
Mã Tour : 01-QT168

KHÁM PHÁ THÁI LAN
BANGKOK – PATTAYA 5N4Đ

 ACAZA SHOW – BAIYORK SKY BUFFET 86 TẦNG
Tháng 11: 04, 10, 17, 24

Tháng 12: 04, 11, 18, 25

Tháng 12: 29 ( phụ thu 2,400,000đ)

Tháng 01: 02, 09, 16, 23

Tháng 02: 06, 07, 08, 09, 10 ( phụ thu 5,500,000đ)

Tháng 02: 16, 23 ( phụ thu 300,000đ )

Phụ thu Lễ/Tết:

29/12/2018: 2,400,000đ

06/02, 07/02, 08/02, 09/02, 10/02: 5,500,000đ   

Ngày 1:      TP.HCM – BANGKOK – PATTAYA                                (  Ăn tối )

Sáng    Trưởng đoàn của CÔNG TY DU LỊCH 168 sẽ
đón quý khách tại sân bay Quốc Tế Tân Sơn
Nhất, tiến hành thủ tục hàng không chuẩn bị cho
chuyến bay đến Bangkok. Đến sân bay Don Muang -
Thailand, xe đón Quý khách khởi hành về Pattaya.
Trên đường tham quan:

Tham quan Trại cọp Sriracha – thưởng thức các tiết
mục biểu diễn xiếc của Cá Sấu, Cọp đặc sắc. Ấn tượng
với hàng trăm con Cọp, Cá Sấu được nuôi nhốt, sinh
sản trong khu du lịch  sinh thái, đây cũng được xem là
trại Cọp lớn nhất Châu Á.

Tham quan Đồi Vọng Cảnh Phra Tamak, ngắm nhìn toàn cảnh Pattaya.
Quý khách có thể đốt pháo cầu may mắn, bình an, sức khỏe cho gia đình. 

Đoàn đến nhận phòng khách sạn.

Tối      Quý khách dùng bữa tối.

Quý khách có thể tham gia khám phá các chương trình biểu diễn nghệ
thuật đặc sắc “Độc Nhất Vô Nhị” chỉ có tại Pattaya, thu hút hàng ngàn
lượt xem hằng đêm (chi phí tự túc)

Ngoài ra, trẻ em có thể tham gia các trò chơi giải trí của thiếu nhi: Ngôi
nhà Ma, Ripley’s believe it or not, Phim 3D,…

 Ngày 2: PATTAYA                                                                                  (Ăn sáng, trưa, tối) 



Sáng    Dùng điểm tâm tại khách sạn, sau đó đoàn khởi hành đến đảo Coral bằng tàu cao tốc. Quý khách 
tự do tắm biển, tự do vui chơi các trò chơi trên biển: Dù kéo, Lướt ván, Lái Canô, Thám hiểm dưới đáy 
biển…(Chi phí tự túc).

Trưa   Quay trở về đất liền, quý khách dùng bữa trưa tại nhà 
hàng.

Chiều  Xe đưa đoàn thưởng lãm nghệ thuật chế tác đá 
quý và tìm hiểu thêm về công dụng của các loại đá 
quý tại World Gems Collection.

Tiếp đến, quý khách tham quan Trân Bảo Phật Sơn – ngọn 
núi được khắc hình phật Thích Ca bằng vàng cao 130 mét, 
rộng 70 mét nhân dịp kỉ niệm nhà vua Rama IX lên ngôi được
50 năm.

Tham quan và lễ Phật Chùa Thiếu Lâm Tự với kiến trúc đặc sắc tại Pattaya.

Tận hưởng Massage Thái cổ truyền (60 phút), giúp quý khách hồi phục sức khỏe ( chi phí tự túc )

Tối      Quý khách dùng bữa tối và Thưởng thức chương trình nghệ thuật ca múa nhạc được biểu diễn bởi 
các vũ công chuyển đổi giới tính của Thailand tại sân khấu lớn nhất, hoành tráng nhất Alcazar Show 
Pattaya (Pede Show).

Ngày 3: PATTAYA – BANGKOK                                                           (Ăn sáng, trưa, tối)

 Sáng    Dùng buffet sáng tại khách sạn. Trên đường di chuyển về thành phố Bangkok, Xe sẽ đưa Quý 
khách tham quan :

Vườm Bướm – Nơi giới thiệu sản phẩm ba miền của Thailand

Cửa hàng trưng bày các loại thổ sản Thái

Tham quan Trung tâm nghiên cứu rắn độc Hoàng gia

Trung Tâm trưng bày các loại thuộc da nổi tiếng của Thái Lan: da cá sấu, cá đuối, da voi.

Chùa thuyền Wat Yanawan – hàng trăm xá lợi Phật nhiệm màu

Trưa   Dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương.

Chiều  Xe đưa đón quý khách tham quan:

Tòa nhà Quốc hội  - Ananta Samakhom lộng lẫy, được xây dựng theo kiến trúc châu Âu, nơi trưng bày 
ngọc ngà châu báu của Hoàng gia Thái Lan...

