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CHẠM ĐẾN BÌNH YÊN 

 

 

Là một trong những điểm đến được xếp vào danh sách ưu thích của du khách, Thái Lan chưa bao 

giờ làm du khách thất vọng. Với vô vàng những điểm tham quan vui chơi giải trí náo nhiệt như 

Pattaya, Bangkok, Phuket, Chiangmai… Thái Lan còn có những điểm đến vô cùng thú vị bởi sự bình 

yên và hoài cổ. Kanchanaburi, một vùng quê yên bình ở miền Trung Thái Lan cách thủ đô Bangkok 

130km chắc chắn sẽ không làm quý du khách thất vọng.

Khởi hành: Thứ 4 hằng Tuần 

Phương tiện: Hàng không Bamboo – Ô tô đời mới 



 
 

******** 

TRẢI NGHIỆM CỦA BẠN 

 Khám phá rừng quốc gia Erawan cùng thác 7 tầng nổi tiếng trong xanh. 

 Trải nghiệm tàu điện ngầm và thoả thích khám phá chợ đêm Jodd Fairs Night Market. 

 Check in quán cà phê nổi tiếng với phong cảnh thơ mộng Meena Café. 

 Trải nghiệm Resort Ven Sông Kwai nổi tiếng. 

 Trải nghiệm bè Bamboo Rafting thú vị. 

 Tham quan làng cổ Mallika với lối kiến trúc cổ đại của người Thái. 

 Khu phức hợp thương mại ICON SIAM - trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất hàng 

đầu tại Thailand. 

NGÀY 01: SÀI GÒN – BANGKOK - KANCHANABURI (Ăn trưa, tối)  

Sáng: Trưởng đoàn công ty lữ hành đón đoàn tại sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục bay đi Bangkok 

trên chuyến bay QH 325 lúc 09:30.  

Trưa: Đoàn đến thủ đô Bangkok. Qúy khách dùng bữa tại nhà hàng địa phương sau đó khởi hành 

đến với tỉnh Kanchanaburi: 

 Ghé thăm cầu Kwai – nơi lưu dấu những trang sử anh hùng của Kanchanaburi với lối thiết 

kế độc đáo, được xem như biểu tượng của xứ sở này. 

 Death Railway – Đường sắt tử thần với khung cảnh thiên nhiên vừa đáng sợ lại không kém 

phần nên thơ. 

Sau đó đoàn về nhận phòng resort nghỉ ngơi, dạo bè tắm sông tự do.  

Đoàn sẽ cùng nhau trải nghiệm loại hình du ngoạn độc đáo Bamboo 

Rafting ngắm cảnh 2 bên bờ sông bằng bè tre, tận hưởng thiên nhiên 

tuyệt sắc cùng với không khí trong lành thư giãn. 



 
 

Tối: Quý khách ăn tối tại Resort. Quý khách giao lưu văn nghệ với nhau trên bè tại resort hoặc cùng 

tham gia chương trình lửa trại tuỳ theo nhu cầu cá nhân.  

NGÀY 02: KANCHANABURI - THÁC ERAWAN (Ăn sáng,trưa,tối)  

5h sáng: Đoàn di chuyến đến với Suối khoáng nóng Saiyok. Suối được hình thành do các mạch nước 

ngầm chảy ngang qua khu vực có nham thạch núi lửa và bị nhiệt của nham thạch làm cho nóng lên 

trở thành nước nóng. 

Sáng: Đoàn dùng buffet sáng tại resort. Sau đó đoàn di chuyển thăm 

quan:  

 Làng Cổ Mallika: nơi được mệnh danh là thắng cảnh bình 

yên của Kanchanaburi, tìm hiểu về phong cách sống của 

người Xiêm xưa kia, ngắm nhìn những công trình cổ tuyệt 

đẹp, thăm quan chợ địa phương mua và thưởng thức đặc sản 

cũng như quà lưu niệm tại nơi đây. Ngoài ra quý khách còn 

có thể tự túc thuê trang phục cổ truyền để trải nghiệm làm 

người Thái Lan.  

 Ghé thăm cây Muồng Tím Trăm Tuổi với tán cây rộng đến 

15m, tại đây, quý đoàn sẽ cảm nhận được bầu không khí vô 

cùng mát dịu và khung cảnh tựa trời Tây. 

