
 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN 

BANGKOK – PATTAYA 5N4Đ 

 

 

NGÀY 01 TP.HCM – BANGKOK 
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối 

  ✓ 

Buổi trưa Trưởng đoàn đón Quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 13h00, làm thủ tục bay đi Bangkok. Đến sân bay 

Don muang (Bangkok), xe và HDV đón đoàn khởi hành về trung tâm Bangkok. 

Ăn tối. 

HDV đưa đoàn về trung tâm Bangkok nhận phòng khách sạn. Quý khách tự do khám phá thành phố Bangkok về đêm. 

NGÀY 02 BANGKOK - PATTAYA – NÔNG TRẠI CỪU 
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối 

✓ ✓ ✓ 

Ăn sáng Buffet tại khách sạn. 

Đoàn khởi hành đi Pattaya. 

• Đoàn tham quan Công viên Tiger Zoo - là nơi duy nhất trên thế giới thuần 

dưỡng chúa sơn lâm trở nên thân thiện với con người. Quý khách có dịp 

xem show biểu diễn xiếc của những chú cọp, Xiếc cá sấu, đặc biệt vui 

nhộn với cuộc thi heo học toán, heo chạy đua...  

• Trên đường dừng tham quan Butterfly Garden – Vườn Bướm, đoàn tìm 

hiểu qui trình khai thác Yến Thái, thưởng thức trà mật ong Tam Giác Vàng. 

• Đoàn có thể mua sắm các sản phẩm tại đây như: Mật ong Tam Giác Vàng, 

Yến Sào, Cao Hổ… 

Ăn trưa 

• Xe đưa đoàn  ghé thăm nông trại nuôi cừu Sheep farm để được nhìn 

ngắm những chú cừu đáng yêu to tròn trong bộ lông mềm mại, căng 

phồng. Du khách được tự do đi lại trong nông trại, được chạm tay vuốt 

ve lông cừu, được ôm chúng lên nhẹ nhàng và dĩ nhiên là sẽ được chụp 

ảnh thỏa thích. 



 

 

Ăn tối 

• Quý khách  về nhận phòng khách sạn, sau đó Quý khách tự do dạo phố hoặc xem các show diễn đặc sắc của 

người Thái (chi phí tự túc). 

Nghỉ đêm tại Pattaya. 

 

NGÀY 03 PATTAYA - ĐẢO SAN HÔ - NGÔI NHÀ TỶ PHÚ 
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối 

✓ ✓ ✓ 

 

Ăn sáng buffet tại khách sạn. 

• Khởi hành tham quan Đảo San Hô Coral bằng tàu cao tốc. Quý khách tự 

do tắm biển và tham gia các môn thể thao dưới nước: lặn thám hiểm, 

Parasailing, Windsurfing, Cano lướt sóng… (khách tự túc vé trò chơi) 

• Đoàn trở về đất liền. 

Ăn trưa 

• Tham quan Cửa hàng Vàng Bạc Đá Qúy Hoàng Gia Thái Lan, ngắm 

viên đá quý nặng nhất thế giới. 

• Tham quan Ngôi Nhà Tỷ Phú hay còn gọi là Baan Sukhawadee của ông 

Chearavanont Chủ tịch Tập đoàn CP với tổng tài sản 12,6 tỷ USD. Baan 

Sukhawadee còn được gọi là ngôi nhà hạnh phúc, được xây dựng tráng lệ, 

nguy nga bên bờ biển, mô phỏng theo cung điện Versailles.  

• Viếng Núi Phật Vàng, hay còn gọi là Trân Bảo Phật Sơn - nơi tượng Phật 

được khắc nổi bằng vàng ròng 24 kara, cao 130 m, rộng hơn 70m, được xây 

dựng vào năm 1996, nhân dịp Quốc vương RaMa IX trị vì vương quốc Thái 

Lan được 50 năm. 

