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CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT  MỚI LẠ   

 
Thời gian:    6 ngày 5 đêm - khởi hành  15/3/2011 

 
NGÀY 1:  SAIGON - BANGKOK      

 HDV đón Quý khách tại sân bay TSN lầu 2 cột  số 11 làm thủ tục đáp chuyến bay  TG  557 2055 
- 2220  sang BangKok. Tại phi trường mới SUVARNABHUMI, xe và hướng dẫn viên địa phương đón 
Quý Khách về nhận phòng  khách sạn SD ANVENTU **** hoặc tương đương. 

NGÀY 2:  PATTAYA       ( ăn ba bửa ) 
6h30 Ăn sáng, 8h00 Quý khách tham quan:Trại Rắn của trường Đại Học nổi tiếng của Hòang Gia  
Tham quan khu vui chơi giải trí  Dream world   
Tham gia các trò chơi cảm giác mạnh hoặc thả mình trên dòng sông lười – Hoặc chơi các trò chơi xe 
đụng, nhà ma kinh dị – tắm trượt trên những khu nhà nước …   
12h00 khởi hành đi Pattaya - TP biển được mệnh danh là " Hawaii Phương Đông" 
Tới Pataya nhận phòng tại khách  sạn Grand sole *** hoặc  tương đương. 
18h30  Ăn tối - Tự do khám phá Pattaya về đêm cùng hướng dẫn viên  

NGÀY 3:  PATTAYA       ( ăn ba bửa ) 
6h30 Ăn sáng, 8h00 ngồi 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...  
12h00 ăn trưa,14h00 Tham quan  

 Tựơng Phật bằng vàng được khắc bằng tia laser trên nữa quả núi  
 Tham quan  xưởng Vàng Bạc Đá Quý lớn nhất Thái Lan. Tham quan chợ nổi 4 miền :    

18h00  Ăn tối, thưởng thức chương trình ca múa nhạc đặc sắc ALCAZAR 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.   

NGÀY 4:  PATTAYA - BANGKOK    ( ăn sáng,trưa,chiều - lẩu Suky ) 
6h30 Ăn sáng, 8h00 khởi hành về BangKok. tham quan  

 Kì Quan thế giới thu nhỏ của tất cả các nước: chụp hình với Kim tự tháp ,tựợng nữ thần tự 
do ….. hoặc tham gia đua xe F1  ( tự túc ) 
 Tham quan trại Bướm và mô hình hang động chim Yến.  
 Dạo tàu sông Chaopaya tham quan chùa Wat Yannawa ( ngôi chùa cổ Hoàng Gia ) 

18h00 Ăn tối, món lẩu Nhật Suky 
 Tham quan cửa hàng miễn thuế - tự do mua sắm tại các siêu thị lớn như World Trade 
Center, Maboonkong, Robinson Silom/RachadaSogo Market. về nhận phòng tại khách sạn  
prince palace hotel  

NGÀY 5 :  BANGKOK       ( ăn sang – không xe  )                           
 6h30 An sáng 9h00 tự do tham quan cửa hàng miển  thuế  và mua sắm hàng hóa tại một số tổ hợp Siêu 

Thị lớn cùa Bangkok như : tự do mua sắm ăn trưa, chiều tự túc - Trung tâm thương mại thế giới 
“WORLD TRADE  CENTER” , MABOOKLONG ,PRATUNAM MARKET ROBINSON SILOM/RACHADA 
và SOGO MARKET Về Khách sạn nghỉ ngơi  

NGÀY 6:  BANGKOK - SAIGON     (ăn sáng)                           
6h30 ăn sáng, 8h30, xưởng sản xuất đồ da,quà lưu niệm , tham quan Cung điện mùa hè đời vua thứ 5 

– tòan bộ bằng gỗ Quý - khách tự do mua sắm quà lưu  niệm cho đến khi ra sân bay làm thủ tục trở về 
Việt Nam. Chuyen bay  TG  556  1825 1955 Tại phi trường TSN,Kết thúc chương trình.  
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Giá Thuế Em be  
Từ 2- 11T 

Tổng 
cộng 

Phòng đơn Giá 
Usd/khách 

Prince Place  
hotel -  4 sao 

TG & AIR ASIA  

265 
229  

139 
139 

356 
311 

404 
368 

120 

 

 Bao gồm : Vé máy bay, Xe máy lạnh - Khách sạn 3,4 sao ( phòng 2 khách ). Phí tham quan. Các bữa ăn theo 
chương trình. HDV tiếng Việt suốt tuyến. Phí  an ninh  - Thuế phi trường hai nuớc  - phí xăng dầu  Quà tặng du 
lịch.   

 Không bao gồm: : Hộ chiếu - 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 
1. Đóng cọc 100 usd và passport ( bản chính hoặc photo ) ngay thời điểm đăng ký và không hòan cọc bất kì lý do gì 

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

 Điều kiện hủy tour ( tính theo ngày làm việc) 
1. Hủy từ  10 - 16 ngày : 50 % giá trị tour  

2. Hủy từ 05 – 10 ngày : 75% giá trị tour ( nếu có visa ) 

3. Hủy từ 01 - 05 ngày : 100 % giá trị tour 

4. Không tính các ngày lễ và chủ nhật  

 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)  

 
Xaùc nhaän ñi tour ñaêng kí beân Morning Sun ñi ngaøy 15/3/2011 – 20/3/2011 theo chöông trình   
 

1 TG  557  TU15MAR SGNBKK HK20 2055 2220        
 2 TG  556  SU20MAR BKKSGN HK20 1825 1955       

 
 

    BEÂN ÑAÊNG KÍ TOUR       Beân toå chöùc Tour  
            
 
           TRAN PHUOC HUY  
           0913124282   

   
           MORNING SUN TRAVEL 

 
  


