
 

 A: 194 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. 

T: +84-8-62 850 850 - F: +84-8-62 580 555 - Tổng đài tư vấn: 1900 9002 

Du lịch Thái Lan (PHUKET) với các chương trình hấp dẫn:  

 Laem Promthep View Point: Ngắm cảnh đẹp và chụp hình lưu niệm tại một trong những View 

Point được mơ ước của các tín đồ trên thế giới. 

 Jungceylon: Tham quan, mua sắm tại Đệ nhất Phuket Shopping Mall.  

 Xem Show Biểu Diễn Nhạc Nước 

 Patong Walking Street: Tham quan phố đi bộ nổi tiếng thế giới. 

 Phi Phi Island: Tham quan, khám phá một trong những hòn đảo đẹp nhất thế giới + Lặn biển 

ngắm san hô. 

 Vịnh Phang Nga: Ngồi thuyền tham quan, ngắm cảnh đẹp của vịnh, kỳ quan của thiên nhiên, là 

một trong những vịnh đẹp và danh tiếng trên thế giới. 

 Đảo James Bond: Chụp hình lưu niệm (Nơi quay bộ phim ĐIỆP VIÊN 007 nổi tiếng của thế giới - 

Chụp hình đảo James Bond từ trên tàu). 

 Ngồi Thuyến Chèo Khám Phá Các Hang Động Đá Vôi được mệnh danh là kỳ quan của thiên 

nhiên. 

 Thưởng Thức Buffet Đồ Nhật: Sushi, các món nướng, hải sản, chè Thái...Tổng cộng hơn 100 

món ăn phong phú, hấp dẫn được chế biến ngon miệng từ các đầu bếp chuyên nghiệp. 

 Show Phẫu Thuật Giới Tính Simon: Thưởng thức show biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của các 

nghệ sỹ chuyển đổi giới tính (Diễn viên đẹp, âm thanh – ánh sáng hoành tráng, rực rỡ). 

 Chùa Hoàng Gia Kathu: Một trong những ngôi chùa linh thiêng nhất Phuket. 
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 Trưởng đoàn đón Quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục checkin đáp chuyến 
bay VJ809 SGN-HKT 10:35 - 12:30  đi Thái Lan (Phuket). Đến Phuket xe và HDV đón đoàn tham 
quan:  

 Mũi Promthep là điểm cực nam của Phuket  
 Jungceylon, xem nhạc nước kể về hành trình khám phá, tìm ra Phuket của con tàu 
Jungceylon, tự do mua sắm tại trung tâm thương mại Jungceylon 

 Quý khách dùng cơm tối, sau đó xe đưa Quý khách về khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi.  

NGÀY 2:  PHUKET  VỊNH PHANG NGA                                                                   (Ăn 3 bữa)                                                                                            

 Sau khi ăn sáng, xe đưa Quý khách ra vịnh Phang Nga. Đến bến tàu, Quý khách di chuyển lên 
tàu đi tham quan:  

 Vịnh Phang Nga, ngắm cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp – một trong những thắng cảnh nổi tiếng 
của Thái Lan và thế giới. 
 Sau đó Quý khách được ngồi thuyền chèo khám phá các hang động đá vôi được mệnh 
danh là kỳ quan của thiên nhiên.  

 Chụp hình đảo James Bond từ xa ở trên thuyền. (Nơi quay bộ phim Điệp Viên 007 nổi 
tiếng của thế giới).  

 Đoàn trở về đất liền, dùng cơm trưa. 
 Sau khi ăn trưa Quý khách tiếp tục hành trình tham quan:  

 Trung tâm sản xuất gối, nệm cao cấp được chiết xuất từ nhựa cây cao su thiên nhiên thu 
hoạch từ Phuket, là vùng đất có cây cao su cho ra phẩm chất tốt nhất Thái Lan. 
 Trung tâm vàng bạc đá quý. 

 Tự do mua sắm tại siêu thị Big C Phuket (Riêng thành phố Phuket có đến 3 siêu thị Big C 
nên quý khách tha hồ mua sắm). 

 Quý khách ăn tối với các món nướng BBQ. 
 Sau đó xe đưa đoàn đi xem Show Simon – show biểu diễn của các nghệ sỹ chuyển đổi giới 
tính. 

