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Chương trình : 5 ngày 4 đêm, Bay Air Asia 

Khởi hành: theo bảng  

 
  

 Thành phố Chiang Mai cách Bangkok 700km, Chiang Mai là thành phố lớn nhất miền Bắc Thái Lan. Chiang 

Mai trải dài trên 20.000km2 là nơi tập hợp một số danh lam thắng cảnh đẹp nhất trên toàn vương quốc này. 

Bao quanh thành phố là những triền đồi và ngọn núi thoai thoải từ phía Bắc xuống phía Nam. Chỉ 2h đi máy 

bay từ Hà Nội với đường bay thẳng đến Chiang Mai, Quý khách sẽ được tận hưởng không khí trong lành mát 

mẻ của thành phố xinh đẹp nép mình trong một thung lũng giữa núi. Một phần bao quanh bởi một con hào cổ 

đại và những bức tường của thành phố cũ, Chiang Mai có nhà hàng đẳng cấp thế giới, những quầy hàng nhỏ 

trên đường phố phục vụ thức ăn. Chiang Mai thường mát hơn Bangkok. Khí hậu của Chiang Mai tương đối mát 

mẻ, nhiệt độ nhiều lúc lạnh và sương mù.  

ĐIỂM NỔI BẬT CHƯƠNG TRÌNH: 

 Tham quan ngôi chùa Xanh, chùa Trắng   

 Tham quan Tam Giác Vàng 

 Tham quan Làng Cổ Dài  

 Tham quan Làng ô Bo Sang 

 Vé máy bay khứ hồi cùng hành lý 20kg ký gửi + 7kg xách tay 

 Tặng gói bảo hiểm du lịch quốc tế với mức đền bù lên tới 10,000 usd 
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CH ƯƠNG TR ÌNH CHI TIẾT: 

NGÀY 1:  HÀ NỘI – CHIANG MAI                                                      (Ăn chiều) 

 12h20: Xe ô tô đón Quý khách taị cổng chính công viên Thống Nhất- 69 Đường Trân Nhân 

Tông - Hà Nôị đưa ra sân bay Nôị Bài, đáp chuyến bay FD871 lúc 15:20, đi Chiang Mai. 

 17:05 đoàn tới sân bay quốc tế Chiang Mai làm thủ tục nhập cảnh vào Thái Lan 

 Hướng dẫn viên địa phương đón Đoàn tại sân bay quốc tế Chiang Mai và đưa đoàn vào trung 

tâm thành phố 

 Buổi tối, Quý khách dùng Bữa tối Khantoke với những món ăn đặc trưng của vùng Bắc 

Thái 

 Nghỉ đêm tại Chiang Mai 

 Quý khách tự do trải nghiệm và khám phá chợ đêm Bazar – đại diện cho nét văn hóa truyền 

thống, tính cách chân chất mộc mạc và mến khách của người Thái 

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

 Sau bữa sáng tại khách sạn, theo con đường quốc lộ êm như trải thảm, xe đưa Đoàn đến với 

Chiang Rai 

 Tham quan Vườn hoa Hoàng Gia (Royal Flora Garden), khu vườn rộng 80ha là nơi diễn ra 

lễ hội hoa Hoàng gia hằng năm tại Chiang Mai 

 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 
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 Đoàn ăn trưa và tiếp tục ghé thăm Chùa Xanh (Blue Temple). Các bức tường và trần nhà 

được sơn màu xanh thẫm, tượng trưng cho những lời dạy của Đức Phật. Những bức bích họa 

tuyệt đẹp miêu tả những câu chuyện của Phật… tất cả không gian nơi đây, khiến cho du khách 

đã từng đến đây đều phải mê mệt, chẳng muốn rời. 

 Đoàn tự do mua sắm tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, mật ong. Sau đó đi Chiang Rai 

 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) 

 Sau khi dùng bữa sáng tại khách sạn, Đoàn trả phòng, khởi hành đi Tam Giác Vàng - là khu 

vực rừng núi nằm giữa biên giới ba nước Thái Lan, Myanmar 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 Myanmar 

 Buổi trưa: Đoàn thưởng thức bữa trưa tại nhà hàng ở Chiang Rai 

 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 tự do mua sắm tại cửa hàng địa phương: đồ da, trại rắn 

 Đoàn khởi hành về lại Chiang Mai. Trên đường đi quý khách dừng chân trải nghiệm ngâm 

chân thư giãn tại suối nước nóng. Đến ChiangMai, đoàn ăn tối tại nhà hàng địa phương. 
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 Nghỉ đêm tại Chiang Mai 

NGÀY 4:  CHIANG MAI – CHÙA SUTHEP- LÀNG Ô BO SANG           

                                                                                                    (Ăn sáng- trưa, chiều) 

 Sau bữa sáng tại khách sạn. 

