Công Ty TNHH Dịch Vụ – Du Lịch Việt Sun
240 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3,TP.HCM
ĐT: (84- 8) 35262075-76-77-78; Fax: (84-8) 35262079
E-mail: info@vietsuntravel.com; Website:www.vietsuntravel.com

Ngày khởi hành: Thứ 3 hàng tuần
Hotline: 0938.905.877 (Mr. Huy)
NGÀY 1:

TP.HỒ CHÍ MINH  BANGKOK – DU THUYỀN

09:00

Việt Sun Travel hỗ trợ đoàn làm thủ tục lên chuyến bay Việt Jet Air lúc
11:00 đi Bangkok, dùng cơm trưa trên máy bay.

12:00

Đến sân bay Suvarnabhumi đoàn về nhận phòng khách sạn 4* Color
Living gần sân bay nghĩ ngơi tự do về đêm.

19:30

Dạo và dùng Buffet tối thịnh soạn trên DU THUYỀN đẳng cấp quốc tế
Chaophraya Princess ngắm quang cảnh Bangkok về đêm.

NGÀY 2:

CÔNG VIÊN THÚ SAFARY WORLD – TRÁI CÂY THEO MÙA

08:00

Ăn Sáng tại khách sạn, trả phòng khởi hành đi thành phố biển Pattaya,

09:00

Tham quan Công viên Thú Hoang Dã Safari World xem các tiết mục
biểu diễn vui nhộn như: Cá heo, Cowbow, Khỉ boxing.

12:00

Dùng Buffet trưa tại Công viên Marine Park.

14:00

Tham quan động vật hoang dã nuôi thả tự do như: Sư Tử, Tê Giác, Gấu,..

16:00

Thưởng thức trái cây theo mùa tại vườn như: sầu riêng, măng cụt, …

17:00

Dùng cơm tối tại nhà hàng địa phương.

18:00

Đến thành phố biển Pattaya Quý khách nhận phòng khách sạn Crown 3*
ngay trung tâm, gần biển, chợ đêm và phố đi bộ, nghĩ ngơi tự do về
đêm hoặc tự túc chi phí tham gia các chương trình đặc sắc về đêm.

(Ăn Trưa, Tối)

(Ăn Sáng,Trưa, Tối)

NGÀY 3: TẮM BIỂN – MASSAGE – CHỢ NỔI – TRẠI CỪU– SHOW ALCAZAR (Ăn Sáng,Trưa, Tối)
07:00

Ăn sáng tại khách sạn.

08:00

Tắm tại bãi biển Jomtien (tự túc chi phí tham gia trò chơi trên biển và
tắm nước ngọt).

12:00

Dùng cơm trưa tại nhà hàng của khách sạn.

14:00

Tham quan Trại cừu cùng chụp ảnh với các chú Cừu nghộ nghĩnh.

15:00

Dừng chân dùng thử và mua sắm đặc sản bánh kẹo Thái Lan.

17:00

Tham quan chợ nổi 4 miền Pattaya nơi qui tụ các mặc hàng từ 4 miền
đất nước Thái Lan.

18:00

Dùng cơm tối tại nhà hàng địa phương.

19:00

Xem chương trình biểu diễn tạp kỹ hoành tráng show chuyển giới
Alcazar do các vũ công Nam chuyển đổi giới tính trình diễn.

21:00

Quý khách đến với Massage Thái cổ truyền để thư giãn.

22:00

Trở về khách sạn Crown 3* ngay trung tâm, gần biển, chợ đêm và
phố đi bộ nghĩ ngơi tự do về đêm.

BUFFET 88 TẦNG – CHÙA THUYỀN

NGÀY 4:
08:00

Ăn sáng tại khách sạn, trả phòng khách sạn khởi hành về Bangkok,

09:00

Tham quan Phật núi Khao cheechan được chạm trổ bằng 999kg vàng
thật do hoàng tử Thái Lan khắc tặng nhà vua nhân dịp đăng cơ.

11:00

Tham quan Cơ sở thuộc da nổi tiếng với nhiều loại sản phẩm lưu niệm
độc đáo làm từ da cá sấu, cá đuối và đặc biệt là da voi,….

