Tặng Buffet 86 tầng
Nhà hàng Patin lớn nhất Châu Á

Thời gian: 5 ngày - 4 đêm
Khởi hành:

NGÀY 1: SAIGON – BANGKOK
(Ăn trưa ,tối )
TRƯỞNG ĐOÀN Morning Sun Travel đón Quý khách tại sân bay TSN
lầu 2 cột số 11 lúc 7h30 làm thủ tục đáp chuyến bay FD 2791 9h50
sang BangKok.
Tại phi trường THÁI LAN , hướng dẫn viên địa phương đón và đưa đoàn
ăn trưa coupon tại sân bay.
Quý khách khởi hành đi Pattaya – Thành Phố biển được mệnh danh là
“Hawaii Phương Đông”. Trên đường ghé tham quan Tiger zoo xem
nhiều show biểu diễn hấp dẫn: xiếc cá sấu, đua heo. Tới Pattaya về
18h30 Ăn tối tại nhà hàng địa phương, tự do khám phá những điều kỳ
bí có 1 không 2 của thành phố biển về đêm cùng với HDV với các show,
nhà hàng bar (chi phí tự túc).tại khách sạn Royal Palace hoặc tương
đương.
NGÀY 2: PATTAYA – ĐẢO CORAL
(Ăn ba bữa)
06h30 Ăn sáng, 8h00 đi tàu cao tốc ra đảo San hô. Quý khách tự túc
tham dự các trò chơi như: nhảy dù, trượt nước, jet-ski, lặn biển... Tự
do tắm biển.
11h30 Ăn trưa
14h00 Chiều tham quan:
+ Trung tâm triễn lãm Vàng Bạc Đá Quý lớn nhất Thái Lan.
+ Tượng Phật khắc trên núi bằng tia lazer (của Thái Tử tặng cho Vua
Cha mừng ngày Sinh Nhật).
Tham quan vườn Trái Cây – thưởng thức trái nổi tiếng tại Thái Lan
Ăn tối. Sau đó về khách sạn hoặc tự do dạo phố biển về đêm.
NGÀY 3: PATTAYA – BANGKOK
(Ăn ba bữa)
06h30 ăn sáng, 8h30 khởi hành trở về Bangkok, tham quan:
+ Trại Bướm và mô hình hang động chim Yến.
+ Cửa hàng đặc sản bánh kẹo đồ khô nổi tiếng.
12h00 Ăn trưa tại nhà hàng Hồng Kông được chứng nhận là nhà hàng
lớn nhất Châu Á – Royal Dragon được phục vụ bởi các nhân viên
mang giày patin và trang phục cổ điển. Tham quan:
+ Trung Tâm nghiên cứu Rắn độc và xem biểu diễn Rắn – của
Hoàng Gia Thái Lan.
+ Xưởng sản xuất đồ da – được người bán hàng chỉ cách phân biệt
da thật và da giả, mua quà lưu niệm.
+ Chùa Phật Vàng 5 tấn – quốc bảo của Hoàng Gia Thái Lan
+ Viếng bái Phật 4 mặt rất linh thiêng.
+ Dạo tàu trên sông Chaopaya – Làm phước cho cá ăn theo phong tục của người Thái Lan
Hiện tượng cá nổi trên mặt nước – Những con cá to gần bằng em bé – Chiêm ngưỡng
Những chiếc thuyền rồng Của Hoàng Gia.

Ăn Lẩu Sukiyaki Buffet .Xem biểu diễn chương trình ca múa nhạc đặc sắc PD show đây là
chương trình độc đáo nhất thế giới được biễu diễn bởi các vũ công chuyển đổi giới tính. Về
khách sạn nghỉ ngơi - Khách sạn BANGKOK CENTER **** (hoặc tương đương).
NGÀY 4: BANGKOK - SAIGON
(Ăn sáng,trưa)
06h30 Ăn sáng, 8h00 tham quan: Cung điện mùa hè đời vua thứ 5, được thiết kế bằng nhiều
loại Gỗ Dầu quý giá, trưng bày các hiện vật của Vua thời bấy giờ, tìm hiểu về cuộc sống sinh
hoạt trong Hoàng Cung
Ăn trưa : buffet tai nhà hàng xoay nổi tiếng trên tòa nhà 86 tầng cao nhất Bangkok Quý
khách thưởng thức các món ăn Âu, Á, Sushi, hàn Quốc ,Kem Mỹ Các loại …
Tự do shopping tại các siêu thị trung tâm
Ăn tối : Sau đó về khách sạn
NGÀY 5: BANGKOK - SAIGON
(Ăn sáng)
06h30 Quý khách dùng điểm tâm sáng, đến giờ hẹn xe đưa đoàn ra sân bay ăn trưa, làm thủ
tục trở về TP. Hồ Chí Minh. Đến sân bay Tân Sơn Nhất, lưu luyến chia tay và hẹn ngày gặp lại.
Kết thúc chương trình.

GIÁ TRỌN GÓI :8.600.000 VND
•

•

•

Bao gồm:
- Vé máy bay khứ hồi SGN-BKK-SGN
- Phí an ninh - Thuế phi trường hai nuớc - phí xăng dầu
- Xe máy lạnh đời mới phục vụ suốt tuyến.
- Khách sạn 3 sao (phòng 2 khách)
- Phí tham quan, các bữa ăn theo chương trình, HDV tiếng Việt suốt tuyến
- Quà tặng du lịch. - Bảo hiểm du lịch.
Không bao gồm:
- Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng
- Chi phí cá nhân, hành lý quá cước, giặt ủi, điện thoại
- Bồi dưỡng bellboy - Hướng dẫn viên địa phương và tài xế 3 usd/khách/ngày
Thủ tục đăng ký tour
-

Đóng cọc 100 usd và passport (bản chính hoặc photo) ngay thời điểm đăng ký và không hoàn cọc bất
kì lý do gì

-

Số tiền còn lại vui lòng thanh toán trước ngày khởi hành 10 ngày

Trong trường hợp khách quan: thiên tai, lũ lụt… Morning Sun Travel sẽ linh động hoàn trả lại những phần
dịch vụ được hoàn trả tử các nhà cung cấp dịch vụ.
Chú ý:
Chương trình có thể thay đổi tuỳ vào thời điểm cụ thể để thuận lợi cho khách du lịch, nhưng số điểm tham
quan thì không thay đổi.
Quý khách tự chịu trách nhiệm nếu bị từ chối nhập cảnh tại nước sở tại (mất 100% tiền tour)

