THÁI LAN HÈ: BANGKOK - PATTAYA (HÀNG KHÔNG VIETJET AIR)
Độ dài tour
Chương trình tham khảo
Phụ trách tư vấn

5 ngày 4 đêm
Thông tin liên hệ: VIETRANTOUR – 33 Tràng Thi – Hà Nội.
Ms Thùy Trang 0868 5899 54 hoặc 024 730 56789 (ext 210)

Khám phá đảo Coral nổi tiếng với những bãi cát trắng mịn trải dài
Thưởng thức Chương trình Alcaza show của các hoa hậu chuyển giới
Khám phá Thái Lan thu nhỏ tại Quần thể Muang Boran(Ancien City)
Trải nghiệm du thuyền trên dòng ChaoPhraya
Thỏa thích mua sắm tsawmscacs Trung tâm thương mại nổi tiếng: Siam Paragon, Central World

Ngày 1: HÀ NỘI – BANGKOK - PATTAYA
Xe và hướng dẫn viên đón Quý khách tại điểm hẹn, khởi hành ra sân bay Nội Bài, đáp chuyến bay VJ901 lúc 11h10:13h10 đi Bangkok.
Đến sân bay Bangkok, xe và hướng dẫn viên địa phương đón Quý khách khởi hành đi Pattaya - thành phố du lịch nổi tiếng của Thái
Lan. Đến Pattaya, đoàn ăn tối tại nhà hàng. Sau đó về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi
Quý khách tự do khám phá Pattaya về đêm.

Nghỉ đêm tại khách sạn 3* ở Pattaya.

Ngày 2: KHÁM PHÁ PATTAYA
Quý khách ăn sáng tại khách sạn, Quý khách đi cano tham quan
Đảo San hô (Coral Island). Nổi tiếng với những bãi cát trắng mịn trải dài. Tại đây, Quý khách có thể tự do tham gia các trò chơi hấp
dẫn như: nhảy dù, lướt ván, câu cá, đi dạo dưới đáy biển (chi phí tự túc).
Lâu Đài Tỷ Phú - Baan Sukhawadee: Được xây dựng tráng lệ, nguy nga bên bờ biể n, mô phỏng theo cung điện Versailles của Pháp.
Đây là điể m tham quan hấp dẫn tại Pattaya, là một quần thể kiến trúc hài hòa, độc đáo và đem lại những triết lý nhân sinh, tâm linh sâu
sắc.
Phân Viện nghiên cứu các sản phẩm hỗ trợ Giấc Ngủ Modern Latex Hoàng Gia Thái Lan
: Tham quan tım
̀ hiể u cách phòng và hỗ
trợ điề u trị các bệnh liên quan đến cột sống tăng cường thể lực ,cải thiện tuổi thọ con người nâng cao giá trị cuộc sống thiết yếu.
Tham quan Trung tâm vàng bạc đá quý lớn nhất Đông Nam Á (World Gems Collection)
Quý khách ăn trưa tại nhà hàng.
Thăm quan Khao Chi Chan - Đến với đỉnh núi Phật Khao Chi Chan du khách sẽ bắt gặp hình ảnh đức Phật ngồi bắt chéo chân, một
tay đặt trên đầu gối và tay còn lại được đặt trong lòng.
Quý khách thưởng thức Chương trình Alcaza show của các hoa hậu chuyển giới biểu diễn.
Qúy khách tự do dạo chơi tại Khu phố "Walking Street" khu phố đi bộ nổi tiếng Pattaya sống về đêm.

Nghỉ đêm tại khách sạn 3* ở Pattaya.

Ngày 3: PATTAYA – BANGKOK
Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. Xe khởi hành đưa Quý khách trở lại Bangkok. Trên đường quý khách thăm:

Trung tâm Yến huyết Hoàng gia Thái Lan (Vườn Bướm).
SirachaTiger Zoo xem chương trình biể u diễn của các chú cá sấ u và hổ.
Trại Rắn Hoàng Gia Thái Lan (Snake Farm)
Trung tâm giới thiệu sản phẩm từ da thật như da cá sấu, da voi, da trâu…
Tự do tham quan, dạo chơi tại các Trung tâm thương mại lớn: Siam Paragon, Siam Discovery, Central Wolrd
Quý khách ăn tối tại nhà hàng.

Nghỉ đêm tại khách sạn 3* ở Bangkok.

Ngày 4: THAM QUAN BANGKOK
Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn, Quý khách khởi hành thăm quan:
Chùa Thuyền Wat Yanawa – kiến trúc ngôi chùa được xây dựng theo hình dáng con thuyền của người Trung Hoa cùng với kiến trúc
Thái là các mái cao vút mang đậm phong cách thời Ayutthaya
Du thuyền trên sông ChaoPhraya - Quý khách sẽ được nghe giới thiệu về lịch sử, kiến trúc, văn hóa về những ngôi chùa, những
cung điện dọc sát bên sông.
Công Viên Muang Boran (Ancient City) - Công viên được xây dựng theo mô hình đất nước Thái Lan thu nhỏ, có hơn 115 công trình
trong khu vực rộng khoảng 97ha. Muang Boran tái hiện một cách trọn vẹn nền văn hóa, kiến trúc Thái Lan.
Tự do mua sắm tại các tổ hợp siêu thị nổi tiếng như TOKYU, Manbunkoog, Robinson, Big C… mua sắm tại cửa hàng miễn thuế
King Power.

