BANGKOK - PATTAYA - AYUTHAYA - K.SẠN 5SAO - 5N4Đ
NGÀY 1: TP.HCM+BANGKOK+DẠO THUYỀN+
PEDE SHOW+LẪU SUKI (Ăn tối)

HDV đón Quý khách tại Ga đi quốc tế Tân Sơn Nhất làm thủ
tục đáp chuyến bay sang Bangkok. Đến sân bay Quốc tế
Bangkok-Xe và HDV đón đoàn tham quan Thủ đô-Dạo
thuyền trên sông Chaopraya huyền thoại-ngắm nhìn kiến
trúc chùa Arun, cầu nguyện an lành trên dòng sông với
những đoàn cá thiên nhiên tranh mồi sống động. Ăn tối lẩu
Suki và Tặng Quý khách vé xem chương trình biểu diễn
PEDE SHOW nổi tiếng thế giới. Về khách sạn vip tương
đương 4SAO trung tâm Bangkok nghỉ ngơi
NGÀY 2: BANGKOK+WATSAMAN+PATTAYA+
RESORT 5SAO+VIP TOUR (Ăn 3 bữa)

Ăn sáng tại khách sạn, đoàn bắt đầu khởi hành đi Chachoengsoa
-Tỉnh thành ngoại ô tham quan WATSAMAN RATTANARAM
-Một kiến trúc chỉ có ở Thái Lan: Tôn giáo kết hợp đền
thờ Phật Giáo, Ấn Độ Giáo, Đạo Giáo. Chiêm bái THE
GANESHA PINK ELEPHANT-Tượng voi khổng lồ cao 16m
dài 22m được xem là lớn nhất Thái Lan được tôn thờ như vị
thần của Giáo Dục, Kiến Thức,Trí Tuệ & Sự Giàu Có. Đoàn
ăn trưa tại nhà hàng,Tham quan Vườn Bướm và khởi hành đi
Thành Phố biển Pattaya nhận phòng khách sạn 5SAO, tự do tắm
tại khách sạn 5SAO Jomtien Palm Beach. Ăn tối tại nhà hàng
- nghỉ đêm tại khách sạn 5SAO.
Hoặc cùng HDV tham gia chương trình hiếu kỳ
có 1 không 2 của Thái Lan
Chương trình SEXY SHOW TỔNG HỢP 03 trong 01, kết
hợp chương trình Khám phá khu phố khai sinh ra PATTAYA,
hưởng thụ các massage truyền thống của Thái trong 60 phút,
thưởng thức bữa ăn khuya theo kiểu Cung Đình với SÚP VI
CÁ MẬP và CHÈ TỔ YẾN, ngoài ra tại PATTAYA , trẻ em
cũng có thể tham dự nhiều chương trình thú vị và hấp
dẫn không kém người lớn như xem: Xiếc Ào Thuật,
Không Gian 3D, Công viên Giải Trí Trong Nhà Hàng Đầu
Châu Á.
NGÀY 3: PATTAYA+NÚI PHẬT VÀNG ĐỐT PHÁO+
CHỢ NỔI+PHẬT VÀNG 5 TẤN (Ăn 3 bữa)

Ăn sáng +Tắm biển Pattaya & hưởng thụ các tiện
ích resort khách sạn 5 sao...Chụp hình NÚI PHẬT VÀNG
- Kỷ lục guiness thế giới, Viếng chùa WAT DAY
hoặc Lên đỉnh núi cao nhất Pattaya - Nơi thờ Tượng
Đô Đốc Hải Quân, trải nghiệm chương trình Đốt
pháo cầu an.
Tham quan Trung Tâm Vàng Bạc Đá Quý lớn
nhất tại Thái Lan. Tham quan CHỢ NỔI 4
MIỀN đặc sắc văn hóa truyền thống Thái Lan
xem show biểu diễn vô cùng thú vị & trải nghiệm
các món ăn truyền thống của Thái (chi phí tự túc).
Chiều đến Bangkok tham quanViện nghiên cứu
NỌC RẮN Hoàng Gia Thái Lan: xem màn
trình diễn múa Rắn,

lấy nọc Rắn + Ghé bảo tàng trung tâm Đồ DA … Đến bangkok
Viếng chùa Phật Vàng Wat Traimit với Tượng Phật Vàng nặng
5,5 tấn, lớn nhất Thế Giới. Ăn tối. Tự do khám phá Bangkok
nhộn nhịp sôi động về đêm
NGÀY 4: NGHỈ DƯỠNG+TỰ DO+MUA SẮM+
GIẢI TRÍ+VIPTOUR (Ăn sáng)

