
CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT 

=========================================

Với một số tiền nhỏ nhất và một chương trình hoàn hảo nhất, chương trình này đáp ứng cho bạn điều

đó, hãy đọc kỹ Saigon Red Travel sẽ đưa bạn đi đâu? Tận hưởng những gì?

 16 Tinh Hoa Chương Trình:

1. Thưởng thức Buffet Quốc tế và Tham quan tòa tháp cao nhất Thủ đô Bangkok                  
Baiyoke Sky 86 tầng.

2. Bữa tối Buffet BBQ hải sản

3. Buffet Lẩu Suki đặc trưng Thái Lan

4. Buffet Ngôi nhà tỉ phú trứ danh của Pattaya

5. Thư giãn và tắm biển Jomtien tuyệt đẹp

6. Đồi vọng cảnh Khau Pratamnak (Đồi đô đốc hải quân) và đốt pháo cầu phúc, cầu may

7. Chợ nổi Bốn miền nổi bật với cuộc sống người dân địa phương 

8. Đồi Cừu nông trại vui vẻ.

9. Tượng Núi Phật Vàng Khau chi chan với ngọn núi được dát 999kg vàng ròng
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10. Vườn Nho Hồ Bạc (Silverlake), một thắng cảnh đẹp tuyệt vời

11. Miễn phí một suất Massage cổ truyền Thái hấp dẫn

12. Thưởng thức show diễn của những vũ công chuyển giới

13. Viếng đền Erawan – Phật Bốn Mặt linh thiêng ngay tại trung tâm thủ đô Bangkok

14. Tham quan Chùa Núi Vàng (Wat Saket) và ngắm toàn cảnh thủ đô từ đỉnh núi

15. Dạo thuyền trên dòng sông Chao Phraya thiên thần, cho cá ăn và trải nghiệm cảnh tượng ấn 
tượng của hàng ngàn đàn cá trên sông

16. Tham quan và cầu phước tại chùa Phật Vàng (Wat Traimit) nổi tiếng với pho tượng phật 
vàng ròng nặng nhất thế giới 5,5 tấn vàng ròng.

Chương Trình Chi Tiết

NGÀY 1: AIRPORT – BANGKOK - PATTAYA (ĂN TRƯA – TỐI)

 Trưởng đoàn Saigon Red Travel sẽ đón quí khách tại sân bay Tân Sơn Nhất (Ga đi quốc tế). Làm

thủ tục check-in đi Thái Lan. Đến Thái Lan (Suvarnabhumi hay Don Muong Airport). Ăn nhẹ tại sân

bay và lên xe, bắt đầu hành trình khám phá vương quốc Thái Lan. 

 Khởi hành đi  Pattaya, tham quan  Nông  Trại Cừu (Farm Sheep),

cho cừu ăn và chụp ảnh trong nông trại vui vẻ này. Tham quan Khau

Phratamnak (Đồi Đô đốc hải quân).  Ngắm toàn cảnh thành phố

Patatya từ đỉnh cao này và được mua pháo đốt thoải mái để cầu may

mắn. Check-in hotel, nghỉ ngơi.

 Tối xe đưa quí khách đi ăn tối, sau đó được tự do hoặc tự túc lựa chọn các chương trình giải trí 1-0-

2 tại thành phố Pattaya vui vẻ bậc nhất trên thế giới bao gồm các

combo hấp dẫn như: 

- Sexy show (Dành cho người lớn)

- KAAN show – Show diễn choáng ngộp với kỉ thuật sân khấu 4D

(Dành cho mọi lứa tuổi)

- Ripley`s Believe it or not (Căn nhà ma, bảo tàng sáp, phim 4D v.v…)

- Khám phố khu phố khai sinh

- Massage chân thư giãn

- Thưởng thức ẩm thực cao cấp Tổ Yến – Vi cá mập

NGÀY 2: PATTAYA – CITY TOUR (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI)



Dùng buffet sáng tại  hotel. Tắm biển và thư giãn biển Jomtien.

Tham quan và chiêm ngưỡng những tuyệt tác trang sức trong Bảo

tàng Đá quý và Ngọc Trai Hoàng gia. Mua sắm ví và túi xách ở 

Siêu thị đồ da cao cấp lớn nhất Pattaya.

Dùng cơm trưa. Tham quan Chợ nổi bốn miền. Tham quan và viếng

cảnh bồng lai Tượng Núi Phật Vàng (Khau Chi Chan) với hình ảnh

đức Phật được dát bằng vàng ròng. Chụp ảnh thoải mái trong Vườn

nho – Hồ bạc (Siuverlake). Thư giản tận hưởng Massage cổ truyền

Thái miễn phí. Buổi tối dùng buffet BBQ hải sản.

Về khách sạn, tự do và tiếp tục vui chơi khám phá với những gói combo hấp dẫn.

