
 

Xin gửi Quý khách hàng chương trình 

 

BANGKOK - PATTAYA 
Thời gian: 04 ngày 03 đêm - Phương tiện: Máy bay  

Khởi hành Đến Thời gian bay Lịch khởi hành Giá tour Liên hệ 

Tp. Hồ Chí Minh Bangkok 11:15 
Thứ 7 hàng tuần   

Bangkok Tp. Hồ Chí Minh 19:55 

Quý khách vui lòng có mặt tại sân bay trước 180 phút so với giờ khởi hành./. 

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

GIÁ TOUR PHỤ THU 

Người lớn 

(> 11 tuổi) 

Trẻ em 

(< 11 tuổi) 

Em bé 

(< 02 tuổi) 
Phòng đơn 

   2.490.000 vnđ 

 

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT TRONG CHƯƠNG TRÌNH: 

1. BUFFET QUỐC TẾ TẠI NHÀ HÀNG XOAY 86 TẦNG BAIYOKE SKY.  

2. THAM QUAN CHỢ NỔI 4 MIỀN THÁI LAN 

3. DẠO THUYỀN TRÊN DÒNG SÔNG CHAOPHAYA NGẮM CẢNH VẬT BÊN BỜ, XEM HIỆN TƯỢNG CÁ NỔI. 

4. VIẾNG MIẾU TỨ DIỆN PHẬT LINH THIÊNG. 

5. SHOW BÊ ĐÊ ALCAZAR VỚI CÁC VŨ CÔNG CHUYỂN GIỚI XINH ĐẸP.  

6. TRẠI CỌP SRIRACHA TIGER ZOO. 

7. LÂU ĐÀI TỈ PHÚ BAAN SUKHAWADEE. 

8. ĐẢO CORAL XINH ĐẸP TRONG VỊNH THAILAND YÊN BÌNH VÀ LÀN NƯỚC TRONG XANH. 

9. LẨU SUKI YAKI TỰ CHỌN PHONG CÁCH NHẬT BẢN. 

10. XE ĐƯA ĐÓN MUA SẮM TẠI TRUNG TÂM BANGKOK. 

11. BẢO HIỂM DU LỊCH VỚI MỨC TỐI ĐA 210.000.000 VND/01 TRƯỜNG HỢP. 

12. HƯỚNG DẪN VIÊN TIẾNG VIỆT NHIỆT TÌNH, VUI VẺ, CHUYÊN NGHIỆP. 

NGÀY 01: TP HCM - BANGKOK - PATTAYA (Ăn trưa và tối) 

Sáng: Trưởng đoàn du lịch PHÚC THỊNH TRAVEL đón Quý khách tại cột số 09, lầu 02, ga đi quốc tế Tân Sơn 

Nhất và hỗ trợ Quý khách làm thủ tục cho chuyến bay đi Bangkok. 



 

 Đến nơi, Quý khách dùng bữa trưa (coupon) tại Foodcourt sân bay. 

 Sau đó khởi hành về Pattaya, trên đường tham quan: 

 Trại hổ Sriracha - Tiger Zoo với mô hình Heo nuôi cọp, cọp nuôi heo, 

thưởng thức chương trình xiếc cá sấu, xiếc cọp đặc sắc, những chú heo 

thông minh biết làm toán, chạy đua…  

 Đến Pattaya, Quý khách tham quan Chợ Nổi Bốn Miền (Four Regions 

Floating Market) - là một trong những chợ nổi Pattaya nổi tiếng nhất. Nơi này được chia thành 4 khu vực 

riêng. Mỗi khu vực đại diện cho 4 miền chính của Thái Lan. Đó chính là vùng phía bắc, đông bắc, trung tâm 

và phía nam. 

Chiều:  Quý khách ăn tối tại nhà hàng, sau đó nhận phòng khách sạn và nghỉ ngơi. 

