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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 Thái Lan - PhuKet - Vịnh Phang Nga - Đảo Phi Phi
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Mã Tour: NN-1011 - Khởi hành: 04,11,18/04 -9,16,23/05

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Thái Lan - Một trong những quốc gia được mệnh danh là thiên đường du lịch dành cho các tín đồ thích
khám phá và yêu du lịch Thái Lan. Với tour du lịch Thái Lan - Phuket 4 ngày 3 đêm được thiết kế bởi
Du Lịch Nắng Mới chắc chắn sẽ mang lại cho du khách những trải nghiệm không thể tuyệt vời hơn, đến đây
du khách sẽ được khám phá một trong những điểm đến nổi tiếng Phuket với làn nước biển trong xanh và
thảm thực vật được thiên nhiên ban tặng mang một vẽ đẹp hòa quyện cùng đất trời và biển cả. Bên cạnh
việc thưởng ngoạn phong cảnh đẹp thì ẩm thực và mua sắm trong chương trình tour cũng mang đến cho
du khách sự thoải mái với nhiều món ẩm thực đặc trưng và đa dạng tại xứ sở chùa vàng.

ĐIỂM NỔI BẬC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

- Laem Promthep View Point: Ngắm cảnh đẹp và chụp hình lưu niệm tại một trong những View Point mơ
ước của các tín đồ trên thế giới.

- Khám phá phố đi bộ nổi tiếng thế giới: Patong Waking Street.

- Tham quan Chùa Hoàng Gia - KATHU: Ngôi chùa linh thiêng nhất Phuket.

- Thoải mái shoping tại Đệ nhất Phuket shopping mall Jungceylon.

- Xem show biễu diễn nhạc nước tại Jungceylon.

- Ngồi thuyền chèo ngắm vịnh Phang Nga, đảo James Bond từ trên thuyền.

- Tặng vé xem Simon Show: show biểu diễn của các nghệ sỹ chuyển giới.
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- Buffet tại Nhà hàng Nhật + Đồ nướng Seafood.

NGÀY 01: SÀI GÒN - PHUKET.

(Dùng bữa trưa và tối)

06:00 Qúy khách có mặt tại ga đi quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, Trưởng đoàn hướng dẫn làm thủ thục
check – in đáp chuyến bay VJ809 08:35 đi Thái Lan. 

10:30 Hướng dẫn viên địa phương chào đón Quý khách tại sân bay Phuket đưa đoàn ăn trưa.

Phố cổ Phuket với những tòa nhà kiến trúc Bồ Đào Nha cổ được lưu giữ. Quý khách có thể tự do dạo chơi và
chụp ảnh tại đây. Phố cổ có bày bán những mặt hàng lưu niệm và trang phục truyền thống của người Thái

Khởi hành đi tham quan và chụp hình tại Prom Thep Cape View Point là điểm cực Nam của Phuket.

Ăn tối tại nhà hàng Thái. Quý khách về bãi biển Patong nhận phòng khách sạn. Nghỉ đêm tại khách sạn.

NGÀY 02: PHUKET - ĐẢO PHI PHI.

(Dùng bữa Sáng, Trưa, Tối)

Ăn sáng tại khách sạn, hướng dẫn viên sẽ đưa đoàn di chuyển khởi hành khám phá Thiên đường đảo
Phuket.

Đảo Phi Phi. 

Tới vịnh Maya, đảo Phi Phi, Quý khách tự do tắm biển và nghỉ ngơi tận hưởng vẻ đẹp cát trắng nắng vàng.
Sau đó, ngắm cảnh vịnh Loh Samah - một trong 12 vịnh đẹp nhất thế giới, vịnh  Phi Leh, động Viking -
động hải tặc. 

Ăn trưa. Chiều Quý khách tiếp tục tham quan chụp ảnh trước khi rời Phi Phi quay trở về đất liền. 

Đoàn ăn tối tại nhà hàng địa phương & nghı ̉đêm tại khách sạn. Quý khách có thể đăng ký tham gia show
tạp kĩ chuyển giới nổi tiếng nhất tại Phuket mang tên Cabaret Show với những cô bê đê được tuyển chọn kĩ
lưỡng với ngoại hình xinh đẹp (Chi phı ́tự túc – khoảng 900.000đ/khách) 

NGÀY 03: ĐẢO PHI PHI.

(Dùng bữa Sáng, Trưa, Tối)

 Ăn sáng tại khách sạn, Xe đón đoàn tại khách sạn đưa đi tham quan: 

Tham quan dọc bờ biển Phía Tây Phuket – Kata Beach.

Sau đó đoàn tham quan mua sắm tại cửa hàng đá quý  Gems Galerry nổi tiếng tại Phuket. 

Sau bữa trưa, Đoàn ghé tham quan và cầu may mắn bình an cho gia đình tại:

Đền Chalong _ ngôi đền là một biểu tượng Phật Giáo không thể thiếu khi đến với Phuket. Tại đây có bày
bán các sợi dây cầu may được chính các vị sư trong chùa làm phép để mang lại bình an cho gia chủ. 

Đoàn ghé tham quan và cầu may mắn bình an cho gia đình tại Chùa Hoàng Gia – KATHU: Ngôi chùa linh
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thiêng nhất Phuket.

Tham quan trại nuôi Ong Chúa. 

Chiều Đoàn ghé tham quan Cửa hàng bánh kẹo, Duty Free và T Shirt mua các đặc sản địa phương về làm
quà. Đoàn ghé tham quan Elephant Camp.