Trưa: dùng cơm trưa tại nhà hàng. Sau đó đoàn di chuyển đến 

với: 

 Vườn Quốc gia Erawan Chiêm ngưỡng ngọn thác bảy 

tầng Erawan đẹp nhất Thái Lan nối tiếng hùng vĩ và trong 

xanh nằm sâu trong khu rừng rộng lớn với diện tích 550km2    

Tối: Quý khách dùng bữa tại nhà hàng. Xe và HDV đưa Quý khách 

về lại Resort nghỉ ngơi.  

NGÀY 03: KANCHANABURI  - BANGKOK (Ăn sáng, tối)  

Sáng: đoàn dùng buffet sáng tại Resort, làm thủ tục trả phòng, tạm biệt vùng đất bình yên 

Kanchanaburi và trở về với thủ đô nhộn nhịp – xứ sở của nụ cười – Bangkok. Đoàn ghé tham quan: 



 
 

 Wat Tham Sua là một kỳ quan kiến trúc. Ngôi đền được 

đặt trên đỉnh một ngọn đồi, phía trước đập Mae Klong 

và được bao quanh bởi một cánh đồng lúa rộng lớn. 

Trèo lên 157 bậc thang dốc đứng lên đỉnh, nơi bức 

tượng Phật vàng khổng lồ nằm bên trong mái vòm 'hào 

quang' bán nguyệt.  

 Đoàn dừng chân tại quán Cafe Meena nổi tiếng, tham quan chụp hình và trải nghiệm cafe giữa 

đồng lúa, ngắm nhìn không gian thơ mộng, trữ tình vô 

cùng bình yên. 

Trưa: Quý đoàn tự túc dùng bữa trưa theo sở thích cá nhân tại 

quán cafe Meena. Sau đó quý khách di chuyển vể thủ đô 

Bangkok. 

Về đến Bangkok, đoàn ghé thăm: 

 Viếng đền Phật Bốn Mặt linh thiêng tọa lạc ngay tại trung tâm thủ đô Bangkok. Sau đó tự do 

tham quan mua sắm  tại các khu trung tâm thương mại: BigC, Central world, Siam Paragon 

hay chợ sỉ Platinum,…  

Tối: ăn tối tại nhà hàng địa phương. Sau đó, HDV đưa đoàn về khách sạn, làm thủ tục nhận phòng và 

nghỉ ngơi tại khách sạn. Nghỉ đêm tại khách sạn 4sao Bangkok. 

Quý khách tự do khám phá thủ đô về đêm với nhiều họạt động hấp dẫn như: thưởng thức ẩm thực 

hoặc massage tại Chinatown, uống bia ở phố Tây Khaosan… hoặc có thể tham gia vào chương trình 

dùng bữa tối trên du thuyền cùng thưởng thức nhạc Thái và dạo ngắm sông Chaophraya lung linh 

về đêm (chi phí du thuyền tự túc). 

NGÀY 04: BANGKOK - SHOPPING (Ăn sáng, trưa, tối)  

Sáng: quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. Sau đó làm thủ tục trả phòng di chuyển tham quan:  

 Dạo thuyền trên dòng sông Chaophaya huyền thoại, ngắm nhìn đặc điểm khác lạ giữa 

Bangkok xưa và nay. 



 
 

 Đoàn viếng thăm ngôi chùa linh thiêng nhất nước Thái – Wat Yannawa với hình dáng như 

chiếc thuyền lớn. Nơi đây được biết tới là ngôi chùa lưu giữ nhiều xá lợi Phật nhất xứ Chùa 

Vàng.  

 Chùa Arun nằm trên bờ tây sông Chao Phraya, 

Thonburi. Chùa có tên tiếng Việt Chùa Bình Minh. Đây 

là ngôi chùa cổ kính nhất của Bangkok. Khi vua Thakssin 

quyết định xây dựng kinh đô mới tại Thonburi ông đã tới 

đây vào một buổi bình minh.  

Trưa: Tham quan đại siêu thị ICON SIAM, một tổ hợp bảo tàng 

thương mại thuộc top đẳng cấp thế giới lần đầu tiên có tại Thái 

Lan. Tại đây, quý khách sẽ tự do tham quan mua sắm, hoặc 

thưởng thức hàng trăm món ăn mang đậm hương vị Thái, hoặc có thể 

thưởng thức cafe và ngắm nhìn sông Chaophraya…  

HDV gửi đoàn chi phí dùng bữa trưa (150baht/người), quý 

khách tự do ăn uống tại trung tâm thương mại.  

Xe đưa đoàn về khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi. Đoàn dùng bữa 

tối tại nhà hàng địa phương. 