Tối:  Quý khách tự do khám phá thành phố Pattaya về đêm với nhiều chương trình hấp dẫn. 

 

NGÀY 02: PATTAYA - ĐẢO SAN HÔ KOHLAN (Ăn sáng, trưa và tối) 

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm tại khách sạn. 

 Đoàn khởi hành tham quan tắm biển tại đảo san hô KohLan. Quý khách tự do tắm biển trong làn nước trong 

xanh hoặc tự túc tham gia các trò chơi như: Dù kéo, Moto nước, lặn biển… Đây là hòn đảo nằm trong vịnh 

Thailand với làn nước trong xanh, bờ cát trắng giúp Quý khách có những giờ phút nghỉ ngơi thư giãn tuyệt 

vời. 

 Tham quan vườn nho Silver Lake - với những cánh đồng nho rộng lớn và 

khung cảnh bao la như ở châu Âu. Đến với vườn nho với không khí trong 

lành và thoảng mùi nho thơm, không gian xanh tươi mát.  

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng. 

Chiều: Đoàn thăm quan Trân Bảo Phật Sơn với tượng Phật Thích Ca Mâu Ni 

đang ngồi thiền được tạc trên một vách núi giữa trời theo phong cách Sukhothai, được người Thái rất ưa 

chuộng. Sự độc đáo của bức tượng Phật lớn này là được khắc nổi bằng vàng ròng 24 kara, cao 130m, rộng 

hơn 70m, được xây dựng vào năm 1996, nhân dịp Quốc vương Rama IX trị vì Thái Lan được 50 năm. 

 Tham quan tòa nhà tỉ phú Baan Sukhawadee, còn được gọi là ngôi nhà hạnh phúc, được xây dựng tráng lệ 

bên bờ biển, mô phỏng theo cung điện Versailles. Sukhawadee nghĩa là 

thuần khiết, hạnh phúc, thịnh vượng. Với một quần thể kiến trúc hài hòa, 

độc đáo và đem lại những triết lý nhân sinh, tâm linh sâu sắc. 

Tối: Đoàn ăn tối tại nhà hàng, sau đó thưởng thức chương trình Alcazar show 

hấp dẫn do những vũ công chuyển giới xinh đẹp biễu diễn. Đây là show 

diễn của những người chuyển giới lớn nhất, chuyên nghiệp nhất, nổi tiếng nhất Thailand. 

 Về khách sạn, nghỉ đêm tại Pattaya. 

 

NGÀY 03: PATTAYA - BANGKOK (Ăn sáng, trưa) 

Sáng: Sau bữa điểm tâm tại khách sạn, Quý khách trả phòng, tạm biệt thành phố 

ma quỷ để  khởi hành về thành phố thiên thần Bangkok. Trên đường tham 

quan: 



 

 Trung tâm đá quý của Hoàng gia Thailand, quý khách chiêm ngưỡng những kiệt tác nghệ thuật làm từ đá 

quý như Cặp Long - Công trị giá hàng trăm ngàn USD. 

 Trung tâm đặc sản ba miền - Butterfly Garden, với nhiều đặc sản ba miền của Thailand và trung tâm 

bánh kẹo, đoàn thưởng thức miễn phí các loại bánh kẹo của Thailand tại đây. 

 Quý khách tham quan trung tâm rắn độc của Hoàng gia Thailand với chương trình biểu diễn rắn độc đáo 

cùng phòng trưng bày các sản phẩm được chế biến từ rắn. 

Trưa: Quý khách ăn trưa buffet tại Baiyoke Sky, nhà hàng xoay 86 tầng cao 

nhất Thailand. Quý khách có dịp thưởng thức hàng trăm món ăn quốc tế 

phong phú. Các món ăn Thailand nổi tiếng như tom yum, som tam, pad 

Thai…, các món ăn Nhật như Susi cá hồi, mì tương đen, các món từ thịt bò 

úc, phi lê cá nướng, món Hoa, món Âu cho đến các món hải sản như ghẹ, 

tôm càng, tôm sú hấp… Thưởng thức hàng chục món tráng miệng đặc sắc. 

