
THỜI GIAN: 5N4Đ

Khách Sạn : 4* tiêu chuẩn thailan

                                                              

Những điểm nhấn nổi bật của chương trình:

1.  Vườn Thú Safari Khao Kheow ( chương trình mới )
2. Dạo trên dòng sông Chaophaya, xem hiện tượng cá nổi.
3. Tham quan Chùa thuyền Wat Yannawa – Chùa xá lợi
4. Miếu tứ diện Phật linh thiêng.
5. Show chuyển giới Colosum show với các vũ công xinh đẹp. 
6. Trân bảo phật sơn – 999kg vàng

7. Đảo KOHLAN – đảo san hô xinh đẹp trong vịnh Thailan và làn nước trong xanh.j

8. Vườn nho
9. Thăm quan ANCIENT CITY-  bảo tàng mở MUANG BORAN ( chương trình mới) 
10. Thăm quan Cung Điện Dusit Prasat Palace, ( chương trình mới )
11. Cửa biển TangAkat BangPhu  - Vườn chim Hải Âu tự nhiên ( chương trình mới )
12. Chiêm ngưỡng các chiếc thuyền Rồng Vua ngự  
13. Thưởng thức nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Thái tại khu vực Chợ Nổi
14.  Trung Tâm MASA cổ truyền Thái
15. Khách sạn tiêu chuẩn  4* tiêu chuẩn thailan
16. Ăn tối BBQ hải sản.
17. Buffet quốc tế tại nhà hàng xoay 86 tầng Baiyoke Sky.

18. Tham quan nhiều điểm mới trong chương trình …………………..

NGÀY 1:TP. HỒ CHÍ MINH – BANGKOK - PATTAYA                      ( ăn trưa máy bay/ tối)

   
NEW



Trưởng đoàn  Saigon Beach Travel đón quý khách tại  sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục

chuyến bay đi  Bangkok BL131 lúc  13:10 quý

khách  ăn  trưa  trên  máy  bay.  Xe  VIP  và

Hướng Dẫn Viên kinh  nghiệm đón khách tại

sân bay Suvanabhumi/  Donmuong.  Khởi  hành

tới Thành Phố Pattaya, trên đường đi, đoàn ghé

thăm Sau bữa trưa quý khách tham quan: Vườn

Thú Safari Khao Kheow ( chương trình mới )

– là điểm du lịch sinh thái phía đông của Thái

Lan. Vườn thú rất rộng, với khoảng 150 hecta

dành cho nuôi thú, 50 hecta dành cho các hoạt động giải trí – biểu diễn và 600 hecta là khu vực

nghiên cứu các loài sinh vật đang gặp nguy hiểm. Ghé thăm vườn thú, du khách sẽ tận mắt quan

sát nhiều loài quen thuộc lẫn xa lạ như: ngựa vằn, tê giác, hươu cao cổ, sư tử, hổ,… Ngoài ra

còn nhìn thấy vô số loài chim đầy màu sắc hay trải nghiêm cảm giác cưỡi voi hồi hộp, mới lạ….

Về nhận phòng khách sạn và nghỉ nghơi. 

Tối : dùng bữa tối BBQ hải sản. Quý khách tự do khám phá thành phố về đêm với nhiều

chương trình hấp dẫn. 

Chương trình tự chọn :

 Quý khách có thể xem Sex Show – Chi phí tự túc (giá tầm 1500 bath)

 tự do dạo chơi tại Khu phố “Walking Street” náo nhiệt kéo dài tới tận 03h00 sáng

NGÀY 2: ĐẢO KOHLAN – TRÂN BẢO PHẬT SƠN- MASSA   (Ăn sáng, trưa, tối)

Sau khi dùng bữa sáng tại khách sạn, đoàn khởi hành tham quan tắm biển tại:

