Chương Trình Du Lịch

Thời gian : 05 ngày 04 đêm

Phương tiện : Máy Bay

Khởi hành: 20/05/2018
Code tour: TL05FD18MAY20L
NHƯ QUỲNH_ 0975.155.381
NGÀY 01
Buổi trưa

Buổi tối

NGÀY 02
Buổi sáng

Ăn Tối

Trưởng đoàn Du lịch Go Travel đón quý khách tại cột số 05, lầu 02, Ga đi quốc
tế Tân Sơn Nhất đáp chuyến bay đi Bangkok.
Xe và hướng dẫn viên tại Thái Lan đón đoàn. Sau đó đưa đoàn khởi hành về trung
tâm thủ đô Bangkok ăn tối tại nhà hàng địa phương.
TP. HỒ CHÍ MINH –BANGKOK - PATTAYA

Ăn Sáng Ăn Trưa

Quý khách nhận phòng khách sạn và tự do dạo phố khám phá thủ đô Bangkok về
đêm.
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối



Quý khách dùng điểm tâm tại khách sạn, trả phòng, khởi hành đến thành phố biển
Pattaya.
BANGKOK - PATTAYA

Buổi trưa

Buổi chiều

Đến Pattaya đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng. Tiếp
tục hành trình, đoàn tham quan:


Trân Bảo Phật Sơn với tượng Phật bằng vàng
cao hàng trăm mét khắc vào vách núi.



Vườn nho, hồ bạc với khung cảnh đồng quê
châu Âu.

Đoàn khởi hành về thành phố Pattaya, nhận phòng khách sạn, dùng bữa tối, tự do
khám phá thành phố về đêm với những show diễn hấp dẫn. Nghỉ đêm ở Pattaya.

NGÀY 03

PATTAYA

Ăn Sáng Ăn Trưa



Ăn Tối


Buổi sáng 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… (chi phí tự túc). Đây là hòn đảo nằm
trong vịnh Thailand 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.
Buổi trưa Đoàn về đất liền dùng cơm trưa tại nhà hàng, buổi chiều quý khách tham quan:
 Trung tâm Đá quý của Hoàng Gia Thai Land, 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 thuộc da.


Buổi chiều

Xe đưa quý khách lên đỉnh núi cao nhất Pattaya - Nơi thờ Tượng Đô Đốc
Hải Quân - Ngắm nhìn cảnh biển Pattaya lung linh huyền ảo về đêm, tham
gia ĐỐT PHÁO TRUYỀN THỐNG - Nguyện cầu bình an, may mắn
trong cuộc sống. (chi phí tự túc).
Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng, sau đó thưởng thức chương trình Alcazar
show do các vũ công chuyển giới thực hiện tại nhà hát Alcazar hiện đại.

PATTAYA – BUFFER TÒA NHÀ 86 TẦNG
BAIYOKE SKY - BANGKOK

NGÀY 04

Ăn Sáng Ăn Trưa


Ăn Tối



Buổi sáng Quý khách dùng điểm tâm tại khách sạn, trả phòng, khởi hành quay trở về thành phố
Bangkok. Trên đường ghé tham quan:

Buổi trưa



Trung Tâm Rắn độc của Hoàng gia ThaiLand với chương trình biểu diễn
rắn độc đáo.



Trung tâm đặc sản 03 miền – Big bee.

Dùng cơm trưa tại Baiyoke Sky – nhà hàng xoay 86 tầng cao nhất Thailand với
hàng trăm ăn quốc tế phong phú. Quý khách có dịp thưởng thức các món ăn
Thailan như Tom Yum, Som Tam, Pad Thai…, các món ăn Nhật như sushi 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
khách có nhu cầu ăn chay phải trầm trồ khen ngợi.
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.


Buổi tối
NGÀY 05

Xe đưa quý khách tự do tham quan mua sắm tại trung tâm thương mại BigC,
Central world, chợ sỉ Pratunam, Platinum…, Quý khách ăn tối tự túc tại siêu
thị với coupon Ẩm Thực tại Big C.

Đoàn về nhận phòng khách sạn. Tự do khám phá Bangkok về đêm
Ăn Sáng Ăn Trưa
BANGKOK –TP. HỒ CHÍ MINH



Ăn Tối

Buổi sáng Sau bữa điểm tâm tại khách sạn, quý khách khởi hành đi tham quan:


Tham quan Chùa thuyền Wat Yannawan với hàng trăm xá lợi linh thiêng.



