TOUR THÁI LAN: BANGKOK- PATTAYA
HÀ NỘI – BANGKOK - PATTAYA (Ăn: Tối)
8h00 Xe và hướng dẫn viên của VTTC đón Quý khách tại điểm hẹn đưa ra sân bay Nội Bài đáp chuyến bay VN615 (11h10 – 13h00)
đi Bangkok. Đến sân bay Bangkok lúc 13h00 Quý khách làm thủ tục nhập cảnh và lấy hành lý, sau đó đoàn gặp hướng dẫn viên và lái
xe Thailand.
Xe và HDV đưa quý khách lên xe khởi hành đi Pattaya. Trên đường đi Quý khách thăm quan:
Trại Hổ (Tiger zoo): Là điểm đến thú vị cho khách khi đến Thái Lan. Đến đây bạn sẽ được xem những màn trình diễn ngoạn
mục của hổ, heo, cá sấu, voi, ….Đây cũng là nơi nuôi Hổ nhiều nhất Thái Lan với số lượng lên tới hơn 200 con.
Sau khi kết thúc chương trình thăm quan Quý khách tiếp tục khởi hành đến thành phố Pattaya.
Quý khách về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi và đi dùng cơm tối tại nhà hàng. Sau bữa tối quý khách tự do khám phá thành phố
Pattaya về đêm.
Nghỉ đêm tại khách sạn Golden Beach hotel Pattaya 3*
PATTAYA – ĐẢO SAN HÔ - NOONGNOOCH (Ăn: Sáng, Trưa, Tối)
07h00 Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn sau đó quý khách thăm quan:
Đảo San Hô (Coral island): Quý khách thăm đảo San Hô - hòn đảo lớn nhất Pattaya với diện tích khoảng 4km2 (cách đất liền
Pattaya 7km) gồm các bãi biển sạch và đẹp tuyệt vời. Trên đảo, Quý khách tự do tắm biển hoặc tham dự các trò chơi giải trí
trên biển như đi tàu, lặn biển, lướt ván buồm, trượt ván, nhảy dù, bơi lội, … (chi phí khách tự trả). Sau khi kết thúc chương
trình thăm quan trên đảo San Hô quý khách quay về đất liền nghỉ ngơi và dùng bữa trưa tại nhà hàng.
Buổi chiều Quý khách tiếp tục đi tham quan:
Trung tâm vàng bạc đá quý lớn nhất Đông Nam Á: Nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật siêu đẳng từ kim cương, vàng
bạc đá quý các loại, pha lê, với
nhiều kiểu dáng đa dạng và chế tác vô cùng tinh xảo.
Vườn nhiệt đới NoongNooch: Quý khách xem biểu diễn chương trình nghệ thuật dân tộc Thái và đặc biệt xem biểu diễn xiếc
voi.
Tham quan tượng Phật Laser (Khao chi chan): Bức tượng phật vàng được khắc trên núi.
Đoàn khởi hành quay lại trung tâm thành phố Pattaya và dùng bữa tối.
Quý khách thưởng thức Chương trình Alcaza show của các ngôi sao hoa hậu Pê đê biểu diễn.
Nghỉ đêm tại khách sạn Golden Beach hotel Pattaya.