12:00

Buffet thịnh soạn 5 sao trên tòa nhà Baiyok Sky 88 tầng nổi tiếng cao
nhất BangKok (Qúy khách sẽ vừa dùng Buffet vừa ngắm toàn cảnh
thành phố Bangkok từ trên cao tầng 76).

14:00

Tham quan Trại Rắn Hoàng Gia xem biểu diễn rắn và lắng nghe bác sĩ
thuyết minh về qui trình lấy nọc rắn bào chế thành dược phẩm chữa bệnh.

15:00

Dừng chân tham quan và mua sắm mật ong Tam Giác Vàng.

16:00

Tham quan Chùa Thuyền Yannawa với lối kiến trúc độc đáo.

19:00

Nhận khách sạn 4* Grand China ngay trung tâm China Town nghĩ
ngơi tự do về đêm.

CHÙA PHẬT VÀNG  TP.HCM

NGÀY 5:

(Ăn sáng, Trưa, Tối)

(Ăn sáng, Trưa)

08:00

Ăn sáng tại khách sạn,

9:00

Tham quan chùa Phật Vàng lớn nhất thế giới (cao 3m và nặng hơn 5.5 tấn) để Trụ Trì Chùa cầu an
cho gia đình và ngưới thân.

12:00

Có mặt tại sân bay làm thủ tục lên chuyến bay Việt Jet Air lúc 14:00 đáp chuyến bay về lại Tp. Hồ Chí
Minh kết thúc chương trình tham quan.

Thời gian và thứ tự điểm tham có thể thay đổi tùy tình hình thực tế tại Thái Lan nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ chương trình.

Giá trọn gói

8.999.000/Khách ( 11 tuổi trở lên ) (có chế độ giường riêng)
8.000.000/Trẻ em ( 02 – dưới 11 tuổi ) (không có chế độ giường riêng)
3.500.000/Trẻ em ( dưới 02 tuổi )
(không có chế độ giường riêng)

Giá Tour bao gồm:










Vé máy bay khứ hồi SGN - BKK – SGN và Thuế phi trường, an ninh hai nước,
Qúi khách sẽ nghĩ đêm tại khách sạn 3 và 4 sao tại Thái Lan bên dưới (hoặc tương đương), 02khách/phòng.
Bangkok đêm đầu tiên:
Color Living 4****
Pattaya 2 đêm:
Crow Hotel hoặc Boutique City Pattaya 3***
Bangkok 2 đêm:
Grand China hoặc Narai 4****
Xe du lịch và Hướng dẫn viên suốt tuyến theo chương trình.
Hành lý ký gởi 20kg và xách tay 07kg,
Bảo hiểm (tính mạng) du lịch quốc tế (theo qui định bảo hiềm du lịch Việt Nam),
Quà tặng: nón Việt Sun Travel, nước, bao da hộ chiếu Việt Sun Travel.

Giá Tour Không bao gồm:





Tiền Bồi dưỡng cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương 450.000đ/ khách (Áp dụng cho cả người lớn và trẻ em)
Hành lý quá cước qui định, 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).…
Phụ thu phòng đơn: 3.500.000/khách (nếu khách có nhu cầu ngủ riêng 1 mình 1 phòng)

Điều kiện hủy Tour (ngày làm việc):
 Hủy hoặc hoãn tour sau khi đăng ký mất tiền cọc tour đợt 1.
 Hủy hoặc hoãn tour 15 ngày trước khi khởi hành: phạt 70% tổng tiền Tour.
 Hủy hoặc hoãn tour 10 ngày trước khi khởi hành: phạt 100% tổng tiền Tour.

Lưu ý:
 Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, Công Ty Việt Sun Travel sẽ có trách nhiệm thu nhận đủ đoàn (tối thiểu 10
khách người lớn) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn dưới 10 khách người lớn, công ty có
trách nhiệm thông báo cho khách trước ngày khởi hành 03 ngày và sẽ thỏa thuận lại ngày khởi hành mới hoặc hoàn trả
lại toàn bộ số tiền cho khách đã đăng ký trước đó và không bồi thường thêm bất kỳ chi phí phát sinh nào khác.

