Thời gian: 05 ngày – 04 đêm
Phương tiện: Máy bay
Khởi hành: 04, 05, 09,12,16,19/03/2016
11,18,25/03/2016

NGÀY 1

TP.HỒ CHÍ MINH – BANGKOK (Ăn nhẹ)

Buổi trưa

Quý khách tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất ga đi quốc tế, Hướng dẫn viên Trung tâm lữ
hành Quốc tế Trippy đón đoàn làm thủ tục đáp chuyến bay sang Bangkok.
Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi, xe và hướng dẫn viên địa phương đón đoàn đưa đi ăn tối,
sau đó về khách sạn nhận phòng. Nghỉ đêm tại Bangkok.

NGÀY 2

BANGKOK – PATTAYA (Ăn sáng, trưa, tối)

Buổi sáng

Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Làm thủ tục trả phòng. Đoàn khởi hành tham
quan:
 Dạo thuyền trên dòng sông Chaophraya Huyền thoại: Xem thuyền Rồng của nhà
vua, xem hiện tượng cá nổi trên sông.
 Cung Điện Vimanmek - Hoàng Cung Gỗ, đây là cung điện làm bằng gỗ Tếch màu
vàng lớn nhất thế giới, được vua Rama V xây dựng vào năm 1901. Đến đây Quý
Khách không chỉ chiêm ngưỡng được sự hài hòa và độc đáo của hoàng cung này
mà còn có thể ngắm được ngai vàng cùng rất nhiều cổ vật được sử dụng và trang trí
trong cung điện hoàng gia qua các thời kỳ. Hoặc tham quan “Cung điện Ananta
Samakhom’’ bảo tàng Hoàng gia kiến trúc mang đậm phong cách châu Âu.
 Công viên Tiger Zoo - là nơi duy nhất trên thế giới thuần dưỡng chúa sơn lâm trở
nên thân thiện với con người. Quý khách có dịp xem show biểu diễn xiếc của những
chú cọp, Xiếc cá sấu, đặc biệt vui nhộn với cuộc thi heo học toán, heo chạy đua….
Đoàn dùng bữa trưa trong công viên.
Khởi hành đi Pattaya, thành phố du lịch biển nổi tiếng phương Đông.
Trên đường dừng tham quan:
 Butterfly Garden – Vườn Bướm, đoàn tìm hiểu qui trình khai thác Yến Thái, thưởng

Buổi trưa

Buổi tối

thức chè Yến, trà mật ong Tam Giác Vàng. Đoàn có thể mua sắm các sản phẩm tại
đây như: Mật ong Tam Giác Vàng, Yến Sào, Cao Hổ…
 Baan Sukhawadee - Ngôi Nhà Hạnh Phúc tòa lâu đài xây dựng tráng lệ nguy nga
bên bờ biển, mô phỏng theo cung điện Versailles, điểm tham quan mới và hấp dẫn
tại Pattaya. Đến đây, Quý khách tham quan một quần thể kiến trúc hài hòa, độc đáo,
và còn có thể trải nghiệm những triết lý nhân sinh và tâm linh sâu sắc.
Đến Pattaya nhận phòng. Dùng cơm chiều.
Buổi tối, Quý khách đoàn tự do khám phá các show về đêm tại Pattaya – thành phố không
ngủ.
Nghỉ đêm tại tại Pattaya.

NGÀY 3

PATTAYA ( Ăn sáng, trưa, tối)