Ăn tối 

• Quý khách thưởng thức chương trình ca múa nhạc Alcazar Show do các 

diễn viên nam đã giải phẫu thành nữ biểu diễn. Quý khách trở về khách sạn 

nghỉ ngơi. 

 

NGÀY 04 
PATTAYA - BANGKOK – ĂN BUFFET TẠI 

BAIYOKE 

Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối 

✓ ✓ Tự túc 

Ăn sáng buffet tại khách sạn. 

• Xe đưa qúy khách lên “Đồi vọng cảnh Phra Tamak”, tại đây du 

Khách ngắm toàn cảnh thành phố biển Pattaya. Ngoài ra du Khách 

có thể đốt pháo cầu phúc, cầu may cho gia đình. 

• Đoàn khởi hành về Bangkok, trên đường đoàn đến tham quan “Trại 

Rắn”, xem màn biễu diễn rắn độc đáo, được thưởng thức và tìm 

hiểu qui trình lấy nọc rắn chế biến thành dược phẩm chữa bệnh. 

• Thăm viếng chùa Phật Vàng hoặc chùa Thuyền 

Đoàn ăn trưa buffet tại tòa nhà Baiyoke Sky cao nhất đất nước Thái 

Lan, với rất nhiều món ăn Âu Á, hải sản, món ăn địa phương… đặc 

sắc, phong phú và đầy hấp dẫn.  

Buổi chiều, xe đưa đoàn đến tự do shopping  tại BIG C và các siêu thị gần đó–Robinson,… viếng tượng Phật Bốn 

http://dulichthailan.travel/
http://dulichthailan.travel/


 

 

Mặt linh thiêng bậc nhất đất Thái. Quý khách dùng bữa tối tự do để có cơ hội trải nghiệm thức ăn đường phố của đất 

nước Thái Lan với nhiều món ăn vặt hấp dẫn 

Trở về khách sạn, nghỉ ngơi thư giãn cùng gia đình và bạn bè. 

 

NGÀY 05 BANGKOK – TP.HCM 
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối 

✓ ✓  

Ăn sáng tại khách sạn. 

• Sau đó xe và HDV địa phương đưa đoàn đi dạo thuyền trên 

dòng sông Chaophraya đầy lãng mạn và huyền bí – con sông 

của các vị vua Huyền thoại, xem thuyền Rồng của nhà vua, 

hiện tượng cá nổi trên sông.  

Ăn trưa 

• Sau đó xe đưa đoàn ra sân bay làm thủ tục đáp chuyến bay về 

Tân Sơn Nhất Kết thúc chuyến tham quan 

 

**Thứ tự các điểm tham quan và lộ trình chuyến đi có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế nhưng vẫn 

đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan như trong chương trình** 

 

KHỞI HÀNH 

 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI CHO 1 KHÁCH 

Người lớn 

Từ 12 tuổi trở lên 

Trẻ em 

Từ 02-11 tuổi 

Trẻ em 

Dưới 02 tuổi 

07/11/2019 6.690.000 
6.190.000 3.500.000 

Ngủ chung với người lớn đi kèm 
THÔNG 

THÔNG TIN CHUYẾN BAY 

FD655  SGN – BKK   15:50 – 17:20 

FD654  BKK – SGN   13:40 – 15:10 
KHÁCH SẠN: 3* tiêu chuẩn 

BANGKOK 

+ THE SEASON SIAM   + MIRAMAR 

+ LANTANA    + ROYAL CITY 

+ THAMRONGIN   + SD AVENUE 

+ WATTANA 

PATTAYA 

+ SIAM PLATINUM   + THE VOGUE 

+ LANTANA PATTAYA  + BOUTIQUE CITY 

+ MEMO    + MABLE 

(Hoặc các khách sạn khác tương đương tiêu chuẩn) 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

• Vé máy bay khứ hồi SGN – BKK– SGN của hãng hàng không (HÀNH LÍ KÝ GỬI 20 KG/khách) 

• Thuế các loại (sân bay, xăng dầu, an ninh) 



 

 

• Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao, 2 khách/phòng (trường hợp 3 khách vì lý do giới tính) 

• Vé vào cổng tham quan theo chương trình. 