 Khi đến đăng ký, Quý khách vui lòng mang hộ chiếu bản gốc và đóng cọc 5.000.000VNĐ.
 Do các chuyến bay phụ thuộc vào các hãng Hàng Không nên trong một số trường hợp giờ bay có
thể thay đổi bay sớm hoặc trễ hơn vào giờ chót mà không được báo trước và Việt Sun Travel được
miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp khách ở tỉnh vui lòng book vé máy bay sau ngày đoàn về Việt
Nam 01 ngày.
 Số tiền tour còn lại Qúi khách hàng sẽ thanh toán tại Thái Lan vào ngày về sau khi Việt Sun Travel
thực hiện hoàn tất chương trình tham quan.
 Trong quá trình tham gia Tour vì lý do cá nhân khách hàng phải quay về Việt Nam sớm hơn so với đoàn thì khách hàng
vẫn phải thanh toán 100% giá trị hợp đồng và tự chịu các chi phí phát sinh.
 Khi đăng ký tour du lịch vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin họ tên chính xác trong hộ chiếu, nếu cung cấp sai tên hoặc
khi đã cung cấp tên sau đó muốn đổi tên cho người khác đi khách hàng phải đóng phí thay đổi tên là 1.350.000đ/

khách. Hạn chót được phép đổi tên là 48 tiếng trước giờ bay.
 Khách hàng phải tuân thủ theo đúng chương trình đã thống nhất với Bên Việt Sun Travel, tuân thủ theo sự thu sếp
thời gian của Hướng dẫn viên tại Thái Lan khởi hành theo đúng hành trình của đoàn, không tự ý bỏ đoàn. Nếu bỏ
ngang ngoài việc khách hàng vẫn phải thanh toán 100% giá trị hợp đồng và sẽ không được hoàn trả lại bất kỳ khoản
chi phí nào như: như Phí lưu trú, phí tham quan, đi lại, phí ăn uống,…..… đồng thời phải chịu thêm mức phí phụ thu từ
phía đối tác Thái Lan bằng văn bản đính kèm, nếu có ý định tách đoàn phải báo ngay cho nhân viên lúc đăng ký Tour.

 Việt Sun Travel Được miễn trách nhiệm trong trường hợp Cơ quan Xuất nhập cảnh Việt Nam và Thái Lan từ chối cho
xuất cảnh hoặc nhập cảnh vì lý do an ninh hoặc lý do cá nhân của thành viên tham gia chuyến đi. Khách hàng vẫn phải
thanh toán 100% giá Tour và tự thanh toán chi phí sinh hoạt, di chuyển phát sinh trong thời gian bị câu lưu hoặc trục
xuất về Việt Nam.

