
  

 

  

 

 

 

 

 

 

Những điểm nổi bật trong chương trình: 
- Lâu đài tỷ phú được mệnh danh là ngôi nhà hạnh phúc 

- Alcazar show do các vũ công chuyển giới thực hiện. 

- Đảo san hô với cát trắng, nắng vàng, làn nước trong xanh. 

- Massage cổ truyền Thailan giúp lưu thong khí huyết. 

- Trân Bảo Phật sơn, Vườn nho. 

- Trại hổ Sriracha tiger zoo. 

- Ngôi chùa nổi tiếng được mệnh danh là chùa núi vàng - Watsaket 

- Dạo thuyền trên shông Chaophaya huyền thoại. 

- Chùa Phật Vàng, chùa Xá Lợi, miếu Phật Bốn mặt linh thiêng. 

- Buffet quốc tế tại nhà hàng xoay 86 tầng Baiyoke Sky. 

- Lẩu Suki Yaki tự chọn đẳng cấp.  

- Hướng dẫn viên tiếng Việt, trưởng đoàn suốt tuyến. 

Ngày 01: TP. Hồ Chí Minh – Bangkok Ăn  Tối 
10:00 
 
 
 
13:30 
 

Quý khách tập trung tại: cổng D2, cột số 12, lầu 
02 – Ga đi quốc tế Tân Sơn Nhất. Trưởng đoàn 
Việt Nam làm thủ tục. 
Chuyến bay BL661  đi Bangkok lúc 12:10.  
Đến sân bay quốc tế Suvarnabhumi - sân bay 
lớn và hiện đại nhất Đông Nam Á.   

14:00 HDV đón đoàn, tham quan thành phố Bangkok: 
Dùng bữa tối với món lẩu Suki Yaki tự chọn. 
Về khách sạn, nhận phòng, nghỉ đêm tại 
Bangkok. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

 

 
Ngày 02: Bangkok - Trại hổ Sriracha - Pattaya Ăn Sáng, Trưa, Tối 
 
 
07:00 

Dùng bữa sáng tại khách sạn, trả phòng. 
Tham quan thành phố Bangkok: 
Chùa Wat saket một trong những ngôi chùa 
nổi tiếng của Bangkok. Để lên thăm ngôi chùa, 
du khách phải leo 318 bậc thang hình dạng 
xoắn lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi, du khách có 
thể ngắm toàn cảnh Bangkok.  

 
 
12:00 

Dùng cơm trưa, khởi hành về Pattaya.  
Tham quan trại hổ Sriracha TigerZoo:  
Xiếc cá sấu, Xiếc hổ. 
Heo chạy đua, heo làm toán.  
Khu vực nuôi hổ, cá sấu, hổ nuôi heo, heo nuôi 
hổ. Quý khách có thể chụp hình chung với chúa 
tể sơn lâm to lớn.  

 
 
17:30 

Đến thành phố Pattaya, nhận phòng, dùng bữa 
tối.  
Trải nghiệm Massage cổ truyền Thailan giúp 
lưu thông khí huyết, hồi phục sức khoẻ 
Tự do khám phá thành phố biển về đêm, nghỉ 
đêm tại Pattaya. 

 

Ngày 03: Pattaya – nhà tỷ phú - Alcazar Ăn Sáng, Trưa, Tối 
 
 
07:00 

Điểm tâm tại khách sạn, ra đảo san hô bằng 
tàu: 
Đảo san hô nằm trong vịnh Thailan có bờ cát 
trắng, làn nước trong xanh. Quý khách tự túc 
tắm biển hoặc tham gia các trò chơi ngoài đảo 
như: Lặn biển, Mô tô nước, dù kéo, trái chuối, 
dù kéo… 

 

11:00 
13:00 
 
 
14:30 

Trở lại đất liền, dùng cơm trưa, nghỉ ngơi. 
Trung tâm World Gem nơi trưng bày các loại 
trang sức bằng đá quý.  
Trân Bảo Phật Sơn tượng Phật khổng lồ bằng 
vàng  
Vườn nho khung cảnh làng quê Châu Âu.  

16:00 Baansukhawadee: được mệnh danh là ngôi 
nhà hạnh phúc  được xây dựng tráng lệ, nguy 
nga bên bờ biển, mô phỏng theo cung điện 
Versailles. Đây là điểm tham quan mới và hấp 
dẫn tại Pattaya. Lâu đài là một quần thể kiến 
trúc hài hòa, độc đáo và  
đem lại những triết lý nhân sinh, tâm linh sâu 
sắc. 

