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Những điểm nhấn nổi bật của chương trình: 

1. Buffet quốc tế tại Baiyoke Sky với hàng trăm món ăn hấp dẫn, ngắm toàn cảnh 

Bangkok từ tòa nhà cao nhất Thailan.  

2. Trại cọp Sriracha với xiếc cá Sấu, xiếc cọp, xiếc Heo thông minh, mô hình heo nuôi 

cọp, cọp nuôi heo… 

3. Show Bê đê Alcazar – đây là show diễn lớn nhất Thailan. 

4. Tòa nhà tỷ phú 

5. Cung điện mua he sa hoa lộng lẫy. 

6. Thưởng thức các đặc sản Thailan trong thực đơn hàng ngày. 

7. Lẩu Suki Yaki tự  chọn hấp dẫn. 

8. Đảo Coral – đảo san hô xinh đẹp trong vịnh Thailan yên bình và làn nước trong 

xanh. 

9. Dạo thuyền trên dòng sông Chaophaya ngắm cảnh vật bên bờ, xem hiện tượng cá nổi. 

10. Chùa Phật vàng, Trân bảo Phật Sơn, Miếu Phật Tứ Diện linh thiêng. 

11. Xe đưa quý khách đi mua sắm. 

 

BUFFET QUỐC TẾ TẠI BAIYOKE SKY,  

TRạI CọP SRIRACHA, SHOW BEDE 

ALCAZAR HOÀNH TRÁNG, LẩU SUKI YAKI 

Tự CHọN HấP DẫN… 



  
 

Ngày 01: Saigon – Bangkok                       

- Hướng dẫn viên Du lịch Vietkite đón quý khách tại cột số 07, lầu 02, Ga đi quốc tế Tân 

Sơn Nhất đáp chuyến bay đi Bangkok . Đến nơi, xe và HDV địa phương đón đoàn về khách 

sạn, nhận phòng, nghỉ đêm tại Bangkok. 

Ngày 02: Bangkok – Pattaya        (Ăn 03 bữa) 

Ăn sáng tại khách sạn, trả phòng. Quý khách khởi hành tham: 

- Quý khách tham quan Cung điện Hoàng Gia Thái Lan - mang chất kiến trúc hoành 

tráng, uy nghi của Thái Lan được làm theo kiến trúc Italia – một kiệt tác nghệ thuật kiến trúc 

không thể bỏ qua.  

Lưu ý: Tham quan cung điện, du khách nữ phải mặc váy dài quá đầu gối, nếu mặc 

quần hoặc váy ngắn, du khách nữ phải mua xà rông (bán tại đây với giá khoảng 50 

baht/cái). Du khách nam phải mặc quần dài qua đầu gối. Tất cả điện thoại, máy quay 

phim, chụp hình đều phải gửi lại tại khu vực giữ đồ trước khi vào trong tham quan 

cung điện. 

Đoàn dùng cơm trưa, sau đó khởi hành đi Pattaya. 

- Quý khách tham quan Sriracha – Tiger Zoo với mô hình Heo nuôi cọp, cọp nuôi heo, 

thưởng thức chương trình xiếc cá sấu, xiếc cọp đặc sắc. Thích thú với những chú heo thông 

minh biết làm toán, chạy đua. 

- Đến Pattaya, đoàn nhận phòng, dùng cơm tối, tự do khám phá thành phố về đêm với 

nhiều chương trình hấp dẫn. 

Ngày 03: Pattaya          (Ăn 03 bữa) 

- Quý khách ăn sáng tại khách sạn, đoàn khởi hành đi đảo san hô bằng tàu cao tốc. Quý 

khách tự do tắm biển trong làn nước trong xanh hoặc tự túc tham gia các trò chơi như: Dù 

kéo, Moto nước, lặn biển…  
  Lưy ý : Qúy khách mặc trang phục thoải mái, mang theo dép để đi đảo. 

- Đoàn về đất liền dùng cơm trưa, buổi chiều quý khách tham quan:  

- Trung tâm Đá quý của Hoàng Gia Thailan, quý khách chiêm ngưỡng những kiệt tác 

nghệ thuật làm từ đá quý như Cặp Long – Công trị giá hàng trăm ngàn USD. 

- Tham quan Trân Bảo Phật Sơn với tượng phật Thích Ca bằng vàng khổng lồ được khắc 

vào vách núi.  

- Tham quan Vườn Nho – với những cánh đồng nho rộng lớn và khung cảnh bao la như ở 

châu Âu.  

- Tham quan tòa nhà Tỷ Phú. 

- Đoàn dùng bữa tối lẩu suki tại nhà hàng, sau đó thưởng thức chương trình Alcazar 

show hấp dẫn do những vũ công chuyển giới xinh đẹp biễu diễn. Đây là show diễn của 

những người chuyển giới lớn nhất, chuyên nghiệp nhất, nổi tiếng nhất Thailan.  

- Về khách sạn, nghỉ đêm tại Pattaya. 

Ngày 04: Pattaya – Bangkok        (Ăn 03 bữa) 

- Đoàn dùng điểm tâm tại khách sạn, trả phòng, khởi hành về Bangkok.  

- Tham quan trung tâm đặc sản 03 miền – Butterfly Garden, với nhiều đặc sản của 03 

miền Thailan. 



  
- Tham quan trung tâm bánh kẹo, quý khách thưởng thức miễn phí các loại bánh kẹo của 

Thailan tại đây. 

- Quý khách tham quan Trung Tâm Rắn độc của Hoàng gia Thailan với chương trình 

biểu diễn rắn độc đáo.  

- Quý khách dùng cơm trưa tại Baiyoke Sky với hàng trăm ăn quốc tế phong phú ngon 

tuyệt, ngắm toàn cảnh thành phố Bangkok từ trên cao. 
-  Xe và hướng dẫn viên đưa đoàn ra trung tâm shopping, quý khách viếng Phật bốn mặt 

linh thiêng. 

- Qúy khách dùng cơm tối. Vê lại khách sạn nghỉ ngơi. 

Ngày 05: Bangkok – TpHCM                       (Ăn sáng) 

- Quý khách ăn sáng tại khách sạn, trả phòng.  

- Đoàn viếng chùa Wat Trimit với pho tượng Phật Thích Ca bằng vàng nguyên khối 

nặng 5,500 kg. Đây là ngôi chùa linh thiêng bậc nhất Thailan với kiến trúc đậm chất Thailan 

làm bằng đá cẩm thạch. 

- Quý khách dạo thuyển trên dòng sông Chaophaya huyền bí, ngắm nhìn thành phố với 

những kiến trúc hiện đại, cổ kính từ dưới sông, xem hiện tượng cá tự nhiên vây kín các ngôi 

chùa bên sông. 

Qúy khách di chuyển đến sân bay để làm thủ tục về lại Việt Nam. 


