VINE TOUR & TRAVEL
The Best Choice To Your Travelling...
http://asiavine-tour.com

LandTour Bangkok-Pattaya 5D4N: 200 USD

Day 01 : Jakarta-Bangkok (D)
Setibanya di Bangkok, Anda akan diantar ke BANGKOK DYNASTY / PATRA PALACE Hotel
(***/setaraf) untuk beristirahat.
Day 02 : Bangkok-Pattaya (B/L/D)
Setelah makan pagi, kita akan city tour dimulai dengan menyusuri sungai Chao Phraya melihat
keindahan “Wat Arun Temple” (Temple of the Dawn) yang dapat memantulkan cahaya fajar
dan senja. Selain itu, Anda dapat melihat kemegahan “Grand Palace“ (tidak termasuk tiket
masuk), dan Wat Pho. Setelah makan siang perjalanan akan dilanjutkan menuju ke Pattaya dan
singgah di Sriracha Tiger Zoo, melihat aneka atraksi binatang macan dan buaya, mengunjungi
“Gems Factory” , dimana Anda dapat melihat pembuatan dan membeli batu permata yang
terjamin keasliannya dengan harga yang kompetitif serta “Bee Farm” , dimana Anda dapat
mengetahui dan membeli aneka hasil olahan dari Lebah ternakan. Pada Malam hari dapat
menyaksikan pertunjukkan Thai Girl Show/ Alcazar/ Spider Man/ Supermodel Show (optional
tour) atau dapat mengunjungi Hard Rock & Mike Shopping Mall pada saat acara bebas. Hari ini
kita bermalam di Royal Century Pattaya/Mike Orchid Hotel (***/setaraf).
Day 03 : Pattaya – Bangkok (B/L/D)
Setelah makan pagi di hotel, kita akan mengunjungi “ Floating Market”, melihat keindahan
“Silverlake” dan “Laser Budha”. Setelah itu kita akan kembali menuju Bangkok dan diantar ke
“Dried Food Market” yaitu pusat makanan kering & oleh-oleh khas Thailand, kemudian diakhiri
dengan mengunjungi “ Four Faces Budha”. Malam harinya anda akan diantar untuk berbelanja
di “Mah Boon Krong (MBK)”, yang merupakan mangga dua-nya Bangkok serta “ Siam
Paragon”
Day 04 : Bangkok-Jakarta (B)
Setelah makan pagi dan check out, acara bebas hingga waktunya, Anda akan diantar ke
Survanabhumi Airport untuk penerbangan kembali ke Jakarta. Demikian acara tour anda
bersama Vine Tour. Terima kasih atas partisipasi Anda dan Sampai Jumpa di acara tour lainnya
bersama Vine Tour..
By Request Minimum 02 Pax
Price: 200 USD
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