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DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Tour Du Lịch Thái Lan - Bangkok - Pattaya từ Sài Gòn 6N5Đ
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Mã Tour: NN-67 - Khởi hành: Hàng tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Tour du lịch Thái Lan từ TPHCM giá tốt: được mệnh danh là thiên đường du lịch và mua sắm, du khách
đến với tour du lịch Thái Lan sẽ được thỏa thích dạo chơi, mua sắm, thưởng thức ẩm thực vô cùng độc đáo
và những thắng cảnh hấp dẫn tại đất nước chùa vàng như Chợ Nỗi Bốn Miền, Trân Bảo Phật Sơn, đảo coral,
dạo thuyền sông Chaopray, du lịch thiên đường biển Phuket - Vịnh Phang Nga. Thái Lan nơi con người thân
thiện và vui vẻ, đất nước có khí hậu nhiệt đới và nền văn hóa lâu đời. Đến với tour du lịch Thái Lan 6 ngày
5 đêm của Du Lịch Nắng Mới tổ chức, du khách được đến thành phố biển Pattaya - nơi được mệnh danh là
Hawail Phương Đông, tham quan chợ đêm Thepprasit - ngôi chợ thú vị nhất Pattaya và nhiều khám phá thú
vị khác đang chờ du khách trải nghiệm.

NGÀY 01: TP HCM - BANGKOK

Buổi chiều: Trưởng đoàn đón quý khách tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, làm thủ tục bay đi Bangkok.
Đến sân bay Suvarnabhumi (Bangkok), Quý khách được chào đón bởi những vòng hoa tươi thắm và chụp
ảnh với những cô gái Thái xinh đẹp. Sau đó xe và HDV địa phương đón đoàn đưa về khách sạn nhận phòng.
Quý khách tự do khám phá BANGKOK về đêm - Khách sạn 3 sao.

NGÀY 02: BANGKOK - PATTAYA

Buổi sáng: Ăn sáng buffet tại khách sạn. Tham quan Ananta Samakhom - Lâu đài trắng, do Vua Rama V
xây dựng vào năm 1907, có kiến trúc giống Nhà trắng của Mỹ. Sau khi ăn trưa, đoàn khởi hành đi Pattaya.

Buổi chiều: Về đến thành phố biển Pattaya - nơi được mệnh danh là Hawail Phương Đông, xe đưa quý
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khách về khách sạn nhận phòng. Dùng cơm chiều BBQ Seafood. Buổi tối Quý khách tự do dạo phố hoặc
xem các show diễn đặc sắc của người Thái (chi phí tự túc). Nghỉ đêm tại Pattaya - Khách sạn 3 sao.

NGÀY 03: PATTAYA - NAVY BEACH - NIGHT SAFARI

Buổi sáng: Ăn sáng buffet tại khách sạn. Khởi hành tham quan bãi biển Navy - Navy Beach - bãi biển riêng
của Thủy quân Hoàng Gia Thái Lan, với nước biển trong xanh, phong cảnh tuyệt đẹp như một góc thu nhỏ
của đảo Phuket, tại đây Quý khách được miễn phí ghế ngồi, tắm nước ngọt và chơi các trò chơi trên biển
thỏa thích. Ngoài ra, quý khách còn được ngồi cano tham quan Đảo Khỉ, từ cano khi Quý khách ném đồ ăn,
những chú Khỉ tung mình chụp hoặc lặn xuống biển để lây thức ăn một cách rất điêu luyện - một cảnh
tượng vô cùng kỳ thú. Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng.

Buổi chiều: Đoàn tham quan Cửa hàng Vàng Bạc Đá Qúy, ngắm viên đá quý nặng nhất thế giới. Tếp tục
tham quan Lâu đài Tỷ phú Bansukhawadee (dinh thự hiện tại của chủ tịch tập đoàn CP Thai), Quý khách sẽ
được tận mắt chứng kiến cuộc sống của một tỷ phú, tham quan tất cả các phòng sinh hoạt thường ngày
trong lâu đài.

Dùng bữa tối. Quý khách tham quan vườn thú Night Safari (chương trình mới) với các show hấp dẫn như:
Hổ săn mồi ban đêm trong thiên nhiên hoang dã. Sau đó, quý khách lên xe đi xuyên rừng trong không khí
mát lạnh, ấm áp tiếng côn trùng reo, khám phá đời sống hoang dã của các loài thú về đêm. Một chuyến
phiêu lưu pha chút mạo hiểm đem đến cho quý khách những trãi nghiệm du lịch mới.

Vế lại trung tâm Pattaya, quý khách tham quan chợ đêm Thepprasit - Thepprasit night market, một ngôi
chợ sáng rực trong đêm bởi vô số ánh đèn kiot được dựng lên với nhiều mặt hàng được bày bán phục vụ
cho khách du lịch và dân địa phương, được bình chọn là Ngôi chợ thú vị nhất Pattaya.
Về lại khách sạn. Quý khách tự do khám phá Pattaya về đêm. Nghỉ đêm tại Pattaya.

