
 

 

Chương trình tham quan kết hợp mua sắm 

 

 

 

 

• Thời gian     : 5 ngày 4 đêm 

• Phương tiện : Bay Nok Air 

• Khởi hành    : 13/07/2019 

Điểm nổi bật: 

- Tham quan Đảo San Hô Coral bằng tàu cao tốc, tự do trải nghiệm các trò chơi dưới nước. 

- Tiger Zoo - Tham quan công viên hổ lớn nhất thế giới với số lượng hổ Bengal lên đến hơn 400 

con cùng hàng ngàn loài vật hoang dã khác. 

- 04 đêm khách sạn 3 sao tiêu chuẩn Thái tại Pattaya và Bangkok. 

- 01 bữa ăn Buffet Quốc Tế tầng 68 trên tòa nhà Baiyok Sky cao nhất Thái Lan. 

- Thưởng thức Show biểu diển ca múa nhạc đặc sắc của những vũ công chuyển đổi giới tính. 

- Tặng 01 suất Massage Thái cổ truyền. 

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

ü ü ü 

07h50  HDV đón quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục đáp chuyến bay đi Bangkok lúc 

09h50 

Buổi trưa Dự kiến 11h25, Đoàn đến sân bay Don Muang, xe đưa Quý khách dùng cơm trưa tại 

Bangkok sau đó đoàn khởi hành đi Pattaya, trên đường quý khách sẽ tham quan: 



 

 

• Chợ nổi Pattaya - Đi bộ hoặc đi thuyền thưởng 

ngoạn quanh khu chợ trên mặt nước truyền thống 

này, và du khách sẽ thấy những món đồ tinh xảo và 

thủ công từ mọi miền của Thái Lan. 

• Tham quan Đỉnh đồi cao nhất Pattaya - Nơi thờ Đô 

Đốc Hải Quân – Quý khách đến cầu bình an, may 

mắn trong cuộc sống. Ở đây quý khách có thể ngắm toàn cảnh thành phố biển Pattaya 

tuyệt đẹp. 

Buổi tối Đoàn về khách sạn dùng cơm chiều nhận phòng nghỉ ngơi, tự do khám phá Thành Phố 

Pattaya nổi tiếng với các show diễn về đêm. 

NGÀY 02 
ĐẢ O CORAL - TRÂN BẢ O PHẬ T SƠN – VƯỜN 

NHO - ALCAZAR BEDE SHOW                                                                                              

Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối 

ü ü ü 

Buổi sáng Sáng quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn sau đó khởi hành tham quan: 

• Đảo Coral (đảo San Hô) - bằng tàu cao tốc sau bữa 

sáng. Tại đây Quý khách có thể thỏa sức đắm mình 

trong làn nước biển trong xanh và tham gia các trò 

chơi trên biển như: Dù kéo – Lướt ván – Lái Canô 

– Thám hiểm dưới đáy biển… (chi phí tự túc)  

• Trở về Pattaya dùng cơm trưa tại nhà hàng. 

Nghỉ ngơi 

 Buổi chiều Quý khách sẽ tham quan: 

• Trân Bảo Phật Sơn núi phật được khắc và đắp 

bằng vàng 24k, nơi được tạo nên nhân dịp kỷ niệm 

50 năm đăng cơ của nhà vua Thái Lan.  

• Vườn nho Silver Lake - một trang trại trồng nho với quang cảnh tuyệt đẹp để quý 

khách chụp hình và thưởng thức nước ép nho nguyên chất (chi phí tự túc)   

• Xưởng chế tác Đá Quý World Gem Collection - Một trung tâm trưng bày đá quý đạt 

tiêu chuẩn ISO 9001 của Hoàng Gia Thái Lan. 

• Trung Tâm trưng bày các loại thuộc da (hand made) nổi tiếng của Thailand. 



 

 

Buổi tối  Sau bữa cơm chiều, quý khách sẽ được tận hưởng dịch vụ Massage Thái cổ truyền giúp 

lưu thông khí huyết và đánh thức sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể hồi phục sức khỏe để có 

thể xem biểu diễn ca nhạc hoành tráng nhất Pattaya của các vũ công chuyển đổi giới 

tính thực hiện – Alcazar bede show, sau đó là thời gian tự do khám phá Pataya về đêm… 

Buổi sáng Sau bữa sáng, quý khách tiếp tục hành trình tham quan: 

• Tham quan sở thú Safari– Tham quan vườn thú “lộ 

thiên” cực kỳ độc đáo.Tại đây, quý khách có cơ hội 

thưởng thức các show diễn đặc sắc như:  Show Điệp 

viên 007, hoặc Ura Utang Show  do các chú khỉ vui 

nhộn trình diễn,  Show chim với những chú chim 

được huấn luyện một cách chuyên nghiệp và Dolphin 

Show với các chú cá heo thông minh, hài hước 

• Trung tâm yến sào để tìm hiểu về các loại yến kế tiếp xe đưa quý khách đến cửa hàng 

bán các loại thổ sản Thái để dùng thử và mua sắm.  

• Trung tâm nghiên cứu rắn độc nổi tiếng của Thái Lan. 

Buổi chiều Về khách sạn tại Bangkok nhận phòng nghỉ ngơi… tự do mua sắm khám phá Bangkok 

về đêm. 