 Đảo san hô Coral. 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  Thailan  với  làn  nước

trong xanh,  bờ cát  trắng,  mặt  nước êm

ả… giúp quý khách có những giờ phút

nghỉ ngơi thư giãn tuyệt vời



Đoàn về đất liền dùng cơm trưa tại Đoàn đi tham quan tiêp chương trình : 
 Đoàn khởi hành tham quan cửa hàng đồ da với hàng ngàn sản phẩm đặc sắc với thương

hiệu OA , TOCANO,của Thailan nổi tiếng toàn cầu.
 Tiếp tục đưa quý khách đến với Trung Tâm MASA cổ truyền Thái, tại đây quý khách

có thể thư dãn, ấn huyệt, massa trong vòng 1 giờ. Công ty gởi tặng.
 Tiếp tục tham quan trân bảo phật sơn

(999kg  vàng  24kara) tượng  phật  được

khắc nổi bằng vàng ròng trên 1 vách núi ,

do  Thái  Tử  khắc  hoạ  dâng  tặng  Quốc

Vương Rama IX,  được nhiều du khách

truyền miệng là ngọn núi Phật dát vàng

huyền bí, quý khách tìm đến đây với mục

đích vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo

của ngọn núi Phật dát vàng vừa được cầu mong an lành, hạnh phúc cho bản thân, gia

đình, bạn bè
 Vườn nho – Silver Lake:  khung cảnh mang kiến trúc  Châu Âu hiện đại với hồ bạc bên

cảnh núi, tạo nên một phong cảnh nên thơ hữu tình.
 Chợ nổi Pattaya – quý khách tự do tham quan và tha hồ thử các món ăn đậm chất Thái,

các món tráng miệng và đặc sản của nhiều nơi trên khắp Thái Lan cũng như mua những

món hàng hóa tiêu dùng đại diện cho 4 miền của Thái Lan.
Tối : Dùng bữa tối tại nhà hàng và Thưởng thức chương trình Colosum show do các vũ

công chuyển giới thực hiện tại nhà hát hiện đại.  Sau đó xe đưa quý khách về khách sạn nhận

phòng nghỉ ngơi.

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

Sau bữa điểm tâm tại khách sạn, quý khách trả phòng, khởi hành về  Bangkok. Trên đường tham

quan:

 Trung tâm Đá quý của Hoàng Gia Thailan, quý khách chiêm ngưỡng những kiệt tác

nghệ  thuật  làm  từ  đá  quý  như  Cặp

Long – Công trị giá hàng trăm ngàn

USD

 Trên  đường  đi,  quý  khách  tham quan

tìm hiểu về Vườn Shaithip : và dùng



cơm trưa tại nhà hàng Buổi trưa: Quý khách tiếp tục hành trình về thành phố mua

sắm BANG KOK. 

 Thăm quan ANCIENT CITY (  Điểm tham quan ấn  tượng mới  nhất  cty  SAIGON

BEACH  )  một quần thể giá trị nhân văn lớn vô cùng ý nghĩa và đẹp mắt vô cùng ấn

tượng là cánh cửa đưa bạn đến thế giới của những trang sử hào hùng thời kỳ dựng nước

và giữ nước của xứ sở Chùa Vàng . Với một loạt các công trình kiến trúc tiêu biểu kết

hợp hài hòa các yếu tố tinh tế, thủ công, tự nhiên, Muang Boran, sẽ khiến bạn đắm chìm

trong một tổng thể những tinh hoa lịch sử, văn hóa, tôn giáo, nghệ thuật và phong tục của

người Thái từ thuở ban sơ đến ngày nay. Những điểm tham quan được kì công xây dựng

làm say lòng du khách như:
 Thăm quan Cung Điện Dusit Prasat Palace, cung điện Sanphet Prasat .
 Thăm ngôi chùa Vàng long lanh với 9.999  tượng phật điêu khắc trên tường , chiêm

ngưỡng nhánh cây Bồ Đề nơi Đức Phật Thích Ca tu thành tránh quả được  đưa từ Ân Độ

về . 
 Tham quan bảo tàng mở Muang Boran, khám phá những công trình kiến trúc tiêu biểu