Buổi sáng

Sau khi ăn sáng tại khách sạn, sau đó khởi hành đi “Đảo San Hô” – đảo Coral bằng cano.
Đến đảo, đoàn tự do tắm biển, thưởng thức hải sản và tham gia các trò chơi thể thao trên
biển như: lặn biển, lướt ván, dù bay…(chi phí ngoài chương trình).
Đoàn dùng cơm trưa.
Đoàn tham quan và chụp ảnh tại:
 “Bảo tàng tranh nghệ thuật 3D” – Amazing Art. Với nhiều chủ đề khác nhau, Qúy
khách sẽ được sở hữu những tấm ảnh với nghệ thuật tạo hình độc đáo.
 “Xưởng chế tác đá quý’’ - World Gems Company (Một trung tâm trưng bày đá quý
phong thủy đạt tiêu chuẩn ISO 9001) Tại đây Quý khách có thể tìm hiểu màu đá
theo tháng sinh của mình.
Quý khách ăn tối.
 Quý khách xem “Alcazar show’’ một trong những chương trình ca múa nhạc nổi
tiếng và hoành tráng nhất do các vũ công chuyển đổi giới tính thực hiện với những
màn biểu diễn múa dân tộc đến múa hiện đại vô cùng đặc sắc. Đoàn nghỉ đêm tại
Pattaya.

Buổi trưa

Buổi tối

NGÀY 4

PATTAYA - BANGKOK (Ăn sáng, trưa)

Buổi sáng

Đoàn dùng điểm tậm tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng.
Xe đưa qúy khách lên “Đồi vọng cảnh Phra Tamak”, tại đây du Khách ngắm toàn cảnh thành
phố biển Pattaya. Ngoài ra du Khách có thể đốt pháo cầu phúc, cầu may cho gia đình.
Đoàn khởi hành về Bangkok, trên đường đoàn đến tham quan:
 “Trại Rắn”, xem màn biễu diễn rắn độc đáo, được thưởng thức và tìm hiểu qui trình
lấy nọc rắn chế biến thành dược phẩm chữa bệnh.
Về đến Bangkok, tham quan:
 “Cơ sở thuộc da” với nhiều loại sản phẩm lưu niệm được chế tác tinh xảo làm từ da
Cá Sấu, Cá Đuối…
Đoàn ăn trưa “Buffet tại tòa nhà 86 tầng BaiYoke Sky” với trên 100 món ăn từ nhiều quốc

Buổi trưa

Buổi tối

gia khác nhau như: Thái, Hàn Quốc, Nhật Bản,...Qúy khách chụp ảnh, ngắm nhìn toàn cảnh
thủ đô Bangkok .
Quý khách viếng:
 “Phật Bốn mặt - Tứ Diện Thần’’ là bức tượng với 4 mặt quay ra 4 hướng khác nhau,
nằm giữa trung tâm thủ đô Bangkok (Thái Lan). Đây là bức tượng được người dân
Thái Lan tôn kính, vì họ tin rằng, bức tượng sẽ đem lại sự may mắn cho đất nước
cũng như bản thân họ. Quý khách cầu bình an và may mắn cho gia đình.
 “Chùa Phật Vàng” lớn nhất thế giới: cao 3 mét và nặng 5,5 tấn. Tượng được đúc
theo phong cách Sukhothai tĩnh lặng và được khám phá một cách tình cờ vào thập
niên 1950.
Đoàn về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.

NGÀY 5

BANGKOK – TP.HỒ CHÍ MINH (Ăn sáng,trưa)

Buổi sáng

Sau khi ăn sáng, Quý khách tự do, đến hẹn Đoàn làm thủ tục trả phòng.
Xe đưa Quý Khách ra sân bay đáp chuyến bay về Việt Nam.
Trưởng Đoàn sẽ hướng dẫn Quý khách tự túc mua coupon dùng bữa trưa tại sân bay.
Đến sân bay Tân Sơn Nhất, Trưởng đoàn chia tay và hẹn gặp lại Quý khách.
Kết thúc chương trình tour du lịch Thái Lan: Bangkok – Pattaya 5 ngày 4 đêm.