NGÀY 04: PATTAYA - BANGKOK

Buổi sáng: Ăn sáng buffet tại khách sạn. Tiếp tục tham quan Trung Tâm Trưng Bày Yến, mua sắm tại Cửa
hàng bánh kẹo. Khởi hành về Bangkok. Ăn trưa tại nhà hàng. Viếng chùa Phật Vàng với tượng Phật bằng
vàng lớn nhất thế giới 5,5 tấn, cầu phúc cho gia đình tham quan.

Buổi chiều: Tiếp đến viếng Wat Yanawa - Chùa Thuyền - nơi trưng bày xá lợi Phật.

Thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc Mambo show - do các vũ công chuyển đổi giới tính biểu diễn
trên sân khấu hoành tráng. Ăn tối với món lẩu Suki. Nhận phòng, nghỉ đêm tại Bangkok.

NGÀY 05: BANGKOK

Buổi sáng: Ăn sáng buffet tại khách sạn. Hướng dẫn viên cung cấp thông tin để quý khách tự do khám phá
và mua sắm tại các trung tâm thương mại lớn của Bangkok như Pratunam, Big C, MBK,... Ăn trưa và tối tự
túc. Nghỉ đêm tại Bangkok.

NGÀY 06: BANGKOK - TP.HCM

Buổi sáng: Ăn sáng tại khách sạn. Làm thủ tục trả phòng. Xe đưa quý khách đi tham quan Trung Tâm
Nghiên Cứu Rắn Độc Hoàng Gia, Cửa Hàng Đồ Da. Xe đưa đoàn ra sân bay, ăn trưa tại sân bay. Làm thủ
tục đáp chuyến bay về TP HCM. Kết thúc chuyến tham quan và xin hẹn gặp lại trong dịp sau./.
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BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)

Khách sạn Giá Người Lớn Giá Trẻ Em Hãng Bay

3 Sao 5.990.000 5.490.000 FD Air

Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.
Quý khách Đặt Tour Du Lịch qua điện thoại xin vui lòng đọc "Mã Tour", xin trân trọng cảm ơn!

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

GIÁ TOUR BAO GỒM:

- Vé máy bay khứ hồi SGN - BAKOK / BKOK - SGN.
- Thuế các loại (sân bay, xăng dầu, an ninh).
- Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao, 2 - 3 khách/phòng (Trường hợp 3 khách vì lí do giới tính).
- Vé vào cổng tham quan theo chương trình.
- Hướng dẫn viên phục vụ suốt tuyến.
- Xe đưa đón tham quan, ăn uống theo chương trình.
- Trưởng đoàn chịu trách nhiệm khai các thủ tục Hải quan cho quý khách.

QUÀ TẶNG:

- Nón du lịch, túi xách du lịch,bao da hộ chiếu.
- Tặng toàn bộ phí Bảo hiểm du lịch Quốc Tế (mức bồi thường cao nhất 200 triệu đồng/Khách).

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

- Hộ chiếu (còn giá trị ít nhất 6 tháng).
- Chi phí cá nhân, nước uống trong phòng khách sạn.
- Tiền Tip cho HDV và tài xế địa phương: 65.000đ/ khách/ ngày.
- Visa nhập VN đối với khách Việt Kiều hoặc mang quốc tịch nước ngoài: 1.200.000đ /khách (giá trị 30n).

TRƯỜNG HỢP HỦY TOUR:

- Nếu hủy tour trước 10 ngày khởi hành sẽ mất tiền cọc (5 triệu đồng).
- Nếu hủy tour trước 06 ngày khởi hành sẽ chi trả 50% tổng giá trị tour.
- Nếu hủy tour trước 03 ngày khởi hành sẽ chi trả 70% tổng giá trị tour.
- Nếu hủy tour trong vòng 72h trước ngày khởi hành sẽ chi trả 100% tổng giá trị tour.
(Các ngày trên chỉ tính theo ngày làm việc, không tính thứ 7 chủ nhật).
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LƯU Ý:

- Quý khách vui lòng nộp Hộ chiếu bản chính hoặc bản Photo (giá trị sử dụng trên 6 tháng).
- Giá thuế xăng dầu có thể thay đổi tùy theo thời điểm xuất vé.
- Thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế nhằm mang lại
sự thoải mái, thuận tiện cho Quý khách.
- Quý khách tự chịu trách nhiệm trong những trường hợp vi phạm vào các điều khoản quy định về thủ tục
Xuất - Nhập cảnh của nước sở tại và bị từ chối nhập cảnh, trong trường hợp này công ty du lịch sẽ không
hoàn lại bất kỳ chi phí nào và Quý khách phải chịu chi phí phát sinh (nếu có).
- Trong những trường hợp khách quan như: thiên tai, khủng bố,... hoặc do sự cố hay có sự thay đổi lịch
trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như : máy bay, tàu hỏa … thì công ty sẽ giữ quyền thay
đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an tòan cho Quý khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi
thường những thiệt hại phát sinh./.

DU LỊCH NẮNG MỚI
Văn phòng Đặt Tour

81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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