Nghỉ đêm tại khách sạn 3* ở Bangkok.

Ngày 5: BANGKOK – HÀ NỘI

Quý khách ăn sáng sau đó tự do chuẩn bị hành lý, trả phòng. Xe và HDV đón Quý khách đi tham quan:
Chùa Vàng (Golden Buddha Temple at Wat Trimit) - nơi có tượng Phật Ngồi bằng vàng lớn nhất thế giới nặng 5.5 tấn.

Dùng bữa trưa tại nhà hàng.
Đoàn khởi hành ra sân bay và đáp chuyến bay VJ902 lúc 14h00:16h00 về Hà Nội.
Đến sân bay Nội Bài, xe đón quý khách về điểm hẹn ban đầu. Kết thúc chương trình.

Đã bao gồm
Vé máy bay khứ hồi chặng quốc tế. Thuế và phụ phí sân bay 2 nước, 20kg hành lý ký gửi/chặng
Khách sạn 3 sao theo chương trình (2 người/ phòng, phòng 3 người nếu lẻ giới tính, lẻ người)
Các bữa ăn theo chương trình:

Mức ăn chính 150 Bath/bữa( 7 bữa ăn chính)
Bữa ăn sáng theo tiêu chuẩn của khách sạn
Vận chuyển bằng xe du lịch theo chương trình
Phí tham quan tại các điểm (vé vào cửa 01 lần)
Hướng dẫn viên đi suốt tuyến từ Việt Nam
Bảo hiểm du lịch quốc tế của hãng AIG (mức bồi thường tối đa 10.000USD/ người/ vụ)

Chưa bao gồm
Hộ chiếu (còn hạn trên 6 tháng tính đến ngày khởi hành)
Chi phí cá nhân như giặt là, điện thoại, đồ uống…
Tiền boa cho HDV và lái xe (3$/ USD/khách/ngày, nếu đoàn dưới 15 người lớn tiền tip sẽ cao hơn)
Chi phí ngủ phòng đơn (nếu Quý khách yêu cầu ở phòng đơn)
Hành lý quá cước quy định của hàng không.
Thuế VAT

Thủ tục / Cần chuẩn bị
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ:
-Quý khách đến đăng ký tour mang theo hộ chiếu (bản gốc) hoặc bản photo còn hạn tối thiểu 06 tháng và các giấy tờ khác (theo yêu
cầu, nếu có).
QUY ĐỊNH ĐÓNG TIỀN TOUR:
Đợt I: Quý khách đặt cọc 50% tổng giá trị tour .
Đợt II: Quý khách đóng nốt số tiền tour còn lại trước ngày khởi hành 07 ngày làm việc.

Ghi chú
THÔNG TIN THÊM:
1) Theo quy định của Cục xuất nhập cảnh Việt Nam:
Tất cả khách đi du lịch nước ngoài đều phải có hộ chiếu, kể cả trẻ em, trẻ nhỏ (còn hạn tối thiểu 06 tháng)
Trẻ em từ 12 tuổi trở lên khi xuất cảnh bắt buộc phải có hộ chiếu rời.
Nếu trẻ em đi cùng họ hàng (không có bố, mẹ ruột đi cùng): Yêu cầu phải hộ chiếu rời, có giấy ủy quyền của cha mẹ và xác nhận
của Phường, xã nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú. Quý khách lưu ý mang theo giấy tờ này ra sân bay để xuất trình cho các phòng
ban liên quan.
Nếu trẻ em đi cùng cha mẹ ruột và có hộ chiếu rời yêu cầu mang theo giấy khai sinh để xuất trình cho các phòng ban liên quan
trong vấn đề xuất nhập cảnh.
Trẻ em hộ chiếu kèm bố hoặc mẹ bắt buộc phải đi cùng bố hoặc mẹ (người kèm hộ chiếu), mọi trường hợp ủy quyền đều không
được chấp nhận.
Khách hàng mang hộ chiếu nước ngoài phải có Visa tái nhập cảnh nhiều lần vào Việt Nam.Trường hợp khách mang quốc tịch
nước ngoài, vui lòng đóng thêm phí làm visa tái nhập Việt Nam.
2) Các quy định khác:
- Trẻ em (2 – dưới 11 tuổi) ngủ cùng giường với bố mẹ. Nếu Quý khách muốn lấy riêng giường cho trẻ em, vui lòng thanh toán thêm.

