
Яскраві вогні Паттайї + Легенди Камбоджі 
 
22.05.2019, 25.05.2019, 29.05.2019, 01.06.2019, 05.06.2019, 08.06.2019, 12.06.2019, 15.06.2019, 19.06.2019, 
22.06.2019, 26.06.2019, 29.06.2019, 03.07.2019, 06.07.2019, 10.07.2019, 13.07.2019, 17.07.2019, 20.07.2019, 
24.07.2019, 27.07.2019 
16 днів – 1330 доларів 
 
Київ – Бангкок – Паттайя – Камбоджа – Канчанабурі – Бангкок – Київ 
 
У вартість входить 
Груповий трансфер; аеропорт Бангкока – готель у Паттайї – 

готель Бангкока – аеропорт Бангкока 
Індивідуальний трансфер; готель у Паттайї – Сіємреап 
(Камбоджа) – готель у Паттайї на екскурсійну програму в 

Камбоджі 
Проживання в готелях обраної категорії; харчування - сніданки 
(14 ночей) 

Усі зазначені екскурсії; групові 
Супровід гіда. 

У вартість не входить 
Міжнародний авіапереліт; 

Медична страховка; 
Віза в Таїланд; 2000 бат після прильоту, приблизно 63 долара 
Ре-ентрі віза в Таїланд; 1200 бат 

Віза для в'їзду в Камбоджу; 50 доларів E-VISA, оформляється 
заздалегідь. 

 
День 1 Київ – Бангкок 
Виліт із Києва (а/п Бориспіль) за маршрутом Київ – Бангкок. 
 
День 2 Бангкок – Паттайя 
Прибуття в Бангкок. Зустріч в аеропорту з представниками приймаючої сторони. Трансфер до Паттайї, 
розміщення в готелі обраної категорії. Відпочинок у готелі, вільний час. 
 
День 3 Паттайя 
Сніданок. Оглядова екскурсія Паттайя – МІКС У ПОДАРУНОК!  
Повернення в готель. Вільний час. Відпочинок на узбережжі. 
 
День 4-5 Паттайя – Камбоджа – Паттайя 
Сніданок. Ранній виїзд із готелю в екзотичну дводенну подорож у Камбоджу. Програма екскурсії: 
1 день 
Раннє виселення і виїзд з готелю, трансфер до тайсько-камбоджійського кордону. Прибуття на кордон, 
проходження імміграційного контролю Таїланду, зустріч з англомовним представником, оформлення віз. 
Трансфер від кордону до готелю в місті Сіємреап. Прибуття в місто Сіємреап, заселення в готель. 
Тригодинна екскурсія з професійним гідом на озеро Тонлесап. Далі в програмі дегустація камбоджійської 
«шоколадної» кави, а ввечері на Вас чекає вечеря в ресторані і шоу «Апсара». 
2 день 
Сьогодні на Вас чекає захоплююча подорож у загублений у джунглях світ Ангкора – центр колись могутньої 
та процвітаючої імперії кхмерів (тривалість екскурсії 6 годин, у супроводі професійного гіда). Виселення з 
готелю до 13:00. Відправлення на кордон з Таїландом і повернення до Паттайї. 
 
День 6 Паттайя 
Сніданок. Вільний час для відпочинку на узбережжі і прогулянок. 
 
День 7-8 Паттайя – Канчанабури (р. Квай) – Паттайя 
Сніданок. Ранній виїзд з готелю на екскурсію «Чарівний Квай» (2 дні/1 ніч).  
Повернення в Паттайю пізно ввечері наступного дня. 
 
День 9 Паттайя 
Сніданок. Вільний час для відпочинку на узбережжі і прогулянок. 
 
День 10 Паттайя 
Сніданок. Екскурсія в тропічний сад «Нонг Нуч» 9:30 – 17:30 / 8 годин. 
 
День 11 Паттайя 
Сніданок. Екскурсія в тропічний сад «Нонг Нуч» 9:30 – 17:30 / 8 годин. 
 
День 12 Паттайя 
Сніданок. Вільний час для відпочинку на узбережжі і прогулянок. 
 
День 13 Паттайя – Бангкок 
Сніданок. Виселення з готелю. Переїзд у Бангкок. Розміщення в готелі. Вільний час. 
 
День 14 Бангкок 
Сніданок. Екскурсія – «Великі святині Бангкока». Важливо! Одяг: брюки, що закривають повністю ноги, 
спідниці до колін або нижче; декольте, плечі та живіт закриті! 



 
День 15 Бангкок 
Сніданок. Вільний час у Бангкоку. Увечері вечеря в готелі Baiyoke Sky. 
 
День 16 Бангкок – Київ 
Ранній виїзд з готелю. Трансфер в аеропорт Бангкока. Виліт до Києва. 
 
Додаткова інформація 
Порядок проведення екскурсій може змінюватися! 
У випадку, якщо група не набирається, туристам на місці пропонується заміна на аналогічну за ціною 
екскурсію або повернення грошей. 
Цей екскурсійний тур ми можемо запропонувати з вильотом із Києва та інших міст під будь-які авіалінії. 
Також його можна забронювати без авіаперельоту, тобто тільки програму наземного обслуговування. 
Ціни дійсні за умови бронювання від 2-х осіб! 
Подарунки! Кожному туристу буде надано інформаційну папку з SIM-картою та туристичний пакет з 
корисною інформацією (на один номер). 