Buổi sáng Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn sau đó tham quan: 

• Ngôi chùa vàng Wat saket là một trong những ngôi 

chùa vàng linh thiên nhất của đất nước Thái Lan.Sau 

khi chinh phục 318 bậc thang bạn sẽ có thể ngắm 

nhìn thủ đô Bangkok và chiêm ngưỡng được những 

viên “xa lợi” của các vị cao tăng. 

• Dùng bữa trưa Buffet 5 sao tại tòa nhà Baiyoke Sky 

86 tầng, tòa nhà cao nhất nhì Bangkok- tại đây quý khách có thể thưởng thức hơn 100 món 

ăn Âu – Á thật phong phú và hấp dẫn, đồng thời quý khách còn thấy được mạng lười giao 

NGÀY 03 PATTAYA – BANGKOK  – TIGER ZOO  Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối 

ü ü ü 

NGÀY 04 BANGKOK – WAT SAKET                                                                
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối 

ü ü ü 



 

 

thông chằng chịt tại Bangkok ( ăn tầng 75, 76 hoặc 78 )  

Buổi chiều Đoàn viếng Phật Bốn Mặt nổi tiếng linh thiêng nhất Bangkok.  

Xe đưa đoàn đến siêu thị Big C, quý khách tự do mua sắm.  

Buổi tối  Quý khách về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi, dùng bữa tối. Tự do khám phá Bangkok 

về đêm. 

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

ü ü ü 

Buổi sáng Dùng điểm tâm tại khách sạn, trả phòng. Xe đưa quý khách tham quan: 

• Chùa Phật Vàng lớn nhất thế giới: cao 3 mét và nặng 

hơn 5,5 tấn. Người địa phương cho rằng bức tượng 

lớn nhất thế giới này biểu thị cho sự thịnh vượng và 

thuần khiết cũng như sức mạnh và quyền năng.  

• 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. 

Sau đó, đoàn khởi hành ra sân bay Don Muang làm thủ tục đáp chuyến bay về TP.HCM 

lúc 18h30, đoàn ăn trưa coupon tại đây. 

Buổi tối Dự kiến 20h00 đến sân bay Tân Sơn Nhất, HDV Kết thúc chương trình. Chia tay và hẹn 

gặp lại quý khách. 

***Chương trình có thể thay đổi trình tự các điểm tham quan để phù hợp với tình 

hình giao thông & thời tiết địa phương nhưng vẫn đảm bảo đủ điểm tham quan. 

GIÁ TOUR BAO GỒM: 

• Vé máy bay khứ hồi SGN – DMK – SGN, gồm 20 hành lý ký gửi + 07kg xách tay. 

Hãng hàng không Nok Air:     

 

TIÊU CHUẨN 

3 SAO 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI CHO 1 KHÁCH 

Người lớn 

Từ 11 tuổi trở lên 

Trẻ em 

Từ 02-10 tuổi 

Trẻ em 

Dưới 02 tuổi 

Nhóm 25 người 

lớn trở lên 

7.290.000 VND 
6.560.000 VND 2.200.000 VND 

v Ngủ chung với người lớn đi kèm 

Phụ thu phòng đơn: 2.500.000 VND 



 

 

Lượt đi Saigon – Bangkok : DD3211 09:50 – 11:25 
Lượt về Bangkok – Saigon : DD3218 18:30 – 20:00 

• Xe du lịch máy lạnh đời mới và vé tham quan theo chương trình. 

• Khách Sạn 3 sao tiêu chuẩn Thái Lan: 2 khách / 1 phòng 

+ Bangkok 3*: Wattana Hotel, Lantana hotel, SD Avenue Hotel  ….( hoặc tương đương) 

+ Pattaya 3*: Marble Garden, Memo Suit hotel, Lantana Resort .….. (hoặc tương đương) 

• Các bữa ăn theo chương trình. 

• Hướng dẫn viên nhiệt tình theo đoàn suốt tuyến. 

• Thuế sân bay, phí an ninh và xăng dầu. 

• Phí bảo hiểm tai nạn (mức bồi thường cao nhất về người là 10.000 USD/khách). 
• Quà tặng: Nón, namtage. 

KHÔNG BAO GỒM: 

• Hộ chiếu (còn giá trị ít nhất 6 tháng, chi phí cá nhân, điện thoại, giặt ủi & nước uống trong 

khách sạn. Hành lý quá cước (tối đa 1 khách là 20 kg). 

• Đối với Quốc tịch nước ngoài, nếu sử dụng Visa Vietnam một lần phải phụ thu thêm 

800.000đ/Khách  

• Tiền “Tip” cho HDV và tài xế tại Thái Lan 357.000 vnđ/khách/trọn tour. 

• Trường hợp quý khách upgrade thành phòng đơn hoặc không có khách lẻ ghép - phụ thu phòng 

đơn: 2.500.000 vnđ. 

LƯU Ý: 

• Chúng tôi xin không chịu trách nhiệm trong trường hợp quý khách bị từ chối nhập cảnh tại 

nước sở tại vì lý do nhân thân (mất 100% tiền Tour). 

• 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. 

• Thuế & phụ thu phí xăng dầu có thể thay đổi tuỳ vào thời điểm xuất vé của hãng hàng không. 

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

đổi lịch trình 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 toàn cho Quý khách hàng và 

sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại phát sinh. 