NHẤT  của đất nước Thái Lan chỉ trong 1 chuyến đi.
 Tận mắt chiêm ngưỡng những mô hình tái hiện chính xác nguyên mẫu các địa danh có

thật,  ngay cả những công trình đã bị  hủy

hoại trên thực tế.
 Thưởng  thức  nét  văn  hóa  đặc  sắc  của

dân  tộc  Thái  tại  khu  vực  Chợ  Nổi và

cũng là địa điểm được chọn đóng rất nhiều

bộ phim tình cảm và hành động của Thái

tại đây . Thăm thị trấn chợ cổ . 
 Chiêm  ngưỡng  các  chiếc  thuyền  Rồng

Vua  ngự  , hành  lang  cung  cấm  ,  Tháp

Chàm , các ngồi đền hoàn toàn bằng ghỗ kiến trúc Pagan, các Pavilion của các bậc giác

ngộ , Wat Maha That Bồ Tát Quán Thế Âm nghìn mắt nghìn tay ...
NOTE : Chương trình tặng khuyến mãi quý khách tham quan  Vườn chim Hải Âu : (  từ

tháng 9 đến hết tháng 4 mùa chim Hải Âu về   - chim tự nhiên nến có lúc chim nhiều và ít ).

Cửa biển TangAkat BangPhu  đầy lãng mạn, Vườn chim Hải Âu tự nhiên đưa du khách như

đang lạc trong một không gian yên bình Châu Âu thu nhỏ ..



Tối : Dùng cơm tối tại nhà hàng  .  Xe đưa đoàn về khách sạn Bangkok , nhận phòng, tự do

khám phá thành phố về đêm.

NGÀY 04: BANGKOK – SHOPPING TỰ DO ĂN UỐNG                          (Ăn sáng/trưa /…)

Sau bữa điểm tâm tại khách sạn, quý khách tham quan: Quý khách  tham quan:
 Viện Nghiên Cứu   Rắn Hoàng Gia Thái Lan (Snake Farm) thưởng thức màn trình

diễn  hấp dẫn  xiếc  rắn,  múa  rắn,  lấy  nọc

rắn… Nghe các Trình dược viên , giáo sư

người Thái gốc Việt giới thiệu những loại

thuốc gia truyền độc quyền được tinh chế

từ Rắn,  đã  được công nhận giá trị  lớn về

sức khỏe trên  toàn cầu.
 Tiếp tục xe đưa quý khách Dùng cơm trưa

tại Baiyoke Sky – nhà hàng xoay 86 tầng cao nhất Thailan ngắm toàn cảnh thành phố

và thưởng thức hàng trăm món ăn quốc tế phong phú. các món ăn Thailan như Tom Yum,

Som Tam, Pad Thai…, 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… 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
 Quý khách viếng Phật Bốn Mặt vị Phật được mọi người vô cùng tôn kính, Người dân tin

rằng vị Phật này sẽ mang lại cho họ sự thịnh vương, may mắn, sức khỏe và hạnh phúc và

nghe nhiều câu chuyện linh thiêng  về vị phật này.  Quý khách đến với Trung tâm

thương mại BIG C, PLATINUM,CENTRAL WORD…. Quý khách dùng bữa trưa

tại đây và tự do mua sắm shoping
Tối:   quý khách tự do khám phá ẩm thực đường phố hoặc đến với khu phố China Town

sầm uất để tự do ăn uống/.

NGÀY 05: BANGKOK – TP. HỒ CHÍ MINH                                               (Ăn sáng/…/../)

Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn : Đoàn đến tham quan.

