
 
  

 

 
 

 

Khởi hành Thứ 5 tuần 

Thời gian: 4 ngày 3 đêm 

Hàng không: Vietjet Air 

 

 

 

NGÀY 

KHỞI HÀNH 
CHUYẾN BAY 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI (VND/KHÁCH) 

NGƯỜI LỚN 

( ≥11 Tuổi) 

TRẺ EM 

(2 – Dưới 11T) 

EM BÉ 

(Dưới 2T) 

Ngủ chung giường người lớn 

13/04/2023 

Chuyến bay đi: VJ891 

SGN-CNX 11:25 – 13:00 

 

Chuyến bay về: VJ892 

CNX-SGN 14:30 – 16:00 

9,590,000 8,590,000 1,500,000 

20/04/2023 9,590,000 8,590,000 1,500,000 

25/05/2023 9,590,000 8,590,000 1,500,000 

08/06/2023 9,990,000 8,990,000 1,500,000 

15/06/2023 9,990,000 8,990,000 1,500,000 

22/06/2023 9,990,000 8,990,000 1,500,000 

29/06/2023 9,990,000 8,990,000 1,500,000 

06/07/2023 9,990,000 8,990,000 1,500,000 

13/07/2023 9,990,000 8,990,000 1,500,000 

20/07/2023 9,990,000 8,990,000 1,500,000 

27/07/2023 9,990,000 8,990,000 1,500,000 

03/08/2023 9,990,000 8,990,000 1,500,000 

10/08/2023 9,990,000 8,990,000 1,500,000 

17/08/2023 9,590,000 8,590,000 1,500,000 

14/09/2023 9,590,000 8,590,000 1,500,000 

21/09/2023 9,590,000 8,590,000 1,500,000 

28/09/2023 9,590,000 8,590,000 1,500,000 



 
  

 

 
 

 

Những điểm nổi bật: 

 Nằm trên đồi Doi Suthep, chùa Phrathat linh thiêng ánh lên ánh vàng lung linh trong ráng chiều, 

cùng với năng lượng huyền ảo từ xá lợi Phật, sẽ khiến bạn và người thân cảm thấy bao mệt mỏi 

trong cuộc sống trần gian này thật nhỏ bé. 

 Thưởng thức bữa tối truyền thống Kantoke, bạn sẽ cảm nhận được nét tinh hoa mà người dân 

Chiangmai mang vào bữa ăn của mình, cùng với điệu múa dù trong trang phục địa phương đậm nét 

vùng cao, tất cả cùng hòa mình vào những âm thanh đến ngây lòng. 

 Chùa trắng - Wat Rong Khun 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.  

 Chùa xanh – Wat Rong Sua Ten với màu xanh dương nổi bật với kiến trúc vô cùng độc đáo 

 Là bối cảnh của bao bộ phim hành động Thái Lan và Hollywood, Tam giác Vàng – nơi giao nhau của 

3 nước Myanmar – Lào – Thái Lan, từng là nơi xảy ra những biến cố trong lịch sử đẫm máu đi kèm 

với loài hoa Anh Túc trong suốt nhiều thập kỉ trước. Ngày nay, mảnh đất này đã chuyển mình, khoác 

áo mới, chuyến dạo thuyền trên sông Mae Sai chắc chắn mang đến cảm giác khó tả khi bao ký ức về 

miền đất này sống lại thật sinh động… 

 Đồi chè Choui Fong với màu xanh bạt ngàn của chè, cho bạn những tấm hình cực lung linh. 

 Suối khoáng nóng Mae Khachan, với nhiều khoáng chất từ lòng đất suốt hàng triệu năm qua, sẽ giúp 

bạn và gia đình cảm thấy sảng khoái với sự giao hòa giữa khí trời mát mẻ và hơi nóng từ suối khoáng. 

 Làng dân tộc cổ dài, trở nên nổi tiếng với hình ảnh những người phụ nữ với chiếc cổ cao hàng chục 

centimet, được định hình bằng những chiếc vòng kim loại, bạn sẽ thấy cái lạ và cái độc đáo của một 

nền văn hóa lâu đời. 

