FREE AND EASY CHIANG MAI 4 NGÀY 3 ĐÊM – BAY THẲNG VIETJET AIR
CODE: FCMVJ01
GIÁ TỪ 3,990,000/KHÁCH
KHỞI HÀNH: Ấn Định
ÁP DỤNG: Từ nay đến 17/5/2018 Ngoại trừ các dịp Lễ Tết của Việt Nam và địa phương
BAO GỒM:
-

Vé máy bay khứ hồi Sài Gòn – Chiang Mai – Sài Gòn (thuế, phí, 7kg hành lý)
3 đêm khách sạn tại phố cổ Chiang Mai
Miễn phí 1 chiều đón sân bay về khách sạn tại Chiang Mai
Thuế, phí dịch vụ

KHÔNG BAO GỒM:
-

Bảo hiểm du lịch
Chi phí phát sinh cá nhân ngoài mục bao gồm

ĐIỀU KIỆN: Áp dụng cho nhóm từ 2 khách trở lên

GỢI Ý LỊCH TRÌNH DU LỊCH CHIANG MAI 4 NGÀY 3 ĐÊM
NGÀY 1: TP.HCM – CHIANG MAI
Chuyến bay: SGN – CNX VJ 11:35 – 13:30
Đến sân bay Chiang Mai, Quý khách di chuyển về khách sạn nhận phòng, sau đó bắt đầu chuyến
khám phá Chiang Mai cổ kính.
Trong khu phố cổ, Quý khách có thể đi bộ khám phá từng ngóc ngánh, đi xe bus hoặc tuk tuk. Ngoài
ra, Quý khách cũng có thể thuê xe đạp để chuyến tham quan có thêm những khoảnh khắc thú vị.
Tuy nhiên, nếu Quý khách là người đam mê khám phá thì nên đi bộ hoặc đi xe đạp. Hãy tận hưởng
cái nhịp sống chầm chậm, êm đềm của Chiang Mai. Trên đường đi Quý khách có thể bắt gặp những
quán café đẹp lãng mạn hay quán cóc lề đường. Đường phố Chiang Mai không xô bồ, người dân hiền
hậu hiếu khách, đối với nhiều du khách thì đây là một nơi đáng sống cho những ai yêu hòa bình và
sự yên ổn.
Quý khách có thể dành thời gian đi tham quan ngôi chùa nổi tiếng nhất Chiang Mai là Doi Su Thep –
một điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi đến Chiang Mai. Quý khách có thể đi tuk tuk đến
bến xe chung chuyển red cab để mua vé red cab lên đỉnh đồi. Ngôi chùa nằm ở đỉnh cao nhất đồi. Từ
bãi đậu xe đi lên đến ngôi chùa khoảng 300 bậc thang. Quý khách cũng có thể đi thang máy nếu
muốn với chi phí khoảng 50 Bth.

Buổi tối, Quý khách có thể đi dạo chợ đêm Night Bazaar – bắt đầu lúc chiều tối và kết thúc lúc sáng
sớm. Đến với khu chợ đêm này, Quý khách thỏa sức mua sắm những món đồ handmade dễ thương
với giá rất rẻ. Quanh khu vực chợ đêm là vô số hàng ăn quán nước. Với những tín đồ của food street
thì đây là một nơi tuyệt vời để thưởng thức đủ loại mùi vị của ẩm thực Thái.

NGÀY 2 – THAM QUAN CHIANG RAI
Đã đến Chiang Mai thì không thể không đi Chiang Rai. Đến đây, Quý khách nên tham quan các điểm
sau:
Chùa Trắng (The White Temple) – ngôi chùa là sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc Thái cổ điển và
phong cách siêu thực.
Đồi chè Araksa Tea Plantation – 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.
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.
Grand Canyon: đây được xem là địa điểm không thể không đến ở Chiang Mai. Khung cảnh kỳ vỹ,
hoang sơ của khu vực này luôn thu hút du khách đến chụp hình, bơi lội, ngắm hoàng hôn.
Buổi tối ngày thứ 2 ở Chiang Mai bạn không nên bỏ qua 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.
NGÀY 3: CHIANG MAI – TPHCM
Chuyến bay: CNX – SGN 14:20 – 16:25
Ngày cuối ở Chiang Mai không có nhiều thời gian, bạn hãy dậy sớm đi tản bộ, ăn sáng, uống café…
Thưởng thức không khí yên bình của Chiang Mai sáng sớm và chắc chắn một ngày nào đó bạn muốn
thăm lại nơi này.
Chuyến bay khởi hành lúc 14:20, bạn nên có mặt tại sân bay làm thủ tục trước ít nhất 2 tiếng. Hãy
nhớ đừng để quên hộ chiếu nhé.
Chúc Quý khách có một chuyến đi thú vị!

