THIÊN ĐƯỜNG DU LỊCH THÁI
LAN

Ngày 01 :TP.HCM – BANGKOK ( Ăn nhẹ tại sân bay + ăn chiều)
+07:00 Sáng Trưởng đoàn của Cty Bờ Cát Vàng Travel sẽ
đón quý khách tại sân bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất, làm thủ
tục đáp chuyến bay đi Thái Lan. Đến sân bay Thái Lan.
+ Đoàn được viếng thăm Wat Traimit – ngôi chùa nổi
tiếng với pho tượng phật bằng vàng nguyên khối nặng 5
tấn rưỡi linh thiêng nhất Bangkok.
+ Dạo thuyền trên dòng sông Chaophraya huyền thoại.
Xem thuyền Rồng của nhà vua, xem hiện tượng cá nổi
trên sông.
+ Tham quan chùa Wat sa khet , một trong những ngôi
chùa nổi tiếng và linh thiêng ở Bangkok
+Xe đưa Quý khách về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi,
tự do khám phá Bangkok về đêm…

Ngày 02: BANGKOK – PATTAYA

(Ăn 3 bữa)

+ Dùng điểm tâm sáng Buffet tại khách sạn
+ Xe đưa Quý khách tham quan Vườn thú hoang dã
(Safafi World) - Quý khách ngồi trên xe đi dạo trong công
viên của thế giới động vật xem: Hươu Cao cổ, Lạc Đà, Sư
Tử, Beo, Gấu,... được nuôi thả tự do. Ăn trưa Buffetvới
hàng trăm món đặc sắc trong công viên - tiếp tục xem show
biểu diễn Xiếc Cá Heo ngộ nghĩnh thông minh (Dolphin
show), Cowboy Show với các màn trình diễn ly kỳ hấp dẫn.
+ Tiếp theo xe sẽ đưa quý khách đến tham quan Chợ Nổi
Bốn Miền thưởng thức và mua sắm đặc sản địa phương
Thái Lan.
+ Ăn tối tại nhà hàng, nghỉ đêm ở khách sạn 3 sao ở
Pattaya. Qúy khách có thể liên hệ hướng dẫn viên để khám
phá các chương trình giải trí về đêm tại Pattaya

Ngày 03: PATTAYA – ĐẢO CORAL
+ Dùng điểm tâm sáng Buffet tại khách sạn
+ Đoàn khởi hành đi Đảo san hồ (Coral) bằng tàu cao tốc,
Quý khách có thể tắm biển hay tham gia các trò chơi trên
biển như: Dù kéo, Lướt ván, Lái Canô, Thám hiểm dưới
đáy biển…(Chi phí tự túc).
+ Tham quan xưởng chế tác đá quý
+ Tiếp đến, quý khách tham quan Trân Bảo Phật Sơn –
ngọn núi được người dân dát hình Phật thích ca bằng vàng
22k, cao 140m tặng cho vua Rama IX nhân dịp 50 năm trị
vì vương quốc Thái Lan.
+ Dùng cơm trưa tại nhà hàng, sau đó, xe đưa đoàn tham
quan Vườn nho Silver Lake
+ Đoàn dừng chân Đồi Vọng Cảnh ngắm toàn cảnh
Pattaya
+ Thưởng thức Chương trình show Alcazar Show vô
cùng hoành tráng do các diễn viên chuyển đổi giới tính
biểu diễn – Thailand Must See Show

(Ăn 3 bữa)

+Bờ Cát Vàng tặng quý khách 01 suất Massage Thái Cổ
Truyền giúp lưu thông khí huyết và đánh thức sức mạnh
tiềm ẩn trong cơ thể . Quý khách dùng bữa tối và tự do
khám phá Pattaya…Dùng cơm chiều tại nhà hàng, nghỉ
ngơi.

Ngày 04 : PATTAYA – BANGKOK – MUA SẮM
+ Dùng điểm tâm sang Buffet tại khách sạn
+ Tham quan Trung Tâm Nuôi Ong Lấy Mật
+ Ghé Cửa hàng bán các loại thổ sản Thái
+ Tiếp tục tham quan Trung tâm nghiên cứu rắn độc Hoàng
gia
+ Quý khách được thưởng thức Buffet Baiyoke sky trưa
cao cấp với nhiều món ăn tự chọn hấp dẫn: Thịt Bò ngoại
nhập, Sushi, nước trái cây, bánh ngọt, chè các loại …tại
Tòa Nhà 86 tầng Baiyoke Sky – cao nhất thủ đô Bangkok.
Vừa dùng tiệc, quý khách còn đươc chiêm ngưỡng toàn
cảnh thủ đô Bangkok và lưu lại những khoảnh khắc tuyện
vời tại đây
+ Viếng Phật 4 Mặt cầu nguyện may mắn và bình an cho
gia đình, nơi linh thiêng nhất Thái Lan...
+ Xe đưa đón quí khách tại khu vực mua sắm sầm uất
nhất Bangkok: Chợ Sĩ Pratunam, World Trade CENTRE,
BAIYOKE SKY, PLATINUM, ROBINSON SILOM,
RACHADA SAGO MARKET và tự túc dùng cơm chiều
tự chọn trong siêu thị Big C.

