EASY GO: CHIANG MAI HUYỀN BÍ 4 NGÀY 3 ĐÊM – THAM QUAN NIGHT SAFARI
MS: ECM3.03
GIÁ: 2,450,000/Khách
Thời gian áp dụng: từ nay đến 31/5 ngoại trừ các ngày lễ tết của Việt Nam và địa phương
Xin lưu ý: Easy Go là dịch vụ du lịch tự túc tại điểm đến chưa bao gồm vé máy bay. Qúy khách có
thể linh hoạt sắp xếp ngày khởi hành và lịch trình của mình.
Gói dịch vụ 4 ngày 3 đêm tại Chiang Mai, Qúy khách có 1 buổi tham quan Night Safari vô cùng
ấn tượng. Đặt tại Tambon Nong Kwai, Vườn thú Chiang Mai Night Safari là vườn thú dành cho
động vật sống về đêm đầu tiên tại Thái Lan và thứ hai thế giới sau vườn thú dành cho động vật
sống về đêm tại Singapore. Đi vào hoạt động từ năm 2006, đây là một vườn thú dành cho động
vật sống về đêm để giúp thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh.
Vườn thú được chia thành ba khu. Khu thứ nhất là Vườn thú Thảo nguyên (Savanna Safari) chủ
yếu lấy cảm hứng từ Thảo nguyên Châu Phi. Nó gồm 34 loài với 320 cá thể động vật như linh
dương, ngựa vằn, tê giác và hươu cao cổ. Mặt khác, Khu Động vật Ăn thịt (Predator Prowl Zone)
gồm 200 cá thể động vật với tất cả các loài được phân loại là động vật ăn thịt như cá sấu, sư tử
và hổ. Cuối cùng, Khu Báo đốm là nơi sinh sống của 50 loài khác nhau với 400 cá thể động vật
như báo gấm, báo đốm, khỉ sóc và hổ trắng cùng nhiều loài khác. Ngoài những điểm tham quan
này, Vườn thú Night Safari cũng có năm khu vực khác.
BAO GỒM:






3 Đêm khách sạn 3* tại Chiang Mai
Ăn sáng mỗi ngày tại khách sạn
Xe đón từ sân ba về khách sạn tại Chiang Mai 1 chiều
Tham quan Night Safari (bao gồm vé vào cổng, xe điện)
Thuế, phí dịch vụ

KHÔNG BAO GỒM:



Vé máy bay khứ hồi Sài Gòn// Hà Nội – Chiang Mai - Sài Gòn//Hà Nội
Các chi phí phát sinh ngoài mục bao gồm

ĐIỀU KIỆN:



Áp dụng cho nhóm từ 2 khách trở lên
Giá dịch vụ không hoàn hủy

Chiang Mai – nằm ở phía bắc Thái Lan, nổi tiếng với thiên nhiên hoang sơ, yên bình. Đến với
Chiang Mai, du khách không thể bỏ qua 12 địa điểm nổi tiếng sau đây:

1. Vườn ươm xương rồng Botanic Garden: xương rồng được ươm trong các nhà kính trong suốt với
đủ chủng loại. Lối và trong khu vườn ươm du khách phải băng qua một chiếc cầu kính bắc cao trên
những ngọn cây. Từ đây có thể phóng tầm nhìn ra một khoảng rừng núi xanh biếc.
2. Pha Chor: Một phiên bản thu nhỏ của Grand Canyon. Đất đá ở khu vực này có hình dáng vô cùng kz
thú được tạo nên bởi sự bào mòn của sông Ping. Để đến đây, bạn phải mất 2 tiếng lái xe từ Chiang
Mai.
3. Kao Mai Lanna Resort: khu resort có những ngôi nhà gỗ phủ đầy dây leo xanh, xung quanh là cây cối
um tùm xanh mát. Một nơi tuyệt vời cho các bạn trẻ check in.
A: 194 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
T: +84-8-62 850 850 - F: +84-8-62 580 555 - Tổng đài tư vấn: 1900 9002