Ăn sáng tại khách sạn. Quý khách có một ngày tự do để nghỉ
ngơi & thỏa sức mua sắm tại các trung tâm thương mại ở
Bangkok hay khám phá những điểm tham quan theo nhu cầu
riêng. Qúy khách lưu ý liên hệ Hướng Dẫn Viên để được hướng
dẫn chi tiết (Hướng Dẫn Viên có trách nhiệm và nhiệm vụ
Hướng dẫn Qúy khách). Ăn trưa, Chiều tự túc. Hoặc Quý
khách có thể đăng ký chương trình tour VIP công ty tổ chức
định kỳ tại Thái Lan 3,300 bath/ khách người lớn. Trẻ em 75%.
Dưới 2 tuổi miễn phí TOUR VIP: HOÀNG CUNG, SAFARI
WORLD, SAFARI, SHOPPING, BAIYORK CENTER, SIAM
NIRAMITSHOW, BUFFET TỐI 5SAO. Chi tiết chương trình
VIP tour:Sáng 9h00 xe và HDV đưa Qúy khách đi Tham quan
cung điện, Tham quan SAFARI công viên giải trí & vườn thú
ngoài trời lón nhất Châu Á (Xem các show biểu biễn hấp dẫn
và độc đáo như: COWBOY,007, Cá Heo, Khỉ boxing…Ăn trưa
buffet15h00 Qúy khách đến trung tâm thương mại thỏa sức mua
sắm..và tham quan TOÀ NHÀ BAIYORK 88 TẦNG Mua
sắm tại trung tâm thương mại hoặc trải nghiệm khám phá mới
với THẾ GIỚI THUỶ CUNG ĐẶC SẮC như: XEM PHIM 4D
+ VUỐT VE CÁ MẬP + CHIÊM NGƯỠNG THẾ GIỚI
NƯỚC. Đến giờ hẹn 18h00 đưa đoàn đi ăn tối Buffet cao cấp
5SAO và xem chương trình biểu diễn NGHỆ THUẬT ĐỈNH
CAO HOÀNG GIA ( Sân khấu To & Đẹp & Hiện đại nhất
THÁI LAN được tổ chức bởi các đạo diễn Hollywood. Kết
thúc chương trình đón đoàn về khách sạn nghỉ ngơi
NGÀY 5: BANGKOK+CỐ ĐÔ HUYỀN THOẠI
AYUTHAYA-DI SẢN THẾ GIỚI+TP.HCM

Sáng: Qúy khách ăn sáng tại khách sạn, xe và HDV đưa khách
tham quan THÀNH PHỐ DI SẢN AYUTHAYA nổi tiếng thế
giới & Quý khách có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn thế với
chương trình cưỡi voi ( chi phí tự túc) dạo quanh phố cổ Chiêm
ngưỡng cảnh đẹp tiêu biểu nhất ở Ayutthaya: Yai
Chaimongkhon. Nét đặc trưng của ngôi chùa là ngọn tháp cao
60 m được xây trên một nền cao với hai ngọn tháp nhỏ hai bên
cùng hai pho tượng Phật khổng lồ bên gốc cây cổ thụ hàng trăm
năm. Yai Chaimongkhon. Nét đặc trưng của ngôi chùa là ngọn
tháp cao 60 m được xây trên một nền cao với hai ngọn tháp nhỏ
hai bên cùng hai pho tượng Phật khổng lồ bên gốc cây cổ thụ
hàng trăm năm. Đặc biệt không thể bỏ qua là Wat Mahathat Đầu tượng Phật bằng đá được chùm rễ cây cổ thụ ôm trọn,
NÂNG ĐỠ & CHE CHỞ KỲ BÍ . Đến giờ hẹn, đoàn khởi
hành ra sân bay Quốc tế tự do Tham quan, Mua sắm và làm
thủ tục đáp chuyến bay về HCM. Kết thúc chương trình,
chia tay hẹn gặp lại.

DULICHTHAILAN.COM
HOTLINE

1900.1868
0909.88.66.88

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DU LỊCH VIETTOURIST

Trụ sở chính: 91 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, TP.HCM
Hotline: 1900.1868 - 0909.88.66.88 - Khẩn: 090.888.66.88 - Email: viettourist@icloud.com

