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04 Ngày 03 Đêm 

 
Các điểm tham quan trong chương trình: 

1. Prathat Doi Suthep 
2. Trại Voi 
3. Làng Cổ Dài 
4. Chùa Xanh 
5. Chùa Trắng 
6. Chùa cổ Lok Molee 
7. Tam Giác Vàng 
8. Bữa tối Kantoke 

 
NGÀY  01: HCM – CHIANG MAI                                                    (ăn trưa, chiều) 
09h00: Hướng dẫn viên Perfect Holiday Việt Nam  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 
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13h30: Đến Sân bay – Xe và Hướng dẫn viên địa phương đón Đoàn tại sân bay quốc tế 
Chiang Mai và đưa đoàn vào trung tâm thành phố – dùng cơm trưa 
Sau đó khởi hành đi Viếng 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. 
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: Đoàn 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. 
NGÀY  02:  CHIANG MAI  –   CHIANG RAI                       (ăn sáng, trưa, chiều) 
07h00: theo con đường quốc lộ êm như trải thảm, xe đưa Đoàn đến với Chiang Rai, 
tham quan: 
Trại  voi: Hãy làm quen với những chú voi thân thiện và cùng chú phiêu lưu trên các 
chặn 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 
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khoảnh khắc những anh bạn to xác trổ tài hội họa với những bức phát họa đầy sáng tạo 
nhé 
Cưỡi voi thám hiểm rừng già Chiang Mai (Chi phí tự túc)mang đến cho bạn những 
khoảnh khắc vắt vẻo trên lưng voi, ngao du khắp chốn rừng núi hoang sơ, kỳ vĩ. 
Trưa: Sau khi dùng bữa trưa – xe đưa đoàn tham quan: 
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. 
Chùa Xanh  (Blue Temple): các bức tường và trần nhà được sơn màu xanh thẩm 
Trên đường đi Chiang Rai, đoàn dừng chân nghỉ ngơi và ngâm chân thư giãn tại Suối 
khoáng nóng Mae Khachan (miễn phí) hoặc thưởng thức trứng lồng đào, tự do mua sắm 
cửa hàng vàng bạc đá quý, mật ong, mua quà lưu niệm. ĐếnChiang Rai, đoàn ăn tối và 
nhận phòng 

 
NGÀY  03:  CHIANG MAI  –   CHIANG RAI                       (ăn sáng, trưa, chiều) 
Buổi sáng:  Đoàn trả phòng, khởi hành đi 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 
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thế giới. Ngày nay 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. Du khách 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 
 
Option 1: sang biên giới Lào, tham quan cuộc sống của người dân nơi đây và mua sắm 
những đặc sản địa phương, chi phí tự túc. 
Option 2: Đăng ký tham quan vùng biên giới Myanmar. Đến với vùng biên gần biên 
giới Myanmar nơi vùng quê nghèo, cuộc sống người dân vô cùng bình dị, nhẹ nhàng 
Buổi trưa: Đoàn thưởng thức buffet tại resort 4* 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 Đ ức Phật 
Đoàn đến với Làng nghề truyền thống San Kham Paeng, Quý khách tham quan cơ sở 
làm Dù thủ công truyền thống nổi tiếng của Chiang Mai. 
Đoàn tự do mua sắm tại cửa hàng đại phương: đồ da thuộc, trang sức – đá quý và trại 

rắn. 
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Sau đó khởi hành đi Chiang Mai – trên đường đi Đoàn dừng chân trải nghiệm ngâm 
chân thư giản tại suối nước nóng (miễn phí) 
Buổi tối: Dùng cơm chiều tại nhà hàng địa phương – nhận phòng khách sạn – tự do dạo 
phố hoặc thỏa chí khám phá, mua sắm tại Chợ đêm Night Bazaa hoặc Trải nghiệm độc 
đáo hơn với Night Safari (chi phí tự túc),quý khách sẽ được hòa mình vào đời sống 
hoang dã về đêm của hàng trăm loài động vật kì thú. Xe điện đưa quý khách đi sâu vào 
nơi muôn vàn loại thú đang sinh sống, thăm thú cách chúng sinh hoạt vào ban đêm. 
Hàng loạt màn trình diễn như xiếc, phun lửa, quan sát cách săn mồi của chúa tể rừng 
xanh. Nghỉ đêm tại 
NGÀY  04:  CHIANG RAI – HCM                                                     (ăn sáng, trưa) 
07h00: Dùng điểm tâm sáng – khởi hành tham quan: 
viếng Chùa cổ Lok Molee – 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. 
Vườn Hoa Hoàng Gia Royal Flora Garden. là một triển lãm về làm vườn ở thành phố 
Chiang Mai, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng hàng ngàn loài cây và hoa. Công viên 
được đặt theo tên của loài hoa quốc gia của Thái Lan – Hoa Ratchaphruek (hay cây hoa 
sen vàng) với hoa màu vàng rất đẹp của nó. 
Tự do mua sắm tại trung tâm mua sắm Robinson 
12h00: Đoàn di chuyển ra sân bay làm thủ tục bay về lại Sài Gòn –  Chuyến bay lúc 
14h40 
Về đến sân bay TSN – đoàn nhận lại hành lý – chia tay đoàn và hẹn gặp lại! 
 
Thứ tự tham quan có thể thay đổi tình hình thực tết nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các 

điểm tham quan theo chương trình!  
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GIÁ TOUR TRỌN GÓI BAO GỒM: 
1. Vé máy bay khứ hồi theo đoàn (bao gồm hành lý ký gửi và xách tay).   
2. Xe máy lạnh du lịch phục vụ suốt tuyến. 
3. Trưởng đoàn dẫn từ Việt Nam & hướng dẫn địa phương nói tiếng việt phục vụ suốt 
tuyến.              
4. Khách sạn 3** tiêu chuẩn Thái (2 Người/phòng).              
5. Nước suối phục vụ suốt tuyến.                                        
6. Bữa ăn theo chương trình. 
7. Vé vào cổng các nơi tham quan theo chương trình. 
8. Nón du lịch, Bao Da đựng hộ chiếu.                               
9. Bảo hiểm du lịch Việt Nam với mức bồi thường tối đa 220.000.000VND & Bảo 
hiểm du lịch tại Thái Lan. 
10. Thuế sân bay 2 nước, Phí an ninh du lịch & Phí phụ thu xăng dầu. 
 
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 
1. Hộ chiếu. 
2. Chi phí cá nhân.    
3. Phí bồi dưỡng cho hướng dẫn viên (4$/Ngày/Khách). 
4. Visa tái nhập Việt Nam (45$/khách) đối với ngoại kiều. 
5. Phòng đơn: 4.000.000/Tour/Phòng  
Trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 11 tuổi = 80%giá tour người lớn + thuế 3.500.000. (Ngủ 
chung giường người lớn) 
 
CHÍNH SÁCH HOÀN HUỶ 
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)  
(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 không được rời đoàn. 
Nếu khách là Việt Kiều hoặc nước ngoài có visa rời 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. 
Thiên Nhiên 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 
thế nhưng vẫn đảm bảo tham quan đầy đủ các tuyến điểm theo chương trình. 
**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**. 

 
 


