
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

CÔNG TY DU LỊCH CAO NIÊN 

89 Vƣờn Chuối, P4, Q3, Tp.HCM 

Tel: 1900.63.64.12 & 0909.145.389 

www.caonien.vn 

CHƢƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

MIỀN BẮC THÁI LAN: CHIANG MAI – CHIANG RAI 
 

-  Thời gian:  4 ngày 3 ngày 
-  Khởi hành: Ngày 17/12/2022  
 

Ngày 01: Tp.HCM  CHIANG MAI (Ăn trưa và  tối) 
9h00: Hƣớng dẫn viên Công ty du lịch Cao Niên đón khách tại ga quốc tế sân bay Tân Sơn 
Nhất (cột số 9 lầu 2), làm thủ tục chuyến bay VJ891 (11h25-13h30) Đến vƣơng quốc Thái Lan. 
Ăn trƣa trên máy bay. 
 

Buổi chiều: Đoàn tham quan Chùa Phrathat Doi Suthep – một trong những ngôi chùa cổ 
hơn 600 năm tuổi và thiêng liêng nhất tại Chiang Mai – đƣợc mệnh danh là “Bông hồng 
phƣơng bắc”. Ngoài hành hƣơng lễ Phật quý khách còn có dịp chiêm ngƣỡng những công 
trình và họa tiết kiến trúc độc đáo, tinh xảo sáng rực sắc vàng của Phật giáo, phóng tầm mắt 
ở độ cao 929m ngắm xuống toàn cảnh thành phố Chiang Mai. 
Buổi tối: Đoàn dùng bữa tối Kantoke – bữa ăn tối truyền thống trong vƣơng quốc Lana xƣa, 
cùng thƣởng thức chƣơng trình nghệ thuật dân gian với âm nhạc và vũ điệu truyền thống 
Thái Lan. Quý khách về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi tại Chiang Mai. 
 

Ngày 02: CHIANG MAI – CHIANG RAI (ăn sáng, trưa, tối) 
Buổi sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, khởi hành đi Chiang Rai vùng đất địa 
đầu phƣơng Bắc Thái Lan, tham quan trại voi – làm quen với những chú voi thân thiện nhìn 
ngắm khung cảnh thiên nhiên thơ mộng với bầu không khí trong lành. Đoàn có thể sử dụng 
dịch vụ cƣỡi voi, thám hiểm rừng già Chiang Mai (chi phí thự túc). Ăn trƣa. 
 

Buổi chiều: Đoàn tham quan Làng Cổ dài (Long Neck Village) tìm hiểu những tập tục truyền 
thống của ngƣời dân tộc thiểu số Karen. Dừng chân nghỉ ngơi, thƣ giãn tại khu vực Suối 
khoáng nóng Mae Khachan, ngắm cảnh, mua quà lƣu niệm hoặc tham gia các dịch vụ ngâm 
chân, luộc trứng… (chi phí tự túc). Đoàn dùng bữa tối.Nhận phòng khách sạn, nghỉ đêm tại 
Chiang Rai. 
 

Ngày 03: CHIANG RAI –  CHIANG MAI (ăn sáng, trưa, tối) 
Buổi sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, xe đƣa Quý khách khởi hành đi vùng 
Tam Giác Vàng - là khu vực rừng núi nằm giữa biên giới ba nƣớc Thái Lan, Myanma và Lào 
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 vƣờn cây trái, những đồi chè và cà phê bạt 
ngàn. Dạo thuyền trên sông Mê Kông thơ mộng ngắm biên giới Mae Sai cửa ngõ giao thƣơng 
giữa Thái và  Myanmar. Ăn trƣa. 
 