PATTAYA - BANGKOK (Ăn: Sáng, Trưa, Tối)
Sau bữa sáng Quý khách làm thủ tục trả phòng khách sạn và lên xe khởi hành quay lại thành phố Bangkok. Trên đường đi Quý khách
thăm quan:
Vườn Bướm: Tại đây quý khách sẽ được giới thiệu về sản phẩm đặc sản ba miền của Thailand.
Trung tâm giới thiệu sản phẩm từ da thật: Quý khách sẽ được thăm quan và giới thiệu các sản phẩm làm từ da cá sấu, cá
đuối, da voi…
Sở thú Safari World: Cách Bangkok 12 km. Safari World là điểm tham quan hấp dẫn mà du khách không thể bỏ qua trong
các chuyến du lịch đến Thái Lan.. Đây là vườn thú mở tự nhiên lớn nhất Châu Á với hơn 75 loài động vật có vú, 300 loài chim
đến từ Châu Phi và Châu Á cùng các loài động vật đặc trưng khắp nơi trên thế giới. Quý khách dùng bữa trưa trong Safari
World sau đó tiếp tục thăm quan sở thú.
Sau khi kết thúc chương trình thăm quan Quý khách trở về trung tâm thành phố Bangkok nhận phòng nghỉ ngơi và đi dùng bữa tối tại
nhà hàng.
Nghỉ đêm tại khách sạn Thomson Resident Huamark 3*.
BANGKOK (Ăn: Sáng, trưa, tối)
Sau khi dùng bữa sáng tại khách sạn xe và HDV đón Quý khách đi tham quan :
Trại rắn Hoàng Gia Thái Lan: Đây là một điểm hấp dẫn, thu hút đông đảo khách du lịch từ tất cả các nơi trên thế giới. Tham
quan Trại rắn Hoàng Gia Thái Lan, khách du lịch sẽ được tận mắt nhìn thấy những con rắn với đủ các màu sắc: Xám đen, hoa
đốm, đỏ tía, vằn sọc, vằn đốt, trắng bạch, khoang vàng, khoang tím… Quý khách nghe các bác sỹ giới thiệu về tác dụng của
nọc độc rắn và các loại thuốc chiết xuất từ nọc độc rắn.
Cung Điện mùa đông (Ananta Samakhon). Một công trình kiến trúc độc đáo của Hoàng Gia Thái Lan.
Kết thúc chương trình thăm quan Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng sau đó tự do mua sắm tại chợ hoặc các tổ hợp siêu thị nổi tiếng
như Central world, Big C…
18h00 Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng sau đó về khách sạn nghỉ ngơi.
Nghỉ đêm tại khách sạn Thomson Resident Huamark 3*.
BANGKOK – HÀ NỘI (Ăn: Sáng, trưa)
07h00 Quý khách dùng bữa sáng sau đó làm thủ tục trả phòng khách sạn và tiếp tục đi tham quan :
Tượng phật Bốn mặt (Tứ Diện Thần) : Nơi người dân rất tôn kính. Họ tin rằng, tượng Phật này đem lại cho họ sự thịnh
vượng, may mắn, sức khỏe và hạnh phúc.
Du thuyền trên sông ChaoPhraya: Đây là cách tham quan tuyệt nhất sông Chao Phraya và thưởng thức được toàn bộ cảnh vật
dọc bờ sông. Ngồi trên thuyền ngắm cảnh, Quý khách sẽ có một hình dung tương đối rõ về đời sống ở Bangkok, cảm nhận cuộc
sống yên bình của khu dân cư nằm dọc theo hai bên bờ, nhìn thấy những ngôi nhà gỗ được dựng trên mặt nước, cảm nhận được
mùi vị, hình ảnh và ẩm thực của một đời sống thực. Du thuyền trên sông Chao Phraya, 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.
Chùa Vàng( Golden Buddha Temple at Wat Trimit): Nơi có tượng Phật Ngồi bằng vàng lớn nhất thế giới nặng 5.5 tấn.
Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng sau đó khởi hành đi sân bay đáp chuyến bay VN614 (15h55 – 17h55) cất cánh lúc 15h00 về Hà
Nội. 17h55 máy bay hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Xe đón quý khách về lại điểm hẹn ban đầu.

Chia tay và hẹn gặp lại Quý khách.

(Lưu ý: Chương trình có thể thay đổi thứ tự cảnh điểm nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan)

Người lớn

Trẻ em

(11 tuổi trở lên)
6,990,000 VND

(từ 2 – dưới 11 tuổi)

Phụ phí phòng đơn

GIÁ TOUR BAO GỒM:
- Vận chuyển xe máy lạnh đời mới theo lịch trình và đón/tiễn sân bay Nội Bài
- Phòng khách sạn đầy đủ tiện nghi tiêu chuẩn 3* (02 khách/ phòng, trường hợp lẻ nghỉ 3 khách).
- Ăn uống theo chương trình:
+ 05USD/bữa chính/xuất
+ Bữa phụ tại khách sạn
- Hướng dẫn viên nhiệt tình, kinh nghiệm suốt tuyến từ Việt Nam và hướng dẫn viên tiếng Việt đón tại Thailand.
- Bảo hiểm du lịch suốt tuyến, mức đền bù tối đa 50.000.000đ/vụ
- Phí thắng cảnh các điểm vào cửa lần thứ nhất các điểm có trong chương trình.
- Nước uống 1 chai/ngày.
- Vé máy bay khuyến mại khứ hồi không hoàn hủy của Vietnam Airlines chặng Hà Nội – Bangkok – Hà Nội.
- Thuế VAT.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:
- Tiền TIP cho hướng dẫn viên và lái xe địa phương: 3USD/khách/ngày

- Nghỉ phòng đơn, đồ uống, chi phí cá nhân và chi phí khác không có trong chương trình
- Điện thoại, giặt ủi trong khách sạn.
- Phụ thu phí tham quan các điểm thắng cảnh không bao gồm trong chương trình.
- Hành lý quá cước theo quy định.
- Chi phí xuất lại vé máy bay nếu xuất sai ( Tên / Họ/ Đệm) do khách cung cấp .
Chúc quý khách một chuyến đi vui vẻ & bổ ích!
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