NGÀY 3: PATTAYA – BANGKOK  (ĂN SÁNG, TRƯA)

Buffet  sáng  hotel.  Làm  thủ  tục  trả  phòng,  khởi  hành  về  thủ  đô

Bangkok. Tham quan và mua sắm ở  Trung tâm đặc sản ba miền

(Buterfly Graden) có: Mật ong hoa anh túc – Cao hổ cốt và Yến đảo

Phuket. Tham quan Viện nghiên cứu nọc rắn hoàng gia với show

biểu diễn Rắn hổ mang chúa.

 Dùng cơm trua. Khởi hành về Bangkok. Tham quan va chinh phục

Chùa Núi Vàng Wat Saket,  viếng ngôi chùa đẹp và linh thiêng. Về

hotel nhận phòng. 

Chiều dùng Buffet Lẩu Suki truyền thống người Thái và thưởng

thức Show chuyển giới đặc sắc. Tối tự do.

Tối tự do khám phá thủ đô hay tham gia chương trình “Khám Phá Bangkok By Night” (chương trình

tự túc), bao gồm:

- Đi tàu điện trên không (Sky train) ngắm thành phố.

- Đi tàu điện ngầm (MRT).

- Khám phá China Town sầm uất, ăn các món chè, trái cây, hải sản

ngon, rẻ.

- Khám phá khu phố đèn đỏ hấp dẫn.



NGÀY 4: BANGKOK – BUFFET BAIYOKE SKY  (ĂN SÁNG, TRƯA)

 Buffet sáng tại  hotel. Viếng Đền Erawan-Phật Bốn Mặt linh thiêng.

Mua sắm tự do ở các siêu thị lớn trung tâm thủ đô: BigC – Central

Word – Platinum – Partunam v.v…

 Buổi trưa dùng Buffet Baiyoke Sky quốc tế nổi tiếng trên tòa tháp cao

86 tầng, tham quan tòa tháp biểu tượng và tự hào của thủ đô Bangkok. Tiếp tục mua sắm , Quý khách

ăn tối tự túc.

NGÀY 5: BANGKOK – SURVANABHUMI 

(ĂN SÁNG)

 Buffet sáng hotel. Trả phòng. Dạo thuyền Chao Phraya - dòng sông

thiên thần, cho cá ăn tạo phước. Viếng và thỉnh lộc làm ăn, sức khỏe ở

ngôi Chùa Phật Vàng (Wat Traimit) linh thiêng, chiêm ngưỡng pho

tượng phật vàng ròng nặng 5.5 tấn.

Ra sân bay làm thủ tục check-in về lại Việt Nam. Chia tay và ước mong gặp lại quí khách trên những

chuyến đi sau.

 KHÁCH SẠN: 3*  - 4 *tiêu chuẩn  (Hoặc các khách sạn khác tương đương tiêu chuẩn)

   + MIRAMAR HOTEL   

   + LANTATA RESORT 

   + THAMRONGIN HOTEL  

   + S.D AVENUE HOTEL 

   +  RATCHADA  CITY
HOTEL

   + BANGKOK CENTER 
HOTEL

  + LANTATA PATTAYA 

+  MARBLE  GARDEN
HOTEL  

+ TOWN IN TOWN HOTEL

+ THE NINTH HOTEL

+ TARA RESORT

+ GOLDEN TULIP

+ MEMO HOTEL

+ SUN SMILE HOTEL  

+ NEO HOTEL PATTAYA



Đối với trẻ em (tính theo ngày sinh)

1. Trẻ em dưới 2 tuổi : 30% giá vé người lớn (ngủ chung gường với bố mẹ).
2. Trẻ em từ 2 đến dưới 11 tuổi : 90% giá vé người lớn ( ngủ chung giường với bố mẹ).
3. Trẻ em từ 11 tuổi trở lên : 100% giá vé người lớn.

 GIÁ TOUR TRỌN GÓI BAO GỒM:

1. Vé máy bay khứ hồi theo đoàn (bao gồm 7kg hành lý  xách tay).   

2. Xe máy lạnh du lịch phục vụ suốt tuyến.

3. Trưởng đoàn dẫn từ Việt Nam(cho đoàn từ 15 khách trở lên ) & hướng dẫn địa phương nói
tiếng việt phục vụ suốt tuyến.                       

4. Khách sạn 3* và 4* tiêu chuẩn Thái :02 khách/phòng (trường hợp khách lẻ: ghép phòng 3
hoặc phụ thu phòng đơn                    

5. Nước suối phục vụ suốt tuyến.                                        

6. Bữa ăn theo chương trình gồm: 07 bữa ăn

7. Vé vào cổng các nơi tham quan theo chương trình.

8. Bảo hiểm du lịch trọn gói .

9. Thuế sân bay 2 nước, Phí an ninh du lịch & Phí phụ thu xăng dầu.

10. Quà tặng : nón du lịch, bao da hộ chiếu.

 

 GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

1.Hộ chiếu phải còn hạn trên 06 tháng tính từ ngày tour khởi hành ( phải còn nguyên vẹn, không
chỉnh sửa ).