 Trại voi, nơi tập trung của hơn 30 chú voi được thuần dưỡng, quý khách có thể vui đùa, chăm sóc 

chúng nơi đây, thưởng thức show diễn đặc sắc và cưỡi voi xuyên rừng. 

 Trang trại hoa I love flower Garden sắc màu rực rỡ 

 Check-in cổng thành cổ Tha Phae Gate cùng những chú chim bồ câu đầy ấn tượng 

 Đêm đến, bạn có thể khám phá chợ đêm địa phương Night Bazaa với nhiều đặc sản địa phương hấp 

dẫn 



 
  

 

 
 

NGÀY 1 :  SÀI GÒN – CHIANG MAI                             (Ăn trưa nhẹ, chiều) 

Trưởng đoàn du lịch đón quý khách tại cột số 9 lầu 2 ga đi quốc tế 

sân bay Tân Sơn Nhất, khởi hành đi Chiang Mai lúc 11h25 trên trên 

chuyến bay VJ891 

Buổi chiều, xe và Hướng dẫn viên địa phương đón Đoàn tại sân bay 

quốc tế Chiang Mai và đưa đoàn vào trung tâm thành phố. Đoàn 

khởi hành đi tham quan: 

 Chùa cổ Lok Molee, tọa lạc tại trung tâm Chiang Mai, gần với 

Cổng Chang Puak ở rìa phía Bắc của thành cổ. Tương truyền 

rằng Chùa được xây dựng vào khoảng thế kỷ 14 bởi Vị vua 

thứ 6 của triều đại Mengrai, vua Kuena. Ngôi chùa đặc sắc 

bởi Ngôi chính điện bằng gỗ với mái 3 tầng được tạo tác độc 

đáo cùng nhiều phù điêu chạm khắc rất tinh tế nằm xen lẫn 

với những tháp cổ rêu phong trong một khuôn viên rất thanh 

tịnh. Đặc biệt nơi đây còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, là 

nơi an vị tro cốt một số thành viên Hoàng tộc của triều đại Mengrai và tro cốt của mười nhà sư 

Phật giáo được mời từ Miến Điện sang để thuyết giảng về Phật pháp. 

 Chùa Phrathat Doi Suthep – một trong những ngôi chùa thiêng liêng nhất tại Chiang Mai 

được người Thái Lan tin sùng và là nơi rất nhiều tín đồ Phật giáo đến hành hương trong các ngày 

lễ lớn, du khách thường ví von rằng nếu đến Chiang Mai mà chưa Viếng chùa PhraThat thì coi như 

chưa đến thành phố này. Đây là một ngôi chùa cổ do vua Kuena của vương triều Mangrai xây tại 

Doi Suthep. Theo truyền thuyết, xá-lợi của Đức Phật được thờ tại ngôi chùa này, do một Tăng sĩ 

tên là Sumanathera mang từ Sukhothai đến Lanna vào năm 1371. Khi xá-lợi được mang đến 

Lanna, vua Kuena đã cho xây một chedi (tương tự như một ngôi tháp) tại chùa SuanDak để thờ 

một phần, và phần còn lại được thờ tại Phra that Doi Suthep 

Buổi tối, Quý khách dùng Bữa tối Kantoke với những món ăn đặc trưng của vùng Bắc Thái, thưởng thức 

Chương trình nghệ thuật dân gian với âm nhạc và vũ điệu truyền thống Thái Lan 

Nghỉ đêm tại Chiang Mai. 

NGÀY 2: CHIANG MAI – CHIANG RAI                                                  (Ăn sáng, trưa, chiều) 



 
  

 

 
 

Buổi sáng, Đoàn trả phòng và khởi hành đến với Chiang Rai. Trên 

đường đi sẽ ghé: 

 Tham quan trại voi. Hãy làm quen với những chú voi thân 

thiện và cùng chú phiêu lưu trên các chặng rừng Chiang Mai. 

Bạn sẽ được nhìn ngắm khung cảnh thiên nhiên thơ mộng với 

những tầng cây lá trong sương sớm, tiếng chim hót ríu rít và 

bầu không khí trong lành khó tìm thấy ở những đô thị phồn 

hoa như Bangkok. Và cũng đừng quên "chộp" lại khoảnh 

khắc những anh bạn to xác trổ tài hội họa với những bức 

phác họa đầy sáng tạo nhé. 