• Hướng dẫn viên phục vụ suốt tuyến. 

• Xe đưa đón tham quan theo chương trình. 

• Ăn uống theo chương trình 

• Trưởng đoàn chịu trách nhiệm hỗ trợ khai các thủ tục Hải quan cho quý khách. 

• QUÀ TẶNG: Nón du lịch, nametag hành lý 

• Bảo hiểm du lịch tiêu chuẩn Quốc Tế (mức bồi thường cao nhất 200 triệu đồng /khách). 

KHÔNG BAO GỒM 

• Hộ chiếu (còn giá trị sử dụng trên 6 tháng tính đến thời điểm đi, công ty không chịu trách nhiệm trong 

trường hợp hộ chiếu không còn đủ thời hạn sử dụng) 

• Tiền Tip cho HDV và tài xế địa phương: 15$/khách/Tour. Trẻ em 2-11 tuổi đóng tiền TIP như người 

lớn 

• Chi phí cá nhân,các tour tự chọn vói chi phí tự túc, nước uống trong phòng khách sạn. 

• Visa nhập VN đối với khách Việt Kiều hoặc mang quốc tịch nước ngoài: 1.430.000đ /khách (giá trị 30N) 

• Phụ thu phòng đơn: 1.500.000 vnđ/khách. 

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR 

• Nếu hủy tour ngay sau khi đặc cọc sẽ mất tiền cọc 

• Nếu hủy tour trước 30 ngày so với ngày khởi hành chi trả 50% tổng giá trị tour. 

• Nếu hủy tour trước 15 -29 ngày so với ngày khởi hành chi trả 80% tổng giá trị tour. 

• Nếu hủy tour trước 1 -14 ngày so với ngày khởi hành chi trả 100% tổng giá trị tour. 

 LƯU Ý: 

Quý khách vui lòng nộp Hộ chiếu bản chính hoặc bản photo (giá trị sử dụng trên 6 tháng). 

▪ Trẻ em dưới 14 tuổi đi cùng cha mẹ thì phải có Giay khai sinh. 

▪ Trẻ em dưới 14 tuổi không đi cùng cha mẹ, phải có giấy Uỷ quyền của Cha mẹ. 

▪ Trường hợp Cha mẹ đang ở nước ngoài thì gửi thư về VN, rồi đem ra phường xác nhận 

• Giá thuế xăng dầu có thể thay đổi tùy theo thời điểm xuất vé. 

• Thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế nhằm mang lại sự 

thoải mái , thuận tiện cho Quý khách. 

• Trong những trường hợp khách quan như : thiên tai, khủng bố… hoặc do sự cố hay có sự thay đổi lịch của các 

phương tiện vận chuyển công cộng như : máy bay, tàu hỏa … thì công ty sẽ giữ quyền thay đổi  lộ trình bất cứ 

lúc nào vì sự thuận tiện, an tòan cho Quý khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại 

phát sinh. 

• Do tính chất là đoàn là tour khách lẻ ghép đoàn, nên công ty có trách nhiệm nhận khách cho đủ đoàn (ít nhất 10 

khách người lớn trở lên) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn dưới 10 khách, công ty sẽ có 

trách nhiệm thông báo cho khách trước ngày khởi hành 4 ngày và sẽ thỏa thuận lại ngày khởi hành mới, hoặc 

hoàn trả lại toàn bộ số tiền cọc mà quý khách đã đóng cho công ty. 

• Công ty sẽ không chịu trách nhiệm và không hoàn lại chi phí tour trong trường hợp Quý khách bị Công An 

QLXNC nước sở tại hoặc Việt Nam từ chối xuất nhập cảnh vì bất kỳ lí do nào. Quý khách vui lòng chịu 

những chi phí phát sinh. 

 

 