NGÀY 3:  PHUKET - FREEDAY                                                                                    (Ăn sáng)                                                                                            

 Sau khi ăn sáng, Qúy khách có một ngày tự do tham quan và mua sắm tại Phuket hoặc có thể 
đăng kí tham gia một trong các chương trình sau: (chi phí tự túc) 
 Tham Quan Phố Cổ Phuket. 
 Tham Quan Vườn Trái Cây Phuket + Ăn Trái Cây.  
 Cưỡi Voi.  
 Sexy Show. 
 Siam Niramit: Chương trình biểu diễn hoành tráng bậc nhất của Thái Lan – Bao gồm: Show 
biểu diễn + Ăn tối. 
 Phuket Fantasea: Show biểu diễn đặc sắc, hoành tráng của Phuket – Bao gồm: Show biểu 
diễn + Ăn tối. 
 Phi Phi Island: (đi về trong ngày) 

 Xe của du thuyền đến đón khách tại khách sạn, sau đó di chuyển ra bến tàu Rassada. 
 Lên du thuyền 590 chỗ ngồi – Ngắm cảnh biển tuyệt đẹp của vùng biển nổi tiếng trên bản đồ 
thế giới: Andaman Sea. 

 Đến đảo Phi Phi (hòn đảo nổi tiếng trong giới du lịch thế giới): Tắm biển + Ăn trưa. 
 Tham gia chương trình lặn ngắm san hô bằng ống thở.  
 Xe đưa khách từ lên du thuyền về lại khách sạn ở Phuket. 

NGÀY 4:  PHUKET  TP.HCM                                                                                    (Ăn 2 bữa)                                                                                            

 Sau khi ăn sáng Quý khách làm thủ tục trả phòng. Đoàn khởi hành đi tham quan: 

NGÀY 1:  TP.HCM  PHUKET                                                                                         (Ăn tối)                                                                                            
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 Chùa Kathu của Hoàng gia - ngôi chùa linh thiêng nhất Phuket để cầu bình an và may 
mắn cho gia đình. 

 Trại Rắn xem màn biễu diễn rắn độc đáo, được thưởng thức và tìm hiểu qui trình lấy nọc rắn 
chế biến thành dược phẩm chữa bệnh.  

 Sau đó, Xe và hướng dẫn viên sẽ  đưa Quý khách ra sân bay đón chuyến bay VJ808 HKT-
SGN 14:10 - 16:05 về lại TP Hồ Chí Minh  
 Quý khách dùng coupon trưa tại sân bay. 
 Đến sân bay Tân Sơn Nhất, Hướng dẫn viên chia tay đoàn. Kết thúc chuyến tham quan. 
 

NGÀY KHỞI HÀNH 

CHUYẾN BAY THẲNG 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI (VND) 

NGƯỜI LỚN 
(Trên 11 Tuổi) 

TRẺ EM 
(2 => Dưới 11 

Tuổi)   
Ngủ chung với Cha 

Mẹ 

EM BÉ 
(Dưới 02 Tuổi) 
 Ngủ chung với 

Cha Mẹ 

11/03/2018  
 

VJ805 SGN-HKT 10:35 - 
12:30 

VJ806 HKT-SGN 14:10 - 
16:05 

FULL 6.793.000 2.397.000 

18/03/2018 FULL 6.793.000 2.397.000 

25/03/2018 7.990.000 6.793.000 2.397.000 

01/04/2018 

VJ805 SGN-HKT 10:35 - 
12:30 

VJ806 HKT-SGN 14:10 - 
16:05 

7.990.000 6.793.000 2.397.000 

08/04/2018 7.990.000 6.793.000 2.397.000 

15/04/2018 
(Tết Thái) 

8.990.000 7.543.000 2.697.000 

29/04/2018 
(Lễ 30/04) 