Tối:  HDV sẽ đưa Quý khách trải nghiệm hệ thống tàu điện ngầm 

hoặc xe tuktuk (chi phí di chuyển tự túc) đến với chợ đêm Jodd Fairs Night Market (Tên mới của 

chợ đêm Xe Lửa) toạ lạc tại đường Rama9. 

Tại đây, quý du khách sẽ có cơ hội thương thức hàng trăm món ẩm thực đường phố Thái Lan hấp dẫn 

như: sườn núi ớt xiêm xanh, hủ tiếu gà, hải sản xô sốt cajun, xôi xoài, trà sữa, xiên que nướng… 

NGÀY 05: BANGKOK – SÀI GÒN (Ăn sáng)  

Sáng: đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn. Sau đó làm thủ tục trả phòng. Di chuyển tham quan: 

 Trung tâm nghiên cứu rắn độc và cùng xem xiến rắn với những màn xiếc đầy kịch tính, tìm 

hiểu về phương thức làm thuốc cổ truyền của người Thái. 



 
 

Trưa: Đoàn chuyển ra sân bay, đến quầy làm thủ tục đón chuyến bay QH 326 lúc 12:00 về lại thành 

phố Hồ Chí Minh. Trưởng đoàn chia tay đoàn, hẹn gặp lại quý khách trong những hành trình tiếp theo.  

Thứ tự chương trình trong thực tế có thể sẽ bị hoán đổi, tuy nhiên vẫn đảm bảo đủ điểm tham quan.  

GIÁ TOUR TRỌN GÓI 
 

 

Ngày khởi hành 

 

Người lớn 

Trẻ em  
Từ 02 đến 11 tuổi 

Em bé 
Dưới 02 tuổi 

Ngủ chung với người lớn 

 

15/03 

18, 25/02 

 

 

9.490.000 

 

 

8.540.000 

 

 

1.990.000 

Chặng bay QH 325 09:30 SGN - 11:00 BKK 

QH 326 12:00 BKK - 13:25 SGN 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

 Vé máy bay khứ hồi Sài Gòn  Bangkok | Bangkok  Sài Gòn: 7kg xách tay + 20kg ký gửi. 

 Thuế hàng không gồm: thuế phi trường hai nước, phí an ninh, phụ thu xăng dầu. 

 Khách sạn tiêu chuẩn 3-4* (02 người lớn/ phòng đôi), phòng 3 sẽ được bố trí khi cần thiết. 

 Chi phí ăn uống, vé tham quan theo chương trình.  

 Bảo hiểm du lịch suốt tuyếnvới mức đền bù tối đa 210.000.000 đồng/trường hợp. (Quý khách 

từ 70 tuổi trở lên vui lòng mua mức bảo hiểm tự túc) 

 Quà tặng: nón du lịch, bao da hộ chiếu. 

 Trưởng đoàn theo đoàn suốt tuyến, HDV địa phương tiếng Việt.  

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

 Chi phí làm hộ chiếu (còn hạn trên 06 tháng tính từ ngày kết thúc tour). 

 Chi phí ăn uống tại cf Meena + các chi phí ăn uống phát sinh ngoài chương trình. 



 
 

 Visa tái nhập Việt Nam 1 lần đối với Việt Kiều và người nước ngoài: 60 USD/khách. 

 Hành lý quá cước, tiền phục vụ, khuân vác, điện thoại, giặt ủi… ngoài chương trình. 

 Tiền bồi dưỡng cho tài xế và hướng dẫn viên địa phương: 4USD/ khách/ ngày. 

 Phụ thu phòng đơn: 3.990.000/khách 

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR 

 Quý khách đăng ký tour cung cấp thông tin đầy đủ theo yêu cầu của nhân viên du lịch. 

 Vui lòng thanh toán toàn bộ tiền trước khi đi tour 07 ngày làm việc. 

 Sau khi đăng ký, quý khách hủy tour sẽ phải mất tiền cọc 3.000.000đ. 

 Hủy trước ngày khởi hành 07 ngày làm việc: 50% giá tour. 

 Hủy trước ngày khởi hành 04 ngày làm việc: 70% giá tour. 

 Hủy sau 04 ngày làm việc: 100% giá tour. 

 Trường hợp 2 trẻ em đi chung với 2 người lớn, Quý khách vui lòng đóng tiền 1 trẻ em giá 

người lớn để lấy thêm 1 giường vì phòng bên Thái khá nhỏ 

Chúc Quý khách có một hành trình trải nghiệm vui vẻ và thú vị!! 