Ngày 05: BANGKOK – TP.HCM

( Ăn sáng)

+ Dùng điểm tâm sáng Buffet tại khách sạn
+Đoàn khởi hành đi tham quan Trung Tâm trưng bày
các loại thuộc da nổi tiếng của Thái Lan.
+Sau đó, xe đưa Quý khách ra sân bay Thái Lan đáp
chuyến bay trở về TP.HCM, kết thúc chương trình
tham quan.

(Ăn 2 bữa)

GIÁ TOUR TRẺ EM:
Tuổi của trẻ em được tính theo ngày tháng năm sinh đến ngày về của chuyến đi.
Trẻ em trên 2 tuổi đến dưới 11 tuổi giảm 600.000/giá vé người lớn, ngủ kèm người
lớn, không có giường riêng nếu muốn có suất ngủ vui lòng thanh toán tiền như giá
tour người lớn.
Trẻ em trên 11 tuổi giá bằng người lớn
Tất cả trẻ em khi đi du lịch đều phải có hộ chiếu có hạn sử dụng trên 6 tháng (kể cả
trẻ em dưới 2 tuổi) và phải mang theo bản sao giấy khai sinh
ĐIỀU KIỆN ĐẶT TOUR
Quý khách cung cấp Hộ chiếu hợp lệ. Hộ chiếu hợp lệ là hộ chiếu còn thời hạn
sử dụng trên 6 tháng tính tới ngày về của chuyến đi. Thông tin trong hộ chiếu phải
chính xác (tên, ngày, tháng, năm sinh...) và đảm bảo đầy đủ số trang, không rách rời,
chấp vá, tẩy xóa, có vết bẩn hoặc các vấn đề khác...
Khi đến đăng ký tour, quý khách vui lòng mang hộ chiếu bản gốchoặc bản photo copy
hoặc chụp hình hộ chiếu mang đến và đóng cọc 3 triệu/khách, trước ngày khởi hành 10
ngày thanh toán hết số tiền còn lại.
Trường hợp khách quốc tịch nước ngoài có thị thực Việt Nam giá trị một lần, phải đóng
thêm tiền xin visa mới, và vui lòng lúc đi tour mang theo visa rời và 2 tấm ảnh 4x6
phong nền trắng.
Quý khách mang hai quốc tịch hoặc Travel Document ( chưa nhập quốc tịch) vui lòng
thông báo với nhân viên bán tour ngay thời điểm đăng kí tour, nộp bản gốc kèm theo
các giấy tờ liên quan ( nếu có).
Khách chỉ mang thẻ xanh ( thẻ tạm trú nước ngoài) và không có hộ chiếu Việt Nam còn
hiệu lực thì không đăng ký sang nước thứ ba.
Đối với khách hàng từ 70 tuổi trở lên phải có giấy cam kết đảm bảo tình trạng sức khỏe
của bác sĩ và phải có người thân (đầy đủ sức khỏe) đi theo. Nếu có bất cứ sự cố nào xảy
ra trên tour, Cty Bờ Cát Vàng Travel sẽ không chịu trách nhiệm dưới mọi tình huống