 Đoàn khởi hành đi tham quan 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 

o Phrathat Doi Suthep 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. 

 Sau đó xe đưa đoàn tham quan làng nghề làm ô truyền thống Bo- Sang- Trong ngôn ngữ 

Thái, “ Bo- Sang “ có nghĩa là “chiếc ô”. Bo Sang là một ngôi làng nhỏ nằm trong vương 

quốc Lanna xưa. Nơi đây quy tụ những gia  

 đình làm ô , trải qua nhiều thế hệ đã dần được mở rộng và tiếng tăm của những chiếc ô tinh 

tế ngày càng bay xa. Cho đến ngày nay, làng nghề thủ công Bo Sang đã trải qua hơn năm thế 

kỷ tồn tại và đa phần cư dân trong làng đều gắn bó với nghề truyền thống. Làng Bo Sang đã 

làm nên tên tuổi của mình khắp trong và ngoài nước . Đó là một biểu tượng của văn hóa 

Chiang Mai . Dù Bo Sang là món quà lưu niệm được du khách ưa thích và tìm kiếm. Và là 

quà lưu niệm được yêu thích nhất khi đến với đóa hồng Phương Bắc Chiang Mai 

 Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng. 
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 Nghỉ đêm tại Chiang Mai 

NGÀY 5:  CHIANG MAI – HÀ NỘI                                                        (Ăn sáng) 

 Sau bữa sáng tại khách sạn, quý khách làm thủ tục trả phòng  

 Đoàn tự do tham quan mua sắm  

 Sau đó xe đưa đoàn ra sân bay. Quý khách đáp chuyến bay FD870 lúc 13:20, về tới Nội Bài 

lúc 14:50 

 Xe ô tô đón Quý khách taị sân bay Nôị Bài đưa về nôị thành 

 Chia tay đoàn và kết thúc chuyến đi. 

Chú ý: Hành trình trên có thể thay đổi thứ tự sao cho hợp lý nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ 

các điểm tham quan. 

Hệ thống khách sạn sử dụng: 

 CHIANG MAI HOTEL:Buaraya, The Derlay Chiang Mai, White Boutique,  Royal 

Peninsula Hotel; Palce 2004 Hotel, Chiang Mai Hill,Star , Mercure hoặc tương đương 

 CHIANG RAI HOTEL: The Villa, Amamarin Resort,Daimond Parkin,  Porning 

Hotel hoặc tương đương. 

GIÁ TOUR : VNĐ/ KHÁCH 

Ngày khởi hành Người lớn 
Trẻ em  

(từ 2 tới dưới 10 tuổi) 

Trẻ sơ sinh  

(dưới 2 tuổi) 

Tháng 2: 08, 22 10.490.000 9.490.000 2.500.000 

Tháng 3: 1, 15 10.490.000 9.490.000 2.500.000 

Tháng 4: 29 12.990.000 11.690.000 2.500.000 
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Tháng 8: 30 11.900.000 10.700.000 2.500.000 

  Giá tính cho trẻ em là ngủ chung giường với bố me ̣

DỊCH VỤ BAO GỒM: 

 Vé máy bay khứ hồi: HAN - CNX – HAN của hãng hàng không AirAsia; lê ̣phí sân bay 2 

nước + phí an ninh hàng không (bao gồm 7kg xách tay+ 20kg hành lý ký gửi) 

 Khách saṇ 3* sao theo tiêu chuẩn của Thái Lan (2 khách/môṭ phòng, trường hơp̣ lẻ nam lẻ 

nữ sẽ ngủ phòng 3 giường trong đó có 1 giường kê thêm) 

 Các bữa ăn theo chương trình.  

 Xe ô tô máy laṇh đời mới đưa đón trong và ngoài nước theo suốt hành trình. 