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR :
Vé máy bay khứ hồi HCM-BANGKOK-HCM + Thuế,phí
& hành lý xách tay + 20 kg hành lý ký gửi
- Khách sạn 5sao: http://www.jomtien-palmbeach.com/gallery
.html JOMTIEN PALM BEACH pattaya - tương đương 5SAO
- Khách sạn 4Sao: http://www.sdavenuehotel.com/en/homepag
e. SDAVENUE HOTEL tương đương 4SAO Bangkok
Ăn uống theo chương trình. Bữa ăn nhà hàng 8 món
Xe vận chuyển 45 chỗ máy lạnh đời mới, ghế bật
Phí tham quan các nơi theo chương trình.
Khách sạn 02 khách/phòng, trường hợp lẻ khách ngủ phòng 3.
tiêu chuẩn tại nước đên
Hướng dẫn viên VN và HDV nước ngoài sử dụng tiếng Anh, Việt,
Hoa vui vẻ, nhiệt tình suốt tuyến.
Quà lưu niệm của công ty : bao da hộ chiếu, nón công ty.
Bảo hiểm du lịch trọn gói

Tiền bồi dưỡng hướng dẫn viên và tài xế tại địa phương theo quy
định: 345.000VNĐ/KHÁCH
Phí visa nhập cảnh VN đối với khách mang hộ chiếu nước ngoài:
1.100.000 VNĐ/khách.
Các chi phí cá nhân (phí điện thoại, giặt ủi, ăn uống ngoài chương
trình, khuân vác hành lý, ).
Chi phí phát sinh nếu chuyến bay bị huỷ trong trường hợp bất
khả kháng: thiên tai, thời tiết, đình công ……công ty sẽ không
bồi hoàn các khoản chi phí phát sinh ngoài chương trình.
Vì mục đích & trách nhiệm an toàn, Công ty chỉ tổ chức tour du
lịch tham quan thuần túy, nếu khách tự ý tách & bỏ đoàn, không
đi theo tour trong những ngày tham quan sẽ đóng thêm 1.000.000
VNĐ khách/ngày.

Nếu hủy tour, Quý khách thanh toán các khoản lệ phí hủy tour sau:
Ø Trước ngày đi 20 Ngày: Thanh toán 50% giá tour.
Ø Trước ngày đi 10 Ngày: Thanh toán 70% giá tour.
Ø Trước ngày đi 3-7 ngày: Thanh toán 85% giá tour.
Ø Trước ngày đi 3 Ngày : Thanh toán 100% giá tour.
( Trường hợp quý khách có yếu tố khách quan về cá nhân vui
lòng báo sớm trước 5-3 ngày không tính thứ 7, chủ nhât &
ngày lễ, để công ty hỗ trợ giải quyêt )

THÔNG TIN HƯỚNG DẪN :
Khi đăng ký tour vui lòng đặt cọc 50% và sẽ mât cọc nếu hủy tour
và thanh toán phần còn lại trước 10 ngày khởi hành tour.
Vui lòng kiểm tra hạn hộ chiếu còn 6 tháng tính đến ngày đi tour
vê. Hộ chiếu đảm bảo các yêu tố sau: hình ảnh không bị hư hỏng,
mờ nhòe, thông tin đây đủ, dù còn hạn sử dụng nhưng nếu hình ảnh
bị mờ nhòe, vẫn không được xuất hay nhập cảnh ....trường hợp vào
ngày khởi hành, Quý khách không được xuất hoặc nhâp cảnh trong
nước và ngoài nước vì lý do cá nhân công ty sẽ không chịu trách
nhiệm và không hoàn tiền các khoản chi phí liên quan khác.
Khách mang quốc tịch Nước ngoài phải có Visa (Thị thực) nhập cảnh
Việt Nam còn hạn sử dụng tính đến ngày khởi hành.
(NẾU CHƯA CÓ VUI LÒNG THÔNG BÁO ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN )
Khi khách hàng đăng ký tour, vui lòng cung cấp thông tin cá nhân
trên hộ chiếu : Họ & Tên chính xác, ngày cấp , ngày hết
hạn hộ chiếu, số điện thoại liên lạc, địa chỉ liên lạc…….
Nếu vào ngày khởi hành vì lý do không đủ số
lượng khách,hay bât cứ lý do khách quan nào khác
…Tour không khởi hành đúng ngày, Công ty sẽ
thông báo cho Quý Khách ngày mở tour vào
đợt kế tiếp, hoặc hoàn tiền lại cho quý khách
và Công ty sẽ không chi trả thêm bất kỳ chi phí
phát sinh khác.
LƯU Ý: Khi Qúy khách đặt tour mà chưa thanh
toán tiền tour thì GIÁ TOUR CÓ THỂ THAY
ĐỔI TÙY THEO TÌNH HÌNH THỰC TẾ.
Khi Qúy khách đã thanh toán tiền tour thì
công ty cam kết không thay đổi giá tour.

Chương trình tour có thể thay đổi trật tự các điểm tham quan do các yếu tố khách quan nhưng vẫn cam kết tham quan đầy đủ chương trình tour

