôi chùa 

ở Chiang Mai đa phần được trang trí bởi thần rắn Naga dọc 2 bên lối 

đi. Bên trong điện thờ là một tượng phật màu trắng “Prachao 

Thanchai” cực kỳ linh thiêng, du khách trong và ngoài nước đều đến 

đây cầu nguyện phúc lành. Đến đây, ngoài thưởng ngoạn kiến trúc 

lộng lẫy của ngôi đền, du khách còn được thả mình với bức tranh toàn 

cảnh thơ mộng của Chiang Mai nhìn từ trên cao.  

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa, nghỉ ngơi. Sau đó tham quan:  

 Đài tưởng niệm 3 Vị Vua tọa lạc tại trung tâm thành phố Chiang Mai 

là bức tượng ba vị vua với hình ảnh của vua Mengrai - người sáng lập ra thành phố Chiang Mai, vua 

Ramkamhaeng  của Sukothai và vua Ngam Muang của Payao. 

 Tham quan khu phức hợp thương mại phong cách châu âu Maya 

One Nimman - sẽ khiến bạn có cảm giác lạc đến một đất nước nào 

đó ở Châu Âu vậy. Dáng vẻ Châu Âu cổ kính hiện lên trong mọi ngóc 

ngách, từ những viên gạch màu cam, biểu hiệu kiểu retro, thậm chí 

từng bậc cầu thang lên xuống, rồi tháp chuông đồng hồ, khu vực quảng 

trường rộng rãi…  

Tối: Tự do mua sắm tại Central Festival Chiang Mai & tự túc dùng bữa tối. 

Nghỉ đêm tại Chaing Mai. 

 

NGÀY 5: CHIANG MAI – TPHCM        (Ăn sáng, ăn trưa)  

 

Sáng: Ăn sáng tại khách sạn, Đoàn làm thủ tục trả phòng. 

 Đoàn ghé mua sắm mua quà lưu niệm & đặc sản vùng miền. 

Đến giờ hẹn HDV đưa Quý khách ra sân bay (ăn cơm trưa tại sân bay) và làm thủ tục chuyến bay VJ892 CNX-

SGN 14:25 - 16:00 trở về TP.HCM. Kết thúc ngày tham quan Đoàn về tới TP.HCM chia tay Quý khách .  

Lưu ý : Thứ tự chương trình có thể thay đổi theo sự sắp xếp của công ty để phù hợp với tình hình thực tế 

nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan. 

 

 

          ------------------------------------------************----------------------------------------- 

 

 

 

 

NGÀY KHỞI HÀNH CHUYẾN BAY GIÁ TOUR TRỌN GÓI GHÉP ĐOÀN (VND) 



  

  
 

NGƯỜI LỚN 
(Trên 11 Tuổi) 

TRẺ EM (2 => Dưới 11 Tuổi) EM BÉ ( Dưới 2 Tuổi) 

Ngủ chung giường người lớn 

Ngày 13 tháng 12 

VJ891  SGN-CNX 

11:25 - 13:00 

VJ892  CNX-SGN 

14:30 - 16:00 

8.990.000 7.990.000 1.500.000 

Ngày 20 tháng 12 8.990.000 7.990.000 2.500.000 

Ngày 10 tháng 01 8.990.000 8.490.000 2.500.000 

17/1  

(26 tháng Chạp) 
8.990.000 8.490.000 2.500.000 

24/01 

 (Mùng 3) 
12.990.000 12.490.000 2.500.000 

31/01/2023 

(Mùng 10) 
9.990.000 9.490.000 2.500.000 

14/02/2023 

8.990.000 8.490.000 2.500.000 

21/02/2023 

28/02/2023 

07/03/2023 

21/03/2023 

 

❖ GIÁ TOUR TRỌN GÓI BAO GỒM: 

 Vé máy bay khứ hồi SGN-CNX-SGN (bao gồm 20kg hành lý ký gửi và 7kg hành lý xách tay). 

 Thuế sân bay 2 nước, Phí an ninh du lịch & Phí phụ thu xăng dầu. 

 Khách sạn 4* tiêu chuẩn - Tham khảo: White Boutique Hotel and Spa Chiang Mai, Furama Chiang 

Mai, Chiangmai Hill Hotel, Pimann Inn Hotel Chiang Rai, Blue Lagoon Chiang Rai (2 Người/phòng) 

 Xe máy lạnh du lịch phục vụ suốt tuyến. 

 Nước suối phục vụ suốt tuyến.   

 Các bữa ăn theo lịch trình. 

 Hướng dẫn địa phương phục vụ suốt tuyến.                       

 Vé vào cổng các nơi tham quan theo chương trình. 

 Bảo hiểm du lịch Việt Nam với mức bồi thường tối đa 220.000.000vnđ tại Việt Nam 

  Nón du lịch. 

 

❖ GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 

 Hộ chiếu - Chi phí cá nhân.    

 Tiền tip cho HDV địa phương và lái xe (4$/Ngày/Khách). 



  

  
 

 Visa tái nhập Việt Nam (35$/khách) đối với ngoại kiều. (Giá có thay đổi theo quy định của cục xuất 

nhập cảnh). Các chương trình tour tự chọn khác 

 Giá trên chưa bao gồm VAT (xuất hoá đơn đỏ). 

 Phòng đơn phụ thu (nếu khách muốn ở 1 người 1 phòng): 120$/tour. 

 

LƯU Ý: 

 (Hộ chiếu) Phải còn thời hạn sử dụng trên 6 tháng (Tính từ ngày khởi hành). 

 Tour thuần túy du lịch, suốt chương trình Quý khách vui lòng không rời đoàn.  

 Nếu khách là Việt Kiều hoặc nước ngoài phải có visa nhiều lần và phải mang theo lúc đi tour. 

 Trẻ em dưới 15 tuổi phải có bố mẹ đi cùng hoặc người được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền từ bố mẹ 

 Đối với khách hàng từ 70 tuổi trở lên, gia đình và quý khách phải cam kết đảm bảo tình trạng sức khỏe 

với Cty chúng tôi trước khi tham gia tour. Nếu có bất cứ sự cố nào xảy ra trên tour, Cty sẽ không chịu 

trách nhiệm dưới mọi tình huống. 

 Công ty du lịch sẽ không chịu trách nhiệm nếu Quý khách bị từ chối nhập cảnh.  

 Công ty được phép thay đổi lịch trình chuyến đi, sử dụng các hãng hàng không thay thếm nhưng vẫn 

đảm bảo tham quan đầy đủ các tuyến điểm theo chương trình. 

 Hủy tour sau khi đăng ký phí phạt 50% tiền cọc. 

 Hủy tour trước 7 ngày phí phạt = 50% tổng giá tour chương trình. (Tính theo ngày làm việc) 

 Hủy tour trong trước 5 ngày phí phạt = 75% tổng giá tour chương trình. (Tính theo ngày làm việc) 

 Sau thời gian trên phí phạt = 100% tổng giá trị chương trình. (Tính theo ngày làm việc) 

 

 

** Trong những trường hợp khách quan như: khủng bố, thiên tai… hoặc do có sự cố, có sự thay đổi lịch 

trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như: máy bay, tàu hỏa… thì Cty sẽ giữ quyền thay đổi 

lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi 

thường những thiệt hại phát sinh **. 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH MỘT CHUYẾN ĐI VUI VẺ & THOẢI MÁI ! 