Đặc biệt phần ăn chay dành cho khách ăn chay luôn làm cho thực khác có nhu cầu ăn chay phải trầm trồ 

khen ngơi. Vừa dùng bữa vừa ngắm toàn cảnh thành phố Bangkok từ trên cao thực sự là một trải nghiệm thú 

vị không thể quên cho du khách.  

Chiều: Quý khách tự do mua sắm tại chợ sỉ Pratunam, Big C, Central World… 

 Quý khách viếng Phật Bốn mặt - Tứ Diện Thần ngay trung tâm Bangkok là bức tượng với 4 mặt quay ra 4 

hướng khác nhau, nằm giữa trung tâm thủ đô Bangkok (Thái Lan). Đây là bức tượng được người dân Thái 

Lan tôn kính, vì họ tin rằng, bức tượng sẽ đem lại sự may mắn cho đất nước cũng như bản thân họ. Quý 

khách cầu bình an và may mắn cho gia đình. 

 Đoàn ăn tối tự túc tại Big C, về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi, tự do khám phá Bangkok về đêm. 

 

NGÀY 04: TP HCM - SAIGON (Ăn sáng và trưa) 

Sáng: Sau bữa điểm tâm tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng. 

 Xe đón Quý khách viếng chùa Phật Vàng Wat Tri Mit linh thiêng. Đây là ngôi chùa bằng đá hoa cương, 

nơi lưu giữ bức tượng Phật Thích Ca bằng vàng nguyên khối nặng 5.500kg.  

 Dạo thuyền trên sông Chaophaya huyền bí xem hiện tượng cá nổi trên sông.  

 Thuyền ghé vào chùa thuyền Wat Yanawa, ngôi chùa linh thiêng bên 

dòng sông Chaophaya, ngôi chùa trưng bày Xá lợi của đức Phật Thích Ca 

cùng hàng ngàn Xá Lợi của các vị cao tăng đắc đạo. Hình dáng chùa được 

xây dựng theo kiểu kiến trúc Thái là các mái cao vút mang đậm phong cách 

thời Ayutthaya.  

Trưa: Đoàn thưởng thức bữa trưa với món lẩu Suki Nhật Bản tự chọn. 

Chiều: Xe đưa đoàn ra sân bay, Hướng dẫn viên hỗ trợ đoàn làm thủ tục đáp chuyến bay về Việt Nam. Đến sân bay 

Tân Sơn Nhất, Quý khách nhận hành lý, chia tay trưởng đoàn. Kết thúc chương trình. 

Chú ý: Thứ tự chương trình có thể thay đổi theo sự sắp xếp của công ty để phù hợp với tình hình thực 

tế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan đã nêu trong chương trình. 

GIÁ TOUR BAO GỒM: 

 Vé máy bay khứ hồi Thành phố Hồ Chí Minh - Bangkok - Thành phố Hồ Chí Minh. 



 

 Hành lý: 07kg xách tay + 20kg ký gửi. 

 Thuế hàng không gồm: Thuế phi trường hai nước, phí an ninh, phụ thu xăng dầu. 

 Khách sạn 3 sao tại Bangkok và 4 sao tại Pattaya, tiêu chuẩn 02 người lớn/phòng đôi, phòng 03 người sẽ được bố 

trí khi cần thiết. 

Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao tại Bangkok Khách sạn tiêu chuẩn 4 sao tại Pattaya 

MIRAMAR HOTEL. 

BANGKOK CENTRE. 

THAMRONGIN. 

LANTANA. 

RATCHADA CITY. 

S.D AVENUE. 

MIDO HOTEL. 

DYNASTY. 

MY HOTEL. 

THE SEASONS SIAM. 