10.990.000 9.043.000 3.297.000 

05/05/2018 
VJ805 SGN-HKT 10:35 - 

12:30 
VJ806 HKT-SGN 14:10 - 

16:05 

7.990.000 6.793.000 2.397.000 

12/05/2018 7.990.000 6.793.000 2.397.000 

19/05/2018 7.990.000 6.793.000 2.397.000 

26/05/2018 8.990.000 7.543.000 3.297.000 

02/06/2018 

VJ805 SGN-HKT 10:35 - 
12:30 

VJ806 HKT-SGN 14:10 - 
16:05 

8.990.000 7.543.000 3.297.000 

09/06/2018 8.990.000 7.543.000 3.297.000 

16/06/2018 8.990.000 7.543.000 3.297.000 

23/06/2018 8.990.000 7.543.000 3.297.000 

30/06/2018 8.990.000 7.543.000 3.297.000 

07/07/2018 VJ805 SGN-HKT 10:35 - 
12:30 

VJ806 HKT-SGN 14:10 - 
16:05 

8.990.000 7.543.000 3.297.000 

14/07/2018 8.990.000 7.543.000 3.297.000 

21/07/2018 8.990.000 7.543.000 3.297.000 
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 GIÁ TOUR TRỌN GÓI BAO GỒM: 
1. Vé máy bay khứ hồi theo đoàn (bao gồm hành lý ký gửi và xách tay).     
2. Xe máy lạnh du lịch phục vụ suốt tuyến. 
3. Trưởng đoàn dẫn từ Việt Nam & hướng dẫn địa phương nói tiếng việt phục vụ suốt tuyến.                        
4. Khách sạn 3** tiêu chuẩn Thái (2 Người/phòng).                            
5. Nước suối phục vụ suốt tuyến.                                         
6. Bữa ăn theo chương trình. 
7. Vé vào cổng các nơi tham quan theo chương trình. 
8. Nón du lịch, Bao Da đựng hộ chiếu.                                
9. Bảo hiểm du lịch Việt Nam với mức bồi thường tối đa 220.000.000VND & Bảo hiểm du lịch tại Thái Lan. 
10. Thuế sân bay 2 nước, Phí an ninh du lịch & Phí phụ thu xăng dầu.  
 
 GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 
1. Hộ chiếu. 
2. Chi phí cá nhân.     
3. Ngày Free day (Ngày thứ 3) không bao gồm Hướng dẫn viên, xe, ăn trưa và ăn tối.                    
4. Phí bồi dưỡng cho hướng dẫn viên (4$/Ngày/Khách).        
5. Visa tái nhập Việt Nam (35$/khách) đối với ngoại kiều. 
 
 Trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 11 tuổi = 75% giá tour người lớn + thuế 100%. (Ngủ chung giường 
người lớn) 
 Hủy tour sau khi đăng ký phí phạt 50% tiền cọc. 
 Hủy tour trước 7 ngày phí phạt = 50% tổng giá tour chương trình. (Tính theo ngày làm việc) 
 Hủy tour trong trước 5 ngày phí phạt = 75% tổng giá tour chương trình. (Tính theo ngày làm việc) 
 Sau thời gian trên phí phạt = 100% tổng giá trị chương trình. (Tính theo ngày làm việc) 
∙ (Hộ chiếu) Phải còn thời hạn sử dụng trên 6 tháng (Tính từ ngày khởi hành). 
∙ Tour thuần túy du lịch, suốt chương trình Quý khách không được rời đoàn.  
∙ Nếu khách là Việt Kiều hoặc nước ngoài có visa rời phải mang theo lúc đi tour 
∙ Trẻ em dưới 15 tuổi phải có bố mẹ đi cùng hoặc người được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền từ bố 
mẹ. 
∙ Thiên Nhiên sẽ không chịu trách nhiệm nếu Quý khách bị từ chối nhập cảnh. 
∙ Công ty được phép thay đổi lịch trình chuyến đi, sử dụng các hãng hàng không thay thế nhưng vẫn 

đảm bảo tham quan đầy đủ các tuyến điểm theo chương trình. 

 

**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**. 

28/07/2018 8.990.000 7.543.000 3.297.000 

04/08/2018 
VJ805 SGN-HKT 10:35 - 

12:30 
VJ806 HKT-SGN 14:10 - 

16:05 

8.990.000 7.543.000 3.297.000 

11/08/2018 8.990.000 7.543.000 3.297.000 

18/08/2018 8.990.000 7.543.000 3.297.000 

25/08/2018 7.990.000 6.793.000 2.397.000 
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