 Trường hợp khách Việt Kiều visa tái nhập (thị thực) Việt Nam giá trị 1 lần, phí làm visa tái nhập Việt Nam là
1.300.000VNĐ/khách. Qúy khách vui lòng mang theo visa rời và 2 tấm ảnh (4x6) phong nền trắng lúc đi tour. Việt Sun
Travel sẽ được miễn trách nhiệm trong trường hợp khách hàng ở quá hạn được nhà nước Việt Nam qui định và không
thông báo cho nhân viên lúc đăng ký tour du lịch cũng như khách hàng quên mang theo Thị thực (Visa) 1 lần lúc đi tour.
Đây là visa du lịch có giá trị lưu trú tại Việt Nam trong vòng 1 tháng, khi khách hàng có nhu cầu gia hạn thêm thời
gian lưu trú tại Việt Nam buộc phải thông qua dịch vụ (chi phí tự túc).
 Quý khách mang 2 Quốc tịch có 2 hộ chiếu phải mang theo cả 2 hộ chiếu khi làm thủ tục xuất nhập
cảnh. khi nhập vào Việt Nam bằng hộ chiếu nào thì sử dụng hộ chiếu đó để xuất cảnh và phải thông báo cho nhân
viên Việt Sun Travel ngay lúc đăng ký Tour, Việt Sun Travel sẽ không chịu trách nhiệm khi khách không thông báo cũng
như quên mang theo đủ số 02 hộ chiếu khi đi tour.
 Khách chỉ mang Thẻ Xanh (thẻ tạm trú tại nước ngoài) hoặc Travel Document và không có hộ chiếu Việt Nam
còn hiệu lực trên 6 tháng thì không đăng ký sang nước thứ ba.
 Đối với khách hàng mang thai phải thông báo ngay cho nhân viên lúc đăng ký Tour du lịch và phải mang theo sổ
khám Thai và có giá trị không quá 7 ngày ngoài ra hành khách này có thể sẽ bị kiểm tra sức khỏe tại sân bay Thái Lan
với mức phí là 1000bath (chi phí tự túc).
 Qúi khách vui lòng thông báo việc xuất hóa đơn ngay lúc đăng ký Tour, sau thời gian trên sẽ không được giải quyết.
 Mỗi cặp vợ chồng chỉ được đi kèm 1 trẻ em, nếu kèm từ 2 trẻ em trở lên thì từ trẻ em thứ 2 Quý khách vui lòng
đóng tiền giá người lớn để lấy thêm 1 giường vì phòng bên Thái khá nhỏ.
 Trường hợp khách ngủ phòng 3 loại phòng Triple tiêu chuẩn giường sẽ là (01giường 1m6 và 01 giường Sup 0.8m).
 Trong trường hợp chỉ có 1 khách (người lớn) đi với 1 trẻ em dưới 11 tuổi (không có chế độ giường riêng),
Quý khách vui lòng đóng giá tiền trẻ em thành giá người lớn vì tiêu chuẩn là 02 khách người lớn ở 01 phòng.
 Trẻ em dưới 16 tuổi phải có Bố Mẹ ruột đi cùng và mang theo khai sinh (bản sao). Trường hợp đi với người thân
không phải bố mẹ ruột phải nộp kèm giấy Ủy Quyền được chính quyến địa phương xác nhận và khai sinh (bản sao).
 Qúi khách vui lòng tuân thủ đúng giờ giấc mà Hướng dẫn viên đã thông báo trên Tour và sự sắp sếp chương trình của
Hướng dẫn viên tại Thái Lan để hoàn tất đầy đủ chương trình bên công ty du lịch Việt Sun đã đưa ra. Nếu không tuân
thủ mọi sai sót Việt Sun Travel sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường.
 Việt Sun Travel có trách nhiệm thực hiện đúng hợp đồng về xe đưa đón, lưu trú, điểm tham quan như đã thỏa thuận
theo chương trình (ngoại trừ trường hợp bất khả kháng như: bạo động, thiên tai, động đất, hãng hàng không, thời tiết
xấu, nghĩ lễ tết tại Thái Lan, sữa chữa năng cấp điểm tham quan, lỗi hệ thống từ hãng hàng không,..……).
 Qúi khách chỉ mua Land tour Thái Lan (phần dịch vụ ăn uống tham quan tại Thái Lan) trong quá trình nhập cảnh nếu có
bất kỳ sự cố nào Việt Sun Travel sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm.
 Việt Sun Travel sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm các điểm tham quan và 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, nghĩ lễ, tết tại Thái Lan, trùng tu, sữa chữa …
+ Sự cố về hàng không: trục trặc kỹ thuật, an ninh, dời, hủy, hoãn hoặc thay đổi giờ chuyến bay,….


Khi đăng ký tour du lịch, Quý 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 Quý khách không trực tiếp đến đăng ký tour mà
do người khác đến đăng ký thì Quý khách vui lòng tìm hiểu kỹ chương trình từ người đăng ký Tour cho mình.
Việt Sun Travel sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những chi phí phát sinh khi quí khách không tìm hiểu kỹ
điều kiện đăng ký, lưu ý, bao gồm cũng như không bao gồm và chương trình Tour du lịch,…..



TP. HCM, ngày……………tháng…………….năm 201
OUFTL…………………………………………………..
Nhân viên Việt Sun

Ký tên

Khách hàng đăng ký tour

ký tên

Tôi đã xem và thông qua tất cả các điều khoản