Hoặc các khách sạn tiêu chuẩn 3 sao tương đương. 

LANTANA RESORT. 

MARBLE RESORT. 

HISO HOTEL. 

SUN SMILE. 

NEO HOTEL. 

GOLDEN BEACH. 

GOLDEN TULIP. 

TOWN IN TOWN. 

MEMO HOTEL. 

BANGKOK SAIGON HOTEL. 

Hoặc các khách sạn tiêu chuẩn 4 sao tương đương. 

 Chi phí ăn uống, vé tham quan theo chương trình.  

 Bảo hiểm du lịch suốt tuyếnvới mức đền bù tối đa 210.000.000 đồng/trường hợp. 

(Du khách từ 70 tuổi trở lên vui lòng mua mức bảo hiểm tự túc). 

 Trưởng đoàn theo đoàn suốt tuyến, HDV địa phương tiếng Việt.  

 Quà tặng: Nón du lịch, bao da hộ chiếu cao cấp… 

 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 

 Chi phí làm hộ chiếu (Còn hạn trên 06 tháng tính từ ngày kết thúc chương trình). 

 Visa tái nhập Việt Nam 01 lần đối với Việt kiều và người nước ngoài (65USD/Khách). 

 Hành lý quá cước, tiền phục vụ, khuân vác, điện thoại, giặt ủi… ngoài chương trình. 

 Tiền bồi dưỡng cho tài xế và hướng dẫn viên địa phương: 03USD/khách/ngày. 

 

ĐIỀU KIỆN PHẠT HỦY: 

 Quý khách đăng ký tour cung cấp thông tin đầy đủ theo hướng dẫn của nhân viên du lịch. 

 Vui lòng thanh toán tiền trước khi đi tour 07 ngày làm việc. 

 Sau khi đăng ký, quý khách hủy tour sẽ phải mất tiền cọc 3.000.000VNĐ. 

 Hủy trước ngày khởi hành 07 ngày làm việc: 70% giá tour. 

 Hủy sau 07 ngày làm việc: 100% giá tour. 

 

LƯU Ý: 

 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 du lịch Phúc Thịnh 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. 



 

 Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, du lịch  sẽ có trách nhiệm nhận khách cho đủ đoàn (15 khách người lớn trở lên) 

thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn dưới 15 khách, du lịch Phúc Thịnh sẽ có trách nhiệm 

thông báo cho khách trước ngày khởi hành 04 ngày và sẽ thỏa thuận lại ngày khởi hành mới, hoặc hoàn trả lại toàn 

bộ số tiền khách đã đăng ký trước đó. 

 Đối với khách hàng từ 70 tuồi đến 85 tuổi, gia đình và quý khách phải cam kết đảm bảo tình trạng sức khỏe với 

công ty chúng tôi trước khi tham gia tour. Nếu có bất cứ sự cố nào xảy ra trên tour, du lịch Phúc Thịnh  sẽ không 

chịu trách nhiệm dưới mọi tình huống. 

 Trường hợp quý khách không được xuất cảnh hay nhập cảnh lý do cá nhân, du lịch Phúc Thịnh  sẽ không chịu trách 

nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour. 

 Tham quan cung điện, du khách nữ phải mặc váy dài quá đầu gối, nếu mặc quần hoặc váy ngắn, du khách nữ phải 

mua xà rông (Bán tại đây với giá khoảng 100 Baht/cái), váy truyền thống của các cô gái Thái để thể hiện lòng tôn 

kính với hoàng tộc. Du khách nam phải mặc quần dài qua đầu gối. Tất cả điện thoại, máy quay phim, chụp hình đều 

phải gửi lại tại khu vực giữ đồ trước khi vào trong tham quan cung điện. 

 Thứ tự chương trình có thể hoán đổi tùy theo tình hình thực tế. 

CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN ĐI VUI VẺ VÀ THOẢI MÁI! 

 

 