 Cưỡi voi thám hiểm rừng già Chiang Mai mang đến cho bạn 

những khoảnh khắc vắt vẻo trên lưng voi, ngao du khắp chốn 

rừng núi hoang sơ, kỳ vĩ. Đặc biệt, sắc phong lan rạng ngời 

nơi đại ngàn hay vẻ duyên dáng, mềm mại của những cánh 

bướm cũng sẽ khiến tim bạn xốn xang. 

 Sau bữa trưa, xe đưa đoàn di chuyển đến Làng Cổ dài (Long 

Neck Village) tham quan và tìm hiểu những tập tục truyền 

thống của người dân tộc thiểu số Karen. Người Karen vốn có nguồn gốc từ Myanmar, nhưng do 

những yếu tố về kinh tế và chính trị nên họ dần di chuyển sang Thái Lan sinh sống và định cư. Họ 

có tập tục độc đáo là đeo vòng trên cổ, vì theo quan niệm truyền thống người Karen là con cháu 

của Phượng hoàng nên cổ càng dài sẽ càng đẹp và thanh cao, ngoài ra số lượng vòng trên cổ 

càng nhiều càng chứng minh cho sự giàu có và sung túc của gia đình. 

 Trên đường đi Chiang Rai, đoàn  dừng chân nghỉ ngơi và thư giãn tại khu vực Suối khoáng nóng 

Mae Khachan, đoàn tự do ngắm cảnh, mua quà lưu niệm hoặc tham gia các dịch vụ ngâm chân, 

luộc trứng. 

 Di chuyển tham quan Chùa Xanh - Blue Temple với kiến trúc độc đáo và lạ mắt. 

Đến Chiang Rai, đoàn ăn tối và nhận phòng khách sạn. Nghỉ đêm tại Chiang Rai 

 

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

Buổi sáng  Đoàn trả phòng, khởi hành đi: 

 Tham quan đồi chè Choui Fong – vựa chè lớn của Chiang Rai. Qúy khách tự do chụp ảnh tại đồi 

chè hoặc nghỉ ngơi, thưởng thức cafe, trà nóng theo ý thích. Tận hưởng buổi sáng với bầu không 

khí trong lành, tươi mát. 



 
  

 

 
 

 Tam Giác Vàng - là khu vực rừng núi nằm giữa biên giới ba 

nước Thái Lan, Myanma và Lào. Nơi đây từng là lãnh địa 

của trùm ma túy Khun Sa, nổi tiếng là nơi trồng cây Anh 

Túc và sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới. Ngày nay, 

Tam Giác Vàng là một trong những khu vực du lịch hấp dẫn 

của vùng cực Bắc Thái Lan, những ngọn đồi đầy hoa Anh 

Túc giờ đã thay thế dần bằng những vườn cây trái, những 

đồi chè và cà phê bạt ngàn. Đến đây, Du khách ngoài nghe 

kể về những câu chuyện hấp dẫn của vùng đất này, còn có 

thể tham quan và chiêm ngưỡng toàn bộ phong cảnh ngã 

ba sông nơi giáp giới với xứ Lào, Myanma, dạo thuyền trên 

dòng sông Mê Kông thơ mộng hoặc ngắm biên giới Mae 

Sai cửa ngõ giao thương giữa Thái Lan và Myanma.  

Buổi chiều, Đoàn  tham quan: 

 Chùa Trắng – Wat Rong Khun, chùa được ông Chalermchai 

Kositpipat – họa sĩ và là một trong những kiến trúc sư nổi 

tiếng ở Thái Lan thiết kế và xây dựng. Ngôi chùa được kết 

hợp một cách hoàn hảo giữa lối kiến trúc Thái cổ điển với 

phong cách siêu thực cùng tông màu chủ đạo toàn trắng 

biểu trưng cho sự tinh khiết của Đức Phật. 