Không nhận khách có thai từ 05 tháng trở lên tham gia các tour nước ngoài vì do an
toàn cho khách hàng (quý khách có trách nhiệm thông báo cho nhân viên bán tour khi
có thành viên trong gia đình mang thai, công ty sẽ không chịu trách nhiệm khi khách
không thông báo).
Trong trường hợp chỉ có 1 khách (người lớn) đi kèm với 1 trẻ em dưới 11 tuổi (không
có chế độ giường riêng), quý khách vui lòng thanh toán tiền thêm để bé có chế độ giường
riêng.
Trẻ em dưới 14 tuổi phải có bố mẹ ruột đi cùng và mang theo giấy khai sinh. Trường
hợp đi với người thân không phải bố mẹ ruột thì phải có giấy đồng ý của bố mẹ và có
giấy xác nhận ủy quyền của chính quyền địa phương
Đây là tour du lịch thuần túy trong suốt chuyến tham quan vui lòng không được tách
đoàn. Suốt chương trình Quý Khách không được rời đoàn. Nếu tự ý rời đoàn quý khách
tự phải chiụ trách nhiệm với mọi vấn đề khi rời khỏi đoàn. Tất cả các chi phí tour còn
lại: ăn ở, tham quan, giao thông vé máy bay chặng còn lại coi như tự ý huỷ bỏ & công
ty không bồi hoàn lại cho quý khách. Hướng dẫn, trưởng đoàn và công ty sẽ không còn
trách nhiệm khi quý khách tự ý rời đoàn.
GIÁ TOUR BAO GỒM
Vé máy bay khứ hồi SGN- BKK - SGN và Thuế phi trường, an ninh hai nước
Qúy khách sẽ nghỉ đêm tại khách sạn 3bên dưới (hoặc tương đương), loại phòng tiêu
chuẩn,
02 khách người lớn/ 01 phòng ngủ.
Bangkok: Thamrongin, Lantana, Silver Suite, Mido, Summit Pavilion...
Pattaya: Lantana, Hiso, Memo, Sun Smile, Panalee villa....
Xe du lịch phục vụ theo chương trình, Hướng dẫn viên nhiệt tình suốt tuyến theo chương
trình.
Bảo hiểm du lịch quốc tế. Mức bồi thường cao nhất 200.000.000 VNĐ/trường hợp
(không áp dụng cho người từ 80 tuổi trở lên)
Qùa tặng: Nón du lịch, bao da hộ chiếu Bờ Cát Vàng Travel.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM
Hộ chiếu: nguyên vẹn không chỉnh sửa và còn hạn trên 06 tháng tính đến ngày kết thúc
tour du lịch.
Tiền bồi dưỡng (Tips) cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương 3$/ngày/khách =
15usd/khách/Tour 5 ngày
(Thanh toán khi kết thúc chương trình tham quan tại Thái Lan)
Nếu Trưởng Đoàn phục vụ tốt Quý Khách có thể Tips riêng cho em ấy bao nhiêu là tùy
tâm.
Hành lý 7kg xách tay cho mỗi khách, điện thoại, giặt ủi, bồi dưỡng cho bellboy,…
Thuốc men, bệnh viện, chi phí cá nhân của Qúy khách ngoài chương trình, nước uống
(nước ngọt, bia, rượu)…
Phí visa tái nhập cảnh Việt Nam (áp dụng cho khách việt kiều + ngoại quốc): công ty
chỉ thu 40usd phí xin công văn, Quý khách tự nộp phí dán visa tại sân bay giá tiền tùy
theo thời điểm nộp ngày về của tour.
Phí visa tái nhập cảnh Việt Nam dành cho khách mang quốc tịch Trung Quốc,
HongKong, Đài Loan giá: cập nhật tùy theo thời điểm, liên hệ để được báo giá, visa
có giá trị 1 tháng 1 lần.
ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR (áp dụng cho ngày làm việc, không tính ngày thứ 7, chủ
nhật, lễ, tết).
Hủy hoặc hoãn tour sau khi đăng ký mất tiền cọc tour (bất kỳ lý do gì).
Hủy hoặc hoãn tour trước ngày khởi hành 10 (mười) ngày, Qúy khách chịu 70% tổng
tiền tour và visa (nếu có).
Hủy hoặc hoãn tour trước ngày khởi hành 07 (bảy) ngày, Qúy khách chịu 100% tổng
tiền tour và visa (nếu có).
Khi đăng ký tour du lịch, Qúy khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các khoản
bao gồm cũng như không bao gồm, các điều kiện hủy Tour,…Trong trường hợp Qúy
khách không trực tiếp đến đăng ký tour mà do người khác đến đăng ký thì Qúy khách
vui lòng tìm hiểu kỹ chương trình từ người đăng ký Tour cho mình. Bờ Cát Vàng Travel

sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những chi phí phát sinh khi quý khách không tìm
hiểu kỹ điều kiện đăng ký, lưu ý, bao gồm, cũng như không bao gồm và chương trình
Tour du lịch,…
LƯU Ý:
Nhân viên Bờ Cát Vàng Travel sẽ thông báo ngày, giờ họp đoàn để Quý khách đến trực
tiếp công ty tiến hành họp đoàn, nếu vì lý do khách quan quý khách không thể đến công
ty để hợp đoàn, nhân viên phụ trách sẽ họp đoàn qua điện thoại nhưng mọi khiếu nại về
sau sẽ không được giải quyết.
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, Hộ chiếu hết hạn, không
đúng quy định,…) Công ty Bờ Cát Vàng Travel sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không
hoàn trả tiền tour.
Quý khách vui lòng tuân thủ đúng giờ giấc mà Hướng dẫn viên đã thông báo trên Tour
và sự sắp xếp chương trình của Hướng dẫn viên để hoàn tất đầy đủ chương trình bên
công ty Bờ Cát Vàng Travel đã đưa ra.
Bờ Cát Vàng Travel sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm các điểm tham quan, bồi thường
những chi phí phát sinh trong các trường hợp sau:Xảy ra thiên tai: bão lụt, hạn hán,
động đất, khủng bố, biểu tình,…Sự cố về hàng không: trục trặc kỹ thuật, an ninh, dời,
hủy, hoãn hoặc thay đổi giờ chuyến bay,… Bờ Cát Vàng Travel được quyền luân
chuyển.
Chú ý: Thứ tự chương trình có thể thay đổi theo sự sắp xếp của Bờ Cát Vàng Travel để
phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan đã nêu
trong chương trình.
KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CHUYẾN TOUR VUI VẺ VÀ BỔ ÍCH

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Hotline: 0252 3822 317 - 088 6234 555 - 0933253386 (Ms Nhuần) – 0907972037
(Mr Tuấn)
Email: dulichbocatvang@gmail.com
Website: www.bocatvangtravel.com.vn, www.xemuinephanthiet.com/trang-chu.html
Facebook: https://www.facebook.com/bocatvangtour/
Zalo/Viber/Wechat/Whatsapp: 0933 253 386
Skype: nguyenthinhuan1