4. Grand Canyon: đây được xem là địa điểm không thể không đến ở Chiang Mai. Khung cảnh kz vỹ,
hoang sơ của khu vực này luôn thu hút du khách đến chụp hình, bơi lội, ngắm hoàng hôn.
5. In Clay Studio: xưởng gốm nằm trên đường Suthep của Chiang Mai. Hãy đến đây, thưởng thức café
ở một quán café có không gian mở và ngắm nhìn khung cảnh yên bình đậm chất nghệ thuật.
6. Thảo Cầm Viên – công viên thủy sinh Chiang Mai: tại đây có nhiều loài thú quý hiếm được nuôi gần
gũi với thiên nhiên và thân thiện với con người.
7. Trại voi Mae Sa: cách thành phố Chiang Mai 30km. Nơi đây là ngôi nhà của 70 chú voi được nuôi
dưỡng và huấn luyện gần gũi với con người. Voi ở đây có thể chơi đá bóng hoặc vẽ tranh. Du khách
tới đây sẽ được cưỡi voi đi vòng quanh nông trại, tận hưởng không khí thiên nhiên trong lành.
8. Chiang Mai Night Safari: Đặt tại Tambon Nong Kwai, Vườn thú Chiang Mai Night Safari là vườn thú
dành cho động vật sống về đêm đầu tiên tại Thái Lan và thứ hai thế giới sau vườn thú dành cho
động vật sống về đêm tại Singapore. Đi vào hoạt động từ năm 2006, đây là một vườn thú dành cho
động vật sống về đêm để giúp thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh. Vườn thú được chia thành ba khu.
Khu thứ nhất là Vườn thú Thảo nguyên (Savanna Safari) chủ yếu lấy cảm hứng từ Thảo nguyên Châu
Phi. Nó gồm 34 loài với 320 cá thể động vật như linh dương, ngựa vằn, tê giác và hươu cao cổ. Mặt
khác, Khu Động vật Ăn thịt (Predator Prowl Zone) gồm 200 cá thể động vật với tất cả các loài được
phân loại là động vật ăn thịt như cá sấu, sư tử và hổ. Cuối cùng, Khu Báo đốm là nơi sinh sống của 50
loài khác nhau với 400 cá thể động vật như báo gấm, báo đốm, khỉ sóc và hổ trắng cùng nhiều loài
khác. Ngoài những điểm tham quan này, Vườn thú Night Safari cũng có năm khu vực khác.
9. Chợ đêm Bazaar Chiang Mai: được mệnh danh là “mẹ đẻ của chợ trời”, nơi hội tụ những món hàng
handmade của người dân địa phương. Tại đây, bạn cugnx có thể dễ dàng tìm được những món ăn
đường phố ngon tuyệt.
10. Đi thuyền dọc sông Ping: một hoạt động vô cùng thú vị ở Chiang Mai. Chèo thuyền dọc con sông
bạn có thể nhìn ngắm những cảnh sắc thơ mộng, hòa mình vào với thiên nhiên hoang sơ.
11. Tham quan đồi chè Araksa và làng Lisu: nơi có những vườn chè lâu đời nhất ở Thái Lan. Đến đây
bạn có thể tìm hiểu cách trồng chè, hái chè của người dân, thưởng thức trà chiều với bánh trái địa
phương vô cùng đặc sắc. Trong tuyến tham quan đồi chè, du khách sẽ được tham quan làng Lisu của
người dân tộc thiểu số với những ngôi nhà nhỏ xinh hòa cùng thiên nhiên đẹp như tranh vẽ.
12. Thưởng thức bữa tối và xem show biểu diễn văn hóa dân tộc tại Khum Khan Toke: một lựa chọn
không thể thiếu đối với những ai yêu thích khám phá ẩm thực và văn hóa địa phương.

THAM QUAN NIGHT SAFARI
Giờ mở cửa: 11:00 — 22:00

Điểm nhấn





Khám phá công viên dành cho động vật sống về đêm đầu tiên tại Thái Lan
Chiêm ngưỡng tận mắt động vật như hươu cao cổ, ngựa vằn và kangaroo
Trải nghiệm cho động vật ăn bên trong xe điện
Hiểu về tập tính khác nhau của động vật khi đi bộ ở Khu Báo đốm

Các thông tin thêm
Giá bao gồm
Admission fee
Tram Ride
Giá không bao gồm
 Personal expenses
 Transfer services




A: 194 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
T: +84-8-62 850 850 - F: +84-8-62 580 555 - Tổng đài tư vấn: 1900 9002

Lưu ý:
- Vườn thú Day Safari mở cửa từ 15:00 đến 16:30 trong khi Vườn thú Night Safari mở cửa từ 19:00 đến 22:00.
- Khu Báo đốm (Khu Đi bộ) mở cửa từ 11:00 đến 22:00.
- Vườn thú Day Safari phiên bản Tiếng Thái Lan (xe điện) khởi hành 30 phút một chuyến từ 15:00 đến 16:30.
Lịch trình của Điểm tham quan:
- Xe điện (phiên bản Tiếng Thái Lan) 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:00
- Xe điện (phiên bản Tiếng Anh) 18:50, 19:30, 20:30, 21:30, 22:00
Du khách nên mặc thế nào:
- Bộ quần áo giản dị, thoải mái
- Đôi giày tốt
Du khách nên mang theo những gì:
- Quần áo dự phòng
- Khăn mặt
- Nước uống đóng chai
Cảnh báo về hoạt động:
Safety and insurance:
- Trẻ em cao hơn 140 cm sẽ tính phí như người lớn
- Trẻ em phải luôn có người lớn đi kèm (người này phải là người đã trả tiền cho chuyến đi).

A: 194 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
T: +84-8-62 850 850 - F: +84-8-62 580 555 - Tổng đài tư vấn: 1900 9002