2.Hành lý quá cước qui định ( Theo qui định 7kg ( xách tay )/khách ).

Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất và các show diễn về đêm tại Thái Lan.

3.Các chi phí cá nhân ( phí điện thoại, giặt ủi, ăn uống ngoài chương trình, phí khuân vác hành
lý, …)

4.Tiền típ hướng dẫn viên và tài xế địa phương :  350.000 VNĐ/khách (~ 15 USD/
khách).

5.Phí visa nhập cảnh Việt nam (VK + NN) 1 tháng 1 lần :  920.000 VNĐ/khách (~ 40 USD/
khách).

6.Phòng đơn phụ thu :  2.500.000  VNĐ/khách  (~  108
USD/ khách).

7.Visa Thái Lan (dành cho khách ĐL, TQ, HK v.v..) :  1.400.000  VNĐ/  khách  (~  60
USD/ khách).

8.Chi phí phát sinh nếu chuyến bay bị huỷ trong trường hợp bất khả kháng : thiên tai, thời tiết,
đình công ……..

CHÍNH SÁCH THAY ĐỔI TOUR : (sau khi đã xác nhận và thanh toán)

o Sau khi đăng ký nếu hủy tour , phí phạt =50% tổng giá tour chương trình (bao gồm vé máy

bay).

o Trước 21 ngày so với ngày khởi hành, miễn phí đổi tên. Hủy tour, phí phạt = 30% tổng giá

tour chương trình (bao gồm vé máy bay). 

o Từ 10 đến 21 ngày trước ngày khởi hành, miễn phí đổi tên. Hủy tour, phí phạt = 75% tổng

giá tour chương trình (bao gồm vé máy bay). 



o Từ 05 đến 10 ngày trước ngày khởi hành, mất phí đổi tên. Hủy tour, phí phạt = 100% tổng

giá tour chương trình (bao gồm vé máy bay).

o Dưới 05 ngày trước ngày khởi hành, không được đổi tên. Hủy tour, phí phạt = 100% tổng

giá tour chương trình (bao gồm vé máy bay).

o Chính sách có thể thay đổi vào các dịp lễ tết hoặc mùa cao điểm.

Mục dành cho khách mang quốc tịch nước ngoài hoặc việt kiều:

 Quý khách mang 2 Quốc tịch hoặc Travel Document (chưa nhập quốc tịch) vui lòng
thông báo với nhân viên bán tour ngay thời điểm đăng ký tour và nộp bản gốc kèm các giấy
tờ có liên quan (nếu có).

 Quý khách chỉ mang thẻ xanh (thẻ tạm trú tại nước ngoài) và không còn hộ chiếu VN
còn hiệu lực thì không đăng ký du lịch sang nước thứ ba được.

Lưu ý:

 Khi đăng ký tour, vui lòng quý khách xuất trình các giấy tời tùy thân như: Hộ Chiếu
(Passport), Giấy Khai Sinh (trẻ em đi cùng), Visa Việt Nam nhập cảnh (hộ chiếu nước ngoài),
Giấy khám sức khỏe dành cho người lớn tuổi (trên 70 tuổi) và phụ nữ mang thai (dưới 30
tuần).

 Trong những trường hợp khách quan như : khủng bố, thiên tai…hoặc do có sự cố, có
sự thay đổi lịch trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như : máy bay, tàu hỏa…thì
Cty sẽ giữ quyền thay đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và
sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại phát sinh.

 Đối với khách hàng từ 70 tuồi đến 85 tuổi, gia đình vá quý khách phải cam kết đảm
bảo tình trạng sức khỏe với cty chúng tôi trước khi tham gia tour. Nếu có bất cứ sự cố nào xảy
ra trên tour, cty Saigon Red Travel sẽ không chịu trách nhiệm dưới mọi tình huống.

 Trường hợp quý khách không được xuất cảnh hay nhập cảnh lý do cá nhân. Saigon
Red Travel sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour.

 Quý khách không được tách đoàn trong suốt chuyến tham quan.
 Quý  khách  mang  THẺ  XANH (PERMANENT RESIDENT),  ALIEN’S  PASSPORT,

TRAVEL DOCUMENT v.v… khi đăng ký tour không trình báo, khi không xuất cảnh được, công
ty Saigon Red Travel hoàn toàn không chịu trách nhiệm và không hoàn trả tiền tour.

 Quý khách dưới 18 tuổi phải có Bố Mẹ hoặc người nhà trên 18 tuổi đi cùng. Trường
hợp đi với người nhà phải nộp kèm giấy ủy quyến được chính quyến địa phương xác nhận (do
Bố Mẹ ủy quyến dắt đi tour).

Saigon Red Travel - Nâng niu hành trình
của bạn !