Đoàn trở về lại Chiang Mai 

Buổi tối, Quý khách tự do dạo phố hoặc thỏa chí khám phá, mua sắm tại Chợ đêm Night Bazaa, tới đây 

bạn có thể chọn được rất nhiều những món đồ thủ công, handmade độc đáo để dành tặng cho những 

người thân yêu của mình 

Nghỉ đêm tại Chiang Mai 

 

NGÀY 4: CHIANG MAI – SÀI GÒN                                                                            (Ăn sáng) 

Buổi sáng, Qúy khách ăn sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng 

sau đó xe đưa đoàn đi tham quan và chụp ảnh tại: 

 Nông trại hoa I Love Flower Farm – Địa điểm check-in hàng 

ngàn người yêu thích. Quý khách sẽ bị ấn tượng bởi 

những ruộng hoa được quy hoạch ngay ngắn, tuỳ theo 

từng mùa và các loại hoa sẽ có sự thay đổi, sự phong 

phú về các chủng loại hoa đã tạo nên một không gian 

tuyệt đẹp, màu sắc rực rỡ. 

 Cổng thành cổ Tha Phae Gate - 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 



 
  

 

 
 

Đoàn ghé trung tâm thương mại Central Festival, quý khách tự do mua sắm quà cho người thân, ăn trưa 

tại foodcourt trước khi lên xe ra sân bay Chiang Mai. 

Buổi trưa, Đoàn di chuyển ra sân bay làm thủ tục bay về lại Sài Gòn. Chuyến bay VJ892 cất cánh lúc 

14h25. 

Lưu ý: Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh thực tế và điều kiện thời tiết, tuy 

nhiên số lượng các điểm tham quan không thay đổi. 

 

Giá tour bao gồm: 

 Khách sạn tiêu chuẩn  4* (02 người lớn/ phòng), 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. 

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

 Vé máy bay khứ hồi Tp. HCM – Chiang Mai- Tp.HCM.(07kg xách tay + 20kg ký gởi) 

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

 Xe máy lạnh đời mới phục vụ suốt tuyến 

 Nước suối phục vụ mỗi ngày 

Giá tour không bao gồm: 

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

 Visa tái nhập Việt Nam 1 lần đối với Việt Kiều và người nước ngoài: 75 USD/khách (Giá có sự thay đổi 

theo quy định của cục quản lý xuất nhập cảnh) 

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

 Tiền bồi dưỡng cho tài xế và hướng dẫn viên địa phương: 5 usd/ khách/ ngày. 

 Các option tham quan ngoài chương trình 

 Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất 

 Thuế giá trị gia tăng (VAT) trong trường hợp quý khách muốn xuất hóa đơn đỏ 

 Phụ thu phòng đơn khi quý khách muốn ở 1 mình 1 phòng: 2.000.000đ/tour 

Điều kiện phạt hủy. 

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

trước 50% giá trị tour khi đăng ký. 

 Vui lòng thanh toán phần còn lại 100% trước khi đi tour 07 ngày làm việc. 

 Huỷ sau khi đăng ký, phí phạt = tổng giá trị cọc. 

 Hủy trước ngày khởi hành 07 – 10 ngày làm việc: 80% giá tour. 

 Hủy sau thời gian trên: 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 đây là quy định của khách sạn tại Thái Lan. 

Lưu ý: 

 Đây là tour du lịch thuần túy, trong suốt chương trình tham quan quý khách vui lòng không tự ý tách 

đoàn. 



 
  

 

 
 

 Trẻ em dưới 15 tuổi khi đi tour phải có bố mẹ hoặc người lớn được bố mẹ ủy quyền đi cùng. 

 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. 

 Trường hợp Quý khách không được xuất cảnh và nhập cảnh vì lý do cá nhân (như hình ảnh, thông tin 

giấy tờ trong bản gốc bị mờ, không rõ ràng; passport hết hạn, không đúng quy định; liên quan tới thuế 

cá nhân…) Công ty du lịch sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour. 

 Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, Công ty sẽ có trách nhiệm nhận khách cho đủ đoàn (15 khách 

người lớn trở lên) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn dưới 15 khách, cty sẽ có 

trách nhiệm thông báo cho khách trước ngày khởi hành 4 ngày và sẽ thỏa thuận lại ngày khởi hành 

mới, hoặc hoàn trả lại toàn bộ số tiền khách đã đăng ký trước đó. 

 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. 

 Trường hợp quý khách không được xuất cảnh hay nhập cảnh lý do cá nhân. Công ty sẽ không chịu 

trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour. 

** 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 **. 