GIÁ TOUR DÀNH CHO KHÁCH LẺ GHÉP ĐOÀN (VNĐ/ KHÁCH)
NGÀY KHỞI HÀNH
04, 05, 09,12,16,19/03/2016
11,18,25/03/2016

HÀNG KHÔNG

GIÁ TRỌN GÓI KHÁCH NGƯỜI LỚN

9W

5.990.000

Không áp dụng vào dịp lễ, Tết
CHUYẾN BAY:
9W67 SGN/BKK 18:45 - 20:05
9W70 BKK/SGN 16:15 - 17:45

KHÁCH SẠN: 3* TIÊU CHUẨN
BANGKOK:






MIRAMAR HOTEL
LANTATA RESORT
THAMRONGIN HOTEL
S.D AVENUE HOTEL
RATCHADA CITY HOTEL



BANGKOK CENTER HOTE

PATAYA:











LANTATA PATTAYA
MARBLE GARDEN HOTEL
TOWN IN TOWN HOTEL
THE NINTH HOTEL
TARA RESORT
GOLDEN TULIP
MEMO HOTEL
SUN SMILE HOTEL
NEO HOTEL PATTAYA
SERT PLACE HOTEL

(Hoặc các khách sạn khác tương đương tiêu chuẩn)
BAO GỒM:










Vé máy bay khứ hồi TP.HCM - BANGKOK - TP.HCM. (Hành lý ký gửi và xách tay)
Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao (2 người/phòng), bố trí phòng 3 khi cần
Đặc biệt : Bảo hiểm du lịch quốc tế. Mức bồi thường tối đa 210.000.000VNĐ/trường hợp
(du khách từ 85 tuổi trở lên vui lòng mua mức bảo hiểm tự túc).
Các bữa ăn uống theo chương trình.
Xe đưa đón thăm quan theo chương trình.
Vé thắng cảnh, phí thăm quan các điểm trong chương trình.
Buffet 86 tầng.
Trưởng đoàn du lịch từ Việt Nam, hướng dẫn viên Tiếng Việt nhiệt tình suốt tuyến.
Quà tặng của công ty.

KHÔNG BAO GỒM







Hộ chiếu còn hiệu lực 6 tháng tính đến ngày khởi hành.
Phí hành lý quá cước và các chi phí cá nhân khác.
Visa tái nhập Việt Nam dành cho khách Việt Kiều và nước ngoài 1.290.000 VNĐ/khách.
Tiền nước uống, bồi dưỡng cho hướng dẫn địa phương (khoảng 450.000 VNĐ/người)
Xe đưa đón sân bay.
Thuế VAT.

GIÁ VÉ TRẺ EM (Tính theo ngày sinh)



Dưới 02 tuổi: 30% giá tour (ngủ ghép chung giường với người lớn).
Từ 02 – dưới 11 tuổi: 75% giá tour + thuế 100% |3.200.000 đ (1 Trẻ em ngủ ghép chung
giường với người lớn).




Từ 11 tuổi tính giá như người lớn.
Trường hợp 2 trẻ em đi chung với 2 người lớn,quý khách vui lòng đóng tiền 1 trẻ em giá
người lớn để lấy thêm 1 giường vì phòng bên Thái khá nhỏ.

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR
 Điều khoản hủy tour ( đối với tour có visa):
- Sau khi đặt cọc tour và trước khi Trippy nộp phí visa: chi phí không hoàn lại là 1.000.000
VND (phí đặt cọc vé máy bay và dịch thuật hồ sơ.
- Sau khi Trippy nộp phí visa: chi phí không hoàn lại là 2.500.000 VND
- Trường hợp Quý khách bị từ chối visa, chi phí không hoàn lại là 2.500.000 VND.
 Điều kiện huỷ tour (đối với ngày thường)
- Hủy tour ngay sau khi Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán đã cấp visa: Chi phí huỷ tour là 100%
tiền cọc tour.
- Hủy tour từ 30 - 45 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 10% trên tổng giá tour.
- Hủy tour từ 16 - 29 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 30% trên tổng giá tour.
- Hủy tour từ 08 - 15 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 60% trên tổng giá tour.
- Hủy tour từ 04 - 07 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 90% trên tổng giá tour.
- Hủy tour từ 01 - 03 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 100% trên tổng giá tour
- Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và các
ngày Lễ Tết.
- Các tour ngày lễ, tết là các tour có thời gian diễn ra rơi vào một trong các ngày lễ, tết
theo qui định.
 Các điều kiện huỷ tour (đối với ngày lễ, Tết):
- Hủy tour ngay sau khi Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán đã cấp visa: Chi phí huỷ tour là 100%
tiền cọc tour.
- Hủy tour từ 30 - 45 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 30% trên tổng giá tour.
- Hủy tour từ 16 - 29 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 60% trên tổng giá tour.
- Hủy tour từ 08 - 15 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 90% trên tổng giá tour.
- Hủy tour từ 01 - 07 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 100% trên tổng giá tour.
- Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và các
ngày Lễ Tết.
- Các tour ngày lễ, tết là các tour có thời gian diễn ra rơi vào một trong các ngày lễ, tết
theo qui định.
Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email và phải
được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận.
LƯU Ý