 Hướng dâñ viên địa phương  và hướng dẫn viên Việt Nam suốt tuyến từ Hà Nội 

 Vé thắng cảnh taị các điểm du lic̣h 

 Bảo hiểm du lic̣h cho cả chuyến đi (tại Việt Nam và Thái Lan) với 10.000USD đối với người 

và 1.000USD đối với hành lý của hãng bảo hiểm quốc tế  

 Khai Pass Thái Lan 

DỊCH VỤ KHÔNG BAO GỒM 

 Hộ chiếu còn hạn 6 tháng trở lên tính từ ngày khởi hành 

 Phí phòng đơn, chi tiêu cá nhân 

 Thuế VAT 

 Chi phí ăn trên máy bay ngày đi và ngày về   

 Đồ uống hành lý quá cước, tiền điêṇ thoaị, giăṭ là 

 Tiền bồi dưỡng cho HDV và lái xe địa phương: người lớn = trẻ em = 05USD/1 khách/ 1 

ngày tour 

 

 

LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN TOUR: 
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1) Hành trình hoặc dịch vụ có thể thay đổi theo tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo đầy 

đủ các điểm tham quan và dung dịch vụ tương đương hoặc cao hơn. 

2) Các dịch vụ được đặt và thanh toán trước nên nếu các thành viên tách đoàn hoặc không 

sử dụng dịch vụ sẽ không được hoàn lại. 

3) Mọi sự thay đổi phải được thống nhất với trưởng đoàn, chúng tôi không đáp ứng các 

thay đổi của cá nhân. Nếu các thay đổi làm ảnh hưởng tới lịch trình, dịch vụ (bỏ điểm 

tham quan, bỏ dịch vụ…) Quý khách phải chấp nhận các phát sinh đó. Các thay đổi phải 

dựa trên tính khả thi và tình hình thực tế. 

4) Đây là chương trình tham quan kết hợp mua sắm tại Thái Lan, chúng tôi không chịu 

trách nhiệm về chất lượng sản phẩm khi Quý khách không chứng minh được nguồn gốc 

hàng hóa đã mua trong suốt quá trình tham quan. Quý khách phải giữ lại toàn bộ các 

chứng từ hóa đơn có liên quan trong quá trình mua sắm theo tour. 

5) Trong hành trình, Quý Khách không được tự động nhận thêm người nhà hoặc người 

quen lên xe mà không có sự thỏa thuận dịch vụ với chúng tôi trước đó - chúng tôi có 

quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho các trường hợp trên. 

6) Quy định chung của khách sạn, nhận phòng 12:00 - 14:00, trả phòng trước 12:00. 

7) Quy định chung Quý khách phải có mặt tại quầy làm thủ tục lên máy bay trước giờ cất 

cánh ít nhất 2 tiếng đối với các chuyến bay Quốc tế. 

8) Hành trình tham quan thường là không có thời gian nghỉ trưa và thường phải đi bộ 

nhiều. 

9) Chúng tôi không chịu trách nhiệm bất cứ sự chậm trễ nào từ phía Quý khách. 

10)Trường hợp Quý khách không được xuất cảnh và nhập cảnh vì lý do cá nhân, công ty 

sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour. 

 11) Hộ chiếu khách còn giá trị sử dụng (không rách, thiếu, nhòe nước, gạch xóa,…) và 

còn hạn trên 6 tháng tính tới ngày kết thúc tour  

12) 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 
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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. 

13)  Các điểm mua sắm chỉ định trong chương trình: (nếu quý khách không tham gia phụ 

thu thêm 30 usd/điểm) 

14)  Công ty du lịch không chịu trách nhiệm nếu khách phẫu thuật thẩm mỹ hoặc làm tiểu 

phẫu trên khuôn mặt ( nhấn mí mắt, cắt mí mắt, sửa mũi, gọt cằm….) khuôn mặt không 

giống với trên hộ chiếu bị hải quan Việt Nam từ chối cho xuất cảnh. Khách hàng cần làm 

hộ chiếu mới. 

Giá áp dụng cho khách mang quốc tịch Việt Nam, với những quốc tịch khác vui 

lòng kiểm tra lại để có thông tin giá tour. 

Hồ sơ đăng ký: 01 bản scan hoặc photo Hô ̣chiếu còn haṇ trên 6 tháng 

 

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách 

Kính chúc Quý khách chuyến đi an toàn, vui vẻ và ý nghĩa!!! 
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