Dạo thuyền trên dòng sông Chaophaya, ngắm toàn cảnh Bangkok từ dưới
sông với chùa chiền, cung điện, nhà cửa… của người dân Thái Lan.

Buổi trưa

Tham quan sở thú Safari– Tham quan vườn thú “lộ thiên” cực kỳ độc đáo.
Thưởng thức Buffet trưa tại nhà hàng Jungle Cruise (sức chứa hơn 1.700 chỗ
ngồi) Xem Show Điệp viên 007, hoặc Ura Utang Show do các chú khỉ vui nhộn
trình diễn, Bird Show với những chú chim được huấn luyện một cách chuyên
nghiệp và Dolphin Show với các chú cá heo thông minh, hài hước…

Buổi chiểu

Đến giờ hẹn, xe đưa đoàn ra sân bay, làm thủ tục đáp chuyến bay về Việt Nam.
Đến sân bay TSN quý khách làm thủ tục nhập cảnh, nhận hành lý, chia tay
trưởng đoàn, kết thúc tour.

Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy theo tình hình thời tiết – giao thông thực tế nhưng vẫn
đảm bảo thực hiện đầy đủ các điểm tham quan theo chương trình.

GIÁ TOUR TRỌN GÓI CHO 1 KHÁCH
Người lớn
Trẻ em
Trẻ em
Từ 11 tuổi trở lên
Từ 02 dưới 11 tuổi
Dưới 02 tuổi
6.490.000
5.990.000
2.270.000
 Ngủ chung với người lớn đi kèm
Phụ thu phòng đơn: 2.500.000 VND/K
THÔNG TIN CHUYẾN BAY:

FD655 SGN DMK 1550 1730
FD658 DMK SGN 1925 2105
GIÁ TOUR BAO GỒM:


Vé máy bay khứ hồi, gồm hành lý ký gửi + 07kg xách tay



Xe du lịch máy lạnh đời mới và vé tham quan theo chương trình đã nêu.



Khách Sạn tiêu chuẩn 3 sao & các bữa ăn theo chương trình.



Hướng dẫn viên nhiệt tình theo đoàn suốt tuyến



Thuế sân bay, phí An ninh và xăng dầu.



Bảo hiểm du lịch quốc tế với mức bồi thường tối đa 210.000.000 VNĐ.



Quà tặng: Nón, bao hộ chiếu, thẻ hành lý.

KHÔNG BAO GỒM:


Hộ chiếu (còn giá trị ít nhất 6 tháng, chi phí cá nhân, điện thoại, giặt ủi & nước uống
trong khách sạn. Hành lý quá cước (tối đa 1 khách là 15 kg).



Đối với Quốc tịch nước ngoài, nếu sử dụng Visa Vietnam một lần phải phụ thu thêm
1.290.000đ/Khách



Tiền “Tip” cho HDV và tài xế tại Thái Lan 3$/ ngày/ người.



Trường hợp quý khách upgrade thành phòng đơn hoặc không có khách lẻ ghép _ phụ thu
phòng đơn : 2.500.000/khách

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR:


Nếu hủy tour trước 10 ngày khởi hành sẽ mất tiền cọc (4 triệu đồng/ khách)



Nếu hủy tour trước 07 ngày khởi hành sẽ chi trả 50% tổng giá trị tour.



Nếu hủy tour trước 03 ngày khởi hành sẽ chi trả 70% tổng giá trị tour.



Nếu hủy tour trong vòng 72h trước ngày khởi hành sẽ chi trả 100% tổng giá trị tour.
(Các ngày trên chỉ tính theo ngày làm việc, không tính thứ 7 chủ nhật)

LƯU Ý:


Chúng tôi xin không chịu trách nhiệm trong trường hợp quý khách bị từ chối nhập cảnh
tại nước sở tại vì lý do nhân thân (mất 100% tiền Tour).



Công ty được phép thay đổi lịch trình chuyến đi, sử dụng các hãng hàng không thay thế
nhưng vẫn đảm bảo tham quan đầy đủ các tuyến điểm theo chương trình.



Thuế & phụ thu phí xăng dầu có thể thay đổi tuỳ vào thời điểm xuất vé của hãng hàng
không.



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

Chúc Quý khách có một chuyến đi vui vẻ!