 Chùa Phật Vàng lớn nhất thế giới: cao 3 mét và nặng hơn 5,5 tấn. Tượng được đúc theo phong

cách Sukhothai tĩnh lặng và được khám phá một cách tình cờ vào thập niên 1950 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 sông Chao phraya  “Venice phương đông”, Sông Chao Phraya (sông

của các vị vua) Sông Chao Phraya theo tiếng việt còn gọi là Sông Mê Nam là một con

sông lớn huyền thoại của Thái Lan. Nổi tiếng nhất là khúc sông nằm ngay trung tâm

Bangkok là một khúc sông đẹp tuyệt vời hai bên bờ là những ngôi nhà cao tầng và các

đền tháp chùa nổi tiếng nhất tại Bangkok
 Chùa thuyền Wat Yannawa Đây là ngôi chùa độc nhất vô nhị ở Thái Lan vì hình dáng

của nó như một con thuyền và do vua Rama III  (vị vua thứ 5 – trong 9 vị Vua của triều

đại hoàng gia Thái hiện nay) xây dựng, Ngôi chùa thờ Phật cùng vài chục bình xá lỵ các

nhà sư có kích cỡ khác nhau, từ to bằng hạt đậu, hạt lạc, đến ngón tay út. Sau đó xe đưa

Đoàn ra sân bay, làm thủ tục đáp chuyến bay về Việt Nam BL130 lúc 15:25.  Đến sân

bay TSN quý khách làm thủ tục nhập cảnh, nhận hành lý. Chia tay trưởng đoàn, kết thúc

tour. HDV chia tay và hẹn gă ăp lại quý khách trong những tour tiếp theo.
Giá tour bao gồm:

- Vé máy bay khứ hồi : Tp. HCM – Bangkok- Tp.HCM 

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

- Hành lý xách tay 7kg+20kg 

- Khách sạn tiêu chuẩn  4*  tiêu chuẩn thailand (02 người lớn/ phòng đôi), phòng 3 sẽ

được bố trí khi cần thiết.

- Chi phí ăn uống 7 bữa chính , vé tham quan theo chương trình. 

- Bảo hiểm du lịch suốt tuyến với mức đền bù tối đa 210.000.000 đồng/trường hợp. (Quý

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

- Quà tặng: nón du lịch + túi sách du lịch

- Ăn uống theo chương trình 7 bữa ăn chính + ăn sáng buffet tại ks.

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

Giá tour không bao gồm:

- Chi phí làm hộ chiếu (còn hạn trên 06 tháng tính từ ngày kết thúc tour).

- Visa  tái  nhập  Việt  Nam 1  lần  đối  với  Việt  Kiều  và  người  nước ngoài (45USD =

1.060.000 VND/khách).

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



- Phí phụ thu phòng đơn :  80 USD

- Tiền bồi dưỡng cho tài xế và hướng dẫn viên địa phương: 3 USD/ 1khách/ 5  ngày.( 5

ngày 15 usd, tương đương tiền Việt : 380.000 vnd , tiền Thái 550 Bath )

Điều kiện phạt hủy.

- Quý khách đăng ký tour cung cấp thông tin đầy đủ theo yêu cầu 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 3.000.000đ .

 Hủy trước ngày khởi hành 07 ngày làm việc: 50% giá tour.

 Hủy trước ngày khởi hành 04 ngày làm việc: 70% giá tour.

 Hủy sau 04 ngày làm việc: 100% giá tour.

 Trường hợp 2 trẻ em đi chung với 2 người lớn, Quý khách vui lòng đóng tiền 1 trẻ em

giá người lớn để lấy thêm 1 giường vì phòng bên Thái khá nhỏ.

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 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.

 Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, công ty  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, cty 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 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 Cty chúng tôi trước khi tham gia tour. Nếu có bất cứ sự cố nào

xảy ra trên tour, Cty sẽ không chịu trách nhiệm dưới mọi tình huống.

 Trường hợp quý khách không được xuất cảnh hay nhập cảnh lý do cá nhân. Công ty 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 50 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 các điểm tham quan có thể hoán đổi tùy theo tình hình thực tế, nhưng vẫn bảo đảm

đủ các điểm trong chương trình.

SAIGONBEACH TRAVEL HÂN HẠNH ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH TRÊN

MỌI HÀNH TRÌNH!