Đoàn dùng bữa tối tại  HẢI SẢN KIỂU THÁI. 

Sau đó quay trở về khách sạn tự do khám phá phố đêm không ngủ Pang Na Walking với những quán bar
trên dọc phố vô vàn sư lựa chọn cho du khách. Quý khách có thể đăng ký tham gia Show truyền thống có 1
không 2 hoành tráng chỉ có tại Phuket mang tên FantaSea Show (Chi phí tự túc – khoảng 60$/pax)

Ngoài ra, khách có thể thay đổi chọn tham quan Vịnh Phang Nga (phụ thu thêm phí đổi)

Đoàn lên tàu đi tham quan Vịnh Phangnga được mệnh danh là Tiểu Quế Lâm, tàu tiếp tục đưa Quý khách
đến đảo James Bond Island, nơi được các nhà làm phim của Hollywood quyết định chọn cảnh đẹp nơi đây
để cho ra đời bộ phim nổi tiếng - Điệp Viên 007,  Quý khách có dịp thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên kỳ
diệu trên hòn đảo này và chụp hình lưu niệm.

NGÀY 04: PHUKET - TP HCM

(Dùng bữa Sáng)

Đoàn trở về Sài Gòn. Kết thúc 4 ngày tham quan đảo thiên đường Phuket, hướng dẫn viên làm thủ tục hàng
không VJ808 12:00 kết thúc chương trình tour du lịch Thái Lan.

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)

Khởi hành Người lớn (Trên
11tuổi)

Trẻ em (Từ 2 đến 10
tuổi)

Trẻ nhỏ
(Dưới 2 tuổi)

11, 12, 18, 19, 25,
26/07/2019 8,800,000 7,300,000 30%

01, 02, 08, 09, 15, 16,
23/08/2019 8,800,000 7,300,000 30%

06, 12, 13, 19, 20/09/2019 8,000,000 7,500,000 30%

11, 18, 25/10/2019 8,000,000 7,500,000 30%

THÔNG TIN CHUYẾN BAY

VJ 809 10:35 – 12:35 // VJ 808 13:45 – 15:45

 

Lưu ý:
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• 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 quốc tế khứ hồi theo đoàn (bay thẳng 120 phút, không quá cảnh).

• Thuế sân bay 2 nước + thuế an ninh + phí xăng dầu.

• Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao: 1 phòng 2 khách. Nếu lẻ nam/nữ sẽ ngủ ghép 3 khách/phòng.

• Các bữa ăn theo chương trình.

• Xe du lịch máy lạnh đạt chuẩn suốt chương trình.

• Bảo hiểm du lịch toàn cầu với mức bảo hiểm tối đa 10.000 USD/khách.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

• Chi phí làm hộ chiếu (còn hạn trên 06 tháng tính từ ngày kết thúc tour).

• Visa tái nhập Việt Nam 1 lần đối với Việt Kiều và người nước ngoài (1.250.000vnd/khách). 

• Hành lý quá cước, tiền phục vụ, khuân vác, điện thoại, giặt ủi… ngoài chương trình.

• Tiền bồi dưỡng cho tài xế và hướng dẫn viên địa phương: 3 USD/ khách/ ngày.

GIÁ TOUR ĐỐI VỚI TRẺ EM:

• Trẻ em dưới 2 tuổi: 35% giá tour

• Trẻ em từ 2 tuổi – 10 tuổi: 90% giá tour (ngủ chung cha mẹ).

• Trẻ em trên 10 tuổi giá vé như người lớn.

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ:

• Quý khách đăng ký tour cung cấp thông tin đầy đủ theo yêu cầu của nhân viên du lịch.

• Vui lòng thanh toán tiền trước khi đi tour 07 ngày làm việc.

• Sau khi đăng ký, quý khách hủy tour sẽ phải mất tiền cọc 3.000.000đ .

• Hủy trước ngày khởi hành 07 ngày làm việc: 50% giá tour.

• Hủy trước ngày khởi hành 04 ngày làm việc: 70% giá tour.

• Hủy sau 04 ngày làm việc: 100% giá tour.

• 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
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thêm 1 giường vì phòng bên Thái khá nhỏ.

LƯU Ý:

• Trong những trường hợp khách quan như: khủng bố, thiên tai…hoặc do có sự cố, có sự thay đổi lịch trình
của các phương tiện vận chuyển công cộng như : máy bay, tàu hỏa…thì Cty sẽ giữ quyền thay đổi lộ trình
bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những
thiệt hại phát sinh.

• Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, du lịch sẽ có trách nhiệm nhận khách cho đủ đoàn (15 khách người
lớn trở lên) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn dưới 15 khách, cty sẽ 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 khách đã đăng ký trước đó.

• Đối với khách hàng từ 70 tuồi đến 85 tuổi, gia đình và quý khách phải cam kết đảm bảo tình trạng sức
khỏe với Cty chúng tôi trước khi tham gia tour. Nếu có bất cứ sự cố nào xảy ra trên tour, Cty du lịch Nam Á
Châu sẽ không chịu trách nhiệm dưới mọi tình huống.

• Trường hợp quý khách không được xuất cảnh hay nhập cảnh lý do cá nhân. du lịch Nam Á Châu sẽ không
chịu trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour.

• Thứ tự chương trình có thể hoán đổi tùy theo tình hình thực tế, nhưng vẫn đảm bảo điểm tham quan của
quý khách.

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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