Chùa Phật vàng Wat Traimit với tượng Phật bằng vàng nặng 5,5 tấn linh thiêng tại trung tâm phố Hoa – 
Bangkok



Sau đó về khách sạn nghỉ ngơi.

 Ngày 4: BANGKOK – BAIYOK SKY BUFFET –
SHOPPING                 (Ăn sáng, trưa)

 Sáng    Dùng buffet sáng tại khách sạn.

Đoàn đến tham viếng Đền Phật Bốn Mặt linh thiêng tại trung tâm
Bangkok, cầu may mắn kinh doanh, sức khỏe,…

Trưa   Quý khách thưởng thức BUFFET trưa cao cấp với nhiều
món ăn tự chọn hấp dẫn tại Tòa Nhà 86 tầng Baiyoke Sky – cao
nhất thủ đô Bangkok. Trong lúc thưởng thức buffet,quý khách có
thể chiêm ngưỡng toàn cảnh thủ đô Bangkok ở độ cao 300m và lưu
lại những khoảnh khắc tuyệt vời tại đây.

Quý khách có thể tham quan mua sắm tại các trung tâm thương mại
nổi tiếng của Bangkok: Platinum Malls, Central World, Chợ sỉ
Pratunam, BigC,….Quý khách thỏa sức mua sắm các loại mỹ
phẩm, trang sức, phụ kiện, đồ điện tử gia dụng nổi tiếng được sản
xuất tại Thái Lan.

Quý khách ăn tối tại BigC (chi phí tự túc).

Tối      Đến giờ hẹn, xe và HDV đón quý khách đưa về khách sạn
nghỉ ngơi.

 Ngày 5:      BANGKOK – TP.HCM                                                            (Ăn sáng, ăn trưa )

Sáng   Dùng buffet sáng tại khách sạn. Ngồi thuyền dạo sông Chao Phraya huyền thoại của Thái Lan, 
xem hiện tượng cá nổi trên sông độc đáo, cho cá ăn. Sau đó, xe sẽ đưa quý khách ra sân bay. Quý khách 
đáp chuyến bay trở về TP.HCM, kết thúc chương trình tham quan.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

Giá tour bao gồm :

 Vé máy bay khứ hồi theo đoàn ( SGN – BKK – SGN): 7kg xách tay + 10kg hành lý kí gửi.
 ( VJ803: HCM – BKK   11h15 – 12h45

  VJ802: BKK – HCM 11h30 –13h00/ VJ804: BKK – HCM  13h50 –15h20)

 Thuế phi trường hai nước , phí an ninh, phụ phí xăng dầu.
 Ăn nghỉ, xe đưa đón, tham quan theo chương trình tham quan
 Hướng dẫn viên thuyết minh tiếng Việt suốt tuyến.
 Khách sạn tiêu chuẩn 3 – 4 sao ( Tiêu chuẩn 2 khách/ phòng)
o Bangkok: Picnic hoặc tương đương
o Pattaya: Aiyaree, Jomtien Beach, Memo, Marble resort hoặc tương đương
 Phí bảo hiểm du lịch (mức bồi thường cao nhất về người là 220.000.000 Đ/khách và 22.000.000 

đ/hành lý ký gửi). Riêng với khách từ 70 tuổi trở lên, mức bồ thường cao nhất là 105.000.000 đ/khách
 

Không bao gồm :

 Hộ chiếu với hạn sử dụng trên 06 tháng (nguyên vẹn, không chỉnh sửa).
 Hành lý ký gửi 350,000đ/15kg/chặng



 Các chi phí cá nhân (phí liên lạc, giặt ủi, dùng bữa ngoài chương trình, v.v…)
 Tiền bồi dưỡng (TIP) hướng dẫn viên và tài xế địa phương: 15$/khách
 Phí visa nhập cảnh Việt nam (dành cho quốc tịch nước ngoài ) : 65$ /khách.
 Nhu cầu phòng đơn (phòng riêng cho 1 khách - phụ thu: 1.900.000 VNĐ/khách)
  Chi phí phát sinh ngoài ý muốn như chuyến bay bị huỷ trong trường hợp bất khả kháng : thiên tai,

thời tiết, đình công ……..
 Chú ý : Thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể hoán đổi theo sự sắp xếp của Công 

ty (vì lí do thời tiết, tắt đường, v.v...) nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ các chương trình tham quan cho quý 
du khách.
 Đối với trẻ em (Áp dụng theo ngày sinh của trẻ trên hộ chiếu):

 Dưới 02 tuổi: 30% giá tour + thuế, phí (dùng bữa và ngủ cùng bố mẹ )
 Từ 02 tuổi đến dưới 11 tuổi: 90% giá tour + thuế, phí (ngủ cùng với người lớn)
 Từ 11 tuổi trở lên: 100% như người lớn.

DU LỊCH 168 -  KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CHUYẾN THAM QUAN THÚ VỊ