 



  

 

 
18:00 Dùng cơm tối tại nhà hàng địa phương.  

Xem chương trình đại nhạc hội nổi tiếng 
Thailan: Alcazar show.  
Xe đưa quý khách về khách sạn, tự do khám 
phá thành phố về đêm, nghỉ đêm tại Pattaya. 

 
Ngày 04: Pattaya – Bangkok Ăn Sáng, Trưa 
 
 
07:00 

Dùng điểm tâm tại khách sạn, trả phòng, khởi 
hành về Bangkok, tham quan:  
Vườn bướm – Butterfly garden: tìm hiểu về 
công việc của những người làm nghề thu hoạch 
tổ Yến.  
Trại rắn: biểu diễn với các loài rắn, tìm hiểu về 
y học cổ truyền của người Thái. 
Trung tâm đồ da nổi tiếng của Thailan. 

 

 
 

11:00 

Dùng bữa trưa tại nhà hàng xoay buffet quốc 
tế Baiyoke sky ngắm toàn cảnh thành phố 
Bangkok từ trên cao. Dùng bữa trưa  với hơn 
100 món ăn khắp thế giới.  
Đặc biệt đối với những du khách ăn chay, phần 
ăn chay được chuẩn bị khá chu đáo và tinh tế.   

 
 
14:00 
 

Buổi chiều viếng Phật Bốn Mặt. 
Tự do tham quan mua sắm, dùng bữa tối tại 
các siêu thị như BigC, Central World, Siam 
Paragon hay chợ sỉ Platinum, Pratunam…  
Đến giờ hẹn xe và HDv đón đoàn về khách sạn, 
nghỉ đêm tại Bangkok.  

Ngày 05: Bangkok – Chùa Phật Vàng – TP. Hồ Chí Minh Ăn Sáng, Trưa Coupon 
 
07:00 

Dùng điểm tâm, trả phòng, tham quan: 
Chùa Phật Vàng Wat Trimit: ngôi chùa linh 
thiêng nằm ngay trung tâm Yaowarat.  
Tượng Phật Vàng nặng 5,500kg vàng: bức 
tượng Phật khổng lồ bằng vàng nguyên khối 
chứa đựng trong đó là cả một câu chuyện riêng  
kỳ thú. 
 
 
 
 
 

 



  

 

 
11:30 

 
Dạo thuyền trên sông Chaophaya huyền thoại, 
ngắm một Bangkok khác lạ từ dưới sông. 
Xem hiện tượng cá nổi trên sông, đặc biệt là 
khu vực gần các ngôi chùa.  
Quý khách có thể cho cá ăn bánh mì sẽ thấy 
hang tram ngàn con cá nổi lên chen kín mặt 
sông  

12:00 Đoàn khởi hành ra sân bay.  
Dùng cơm trưa Coupon tại khu ẩm thực.  
Đáp chuyến bay BL662 lúc 15h25  về Việt Nam 
Đến sân bay Tân Sơn Nhất: Nhập cảnh, nhận 
hành lý, chia tay trưởng đoàn, kết thúc chuyến 
tham quan. 

 
Giá tour: 5.990.000d khỏi hành  

 

 

Thứ tự chương trình có thể hoán đổi theo thực tế nhưng vẫn bảo đảm đủ điểm tham 

quan ! 

Giá tour bao gồm: 

- Vé máy bay khứ hồi Tp. HCM – Bangkok- Tp.HCM. 

- Thuế hàng không gồm: thuế phi trường hai nước, phí an ninh, phụ thu xăng dầu. 

- Khách sạn tiêu chuẩn  3,4* (02 người lớn/ phòng đôi), phòng 3 sẽ được bố trí khi cần thiết. 

- Chi phí ăn uống, vé tham quan theo chương trình.  

- Bảo hiểm du lịch suốt tuyếnvới mức đền bù tối đa 210.000.000 đồng/trường hợp. (Quý khách từ 70 tuổi 

trở lên vui lòng mua mức bảo hiểm tự túc) 

- Bảo hiểm hành lý 1000 USD. Quà tặng: nón du lịch, bao da hộ chiếu. 

- Trưởng đoàn theo đoàn suốt tuyến, HDV địa phương tiếng Việt.  

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: 45 USD/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: 3usd/ khách/ ngày. 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH MỘT CHUYẾN ĐI VUI VẺ& THOẢI MÁI! 


