FREE AND EASY BANGKOK – TẶNG THẺ TÀU SKYTRAIN MIỄN PHÍ SỬ DỤNG
“Thiên đường mua sắm”, “thiên đường ăn uống”, “thành phố của những điều bất ngờ”... là những mỹ
từ mà du khách thường dùng để miêu tả Bangkok - thủ đô của Thái Lan. Nơi đây nổi tiếng không chỉ
bởi nền ẩm thực đặc sắc, phong phú, du khách còn vô cùng thích thú với lối kiến trúc tinh tế, những
chi tiết chạm trổ tinh xảo của các cung điện nguy nga, tráng lệ. Bangkok còn để lại dấu ấn trong lòng
du khách bởi rất nhiều khu mua sắm sầm uất phân bổ khắp nơi trong thành phố. Du khách thường
du lịch đến Bangkok với những chiếc vali “trống rỗng” và rời Thái Lan với những vali “chật cứng”.
Tour du lịch tự túc Bangkok 4 ngày 3 đêm của Gotadi.com chỉ với 3.990.000Đ/Khách bao gồm 3
đêm khách sạn 3*, vé máy bay khứ hồi Sài Gòn - Bangkok - Sài Gòn, tặng thẻ tàu Skytrain tại
thành phố Bangkok cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác.
Lịch trình gợi ý du lịch 4 ngày 3 đêm tại Bangkok
Ngày 1: China Town - Khaosan Road
- 15h: Đến Bangkok, nhập cảnh.
- 16h: Di chuyển bằng taxi về đến khách sạn.
- 17h: Nhận phòng, nghỉ ngơi.
- Đi dạo và thưởng thức ẩm thực tại khu phố Tàu (Chinatown).
- Đến khu phố Tây Khaosan Road, ăn uống, mua sắm và tham gia các hoạt động đường phố tại
Khaosan.
- Về lại khách sạn.
Ngày 2: Siam Square - Sukhumvit - Ikea Bangna - Silom
- 9h: Ăn sáng ở Chinatown.
- Đến Siam Square.
- Tham quan, mua sắm, ăn uống buổi trưa tại Siam Paragon - Siam Center và các khu lân cận như
MBK... (Nên lưu ý các trung tâm mua sắm tại Bangkok chỉ mở cửa từ 10h sáng).
- Thưởng thức ẩm thực, cà phê tại Quince Café sau đó đến trạm BTS Phrom Phong, đón tàu đến
trạm BTS Udomsuk.
- Tại BTS Udomsuk, đón IKEA Shuttle Bus tại cổng Exit số 5 để đến IKEA Bangna, tham quan, chụp
ảnh và mua sắm tại IKEA Banga.
- Đón xe buýt trở về BTS Udomsuk, đi BTS Sala Daeng về khu Silom.
- Chơi, xem Patpong show tại Silom và mua sắm tại chợ đêm, sau đó về khách sạn.
Ngày 3: Central World - Platunam - Platinum - Rooftop bar
- Ăn sáng.
- Di chuyển đến Central World.
- Tham quan, mua sắm và ăn uống tại phố ẩm thực Central World.

- Đi dạo, di chuyển và mua sắm tại Pratunam, Platinum.
- Ăn tối tại Chinatown.
- Di chuyển đến đường Sukhumvit, Soi 11, trải nghiệm Roof top bar 33 tầng “Above Eleven”, 38/8
Sukhumvit, Soi 11.
Ngày 4: China Town - Sân bay Don Mueang
- Ăn sáng tại Chinatown
- Mua sắm và mua thêm vật dụng để đóng gói hành lý tại Sampeng Market, Chinatown
- Trở về khách sạn, đóng gói hành lý
- Bắt taxi đến sân bay Don Mueang về lại TP HCM

LỊCH TRÌNH
3 Ngày 2 Đêm
4 Ngày 3 Đêm

GIÁ/KHÁCH
3,990,000
4,390,000

TIÊU CHUẨN KHÁCH SẠN
3*
3*

Giai đoạn áp dụng: theo ngày ấn định từ nay đến 30/4/2018 ngoại trừ lễ tết của Việt Nam và địa
phương
Điều kiện áp dụng:
 Tối thiểu cho nhóm từ 2 khách trở lên
 Tiêu chuẩn 2 khách/1 phòng
Giá bao gồm:
 Vé máy bay khứ hồi Sài Gòn – Bangkok – Sài Gòn (thuế, phí, 7kg xách tay
 Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao tại khu vực trung tâm Bangkok
 Tặng: thẻ tàu Skytrain sử dụng 48 tiếng tại thành phố Bangkok đối với chương trình 3 ngày
2 đêm, 72 tiếng sử dụng đối với chương trình 4 ngày 3 đêm
 Thuế, phí dịch vụ
Chưa bao gồm:
 Chi phí cá nhân, tham quan ăn uống ngoài chương trình
 Bảo hiểm du lịch