Buổi chiều: Đoàn tham quan Chùa Trắng – Wat Rong Khun thu hút du khách ghé thăm 
quan không chỉ bởi màu trắng tinh khôi mà còn bởi kiến trúc, đƣờng nét trang trí độc đáo và 
những chi tiết chạm trổ tinh xảo trên các công trình nhƣ cầu Luân Hồi, cổng thiên đƣờng và 
những hình ảnh trong chánh điện ngôi chùa. Tiếp tục tham quan Làng nghề truyền thống San 
Kham Paeng: cơ sở làm Dù thủ công truyền thống nổi tiếng của Chiang Mai, thỏa sức tham 
quan và mua sắm tại các cở sở bán mật Ong tam giác vàng, trang sức – đá quý và trại rắn. 
Đoàn dùng cơm tối, nhận phòng khách sạn, tự do khám phá chợ đêm Night Bazaar. Nghỉ 
đêm tại Chiang Mai. 
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Ngày 4: CHIANG MAI  Tp.HCM (ăn sáng, trưa) 
Buổi sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, trả phòng, tham quan: Chùa cổ Lok 
Molee - tọa lạc tại trung tâm Chiang Mai, gần với Cổng Chiang Puak ở rìa phía Bắc của thành 
cổ. Nổi tiếng với mái bằng gỗ 3 tầng đƣợc độc đáo cùng nhiều phù điêu chạm khắc rất tinh tế 
nằm xen lẫn với những tháp cổ rêu phong trong một khuôn viên 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 mƣời nhà sƣ Phật giáo đƣợc mời từ Miến Điện sang để thuyết 
giảng về Phật pháp. Ăn trƣa. 
 

Buổi chiều: Xe đƣa đoàn ra Sân bay làm thủ tục bay VJ892(14h30–16h45) về TP.HCM. Đến 
sân bay Tân Sơn Nhất kết thúc chƣơng trình tham quan. 

(Thứ tự chƣơng trình có thể thay đổi nhƣng vẫn đảm bảo điểm tham quan) 
 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 9.700.000 VNĐ/Khách 
 

 

GIÁ TOUR CHO TRẺ EM (Tính theo ngày sinh) 
* Từ dƣới 2 tuổi: 10% giá ngƣời lớn (không dịch vụ, ngồi chung với ba mẹ). 
* Từ 2 tuổi đến dƣới 12 tuổi: 80% giá ngƣời lớn (không có giƣờng, ngủ chung với ngƣời lớn). 
* Từ 12 tuổi trở lên: bằng giá ngƣời lớn. 
 

 Giá tour Bao gồm: 
+ Vé máy bay khứ hồi bao gồm 20kg hành lý ký gởi và 07kg hành lý xách tay. 
+ Xe đƣa đón và tham quan theo chƣơng trình. 
+ Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao (02 khách 01 phòng). 
+ Phí tham quan theo chƣơng trình. 
+ Hƣớng dẫn viên và trƣởng đoàn phục vụ. 
+ Nón du lịch + nƣớc uống tinh khiết chai 0.5 l / ngày / ngƣời  

   + Bảo hiểm du lịch mức bồi thƣờng tối đa 230.000.000đ. 
 

 Giá tour Không bao gồm : 
+ Chi phí cá nhân, giặt ủi, điện thoại, thức  uống, hành lý quá cƣớc. 
+ Hộ chiếu còn thời hạn trên 6 tháng (tính từ thời điểm kết thúc tour). 
+ Tiền TIP cho tài xế và HDV địa phƣơng: 3usd/ngày/khách. 
+ Phụ thu phòng đơn: 3.600.000VNĐ (với trƣờng hợp 01 khách ở 01 phòng) 
+ Chi phí phát sinh không nằm trong chƣơng trình: Điểm tham quan, chuyến bay bị huỷ, thuốc men, 
bệnh viện, thiên tai, thời tiết, đình công…. 
 

 Ghi chú: Khách mang quốc tịch nƣớc ngoài chuẩn bị 2 tấm hình 4x6, và chịu phí visa vào Thái 

Lan và visa tái nhập Việt Nam (nếu có). 
 

 
HÂN HẠNH ĐƢỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 