Khi đăng ký tour du lịch, Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các khoản bao
gồm cũng như không bao gồm, các điều kiện hủy tour trong chương trình. Trong trường

















hợp Quý khách không trực tiếp đến đăng ký tour mà do người khác đến đăng ký thì Quý
khách vui lòng tìm hiểu kỹ chương trình từ người đăng ký cho mình.
Quý khách vui lòng đem theo Passport (bản chính), đặt cọc trước 50% giá tour khi đăng
ký tour và hoàn tất thanh toán trước 2 tuần trước khi tour khởi hành.
Quý khách mang 2 Quốc tịch hoặc Travel document vui lòng thông báo với nhân viên
bán tour ngay thời điểm đăng ký tour và nộp bản gốc kèm các giấy tờ có liên quan (nếu
có).
Quý khách chỉ mang thẻ xanh (thẻ tạm trú tại nước ngoài) và không còn hộ chiếu VN còn
hiệu lực thì không đăng ký du lịch sang nước thứ ba được.
Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, Công ty du lịch sẽ có trách nhiệm thu nhận khách
cho đủ đoàn (10 khách người lớn trở lên) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số
lượng đoàn dưới 10 khách, công ty có trách nhiệm thông báo cho khách trước ngày khởi
hành 4 ngày và sẽ thỏa thuận lại ngày khởi hành mới, hoặc hoàn trả lại toàn bộ số tiền
cho khách đã đăng ký trước đó.
Nếu quý khách yêu cầu ở phòng đơn, vui lòng thanh toán thêm tiền phụ thu.
Đối với khách hàng hơn 75 tuổi trở lên, quý khách và gia đình cam kết đảm bảo tình
trạng sức khoẻ để có thể tham gia tour với công ty khi đăng ký và phải có người thân
dưới 60 tuổi (đầy đủ sức khỏe) đi theo.
Sau khi đóng tiền, nếu quý khách muốn hủy tour, vui lòng đem CMND & hóa đơn đã đóng
tiền đến ngay Văn phòng Cty để làm thủ tục hủy tour. Công ty du lịch không nhận khách
báo hủy qua điện thoại.
Trường hợp Quý khách không được xuất cảnh và nhập cảnh vì lý do cá nhân ( như hình
ảnh, thông tin giấy tờ trong bản gốc bị mờ, không rõ ràng; passport hết hạn,không đúng
quy định…) Công ty du lịch sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour.
Các chuyến bay và giờ bay có thể thay đổi giờ chót, do phụ thuộc vào các hãng hàng
không.
Trong những trường hợp bất khả kháng như: khủng bố, bạo động, thiên tai, sự thay đổi
lịch trình của hàng không, tàu hỏa… Công ty du lịch sẽ chủ động thay đổi lộ trình đi hoặc
hủy tour vì sự thuận tiện và an toàn của Khách và không chịu trách nhiệm bồi thường
cho những chi phí phát sinh, cũng như những dịch vụ đã thực hiện.

Tùy theo điều kiện thực tế mà chương trình tham quan, khách sạn, có thể thay đổi cho phù hợp,
tuy nhiên tổng số điểm tham quan vẫn đảm bảo đầy đủ.

